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שאלות ותשובות



 

 
  

 

 
     

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ג אב מנחם י"ד מוצש"ק

ישראל וישמח יעקב יגל רוחמה לא אום ירחם הנחמה בימי
ויגאלנו צדק, כהן משיח לנו וישלח ישראל ועם ה' בישועת
יושב זקן וצדיק גאון האי רב כבוד ובתוכם וצדק ברחמים
דחיטא מרא כביר צדיק וידי"נ יד"ע תורה של בישיבה

מוה"ר כהדרג"ת ראב"ד זצלה"ה (שליט"א)
תו"א. עיה"ק ירושלים כעת בודאפעסט דק"ק
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גופא לבריות מצלאין הנני הראשונות על חוזר ידי"נ הנני ובזה
דושכ"ג ידי"נ עמים יקהת ולו ינון יבא עדי מעליא ונהורא

ונפש, בלב
 

 
     

מוה"ר כש"ת כו' המפורסם הגאון הרב כבוד
.אפרים רבבות בעמח"ס טענ. מעמפיס שליט"א

      
        
         

       
      
         
         
         
         
          

 

       
     
         
          
          
        
        
         
          
         

         

       
      
         
         
         

היקרה לאמו שלמה לרפואה הראשונות על חוזר הנני ובזה
ונפש נפשו כאות לשמה תורה וללמוד נח מי על לישב ויזכה

ונפש, בלב ומברכו וכאש"ל דושכ"ת ידידו

 

 
  

יצו"א בנ"י התשנ"ב וריחמתי לסדר מוצש"ק

מוה"ר כש"ת כו' נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ 
.אוסטרליה במלבורן רב שליט"א

      
      
         
        
         
         
          

    

       
       
       
          
        
        
        
         

       
        
        
          

    

  
 

 
     

   

יצו"א בנ"י התש"נ ויקרא לסדר עש"ק

צדק גואל לנו ישלח מקיפות, ישועות בו אשר בחודש
וו"ח הרה"ג ידי"נ ובתוכם עולם, גאולת ויגאלנו בדחיפות,

מוה"ר כש"ת נו"נ  אב"ד מ. שליט"א
יהושע. זכרון מח"ס בב"פ, רב מלבורן,
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המברכו עין כהרף ה' לישועת המצפה דושה"ט ידידו הנני ובזה
ונפש, בלב ושמח כשר חג בברכת

 

 
     

שליט"א. כו' רבא גברא האי לכבוד
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כהתרת שמחה ואין בשמחה שמרבין ראשון אדר ר"ח א'
יצו"א בנ"י התשמ"ט הספיקות

כש"ת כו' וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
כעת) אונגוואר קרית בכולל יקרה אבן שליט"א

ת"ו. עיה"ק ירושלים בחיפה) ר"י
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בעדו ומעתיר התורה בברכת המברכו כערכו ומוקירו ידידו
ונפש, בלב הימים כל לטובה

 

 
     

יצו"א בנ"י התש"מ צדיק איש נח לסדר ה'

הרעיון זך חוב"ט פ"ה המפורסם הגאון הרב ידידי מע"כ
כש"ת כו' השערה אל קולע שליט"א

נ"י. ברוקלין התלמוד, בית ישיבת ראש

      
      
           
           

      
       
          
        
         
         
         
          
         
          

   

  
 

 
   
   

קומה ,6 וועסט רחוב 3223 לערעורים משרד אנגעליס לאס
ס-125 מספ' תיק קאליפארניא אנגעליס, לאס 9



       
     
         

   

      
      
         
         

        
       
         

    

         
       
        

     

       
      
       
        
         
         

   

יארק, נוא ברוקלין התשל"ז אב מנחם י"ח עה"ח באתי וע"ז

  
   

 

 
      

  

יצו"א בנ"י התשל"ט לעשור כסה בין

הרב כש"ת כו' הרה"ג בנש"ק אהובי ידי"נ מע"כ
.סיטי מעקסיקא שליט"א
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ונפש, בלב וכאש"ל דושה"ט ידי"נ ועתירת כברכת

 

 
     

וכו'. לכבוד

      
       
         
           
          
          

    

        
         
         
        

          
         
         
          
         

  
 

 
      

יצו"א בנ"י התשל"ח תמוז י"ז מוצש"ק

בחכמה הגברים, בין גבר יברך הוא ולדרים, לארץ המאיר
ה"ה חורב, בחוקי הרים ועוקר טורף, כזאב שערים, פותח

מוה"ר כקש"ת כו' הגאון הרב  
יצו"א. נ"י ברוקלין פעלעדיהאזע אבדק"ק זצ"ל (שליט"א)
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יצו"א בנ"י התשמ"ז ויגש ד'

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
     
        
          

      

       
      
         
          

         
         
         
          
         
        

        

         
         
        
        
          
        

  
 

 
    
   

יצו"א בנ"י התשד"מ אתכם ויברך לסדר ב'

הת' הב' חורב בחוקי עוסק צורב האי כבוד 
בעלגיע. ווילדייק חיים עץ ישיבה תלמיד הי"ו
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ח מרחשון ט"ז

חוב"ט ברקאי בעזרו אברהם אלקי עלי' מבני חד ידידי כבוד
הרב וכו' .הי"ו

      
      
          

  

         
       
          
         
       
         

    

       
        
          
         
         
         

         
          
          
        
      
         

   
 

 
       

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
       

         

         
        
           
          
         
          
         
         
         
          

           
          

         
        
         
         

  
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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שליט"א. וכו' הישיבות מנהלי לכבוד

      
      

      
      
         
        
         
         

        

          
         
          
         
           
         
          
        
       

  
 

 
    

   

כו'. ידידי מע"כ

      
       
           
        

  

       
      
          
         
          

 

       
         
        
         
         
        
        
          
         
       
          
         

      

       
       
        

   

   
 

 
    

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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מוקירו ידידו הפרקים בין לרשום הספקתי אשר הדברים אלה
כוח"ט, בברכת ונפש, בלב מכירו בלתי

 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
      
         
         
       
         
         

 

      
       
          
        
        
       
        
        

    

  
 

 
 

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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יצו"א בנ"י התשל"ח בעומר ל"ג

מוה"ר כש"ת הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ 
עיה"ק. ירושלים שליט"א

      
      
         
          

        

       
       
         
         
          
           
         

         
         
          

  

        
       
          
        
         
          
        
         
          

    

        
        
       
        
            
          
         
         
         
        

      

   
 

 
   

כו'. ידידי לכבוד
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שליט"א. וכו' הרה"ג ידי"נ מע"כ

      
       

        

       
       
         
          

         
       

        
       
        
          

        
          
          
          
        

 

       
       
        
           

   

  
 

 
     

   

התשמ"ז טבת ג'

כש"ת כו' הרה"ג חביבי ורב ידידי שליט"א.מע"כ
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
       

       

        
         
         
          
         
         
         

         
   

        
        
          
       

   

        
       
         
        
           

        
         

  
 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
     

   

      
      
        
        
         
         
         

   

  
 

 
       

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      
         
        
        
          

        

       
      
         
         
         
        
          

       
      
       
        
         
       
        
       
        

      

        
       
        
         
         

      

        
       
        
        
          
         

  

  
 

 
    

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי מע"כ

      
       

        

       
       
        
         
         
         
        

   

       
       
         
         

  
 

 
     

הי וכו' היקר ידידי "ו.לכבוד

    
       

         
       
        

          
        

         
         
          
        
          
         
        
     

      

 
      

 

        
        
        
           

   

       
       

        
         
         

  
 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
   

        
        
        
         
        
          

      

      
       
        
         
         
          

       

  
 

 
     

 

יצו"א בנ"י התשמ"ה ברכה והי' לסדר ג'

ר' כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ 
בנ"י. הי"ו

      
      

 

       
       
        
         
          

          
        
          
         

         
  

       
         
          
          
       
         
         
         
          
         
         
          

   

   
 

 
     

כו'. הרה"ג ידידי מע"כ תשנ"א, תמוז י"ט

       
      

  

        
       
        
         
        
       
         
        
         

        

        
         
         
         
           
           

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

          
        

באיסור ולא בהיתר פרנסה ישראל בית ולכל לו יתן והשם
ונפש, בלב דושה"ט ידידו

 

 
    

   

כו'. הרה"ג ידידי מע"כ תשמ"ו, אלול כ"ו

       
       
       

        
      
         
           
        
           
          
         
        
          

      

  
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
     
          

       

        
      
         
         
        
        

        
        
          
         
         

  

   
 

 
   

וכו'. חביבי ורב ידידי מע"כ

       
     

         
        
          
           

     

  
 

 
    

  

מוה"ר כש"ת נו"נ וו"ח הג' הרב כבוד תשמ"ה, ויצא
 .אהיא בקליוולאנד חב"ד בקהל רב שליט"א
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      

    

        
        
         
          
        
          
       
          

  
 

 
       

כו'. הגאון הרב ידידי מע"כ
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
      
          

     

       
       
        
         
          
        
          
         

     

  
 

 
       

מוה"ר כש"ת המפור' הגאון הרב ידידי מע"כ 
נ"י. במאנסי ישיבה ראש שליט"א

      
       

        
       
       
         
         
         
         
         
        
        
         

        

  
 

 
       

המפור' הגאון הרב לידי"נ .שליט"א
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      
          

  

       
       
        
        
         
         

         
          
         
           
          

       

       
        
        
         
         
          
         
           
         

  
 

 
    

תשד"מ אמור

מוה"ר הרה"ג כו' כבוד בכולל חבר הי"ו,
שם. קדישא החברי' וכל נ"י, מאנסי

     
      
        

   

       
       
       
         
          
         
        
          
          
        
          

        

  
 

 
    

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

     
     
        
         
         

    

  
 

 
     

 

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
      
         
        
        

  

        
         
         
         
        
         
         
         

   

ללמוד שתזכו וי"ר להאריך יכול איני הז"ג אין כי ומחמת
לישועת המצפה מכירכם בלתי מוקירכם ידידכם עבגצ"א וללמד

ונפש, בלב עין כהרף השם
 

 
    

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      
         
         

       
        
        
        
         
        
        
         

  

  
 

 
     

  

שליט"א. היקר ידידי מעכ"ג

     
      
          
         

        

        
         
        
         
         
         
         
          
          
          

    

     
     
         
       
         

          
         
        
         
         

  
 

 
    

   

תשמ"ג מנ"א כ"ו

ר' מוה"ר כש"ת וכו' הגאון הרב ידי"נ כבוד 
נ"י. במאנסי ישיבה ראש שליט"א
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נ"י. מאנסי וכו' הרה"ג מעכ"ת

      
     
       
        
          
         
          
           
           
        

       
        
          
        
          
        
          
          
          

          
          
         
          
          
         
         
        
         
         
            

         

  
 

 
     

   

הרב כו' הגאון הרב ידי"נ כבוד ר"י ,
נ"י. במאנסי
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      
        
          

   

         
        
         
         
         
           
         

 
     

 

       
       

       

        
       
          
          
        
          
          
          

    

  
 

 
       

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
       

       
       
         
        
        
        
        
         
        

 

       
         
        
         

   

 
      

  

 

       
       
         
          
         
        
         

  
 

 
    

הי"ו. כו' כפו מיגיע נהנה הרה"ח לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

     
       

  

     
        
         

    

       
        
        
       
          
         
          
         
        

 
     

 

         
     

       
       
        
           
        
        

        

       
       
         
         
        
        
         
         

      

 
 

 
 

מוה"ר כש"ת כו' נו"נ וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
  .עיה"ק בירושלים שליט"א
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אוכל לא אם לי וימחול ושכ"ת דושה"ט ידידו הנני ובזה
שנזכה יתן שמו והשי"ת זמן קצת גזלתי רק באמת כי לפלפל
ויקבץ הקדושה לארצינו בביאתו ודאין דמורח מהרה לראות

ונפש, ובלב בידידות החותם הארץ כנפות מארבע נדחנו

 

 
   

וכו' מברכינא חזינא דלא למאן בנ"י, התשל"ח קטן פורים
כש"ת  .הי"ו

       
         

       
      
         
         
       

         
          

  

        
       
          
        
       
         
         
         
          
        
         
         
        
         
           
         

 
     

 

       
       
         

      

        
       
         
        
         
        
        
         

   

  
 

 
        

כו'. היקר ידידנו מע"כ תשנ"א, אלול
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יצו"א בנ"י התשנ"ב עיו"כ

מוה"ר כו' הגאון הרב חוב"ט וו"ח ידי"נ מע"כ
אמרי בעמח"ס טלז הקדושה בישיבה מר"מ שליט"א

ב"ח. שלום
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

     
     
          
        

    

        
        
          

         
        
         

      

       
      
       
          
        

         
        
        
        
         
         
       
         

   

  
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

        
       

    

        
        
        
           
          

       

  
 

 
      

כו'. היקר ידידי מעכ"ת
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וכו'. ידי"נ מע"כ

       
      
          
        

    

       
        
        

        
       
        
         
         

   

      
      
         
         
       
          
         
         
          
         
          
          

     

  
 

 
      

פלונית. דישיבה כולל לבני

      
     

      
       
         
          
       

         
       
       
         
          
        

   

      
        

    

  
 

 
   
   

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

     
     
         

    

       
      
         
        
         

     

        
         
          

 

 
 

 
     

   

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
     

         
   

      
       
         
         
          
         
         
          
          

   
 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
     
        
        
        
          
         
          
         
         
        
       

      

 
 

 
    

יצו"א בנ"י תשמ"ו סיני בהר ה'

מוה"ר כש"ת כו' כו' וו"ח גו"נ הרה"ג ידידי מע"כ
 .אהייא קליוולאנד חב"ד דק' רב שליט"א

     
        
         

 

         
      
         
        
        
         
        

       

        
      
          
        

        
        

      

       
       
         
         
          
          
        
        
         
         
         
         
       
        
         

       

        
     
       
         
        
        
        
        
          
        
          
       
        

   

       
       
        
        
       
        
         
         
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

        
         
         
         

       

    
 

 
     

 

וכ היקר ידידי הי"ו.לכבוד ו'

      
        
        
         
         
        
          
          

 

        
      
       
          

   

   
 

 
    

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
      
        
        

       
       
        
          

        
        

       
        
        

         
        
          
          

  
 

 
      

הגאון הרב ידי"נ כבוד תשמ"ח, טבת עיה"ק ירושלים
 .שליט"א
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כו'. הגד' הגאון הרב לכבוד

      
      

        

        
       

       

         
       
          
         
        
         
        
        

 
     

  

 

        
         
         
         
         
         
          

        
         

  

       
       
        
          
        

  
 

 
    

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

     
     
        
       
          
          
         

   

      
      
        
         
         
          
        
         
          
          
          
        
          
         

   

  
 

 
      

הי"ו. הרה"ג ידידי ובראשם וכו' יעקב הבית הנהלת לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
       
       

         
       

      
      
        
         
       
         

        
         
       
       
        
          
         
         

   

  
 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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לחודש ט' חשיכה לארץ הקדושה מארצינו האויר על
יצו"א בנ"י התשנ"א הרחמים

מע"כ את וארוכים טובים לחיים ויחתם יכתב חיים מחיי
אתפאר בך אשר ישראל בשמים ראש צ"ת גאון האי רב

מוה"ר כקש"ת הדר עץ פרי בנש"ק  
וראש עיה"ק דירושלים החרדית דעדה ראב"ד שליט"א

דושינסקי. מוהרי"ץ ישיבת
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עין, כהרף ה' הישועת במצפה נאמנה בידידות דושכ"ת ידי"נ
ונפש, בלב הנני גמורין צדיקים של בספרן כוח"ט ובברכת

 

 
   

יצו"א בנ"י התשנ"ב וריחמתי לסדר מוצש"ק

מוה"ר כש"ת כו' נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ 
.אוסטרליה במלבורן רב שליט"א
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      

    

      
        
         
          
          
         
          
          

       

      
       
         
        

    

  
 

 
       

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד תשמ"ח, אלול

      
      
         

       
      
         
         
        

       
        

       

        
        
           
        
         
         
         
          
          
        
         
        
         

      
       
         
        

    

  
 

 
     

כו'. הרה"ג מע"כ

       
       

          
         

          
        
         
         

         
         
          
          
         
          
         
         

         
         

  
 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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וכו'. היקר ידידי מע"כ

       
      

        
        
          
          
          
        
         
         
          

       

 
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
       
        
         
          
           
          
        

       
         
         
           
        
         

  

         
       
        

        
         
          
       
         
          
        
        
        
         

  

  
 

 
     

בנ"י התשמ"ח בידיך וגו' ה' ונתנו לסדר א'

גופא בבריות ארוכים טובים לחיים ויחתם יכתב חיים מחיי
ושייף עיל שייף ורחומאי אהובי מחותני מע"כ את ברוכים

עליו גומרים אין ועניו חסיד הדר עץ פרי בנש"ק אתנפק
מוה"ר הרהגה"צ ההלל,   שליט"א

עולם. עד אליו והנלוים ולכב"ב ב"ב, אלכסנדר ישיבת ראש
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לכוין שנזכה וי"ר ישן בין ער בין לעולם מועט אדם דברי אלו
והנני עולם ועד מעתה הלכה בדבר ח"ו נכשל ולא להאמת
טובים לחיים לאלתר כוח"ט בברכת המברכין כנגד מתכוין
בלב אוהבו מחותנו וברכת כעתירת ולכאש"ל לו ושלום ארוכים

ונפש,
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
     
          
         
          
         
          
        
        

        
         
        

         
          
         

  
 

 
      

יצו"א בנ"י ושבת"ם שנת רחמים של מדות י"ג

ורעננים דשנים ארוכים טובים לחיים יחתם חיים מחיי
הגדול הגאון מע"כ את מעליא ונהורא גופא בבריות
מרביץ תת"פ בשמים ראש צ"ת תבל קצוי בכל המפורסם

מוה"ר כקש"ת שמו מרבן גדול לאלפים תורה 
 .ברק בני פונביז' ישיבת ראש שליט"א

      
       
         
         
          
         
         
         
         
         
         
          
         
          
          



קל"ח) סי' בסמוך מתשו' המשך (ע"כ

 
    

   

ידידי הי"ו.לכבוד וכו' היקר
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יצו"א בנ"י התשנ"ב וריחמתי לסדר מוצש"ק

מוה"ר כש"ת כו' נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ 
.אוסטרליה במלבורן רב שליט"א

      
       
        
        
         
        

         

       
      
          
          
         
        
          
         
          
         
         
         
          
         
        
         
          
         
        
           

           
         
        
        
         
         
         
         
         
          
          

בניו ולגדל לשמה לאחרים וללמדה תורה ללמוד שיזכה וי"ר
בידידות וכשב"ת דושה"ט ידידו טובים ומעשים ולחופה לתורה

ונפש, ובלב
 

 
    

יצו"א בנ"י התשמ"ו הרחמים לחודש כ"ח

מוה"ר כש"ת נו"ה וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ 
מאנטרעאל לובאוויטש הכולל וחבר דומ"ץ
שליט"א.
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שליט"א. וכו' כג"ת הגאון הרב לכבוד
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התשל"א הרחמים לחדש כ"ח

כמר בנש"ק חורב בחוקי עוסק צורב האי הב' מע"כ
   הכולל ראש כעת הי"ו

שליט"א. הקדושה דישיבתנו

       
     

        

       
       

       
      
          
         

          
          
         
          
          
       
        
         

דבר על ורכב צלח ולומדיה התורה בברכת מברכו הנני ובזה
ונפש, בלב המברכו אמת

 

 
    

   

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

     
       

   

        
        
         
         

         
         
         
         

       
        
         
         
         
          

 

  
 

 
      

   

יצו"א בנ"י התש"נ סיון ט'

הב' ברקאי חו"ב נעלה מאד היקר ידידי מע"כ 
   'הק בישיבתינו חשוב תלמיד הי"ו

ת"ו. עיה"ק ירושלים אונגוואר קרית
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המברכו הקודש בעבודת טרוד לעולם מועט אדם דברי אלו
ולסיים וללמד לשמה תורה ללמוד שיזכה ויה"ר התורה, בברכת
בה והפך בה הפך באהבה תורתיך תלמוד דברי כל את ולקיים
כעתירת למעלה קרנו ויתרומם תמיד ישגה ובאהבתה בה דכולה

ונפש, בלב לגדולתו המצפה ידידו וחפץ

 

 
     

יצו"א בנ"י התשמ"ה קדושים ג' ליום אור

כמוה"ר כו' צורב האי כבוד  הי"ו
סיטי. ביוניאן צאנז הקדושה דישיבה תלמיד

     
        

          

        
         
          
          
          
         
         
         
         

          
          
           

         

  
 

 
      

  

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
       
         

  

         
        
         
          
        
         
         

    

  
 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
       
        
        

         
       
         
          
         
         
          
        
          
         
         
        
         
          
           
         
         
         
         

      

   
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
       
        

       
       
        
         
          
          
        
         
          
         
         
         

         
         
        
         
           

       

בלב התורה ובברכת דושה"ט ולומדיה התורה לכבוד הכותב
ונפש,

 

 
    

תשמ"ז תזריע עש"ק

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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יצו"א בנ"י התשמ"ה הארץ אל תבא כי ב'

עץ פרי בנש"ק ברקאי, חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
כש"ת הדר  אדמו"ר כ"ק בן הי"ו

עיה"ק. ירושלים מראדאמסק

        
     

      
       
        
         
        
         
         
         
         
         

     

        
       
          
       
         
         
         
        
         
         
        
         

         
         

         
         
        

    

       
       
         
          
          
         
        
       
          
         
         
         
         
         
         

  
 

 
   

עיה"ק ירושלים התשד"מ הרחמים לחדש י"ד ג' ליום אור
ת"ו

אומר כולו כו' ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
הר"ר כש"ת כבוד .שליט"א
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ונפש, בלב צדיקים של בספרן כוח"ט בברכת המברכו דושה"ט

 

 
   

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד תשמ"ה, אחרי
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      

 

      
       
         
         
        
         
        
        
          

     

       
        
        
        

  
 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
       
           
         
         
         
        
         
         
         

      

        
      
        

         
         
         
        

 

        
       
         
         
          
         

      

        
        
         
        
        
          
        
         
         
         
        
         

  

   
 

 
     

ראש כש"ת וו"ח הרה"ג נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
וכו'. הכולל
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ולילה יומם בה והגית לקיים שנזכה וי"ר בידידות דושה"ט
ונפש, בלב

 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד תשמ"ט, ב' אדר ח'

       
      
           
         
        
         
         

      

       
       

         
         
          
         

      

        
       
          
         
        
        
          
         

     

       
       
        

         
         
        
         
          
          

 

ובניהם הם בעדם ומתפלל ת"ח של בצערן המצטער ידידו
ונפש, בלב הימים כל כל להם אשר וכל ונשיהם

 

 
       

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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יצו"א בנ"י התשל"ט בשלח ב'

כש"ת חו"ב חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
.שכ"ה בכולל הי"ו

       
      
       
        

 

         
        
       
        
       
          
        
         
         
          
          
        
         
        
         
          
         
         

        

         
         

         
         
        
         
         
        
         
        

  

וללמד ללמוד שיזכה וי"ר מכירו בלתי המעודדו ידידו דברי אלו
ונפש, בלב המברכו עמים יקהת ולו ינון יבא עדי ולעשות לשמור

 

 
  
   

התשל"ד בנ"י ונשמע נעשה לסדר ג'

ר' וכו' ובע"מ ת"ח המפואר הנגיד הרבני מע"כ
 .הי"ו
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יצו"א בנ"י התש"מ מנ"א ד'

מוה"ר כש"ת כו' החשוב הב' מע"כ הי"ו
ענגלאנד. בגייטסהעד
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ללמוד שתזכו וי"ר לקצר הנני כעת להאריך הז"ג שאין ומחמת
דכולה בה והפך בה הפך בתורה הצלחה ולראות לשמה תורה

ונפש, בלב ללומדיה התורה בברכת אתכם המברך בה

 

 
  

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
      

 

       
        
         
          
          
          
        
         
          
          
         
         
        
         

       
        
        
        

          
         
         
         
         
         
          

   

  
 

 
    

וכו' צ"מ הח' הב' מע"כ וועסט הי"ו
נ"ז. אראנג
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וכו'. הרה"ג לכבוד

       
       
          

      

        
        
          
        
         
          
          
          
          
         

   

        
        
         

   

  
 

 
    

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

    
      
         
          
        
         
         
         
        
          

  
 

 
      

  

יצו"א בנ"י ושבת"ם שנת רחמים של מדות י"ג

ורעננים דשנים ארוכים טובים לחיים יחתם חיים מחיי
הגדול הגאון מע"כ את מעליא ונהורא גופא בבריות
מרביץ תת"פ בשמים ראש צ"ת תבל קצוי בכל המפורסם

מוה"ר כקש"ת שמו מרבן גדול לאלפים תורה 
 .ברק בני פונביז' ישיבת ראש שליט"א
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ונפש, בלב באהבתו קשור אהבה ברגשי רותתות בידים החותם

    

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

 
       

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
       
         

       

        
       

        
          
       
         
         

      

  
 

 
      

יצו"א בנ"י התשמ"ו תהיו קדשים לסדר ב'

המפורסם אי"א נו"נ וו"ח הגאון הרב ווד"נ ידי"ע מע"כ
מוה"ר כג"ת מפז המסולאים היקרים בחבוריו 

יצו"א. בנ"י אודואריא אבד"ק שליט"א
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יצו"א נ"י ברוקלין התשל"ז דברים א'

הרב כש"ת וכו' ירא"מ וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
  .תו"א עיה"ק ירושלים שליט"א

      
      
        
           
          
         
          
           

      

       
      
         
          
          
         
         
          
          

         
          
          
          

 

דבר על ורכב צלח וכאש"ל וש"ת דושה"ט ידיד"נ הנני ובזה
ידידו היקר נפשו כאות הקדושה ותורתו השם למען באמת אמת

ונפש, בלב
 

 
    

הרה"ג ידידי מע"כ .נ"י
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
      
          

 

        
       
         
          
         
       
           
         

       

         
         
          
         
         
         
         

        
          
          
         

יברכך אומרים והקוצרים לקצר מוכרח הנני הזמן חוסר ומחמת
המעתיר ידי"נ ושמח, כשר חג בברכת מעשיו, בכל שיצליח וי"ר

ונפש, בלב לטובה בעדו
 

 
     

   

נ"י. היקר תלמידי מע"כ תשמ"ו, תצא

       
        
        

 

       
       
         
        
          
          
        

        
      
        
         
        
          
         

     

       
       
          
         
       
          
         
        
        
          
        
        
         
        
        
         
         
         
        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

          
          
        
         
         
         
         
        

 
      

  

 

       
         
         
         

         
        

      

        
        
          
         
        
        
         
        
         
        

   

 
      

 

       
        
        
           
          
         

         
        
          
          
         
        
        
          

       
         
         
         
         
         
        
        

     

      
       
          
         
         
          
         
        
       
         

       

        
        
         
          
          
          
          
         
            
          
           
           
          
          

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

          
         

  
 

 
      

   

כו'. הרה"ג ידי"נ מע"כ תשמ"ו, שני אדר ט"ז

      
       

      

       
        
          
         
        
          
         
          
        
         
         
         
         
        

  
 

 
  

יצו"א בנ"י התשמ"ג למלכים בר"ה

בדק, כל ויחזק צדק גואל סגולה, לעם ישלח הגאולה, בימי
מוה"ר הגאון הרב ידי"נ ובתוכם המר, מגלות ויוציאנו

 ג"ח אפרים רבבות בעמח"ס שליט"א
טענ. מעמפיס
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תשד"מ פקודי פ' עש"ק למעקסיקא אוירון על

וכו'. היקר ידידי מע"כ

      
     
        
        

        
        
        
          
         
         
          

 

         
        
         
          
         
         
         

  
 

 
    

   

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
       

  

       
       
        
         
         
        

         
        

       
      
          
          

  

       
        
         
         
        
        
        

 
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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שליט"א. וכו' כש"ת וו"ח הרה"ג לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
        
         
           

   

       
       
         
         
         
         
         

       

       
        

         
       

  
 

 
     

  

הי"ו. כש"ת כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
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יצו"א בנ"י התשמ"ו שמיני עש"ק

שואל כמשנתו אברך חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
הרה"ג מוה"ר כש"ת ברקאי כענין חבר הי"ו

מאנסי. התלמוד עיון בכולל

     
      
          
         
        
         
         
        

         

         
       
         
         
          
          
         
          
         
          

   

        
        
          
         
        

       
       

  
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד תשמ"ה, חנוכה
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יצו"א בנ"י התשמ"ה שרה חיי לסדר ב'

הב' כש"ת כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי לכבוד
 .ענג לאנדאן הי"ו

      
       

       
        

   

        
       
        
          
          
         
        
          
          
         

  

        
        
         
         
          
         
          
         
          
         
        
          
          
        
         
        

  

בלב ענינים בכל בהצלחה המברכו מכירו בלתי ידידו דברי אלו
ונפש,

 

 
       

יצו"א בנ"י התשמ"ג תצא א'

וכו וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי הב'מע"כ כש"ת '
 .נ.ז לייקווד הקדושה בישיבה שליט"א,
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      

        
        
         
        
         
         
         
        
          
          
         

     

       
       

   

  
 

 
     

יצו"א בנ"י התשמ"ה שרה חיי לסדר ב'

מוה"ר כש"ת בנש"ק כו' הרה"ג ידידי מע"כ 
.מיאקא הגאון הרב ידי"נ בן הי"ו
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לשמה תורה ללמוד שיזכה ומברכו דושה"ט ידידו הנני ובזה
ונפש, בלב

 

 
      

יצו"א בנ"י התשמ"ט נשא ב'

המפורסם אי"א הגאון הרב נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
מוה"ר כג"ת כו' בחו"ב המצויין  

חלקים. חמשה ש"ס הערות בעמח"ס שליט"א

      
      
           
         
        
        
          

   

       
        
        
          
           
         

     

        
         
         
          
        
          
          
          
          
          
         

    

שיזכה וי"ר הפתיחה מעין החוזר דושכ"ג ידידו דברי אלו
עמים יקהת ולו ינון יבא עדי הדר עץ פרי מפריו עוד להוסיף

ונפש, בלב דושכ"ת ידי"נ וכעתירת כברכת

 

 
      

בנ"י התשנ"א חדשים ראש לכם לסדר עש"ק

מוה"ר כש"ת חו"ב וו"ח כו' הרה"ג ידידי מע"כ
.בנ"י בעלזא דחסידי בכולל יקרה אבן שליט"א
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      



       
         
         
          

         
         
         
          
        
          

    

        
         
          
        
          
           
         
         
         

    

  
 

 
     

  

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      

   

      
       

          
          
         
          
        
         
         

     

  
 

 
       

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
      
        
         

 

        
         
         
        
          

      

  
 

 
    

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      
        

  

      
       
        
         
        

        
     
         
        
          
         
         
         
         
        
         
       

     

        
       
        
         
         
       
         

        
       
         
        

        
         
        
        
         

   

        
       

        
         
          

    

       
        
          
          
         
          
         
           

    

  
 

 
    

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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תריסין בעל המפורסם הצדיק הגאון הרב ויד"נ ידי"נ מע"כ
מוה"ר כקש"ת ת"ת גאב"ד זצלה"ה, (שליט"א)

וכו'. אחדשכ"ק ת"ו. עיה"ק ירושלים החרדית דעדה

       
        
         
           

     

        
       
          
         
          
         
          
         
           
          
         
          
          

  

        
         
         
          
          
          
         

  
 

 
       

כו'. היקר ידיד מעכ"ת

      
       
       
        
         
         
           
           
          
          
         
          
          
        
        
        

        

       
      
          
          
        
       

  
 

 
  

כש"ת. וכו' הגאון הרב ידידי מע"כ
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כו'. נעלה מאד היקר ידידי מע"כ תשד"מ, ב' אדר י'

      
      
         

       
        
       
         

   

       
       
          
        
         
       
         

 

        
       
         
         
          

         

  
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד תשמ"ח, אמור

      
      
        
          
       

 

       
      
         
        
      
         

  

          
        
          
       
         

   

        
       
         
        
        
          
         
        
         

   

        
        

         
         
          
          
         
          
         
        
        
          
       
        
         
         

     

       
     
          
         
        
        
        

       

  
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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תשל"ב סיון ט'

ר' לכ'    .הי"ו

       
        

  

        
        
         
          
           
           
          
           

           
          
        
         

     

        
       
          
         
        
         
         
           
        
         

      

        
       

        
         
        
        
         

   

      
      
         
          
         
          
           
         
          
         
        

        

     
 

 
     

כש"ת. כו' ש"ב מע"כ
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לשמוע שנזכה וי"ר וכאש"ל דושה"ט ידי"נ ש"ב הנני ובזה
ש"ב וכעתירת נפשו כאות הימים כל וטוב טוב אך ולבשר

ונפש, בלב ומכבדו מוקירו
 

 
       

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
     
         
         
         
         

נזכה מילה מצות שבזכות וי"ר הז"ג שאין מחמת וקצרתי
ושמח כשר חג בברכת ומברכו דושכ"ת ידידו שלמה לגאולה

ונפש, בלב החותם כערכו ומוקירו מכבדו

 

 
       

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
       
          

     
        
          
         
         

        

       
        
       
        

           
        
       
          
        

      

  
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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מוה"ר כג"ת וכו' הרהגה"צ מע"כ .שליט"א

       
      
        
         
        

  

       
      
       
        
         
          
         
          
        
         
         
         
         
         
         
        
         

       

        
       
         
          
          
         
          
         
         
          
        

       
        
        
          

         
        
         
         
          
          
        
         
          
          
          
         
         

       

        
        
        
       

          

ונפש, בלב עין כהרף ה' לישועת המחכה ידי"נ הנני ובזה

 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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יצו"א בנ"י התשל"ט למט"מנים מ"א

חו"פ ויד"נ עליון ידיד המפורסם הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כג"ת  חוג אבדק"ק שליט"א

ב"ב. ח"ס

     
     
         
         
        

    

      
       
         
         
        
         
          
        
         
         

      

  
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
    

      
        
         
        
          
          
         
         
         

         

          
           
         

   

        
        
          
         
         
          
         

   

  
 

 
     

יצו"א בנ"יע התשל"א אב מנחם ח' ב"ה

כש"ת וכו' אי"א נו"נ בצ"צ עוסק המפורסם הרה"ג מע"כ
מוה"ר .דארה"ב הרבנים איגוד נשיא ,
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ויהפוך הזה אב מנחם בחדש עוד ה' לישועת המצפה ידידו
ונפש, בלב וש"ת דושלה"ט ולשמחה לששון לנו ה'

 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
      
          
         
         

      

       
      
       
       
         
          
          

        
          
           
          
           
          
          
          

    

         
        
           
       
         

         
    

     
      
         
            
         
          
        
         
          
        

   

     
       
         
        
         

    

  
 

 
     

   

יצו"א בנ"י התשמ"ו אלול כ"ב

כו' הגאון הרב ידי"נ בעמח"סמע"כ שליט"א
חשובים.
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
       
         
        

       

        
        
        
         
        
         

  

        
       
          
             
          
         
          
         
            
        
         
          
         

       

  
 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      
       
         
          

          
        
         
          
         

    

יאריך שנותיו וה' יותר להאריך אוכל לא הז"ג אין כי והיות
ולו ינון יבא עדי תורה ומרביץ הרבים ממזכי להיות ויזכה
טהרה מתוך התורה לקבל שיזכה התורה ובברכת עמים יקהת

ונפש, בלב הנני וקדושה
 

 
       

יצו"א בנ"י התשמ"ה בהר ד'

כש"ת נו"נ וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי תלמידי מע"כ
מוה"ר תורה כתר ישיבת ראש שליט"א,

סיטי. במעקסיקא
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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בנ"י התשמ"ו סיון ר"ח

הי"ו. סת"ם סופר כו' הסופר אשכול מע"כ

       
      
        
          

        
   

       
        
         
         
        
         

  

        
       
        
        
        
        
          
         
          
        
          

   

         
       
        
         
           
          
        
          
         
           

    

       
        
          
          
          

         
          
         
         
         
         
        
          
         
         

 

  
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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יצו"א ברוקלין התשכ"ט שמות ד' ליום אור

כהן ומופלג מופלא החשוב הב' כבוד אל והשלום החיים
וכו' יפה שדעתו  ישיבת הלמיד הי"ו

טעלז.

      
       
         
          
        
         
         
          
          

        

        
        
        
          
        
         
         
         
        
          
         
         

  

        
       

       

  
 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל משפטים ג'

כמר ומופלג מופלא החשוב הב' ידידי מע"כ 
 במאנטריעאל טהאש ישיבת תלמיד נ"י,

קאנאדא.

     
     
          

       

        
       

  

        
        
         
          
          
         
         
         
         
          

  
 

 
      

   

יצו"א בנ"י התשד"מ בא לסדר ב'

ר' כו' נעלה מאד היקר ידידי מע"כ  
נ"י. ברוקלין הי"ו
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ונפש, בלב ימים אריכת בברכת ומברכו דושה"ט ידידו

 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
       
          

        
        
          
          
          
          
          
         
        

  
 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
     

         
        
        

         
         
         
         

  

       
       
        
        
           
         
        
          
          
         
          
          
        

   
 

 
     

כו'. חביבי תלמידי היקר ידידי מע"כ
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      
         

     

        
       
         
         
         
          
        

      

        
       

        

  
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
       
          
         
          
          

   

         
        
         
         
         

      

  
 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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יצו"א בנ"י התשל"א מו"מ ב'

כמר וכו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ 
.טעלז הקדושה בישיבה הי"ו
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מוה"ר כג"ת כו' המפורסם הגאון הרב ידידי מע"כ
.הרבה ובעמח"ס אוהעל אבד"ק שליט"א,

       
      
          
         
          
          

       

       
        
        
         
          
        
       
         
          

 

       
       
        
          
         
         
         
       
        
         

  

         
       
         
          
        
        
         

   

        
        

         
          
         
         
        
         

ונפש, בלב בברכה לקצר הנני יותר כעת הז"ג שאין ומחמת

 

 
     

כו'. הרה"ג ידי"נ מע"כ
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
        
          

         

       
      
         
         
          
          
          
        
         
          

      

ונא ורכב צלח בברכת לברכו הנני להאריך הז"ג שאין ומחמת
דושה"ט שליט"א, ישיבה הראש הגרי"א אביו מר בשלום לדרוש
ולא ינון יבא עדי ותורתו לה' ואמצו חזקו התלמידים כל ושלום

הח עמים ונפש,יקהת בלב ותם
 

 
       

יצו"א בנ"י התשל"ז למטמוני"ם כ"ה

הב' כש"ת צ"מ ה"ה מברכינא חזינא דלא למען 
.יצו"א דלונדון במתיבתא תלמיד הי"ו

      
      
         
         
         
         
         
         
        
         
         
         

        
         
         
         
        
       
         
         
         
         
       
         

         

       
        
         

  

תורה ללמוד שיזכה וי"ר וכשאש"ל, דושה"ט ידידו הנני ובזה
ונפש, בלב ללומדיה התורה בברכת המברכו לשמה

 

 
     

  

שליט"א. וכו' הרב כש"ת נו"נ הרה"ח לכבוד
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תשל"ט ויגש פ' עיה"ק ירושלים

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
       
          
          
         

    

        
        
        
        
          
         
         
         
        

      

       
       
        
         
          
        
        
        
       
         

      

  
 

 
     
   

יצו"א בנ"י התשל"ח ע"ש

הרהגה"צ ידי"נ מע"כ הבורא, מאת יתברך תורה, מתן בזמן
מוה"ר כג"ת ההלל את עליו גומרים אין נו"נ פ"ה

 .הרבה בעמח"ס שליט"א
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כו' הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ תהיו, קדושים לסדר א'
שליט"א. כש"ת

     
       
         
         
         
        

    

        
      
         
        
         
         
         
        
         
         
         
          
          
       
         
        
         

        
  

   
 

 
      

יצו"א בנ"י התשמ"ז להדלקה ו' טבת ר"ח

וכו' צ"מ הח' הב' מע"כ וועסט הי"ו
נ"ז. אראנג
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יצו"א בנ"י התשמ"ה הזאת התורה את באר לסדר ג'

הר' כו' חורב בחוקי עוסק צורבא האי מע"כ 
הי"ו.

      
     

 

       
        
          
          
         
         
         
          
        
        
          

 

        
        
          

         
        
        
         
        
         
           

       
        
          

    

        
       
         
        
        
         
         
         
          
       
          
         
          
        
         
         
         
        
         

   

       
        
         
        
        
         

      

       
        
          
          

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

         
        
        
         
         
         
        
          
          

   

       
        
         
          
         
         
        
         
         
         
         

 
    

 

        
        
         
           
         

       
        

         
         
         
          
        

      

     
 

 
    

אנגעליס. לאס הבירה בעיר הישיבה בני לכבוד
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כו'. כש"ת כו' הרה"ג מע"כ

      
       
         

    

       
       
       
          
         
         
          
          

       

        
       
         

 

   
 

 
      

יצו"א בנ"י התשנ"ב וריחמתי לסדר מוצש"ק

מוה"ר כש"ת כו' נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ 
.אוסטרליה במלבורן רב שליט"א
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בניו ולגדל לשמה לאחרים וללמדה תורה ללמוד שיזכה וי"ר
בידידות וכש"ת דושה"ט ידידו טובים ומעשים ולחופה לתורה

ונפש, ובלב
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד תשמ"ז, טבת י'

      
       
          

  

         
        

           
        
        
          
        

  
 

 
      

  

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
       
          

 

      
       
         
          
          
         
           
         
         

        
         

      

         
     

  
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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תשמ"ח פסח חוה"מ

ר' מוה"ר למע"כ .הי"ו

        
        

         
       
         
         
         
        
         
            
        
          
          
          
          
          

   

   
 

 
     

וכו'. יפה שדעתו כהן ידידי מע"כ

      
       
         

         
         
         

   

      
      
        
          
          
         

       

        
        
         
          
          
          

   

  
 

 
   

יצו"א בנ"י מלכותיך תנש"א ובו שנת ויקרא לסדר מוצש"ק

כו' הרעיון זך חוב"ט וצדיק גאון האי רב ידיד"נ מע"כ
מוה"ר כגש"ת   שליט"א

ד"ח. אשר מנחת בעמח"ס מעדיער אבד"ק
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וי"ר היקר ספרו על רבה בתורה הראשונות על חוזר שיזכהוהנני
התורה מלכות ממלכתו על ימים ויאריך תורה דעת להרבות עוד

ונפש, בלב דושכ"ג ידידו רבנן מלכי מאן

 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
       
        
        

  

        
      
         
         
          
        
        
         

        

       
       
          
         
        

     

 
     

 

        
        

      
       
          
          
         

        
          
         
         
          
         
        
        
        
         

        

        
        
         
        
        
         
        
        

      

  
 

 
   

יצו"א בנ"י התשל"ה שבט ב'

מוה"ר הרבני וכו' ירו"ש לאיתן משכיל היקר ידידי מע"כ
  .הי"ו
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התורה בברכת אמת דבר על ורכב צלח וכאש"ל דושה"ט ידידו
ונפש, ובלב

 

 
    

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      

     

       
       
          
         
         

       
        
        
       

   

     
       
         
          
        
        
        
        

        
        
         
        
         
          

       

        
      
         
          
        
        

   

  
 

 
      

 

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      

 

       
       
        
        
         
         

  
 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
       
         
        
       
          

    

        
       
         
            
            
         

           
        

 
      

 

        
        
         

       

        
         
         
         
          
          
          
          
          
          
         

 
    
  

כו'. הרה"ג ידידי מע"כ תשמ"ה, קדושים
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כו'. הרה"ח לכבוד

      
      

      

       
       
       
        
         
         
          
         
        
           
         

        

  
 

 
   

  

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      

     

       
       
         
        
         
          
            
            

     

         
         

          
          

       

 
     

 

       
       
        
         
          
          

        
         
          
          
         
         
         

 

        
        
          

        

     
 

 
    

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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יצו"א בנ"י התשד"מ הרחמים לחודש כ'

מוה"ר כש"ת כו' המפורסם הרה"ג ידידי מע"כ
.טענ במעמפיס רב שליט"א

      
    
      
         
          
       
         
         
       

      

        
     
         

          
      

       
       
         
         
         
         
      
       
          

     

       
      
        
         
          
        
            
         
       

       

  
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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ונפש, בלב כוח"ט בברכת המברכו דושכ"ת ידי"נ הנני ובזה

 

 
    

  

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

     
      

  

         
        
         
        
         
         
          
         
         
        
        
         
          

  
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      

     

        
        
          
          

           
          
          
         
           
           
        
         

       

        
        
          
           
         
         
         
         
           
          
            
           

         
        
          
          
         
          
         

  
 

 
     

בב"א ת"ו עיה"ק בירושלים התשמ"ז תמוז י"ז

על כיונים עיניו טובא חו"ב הרה"ג רחומאי ידידי מע"כ
מוה"ר הרב כש"ת כו' וו"ח התורה מי אפיקי 

 ומרביץ עיה"ק בירושלים יקרה אבן שליט"א
אשדוד. בישיבת תורה
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מוה"ר כש"ת נו"נ וו"ח הג' הרב כבוד 
אהיא. בקליוולאנד חב"ד בקהל רב שליט"א

      
     
        
         

  

        
       
          

         
       
         
        
          
          

    

        
        
        
         
        
        
         

    

         
       
        
         
       

     
 

 
       

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד תשל"ז, שמות עש"ק

       
      
         

      
      
         
         
        

    

  
 

 
       

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
     
           

        
        
            
         
          
         
         
       

  
 

 
    

יצו"א בנ"י התשל"ט למטמנים מ"א

ידיד גאון האי רב למע"כ וברכה שלום וגבעות הרים ישאו
כש"ת כו' חו"פ וידי"נ עליון שליט"א

ברק. בבני ור"מ רב

      
       

        
  

      
      
          
        
        
            
           
         
          
          
          
          
          
        
          
          
         

     

      
      
        
         
        
          
          
        
          
          

      

    
 

 
    

יצו"א בנ"י התשמ"ו הספירה ליום י"א

כו' חו"פ פא"ה בנש"ק להרהגה"צ 
בנ"י. שליט"א
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התשמ"ג לו ויצר לסדר ג'

ויד"ע ידי"נ אמעכ"ג ושלום חיים ברכה וגבעות הרים ישאו
מוה"ר כג"ת כו' הרהגה"צ וידנכ"ח  

וכאש"ל. שליט"א

      
       
        
          
        
         
           
         
         

        

         
        
          
         
        
        
         

       

      
        
        
         

       

       
        

       
       

          
         
       
         
          
       
         

 

       
      

בתוך בכפלים שינחם וי"ר הראשונות על וחוזר דושכ"ג יד"נ
ונפש, בלב החותם וירושלים ציון אבלי שאר

 

 
    

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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יצו"א בנ"י התשל"ח נח ג'

מר כש"ת וכו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
 .לעקוואד הקדושה בישיבה תלמיד הי"ו

       
      
        
         

      

        
       
         
        
          
        
        
          
         
        

     

       
       
          
         
         
          
        

       

ושלום דושה"ט בזה הנני להאריך כעת הז"ג אין כי והיות
ונפש, בלב תורתו

 

 
       

יצו"א בנ"י התשל"ג תרומה ד'

פער הרב וכו' לעמו טוב דורש ו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
ז"ל. (שליט"א)
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קרית פה התשנ"ב לבו ידבנו אשר איש כל מאת לסדר ד'
ת"ו עיה"ק ירושלים אונגוואר

עץ פרי בנש"ק נעלה מאד חביבי ורב ידידי מחותני מע"כ
כגש"ת כו' הג' הגאון הרב דקציעות דליטרא תנא ג"א הדר

מוה"ר ,סופר כתב דקהל ואב"ד רב שליט"א
ת"ו. עיה"ק ירושלים
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דברי מרוביםאלו שמים לרחמי המצפה לעולם מיעוט אדם
מקרבך מחלה והסירותי מימיך ואת לחמך את וברך ה' ולברכת
מבנינו נחת רב לרוות ונזכה ובבהמתך ועקרה עקר בך יהיה ולא
עמים יקהת ולו ינון יבא עדי מבורכים ישרים בדורות צאצאינו
בידידות משפחתו וכל וכאש"ל דושכ"ג מחותנו מכסים לים כמים

ונפש, בלב אהבה רצוף נאמנה
 

 
     

  

יצו"א נ"י ברוקלין התשמ"ט בידך ה' ונתנו לסדר ג'

כו' כבוד אומר כולו המפו' הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת ישראל נר ישיבת מנהל שליט"א

מאיר. זכרון מח"ס טאראנטא,
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צדיקים של בספרן כוח"ט בברכת המברכו בידידות דושכ"ת
ונפש, בלב

 

 
    

  

נ"י ברוקלין התשמ"ט הברכות כל עליך ובאו לסדר א'
יצו"א

חביבי ורב ידידי מע"כ את טובים לחיים יכתב חיים מחיי
מוה"ר כש"ת כו' נו"נ וו"ח הרה"ג  שליט"א

ווענעזועלא. קאראקאס
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שליט"א. וכו' ישיבת ראש כו' הרה"ג ידידי לכבוד
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יצו"א בנ"י התשמ"ה למט"מנים כ"ד

וכו' כש"ת כו' המפו' הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
נ"ז. לייקוואד שליט"א
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מוה"ר וכו' כש"ת וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ
.חשובים ובעמח"ס רב שליט"א
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יצו"א בנ"י התשמ"ט לפניהם תשים אשר לסדר בשבת א'

גודרי כעומד פרוץ בפרץ עומדים הגאונים הרבנים למע"כ
הרב כש"ת ה"ה כו' גדר  מרא שליט"א

הרב יצחק, בית דביהכ"נ דאתרא ראש שליט"א
הרב תורה, כתר הגדולה הישיבה ישיבה 

חשוב ב"ד דוד מגן דקהלת דאתרא מרא שליט"א
מעקסיקא. סיטי במעקסיקא
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בתורה העוסקים ת"ח רגלי כפות תחת נדרסת אסקופה ידידכם
כהרף ה' לישועת המצפה סיני מהר לאדוניו נרצע עבד לשמה
קהל כל ובעד בעדכם ומעתיר הטוב כלכם שלום דורש עין

בלב לטובה ונפש,ישראל
 

 
    
   

בנ"י התשנ"א רמה ביד יוצאים ישראל ובני לסדר א'

כו' המופלא ובראשם מיר הקדושה ישיבה תלמידי מע"כ
מוה"ר כש"ת  .הי"ו
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עוסקים להיות שנזכה וי"ר אקצר ולכן הז"ג אין כי והיות
והפך בה הפך וב"ש ב"ה הבורא כמצות לשמה ומצות בתורה
וכאש"ל דושה"ט מכירם בלתי מוקירכם ידידכם בה דכולה בה

ונפש, בלב
 

 
      

עיה"ק ירושלים אונגוואר קרית פה התנש"א מנ"א כ"ה

ראש צ"ת המפורסם האדיר הגאון הרב ויד"נ ידי"ע מע"כ
שמו שלום סופו ועד העולם מסוף הולך שמו בשמים
ההלל את עליו גומרים אין שמו מרבן גדול משנתו ושלמה

מוה"ר כקש"ת כו'  ירושלים שליט"א,
תצו"א. עיה"ק

       
      
        
         
          
          

      

 
     

      
      
          
         
         
         
         
        
       
         
         
         
          
        
           
          
         
         

 

        
         
         
        
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

          
         
          
          
        
          
          
         
         

         
          

        
         

      

 
       

       
         
           
           
          
          
         
          
        
          
         
        
        
         
         
         
          
         
         
         
         
         
           
        

         
   

       
        
        
          
         
         
        
         
         

       

        
       
        
        
         
          
         
        
         
         
          
         
        

 
      

       
       
        
          
         
        
        
          
         
        

         
         
        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

        
          
         
          

  

 
     

    

      
       
         
         
          
          
          
         
          
         
         
         
         
          
         
         
        
           

         
       

         
         
        
        
          
          
          
         
       
         
           
        
       

         
          
          

 

 
   

       
       
          
         
          
        
          
         
        
         
          
         
        
         
         
         

   

        
        
          

         
          
        
        
         
        
         
          

        

 
  

       
        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

         
         
         
        
          
          
          
         
          
         
        
         
        
       

  

        
       
          
        
        

        
         
         
          
          
         
         
         
        

 
     

      
     
         
        
          
           
        
        
         

        
         
        
        

     

 
    
    

       
       
        
          
           
         
        
         
         

         
          
           
           
         
         
         
        

 

התורה חכמי בפני הנדרסת אסקופה לעולם מועט אדם דברי אלו
כוח"ט בברכת המברכו ידי"נ לשמה תורה הלומדים האמתים
בלב עין כהרף ה' לישועת המצפה גמורים צדיקים של בספרן

ונפש,
 

 
       

שליט"א. כו' הרה"ג מע"כ תשמ"ה, פורים
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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יצו"א נ"י ברוקלין בשמחה בו שמרבים ב' אדר כ'

כבוד ובתוכם סגולה לעם גאולה ישלח לגאולה גאולה בין
הדר עץ פרי בנש"ק כג"ה המפורסם הגאון הרב ידי"נ

מוה"ר כקש"ת אודווארי אבד"ק שליט"א
וש"ס. ו"ח שלום דברי בעמח"ס
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יצו"א בנ"י התשנ"ב אלה מי לסדר ה'

מוה"ר כו' הגאון הרב ידידי מע"כ שליט"א
נ"י. מאנסי תורה מרכז יעקב קול ישיבה ראש
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ושכ"ת דושה"ט ידידו לקצר מוכרח הנני זמן חוסר ומחמת
וישראל התורה קרן להרמת ומצפה ישראל של בצערן המצער

ונפש, בלב דושה"ט צדקינו משיח בביאת
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יצו"א בנ"י מלכותיך תנש"א ובו שנת ויקרא לסדר מוצש"ק

כו' הרעיון זך חוב"ט וצדיק גאון האי רב ידיד"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת   שליט"א

ד"ח. אשר מנחת בעמח"ס מעדיער אבד"ק

      
     
        
        
         
         
         
         
         
        
        

        

       
      
        
       
          
          
          
         
        
        
          
          
          
        
         

        

      
       
         
          
        
       
        

        
       

        
  

תורה דעת להרבות עוד שיזכה י"ר הראשונות על חוזר והנני
ידידו רבנן מלכי מאן התורה מלכות ממלכתו על ימים ויאריך

ונפש, בלב דושכ"ג
 

 
 

יצו"א בנ"י התשל"ו מנ"א ח'

בביאת ויבשרנו ההרים על מדלג לנו ישלח המצרים בין
ידי"נ מע"כ ובתוכם עולם גאולת ויגאלנו צדקינו משיח

וכו'. בכולל הי"ו וכו'
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יצו"א בנ"י התשנ"ב טהרות לסדר א'

הרב ויד"נ יד"ע דליבאי בעומקי דיתיב לקרוב שלום שלום
כקש"ת צ"ת משרים דובר היקרים בחיבוריו המפורסם הגאון

מוה"ר בעמח"ס בנ"י, אודווארי גאב"ד שליט"א
וש"ס. ו"ח שלום דברי
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יצו"א בנ"י התשמ"ז ויחי ב'

הרב כש"ת כו' ור"מ חוב"ט בנש"ק וו"ח הרה"ג מע"כ
.נ"י גארדענס בקיו רב שליט"א

      
       
          

  

        
       
         
        
         
        
         
         
          
        

         
         
          
          
       

    

        
       
         
          

  
 

 
       

שליט"א. כו' הרה"ג כבוד

        
      

  

       
       
         
         

    

        
       
         
         
         

   

 
 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין בשמחה בו שמרבים ב' אדר כ'

כבוד ובתוכם סגולה לעם גאולה ישלח לגאולה גאולה בין
הדר עץ פרי בנש"ק כג"ה המפורסם הגאון הרב ידי"נ

מוה"ר כקש"ת אודווארי אבד"ק שליט"א
וש"ס. ו"ח שלום דברי בעמח"ס
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יצו"א בנ"י התשל"ט דסליחות ג'

וכו' כש"ת חוב"ט כו' וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
נ.דז. לעקוואוד בכולל

      
       

 

        
        
        
         

        

       
        
        
         
         
         
         
         
         
         

        

       
       
          

         
 

  
 

 
     

   

יצו"א בנ"י התשנ"א נח לסדר ג'

מוה"ר כו' נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ 
בצרפת. פ"ו וקונט' אליהו יד בעמח"ס שליט"א
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אומרים והקוצרים לקצר מוכרח אני יותר הז"ג אין כי והיות
עצמך קדש ז"ל כמאמרם עצמינו לקדש שנזכה וי"ר יברכך
משיח לנו וישלח ינון יבא עדי ח"ו באסור וכ"ש לך במותר

ונפש, בלב דוכ"ת צדקינו
 

 
   

אונגוואר קרית התשנ"ב ישראל של מושיען בו שנולד יום
ת"ו עיה"ק ירושלים

כו' שמו בעילום הרוצה הרה"ג מכירי בלתי ידידי מע"כ
כש"ת.
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מוה"ר כש"ת כו' וו"ח הרה"ג ידי"נ מע"כ 
 באשדוד ר"י עיה"ק ירושלים שליט"א

והנפש. הגוף שמירת בעמח"ס

       
     

          
       
         
          
         
         

          
         
          

    

        
        
        
        
        
         
        
          

       

    
 

 
   

  

יצו"א בנ"י התשמ"ז לטובה שוין כולן לסדר א'

שליט"א וכו' מוה"ר חוב"ט נו"נ וו"ח הרה"ג ידי"נ מע"כ
נ.ז. לעיקווד גבוה בביהמ"ד
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טוהר במי להטהר המצפה ידידכם להאריך. הזמ"ג אין יותר
מים עליכם וזרקתי בנו ויקיים ית' שמו בקדושת ולהתקדש
מי לפני ישראל אשריכם טומאותיכם, מכל וטהרתם טהורים

ונפש, בלב ידידכם אתכם, מטהר ומי מטהרים אתם
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

     
      
            

    

       
       
        
        
         
        
        
        
        
         
         
        
          
         
         

       

         
       
        
        
         
          

    

  
 

 
     

   

יצו"א בנ"י התשמ"ט ימים והארכת לסדר עש"ק

וכט"ס ושלום ברכה החיים בספר יכתוב הוא חיים מחיי
מוה"ר כש"ת כו' הגאון הרב ידידי מע"כ את

.אילל שיקאגא הישועה מעיני בעמח"ס שליט"א

     
      
        
         
          
         
       
        
           
        
         
          
        
        
          
        
          
        
         
          
          
         

        
        
        
        
        
        
         
        
        
         
        
        
        
         
         
        
          
        
         
        
          

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

          
         
        
        
          
         
         
         
          
        

       
        
         
       
        
         
        

       
      
        
        
         
        
         
        
        
         
          
         
         
         
          
          
         

 

       
        
         
        
          
        
         

        
        
        
         

      

        
        
        
         
         
         
         

        
         
         
        
        
         

       
       
       
        
        
         
        
         
          
        
         
         
         

    

הפתיחה מעין חוזר הנני יותר להאריך הז"ג אין כי והיות
ונפש, בלב החותם ולכאש"ל לו כוח"ט בברכת

 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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יצו"א בנ"י התשמ"ט המטות, ראשי לסדר ג'

מוה"ר כש"ת ברקאי וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
הקדושה בישיבה שליט"א הגר"ש ידי"נ נכד הי"ו

פ"ת. ישראל אור
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הדרך אם על שאני מפני וקצרתי דושה"ט ידידו דברי אלו
ונפש, בלב המברכו הקדושה לארצינו

 

 
       

יצו"א בנ"י התשמ"ז מרחשון ג'

מרביץ מזה בן מזה המפ' חו"פ הרהגה"צ כבני חתני מע"כ
מוה"ר כש"ת ברבים תורה  (שליט"א)

ומו"צ רוממה דשכונת ורב גור דחסידי הכולל ראש זצ"ל
היקרה בתי צפירת עם ת"ו, עיה"ק ירושלים גור דחסידי
שי'. מרדכי אברהם ונכדי תחי' מלכה מרים מרת צדקנית
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ורוצה עין כהרף ה' לישועת המצפה אביכם וכברכת כעתירת
ונפש, בלב המעלות ברום לראותכם ומחכה

 

 
      

המפורסם אי"א נו"נ וו"ח הגאון הרב ווד"נ ידי"ע מע"כ
מוה"ר מפז המסולאים היקרים בחבוריו 

יצו"א. בנ"י אודואריא אבד"ק שליט"א

      
      
        

      

       
      

         
         
        
          
         
          
         

       

        
        
          

          
         
         
         
        

       
        
          
         
         
          
          
          
          
         
          
         
        
        
         
         
        

    

      
       
        
        
        
          
        
        

       

  
 

 
    

יצו"א בנ"י התשנ"ב בנך באזני תספר למען לסדר עש"ק

מוה"ר כש"ת נו"נ וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ 
,פילאדעלפיא פארק עלקינס אבד"ק רב שליט"א,

חגיגה. שלמי בעמח"ס
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אנו דורינו על שנפל הנורא חורבן על הבוכה ידידו דברי אלו
במשיח עולם גאולת ויגאלינו המר מגלות ויוציאנו ירחם השם
שמים לרחמי המצפה נאמנה בידידות דושכ"ת בב"א צדקינו

ונפש, בלב
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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יצו"א בנ"י התשמ"ט ראש את תשא כי ב'

ויד"נ יד"ע מע"כ ה"ה וי"ש תורה שנים פי לקח שמואל
זקן פא"ה לרבים תורה מרביץ ומגדל מעוז הגדול הגאון

מוה"ר כג"ת בישיבה יושב ראש שליט"א
יצו"א. בנ"י מיר ישיבת
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ויזכה ושנותיו ימיו לאריכת המתפלל באהבתו קשור ידי"נ
ונפש, בלב עמים יקהת ולו ינון יבא עדי ברבים תורה להרביץ

 

 
   
   

בנ"י התשמ"ט העם ויאמן לסדר יצו"אד'

מוה"ר כש"ת כו' המפו' הגאון הרב חביבי ורב ידידי מע"כ
 פלעטבוש יעבץ גבול דביהמ"ד רב שליט"א

חשובים. ספרים ועוד יעב"ץ ברכת בעמח"ס
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כש"ת כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
.הי"ו
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מוה"ר כש"ת כו' נו"נ וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
  .יצו"א נ"י בברוקלין יקרה אבן שליט"א,

       
       

      

       
        
           
           
           

        
         
         
           
         
        
        

       
       
         
          
       
         
         
         
         
         
          
         
          

  

       
       
        
         
         
          

          
          
         
           
          
          

  

        
        
       
         

       

ונפש, בלב דושכ"ת ידי"נ באהבה תורה לקבל ויזכה
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      

  

        
         
          
        
         
           
          
          
        

         
         

       

  
 

 
     

  

עיה"ק ירושלים תשמ"ו מרחשון

מוה"ר וכו' הרה"ג ידי"נ מע"כ ירושלים שליט"א
תו"א. עיה"ק

      
      
          
         
         
        
        

  

        
        
          

       
       

         
         
        
         
         
         
          

   

   
 

 
    

צדקה רודף ובע"מ ת"ח בנש"ק היקר מנוער ידידי לכבוד
מוה"ר כש"ת כו' וחסד  .הי"ו
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
      

   

      
       
        
         
         
         

      

       
      
         
         
       
        
        
         
        
         

        
       
         
          
         
         
          

  
 

 
     

יצו"א בנ"י התשנ"א נח לסדר ג'

מוה"ר כו' נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ 
בצרפת. פ"ו וקונט' אליהו יד בעמח"ס שליט"א
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יצו"א בנ"י מלכותיך תנש"א ובו שנת ויקרא לסדר מוצש"ק

כו' הרעיון זך חוב"ט וצדיק גאון האי רב ידיד"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת   שליט"א

ד"ח. אשר מנחת בעמח"ס מעדיער אבד"ק
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ידידו היקר ספרו על רבה בתורה הראשונות על חוזר והנני
ונפש, בלב דושכ"ג

 

 
      

יצו"א בנ"י התשמ"ח ויקרא עש"ק ליום אור

צורב האי ה"ה מברך שמיה יהא מברכינא חזינא דלא למאן
מוהר"ר כש"ת, חו"ב בהגר"ב הי"ו

תו"א. ב"ב שליט"א

      
      
           
        
        
         
        
         
       
         
          
         
         
         
          
         
         
        
         
        
         

        
         

   

      
      
         
        
          
        
        

       

        
       
         
          
         
        
        
        
         
          
         
         

    

       
        
         
        
         
         
        
         
         
        
         
        
         

  
והוקצרים לקצר מוכרח הנני להאריך הז"ג אין כי ומחמת
הפסחים ומן הזבחים מן לאכול שנזכה וי"ר יברכך אומרים
ביהמ"ק ולבנין צדקינו משיח לביאת ונזכה הזה בחדש בעוד

ונפש, בלב ושכ"ת דושה"ט בב"א
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      

    

        
        
        
          
         
         
         
         

       

       
        
         
          
         
        

     

  
 

 
       

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
       
        
          
        
         

        
         
          
         
         
        

          
        

        
      
          
        
        
         
         
         
         
         
         
         
          

    

  
 

 
  

בנ"י התשמ"ג שבטיכם ראשיכם לסדר ה'

מוה"ר הרה"ג החביב תלמידי ידי"נ מע"כ 
ענג. מאנטשעסטער הי"ו,
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
      
         

        
           
          
        
        
         
         
           
         

    

  
 

 
     

תשמ"ח סיון א'

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
     

       
    

        
       
          
         
        
        

     

      
      
         
        
         

      

       
       
        
        
          
         
          
         
         
          

      

  
 

 
   

מוהר"א הגה"ק של דהילולא יומא השמחה לחדש אך
יצו"א בנ"י התשמ"ח זיע"א,

נתן קאמר שפיר משה צמ"ס רחומאי אהובי ידיד"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת הרה"ג בנש"ק חוב"ט ת"ת כו' שפר אמרי

   מוהריא"ך לאדמו"ר נכד שליט"א
ת"ו.. ירושלים אונגוואר קרית הי"ד
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כו'. הרה"ג ידידי מע"כ

       
      

    

       
        
         
         
         

         
         
          
        

         
         

 

      
      
        
          
        
         
         
         
         
         

  

        
        
          
          

       
        
         
         
         
          
          
         
         

    

       
         
         
         
        

  

    
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

 
     

יצו"א בנ"י התש"נ ויקהל ד'

הרהגה"צ מע"כ ה"ה קאמר שפיר משה בעזרו אברהם אלקי
מוה"ר כו' בנש"ק הדר עץ פרי היוחסין שלשלת

 .בנ"י מסקאליע אדמו"ר שליט"א,
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וכו'. נעלה מאד היקר ידידי מע"כ

     
      
        

        
        
         

         
          
          
        
         
         

       

 


 

        
       

 

        
      
          
         
         
          
         
         
          

  

  
 

 
      

  

כו'. הרה"ג מע"כ
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למעקסיקא האויר על פקודי פ' עש"ק

שליט"א. כו' הרה"ג ידידי מע"כ

       
      

    

       
       
         
        
         
        
        
         
         

     

       
       
         
         
        
        

        

  
 

 
    

  

כו' לזרז צריך ביותר אר"ש לסדר בשבת ו' ליום אור
יצו"א נ"י ברוקלין

כש"ת וו"ח ידידי וו"ח הרה"ג מע"כ שליט"א
נ"י. פלעטבוש איזראעל ביונג רב
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ב דושה"ט וברכה טובה שלום שים שלום אומר לבוביציאתו
ונפש,

 

 
     

כו'. היקר ידידי לכבוד

      
       
         
          
         

   

        
        
         
        
          
          

   

         
        
          
           
         
          
         
         

      

         
        
         
          

       

        
       
         
         
         
        
          
         
          

       

       
        
         
        
          
        

  
 

 
       

  

התשנ"ב בנ"י נבחרת לכך כי לסדר עש"ק

ראש צ"ת הדסים כגן המפורסם הגאון הרב ידיד"נ מע"כ
מוה"ר כג"ת ככה לו אשרי בשמים  

ג"ח. חיים חקי בעמח"ס יאקא גאב"ד שליט"א
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עוד שיצא רציתי ומ"מ ומחשבה דיו קצת עוד לי שיש והגם
ידידו למועד חזון עוד ואי"ה יומו בן אפי' יתעכב ולא היום
בישראל תורה להרבות עוד שיזכה י"ר הראשונות על חוזר ויד"נ
וכעתירת נפשות כאות עמים יקהת ולו ינון יבא עדי לאורו ויהנו

ונפש, בלב דושכ"ג ידי"נ
 

 
    

  

ר' הג' הרב כבוד ישיבה ראש שליט"א
בקווינס.
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

        
        
           

 

         
       
          
           
           
          
          
          

         
         
           
          
            
         

  
 

 
     

   
יצו"א בנ"י התשמ"ט טמאים לטהר לסדר עש"ק

לו עלתה בשתים אי"א נו"נ וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת אנשי דביהכ"נ רב שליט"א

הרמב"ם. על יצחק משנת בעמח"ס בנ"י ליבאוויטש

      
      
         
          
          
           
           
           
           
         
        
          
          
         
          
          
         
         
          

          
          
        

    

       
       
          
          
         
          
         
         
       
          

        

         
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

         
         
          
         
         

   

        
        
        
         
        
        
         
         
         

        

        
       
          
          
          
        

         
          
          
         
           
         

      

        
        
         
        
        
         
        
         
         
         

     

        
        

        
         
         
          
         
        
          

       
        
          
          
        
        
        
         
        
         
         

    

       
       
        
        
         
          
         
        
         
         

       
         
        
         
           
          
       

        
        
         
          
           

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

         
          

       
       
         
          
         
          
          
         
          
         

        
        
         
        
         
          
          
          
          
         
          
          
          
           

   

        
        
         

     

  
 

 
     

מוה"ר כש"ת כו' נו"נ וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
  .יצו"א נ"י בברוקלין יקרה אבן שליט"א,

       
      
        

          
        
          

     

        
        
         
          
          
         
         
          
          
          
        
        
          
         
         

     

       
        
         

        
     

         
        
         
          
          
        
         
         

       

  
 

 
     

יוצאים ישראל ובני לסדר המאורות בו שנתלו ליום אור
יצו"א. בנ"י התש"נ רמה ביד
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עדיו ברקאי קאמר שפיר משה ועיני לבי חמדת בני מע"כ
כש"ת ותפארת לגאון הישיבה מחכמי הי"ו,

עיה"ק. ירושלים טשעבין הקדושה

      
      
          
           
          
          
          
          
          

        
      
        
         
       
         
          

      

       
        
          
       
          
         

      

          
       
          
           
        
        
        
         
         

   

       
        
          
        
          

          
          
        
        
         
         

         
          
         

       
       
        
        
         
         
        
       
         
        
          
         
         

         
       
        
         
          
          
         
         

       
       
           
          
            
          
          

         
          

       

על גברו אביך וברכת התורה בברכת המברכך אביך דברי אלו
ותקיף רבא ולאילנא באמת אמת דבר על ורכב צלח ברכת
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המצפה הגדולים כאחד שמיא רום עד נפיא דמטי עד תתעבד
עין כהרף ה' לישועת המחכה למעלה קרנך ותגביה לגדולתך

ונפש, בלב
 

 
      

יצו"א בנ"י התשמ"ט ראש את תשא כי ב'

ויד"נ יד"ע מע"כ ה"ה ויר"ש תורה שנים פי לקח שמואל
זקן פא"ה לרבים תורה מרביץ ומגדל מעוז הגדול הגאון

מו"ה כג"ת בישיבה יושב ראש שליט"א
יצו"א. בנ"י מיר ישיבת
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עיה"ק ירושלים אונגוואר קרית פה התנש"א מנ"א כ"ה

ראש צ"ת המפורסם האדיר הגאון הרב ויד"נ ידי"ע מע"כ
שמו שלום סופו ועד העולם מסוף הולך שמו בשמים
ההלל את עליו גומרים אין שמו מרבן גדול משנתו ושלמה

מוה"ר כקש"ת כו'  ירושלים שליט"א,
תצו"א. עיה"ק
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התורה חכמי בפני הנדרסת אסקופה לעולם מועט אדם דברי אלו
כוח"ט בברכת המברכו ידי"נ לשמה תורה הלומדים האמתים
בלב עין כהרף ה' לישועת המצפה גמורים צדיקים של בספרן

ונפש,
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
     

        
       
          
        
         
          
         
           
        
          
          

        

        
       

     

  
 

 
    

יצו"א בנ"י התש"נ יהיה ברוך גם לסדר ג'

רז כל הגאונים גאון האי רב נפשי וידיד עליון ידיד מע"כ
דכיא מרי מור נוטפות שפתותיו אגוזים גל ליה אנוס לא
כו' דתלמידא מרי לרבים תורה של מיינה ומשקה דולה

מוה"ר כקש"ת וכו' הראשי רב שליט"א
דמאנטרעאל.
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יחזיק וכק"ז הראשונות על חוזר הנני יותר הז"ג אין כי ומחמת
זה טמון שהי' טבא מרגניתא לאור הוציא אשר על טיבותא לו
תורה דעת ויוסיף המוגמר על לגמור שיזכה וי"ר שנים כמה

ונפש, בלב עמים יקהת ולו ינון יבאו עדי

 

 
      

לומדי והיראה התורה גדולי ידידי כבוד התש"נ, בהעלותך
נ"י. מאנסי הוראה מכון בכולל
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התורה גדולי להיות שיזכו וי"ר ושכ"ת דושה"ט לנצח ידידכם
ונפש, בלב החותם ינון יבא עדי בישראל הוראה ומורי

 

 
   
   

הי"ו. וכו' היקר ידידי מע"כ
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וכו' צ"מ הח' הב' מע"כ וועסט הי"ו
נ"ז. אראנג
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הי"ו. וכו' וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ

      
       
         

 

       
      
          
        
        
        
         
        
       
         
        
         

    

         
        
           
          
          
        
          
          
         

    

בהרם להרמת המצפה התורה עלבון על המצטער דושה"ט ידי"נ
ונפש, בלב ישראל עמו קרן

 

 
    

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
 

     
      

         
          
         
         

       
        
        

          
           
           
         
         
          
         

       
        
        
           
          

         

       
         
          
        
         
         
           
         
           
         
        

     

  
 

 
    

יצו"א בנ"י התשל"ט ניסן לי"ג אור

כג"ת לרבים תורה מרביץ המפו' הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר  ר"מ זצ"ל, (שליט"א)

בנ"י. בפלעטבוש בקהלה ורב באבוב חיים עץ דישיבת
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נ"י, ברוקלין פה יצו"א בנ"י התשל"ט ניסן י"ג ליל בעה"ח וע"ז

 

 
    

  

שליט"א. כו' וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
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כו'. יעקב בנות מע"כ תשמ"ה, אלול

        
          
         

       
       
        
         
          
          
           

    

   
 

 
  

יצו"א נ"י ברוקלין התשל"א הגאולה לחודש ז"ך ב"ה

הרב כש"ת וכו' נו"נ וו"ח יר"א היקר ידידי מע"כ
נ.י. ראקאוויי פאר שליט"א,

       
       
        
         

         
      

        
        
          
          
          
          
          
         

        
         
         
         
           

   

להרבות ויזכה ישראל כל ועל עליכם שלום ישפות שמו והשי"ת
בברכת המברכו ידידו ונפש נפשו כאוות ויראה לתורה פעלים

ונפש, בלב התורה
 

 
      

התשד"מ הרחמים לחדש כ"ח

הי"ו. כש"ת וו"ח הגאון הרב כבוד
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מוהר"א הגה"ק של דהילולא יומא השמחה לחדש אך
יצו"א בנ"י התשמ"ח זיע"א,

נתן קאמר שפיר משה צמ"ס רחומאי אהובי ידיד"נ מע"כ
כש"ת הרה"ג היחס פאר חוב"ט ת"ת כו' שפר אמרי

מוה"ר  מוהריא"ך לאדמו"ר נכד שליט"א
ת"ו. ירושלים אונגוואר קרית הי"ד

     
       
          
           
         
       
         
          
         

       
        
         
         
          
         
         
        

           
         
         
         
         

         
          
         

       

   
 

 
    

מוה"ר כש"ת בנש"ק חוב"ט נו"נ הרה"ג ידידי מע"כ
 ,חיפה חליסה דק"ק רב שליט"א

     
      
          

        

      
      
         
          
         
          
         
          
         
          
        
          

         

 
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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יצו"א בנ"י התש"נ העם ויאמן לסדר ב'

דורש נאה חוב"ט וו"ח הרה"ג נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת כו' ברקאי ומקיים 

בוויליאמסבורג. ר"מ שליט"א,
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מעכ"ת לכבוד ורק גרמא משהזמן יותר כבר הארכתי כי והיות
ולעשות לשמור וללמד ללמוד שיזכה וי"ר לסיים מוכרח הנני
ידיד"נ צדקינו משיח לביאת כלנו ונזכה וגרעון תוספות בלי
ונפש, בלב עין כהרף ה' לישועת המצפה נאמנה בידידות דושכ"ת

 

 
      

  

הי"ו.ל וכו' היקר ידידי כבוד

      
     

       
        
        
          
         

       

      
      
          
       
         
        
         
         
          
        
          
         

          
         
           
        
           
       

  
 

 
    

נ"י ברוקלין התשמ"ז למט-מנים מ"א

כש"ת כו' נעלה מאד הנכבד מע"כ .הי"ו
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נפשו כאות הדעת והרחבת נחת מתוך התורה לקבל שיזכה וי"ר
ונפש, בלב ידידו וכעתירת

 

 
    

  

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

     
       
          

  

        
          
          
           
          
         
         
         
         

       

 
     

 

 

        
      

        
       
         
        
       
         
          
         
         
          

         
       

   
 

 
     

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ה הקדוש הוא לסדר עש"ק

להרב ומבורך שלם ושבת וברכה שלם המערכה מאלקי
אשר ישראל פ"ה בשמים ראש תמים צדיק האדיר הגאון
כקהדרג"ת נפשי וידיד עליון ידיד כבוד וכו' אתפאר בך

מוה"ר ראב"ד זצ"ל (שליט"א)
ת"ו. עיה"ק בודאפעסט-ירושלים
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תשנ"א מטו"מ פ' אונגוואר קרית

כש"ת כוש חוב"ט וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ 
בד"צ. וחבר הקדושה בישיבתנו שיעור מגיד שליט"א
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שליט"א. כו' הרה"ג מע"כ

       
      
         
         
          
          
        

   

      
      
         
        
        
         
        
         
         

     

  
 

 
     

תשל"ט מטו"מ עש"ק

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
     
        

       
        
           
          
         
         

      

  
 

 
  

וכו'. ידידי מע"כ תשמ"ז, בשלח עש"ק

      
       
         
        

        
       
         
         
         
         
          
          

           
          

       
        
         
        

    

  
 

 
     

שליט"א. כש"ת וכו' הרה"ג מע"כ

      
       

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

          
  

       
       
        
         
         
          
         
         
        
           

  

  
 

 
   

יצו"א בנ"י התשנ"ח וישלח ה'

וכו'. ידידינו מע"כ

       
      
          
         

     

      
      
        
         
        
        
        
        
         
         
        

  

 
 

 
      

   

ל יצו"אמ"ו בנ"י התשמ"ה מט-מנים

מוה"ר כש"ת כו' נו"נ וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
  .יצו"א נ"י בברוקלין יקרה אבן שליט"א,
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בנ"י תשמ"ז טבת

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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יצו"א בנ"י תשמ"ז טבת ויגש ה'

כו'. כש"ת וו"ח הרה"ג ידי"נ מע"כ

      
        
         
       
          
         
         

       
      

           
        
        
          
         
         
         

        
       
         
         
         
        
        
         
         
         
         

  
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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וכו'. הרה"ג ידידי מע"כ
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התשד"מ יתרו פ' מוצש"ק

וכו'. הרה"ג מע"כ

      
       
           
         

       

        
         
          
           
           

       

        
        
          
         
          
        
          
        

   

   
 

 
     

יצו"א בנ"י התשמ"ח ויקרא עש"ק ליום אור

צורב האי ה"ה מברך שמיה יהא מברכינא חזינא דלא למאן
מוהר"ר כש"ת, חו"ב בהגר"ב הי"ו

תו"א. ב"ב שליט"א

      
      
        
          

   

       
      
        
        
        
         
         
         
         

   

       
        
         
         

     

והוקצרים לקצר מוכרח הנני להאריך הז"ג אין כי ומחמת
הפסחים ומן הזבחים מן לאכול שנזכה וי"ר יברכך אומרים
ביהמ"ק ולבנין צדקינו משיח לביאת ונזכה הזה בחדש עוד

ונפש, בלב ושכ"ת דושה"ט בב"א
 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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יצו"א. בנ"י התשמ"ח והרחמים הסליחות ימי

מוה"ר ש"ב כו' ידידי מע"כ מלמד הי"ו,
ת"ו. באנטווערפען ישראל לבני תורה

      
     

        

      
        
          
         
         
         
         

   

 
      

   

 

        
       
         
         

  

         
        
          
         
          

        
         
         
        
         
        
        
         

       

 
    

  

 

       
       
         

    

       
       
        
       
         

          
           
          
            
          
          

  
 

 
    

  

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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שליט"א. כו' הרב נעלה מאד היקר ידידי מע"כ

    
      

  

       
        
        
        
         
         
       
        
         
        
        
         
         

    

       
        
          
        
         
         
         

  
 

 
   

בנ"י התשל"ז מונים למ"ט כ"ט

הח' הב' מע"כ  מרכז בישיבת הי"ו
נ.דז. פאסייק התורה,
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שיזכה וי"ר אקצר, ולכן כעת להאריך הז"ג אין כי ומחמת
מעלה התורה במעלות ויעלה וללמדה לשמה תורה ללמוד

ונפש, בלב ללומדיה התורה בברכת המברכו מעלה,

 

 
    

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד תשל"ז, שמות פ' עש"ק

       
      
         

     

         
        
        
        

        
         
          
          
         
         
         
        
         
        
        

      

  
 

 
  

יצו"א בנ"י התשמ"ה הזאת התורה את באר לסדר ג'

הר' כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ 
הי"ו.
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
       
         

        

         
          
         
           
         
         
          
         
        
          
          
         

     

  
 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד תשמ"ג, וישלח

      
     

  

       
        
         
          
          
           
          
          
         
           
         

        

  
 

 
       

  

יצו"א בנ"י תשנ"א צדיק איש נח לסדר ד'

מוה"ר כש"ת הרגה"צ וו"ח פ"ה בנש"ק ידיד"נ מע"כ
בעמח"ס בנ"י מזשמיגראד אדמו"ר שליט"א

וש"ס. ג"ח בקודש סיני
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דעת ה' בעם דעת להרבות ויזכה שיצליח וי"ר דושכת"ר ידידו
לומדי בפני הנדרסת אסקופה לעולם מיעוט אדם דברי תורה

ונפש, בלב עין כהרף ה' לישועת המצפה לשמה תורה

 

 
    

  

יצו"א בנ"י התשמ"ה דסליחות ב'

מוה"ר וכו' הר' מע"כ  הי"ו
קאנ. במאנטרעאל
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הי"ו. חביבי ורב ידידי מע"כ
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שליט"א. הג' הרב מע"כ

      
     
         
         
        
         
        
          
         
         
        
           
         
         
         

       
          
          
         

  

ונפש, בלב החותם מכירו בלתי מוקירו ודשה"ט כוח"ט ובברכת

 

 
    

  

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד תשמ"ז, טבת

      
       

         
       
        
        
          

        
       
         

         
          
        
         
         

  
 

 
     

  

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד תשמ"ז. טבת

      
       
          

        

         
        
           
         
         
          
         
       
          
          
         

       

  
 

 
  

כו'. פלג מלא המופלא הב' מע"כ
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הי"ו. כו' הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ

       
     

        
      
         
         
         
        
          
         
         
         

       

         
        
         
         
         
          
         
         

  

  
 

 
      

כו'. הקדושה ישיבה תלמיד ידידי מע"כ
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שליט"א. כו' כבוד אומר כולו הגאון הרב ידידי מע"כ

      
      

 

     
      
       
         
        
        
         
        

   

       
       
          
          
          

        
        

        

       
       

     

       
       
         
       
         

       
       
           
         
         
         
        
         
          
          
        
          
        
         
          
          
         
        
         

        

   
 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין עליו נצב ה' והנה לסדר ד'

עץ פרי בנש"ג ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
מוה"ר הגאון הרב כש"ת כו' הדר  

וויקליף טלז הישיבה קרית יצחק גבורת בעמח"ס שליט"א
יצו"א. אהי'
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ידידו דרכו, ואת האמת את ולראות המשיח לימות שנזכה וי"ר
ונפש, ובלב בידידות דשכ"ת הפתיחה מעין החותם

 

 
      

כש"ת. כו' הרה"ג מע"כ

      
      
         

       

      
      
         
           
        
       
         
         
        

       

        
       

         
          
        
          
          
        

       

       
         
          
         
         

  
 

 
   

כו'. הרה"ג היקר ידידי מע"כ

      
     
         
          
          
         

     

        
        
          
         
          
          

     

  
 

 
     

כו'. היקר ידידי מע"כ
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דמוהר"א קדישא דהילולא יומא אדר כ"א ידי"נ, הנני ובזה
זצוק"ל, מליזענסק

 

 
      

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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יצו"א בנ"י התשמ"ח שביו, ושבית לסדר ב'

חנם מתנת כוח"ט הרחמים בעל לנו יתן הרחמים בחודש
וירושלים לציון ויקבצנו בנחשתיים אסור בביאת וטובה
הרב כש"ת כו' וו"ח חוב"ט הרה"ג ידידי מע"כ ובתוכם

  ישראל אגודת ב"י דק"ק רב שליט"א
הארבאר. דבעל
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זצ"ל. (שליט"א) כו' הג' הגאון הרב מע"כ

       
       

   

      
       
         
        

        
          
        
        
        

       
       
         
         
        
         
       
          
         

   

      
     
          
        
        
          
         
        
         
          
         
        
        
         
          
        

  

  
 

 
        

תשמ"ה קדושים מוצש"ק

כו'. הרה"ג היקר ידידי מע"כ
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
        
         
         
          
         
        
         
         
         

 

       
       
         

        
         
         

          
          
          

    

      
       
           
         
         
          
         
         
        
         
          
          

   

ללומדיה התורה בברכת לברכו הנני כעת הז"ג אין כי ומחמת
ונפש, בלב מכירו בלתי מוקירו דושה"ט ורכב, צלח

 

 
     

יצו"א בנ"י התשמ"ט אהרן של שבחו להגיד לס' בשבת ג'

זכאי אהרן של מתלמידיו המפו' הרה"ג ידידי אהובי מע"כ
מוה"ר כש"ת היקרים בחבוריו הרבים את ומזכה

.ש"ס ועוד ד"ח היהודי הבית בעמח"ס שליט"א
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      

         
  

       
      
         
          
        

       

         
         
          
         

  
 

 
     

מוה"ר כש"ת נו"נ וו"ח הרה"ג ידי"נ מע"כ 
בנ"י. מיר הקדושה בישיבה ר"מ שליט"א
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ירושלים תשנ"א מנ"א י"ב בק"א הבית וועד מנהלי לכבוד
עיה"ק.

      
      
          

 

        
        
          
          
         
         
         
        
        
         
         
           
       
        

 

         
        
        
          
         
        

         
         
        
          

 

        
       
         
         
          
          
           
          

         
   

        
       
        
          
         
          
         
         
         

     

       
       

      

        
       
         
         
        
        
        
         

   

משיח בביאת וירושלים ציון לנחמת המצפה ידידכם דברי
כלכם בעד המעתיר בגבולינו דקדושה גבול והרחבת צדקינו

ונפש, בלב לטובה
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הי"ו וכו' היקר ידידי מע"כ

      
     
         
        
          
        
         
        
          
         
          

  

       
       
         
           
          
         
          
        
         
          
          

       

        
       
        
         
           
          
         
          
         
        
          

 

        
        

         
            
          
         
         
          
           
           
         

 

      
       
          
         
          
          
         
        
         
        
          
         
          

      

        
        
       
       
         
        
         

      

  
 

 
    

כו'. הרה"ח לכבוד
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יצו"א בנ"י התשנ"א הוא ברוך כי לסדר ה'

מוה"ר כש"ת וו"ח הגאון הרב ידי"נ מע"כ 
חביב ואחרון צבי, כרם מלכה, פרי בעמח"ס שליט"א

חיים. קול
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הראשונות על חוזר והנני לקצר אני מוכרח הז"ג אין כי והיות
בחידושי וכהנה כהנה ה' יוסיף וכה זה לספרו והצלחה בברכה
ונפש, בלב החותם ללומדיה התורה בברכת לברכו והנני תורה

 

 
  

הי"ו. כש"ת כו' הרה"ג ידידי מע"כ

      
      

        

        
      
        

O. P. A.       
          
          
         
         
          
          
        
         
         

  
 

 
      

   

התשמ"ט השדה ויקם לסדר טוב כי בו שנכפל ליום אור
יצו"א בנ"י

כש"ת חוב"ט לפניו הולך שמו וו"ח הגאון הרב מע"כ
מד.מוה"ר בבאלטימאר רב שליט"א

       
       
         
         
         
         
        
          
         
          
          
         
         
         
         
         

       

         
         
          
         
          
          
          
         
          
         
        
          
          
          
         
          

     

       
       
          
       
         
        
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

         
        
          
          
          
        
         
         
         
        
         
         
         
           
         
          

        
         
        
         
          
         
           

        

        
       
         
         
          
          
         
          
          

      

        
        
         
         
         
         
         
          

           
         
         
         
         
          
        
         

         
         
         
         
           
        
           
         
          
        
         

   

      
        
         
        
        
        
          
         
         
         
         
           
         
        
         
         
         
        
         

       

       
        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

          
         
         
         
        
          
         
         

         
         
         
         
        
         
          
         

 

         
        
        
         
          
         
         
          
        
          
         
         

    

        
       
         
          
       
        
         
          
        
         
          
          
         

         
        
         
         
          
          
          
          
            
         
        
         
         
         
         

        
         
         
        
         
        
        
         
        
        

     

        
        
        
          
        
          
        

          
         
         
          
         
            
          
          
         

    

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

לברר רק רציתי ולא מרובה והמלאכה קצר היום כי והיות
שיזכה וי"ר בקיצור רק וכתבתי היקר ידידי מעכ"ת של מקחו
יבא עדי נח מי על עדתו את ולנהל תורה של מלחמתה ללחום
כל לטובה בעדו ומעתיר המברכו ידידו עמים יקהת ולו ינון

ונפש, בלב הימים
 

 
    

בנ"י התשל"ט מקדש לי ועשה לסדר ששי ליל

כש"ת כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
 .הי"ו

     
      
          
         
         
        

        

       
      
         
         
         
          
         
          
        
         
          
          
          

       

  
 

 
   

הי"ו. כו' חביבי ורב ידידי מע"כ

       
 

        
       
         
         
         
        
          
         
         
        
         
        
         

       

  
 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

     
     
       

    

       
       
          
         
         
         
         

   

  
 

 
     

שליט"א. כו' הגאון הרב ידידי מע"כ
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יצו"א בנ"י התשמ"ט שלום בריתי את לסדר א'

חוב"ט בנש"ג נו"נ וו"ח הרה"ג יהושע אברהם הי' אחד
מוה"ר כש"ת כו' מקיים ונאה דורש נאה 

בני קדושה החבורה כל עם מיש. סוטפיעלד שליט"א
שליט"א. לייקוואד סניף הכולל
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אחד כל וכבוד ושכ"ת עין כהרף ה' לישועת המצפה ידידכם
ונפש, בלב קדושה מחבורה ואחד

 

 
    

   

התשנ"ב הקטנים על גדולים להזהיר לסדר ד' ליום אור
יצו"א בנ"י

כג"ת והמפורסם הגדול הגאון הרב וידנכ"ח ידידי מע"כ
מוה"ר ירושלים ישיבה ראש שליט"א

תצו"א. עיה"ק
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אבל הטרידו על סליחתו ואבקש הראשונות על חוזר הנני ובזה
ידידו הקורה בעובי ליכנס הקורה בעל על כאן אעשה מה
להרמת ומתפלל תורה בבני ובפרט ישראל של בצערן המצער

ונפש, בלב דושכ"ג צדקינו, משיח בביאת התורה קרן

 

 
      

יצו"א בנ"י התשמ"ז אהרן בני לסדר מוצש"ק

רב כבוד הוד אל ושלום ברכה חיים וגבעות הרים ישאו
תורה מרביץ בשמים ראש צ"ת וו"ח המפורסם גאון האי
וחמור בקל דורש קאמר שפיר משה כו' בישראל והוראה

מוה"ר כג"ת בנ"י דעברעצין גאבד"ק שליט"א
וש"ס. משה באר בעמח"ס יצו"א
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על חוזר והנני ה' לישועת המצפה דושכ"ג ידי"נ הנני ובזה
להרבות שיזכה וי"ר היקרים מדבריו הרבה נהנתי כי הראשונות
עמים יקהת ולו ינון יבא עדי בישראל והוראה תורה ,דעת

ונפש, בלב החותם
 

 
    

הרבנים איגוד נשיא כש"ת כו' וו"ח הגאון הרב מעכ"ת
שליט"א.

     
        
         

      

       
       
          
          
         

      

       
        
           
          
         
          
          
         
         

    

       
      
         

        
        
         
         
          

         
         
          
         
        

        

  
 

 
      

יצו"א בנ"י התש"נ יהיה ברוך גם לסדר ג'

רז כל הגאונים גאון האי רב נפשי וידיד עליון ידיד מע"כ
דכיא מרי מור נוטפות שפתותיו אגוזים גל ליה אנוס לא
כו' דתלמידא מרי לרבים תורה של מיינה ומשקה דולה

מוה"ר כקש"ת וכו' הראשי רב שליט"א
מאנטרעאל.
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      
         
          
         
         
         
         
          
           
          
          
         
         
         
         
        

         
        

          
     

  
 

 
     

יצו"א הנ"י התשד"מ נא אעברה לס' מוצש"ק

כש"ת ירא"מ חוב"ט כו' הרה"ג חביבי רב ידי"נ מע"כ
מוה"ר ומרביץ ר"מ נ"י מאנסי שליט"א

בצ"צ. ועוסק תורה
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בלב לטובה וכאש"ל ושכ"ת דושה"ט מנוער ידידך דברי אלו
ונפש,

 

 
       

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
      
          

  

       
      

        
         
         
         
        
         
       
        
         
         
        
         
         

       

    
 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      
          

      

      
      
          
         
         
          
           

       
      

        
           

         
          

        
        
         
         
        
        
        
         

   

  
 

 
   

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד תשמ"א, וירא ב'

      
     
        

  

        
        
         
          

         
       
         
       
         

  

  
 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
      

       

           
         
        
         
          
            

       

         
     

  
 

 
    

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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יצו"א בנ"י התשמ"ז מרחשון ג'

מרביץ מזה בן מזה המפ' חו"פ הרהגה"צ כבני חתני מע"כ
מוה"ר כש"ת ברבים תורה  (שליט"א)

ומו"צ רוממה דשכונת ורב גור דחסידי הכולל ראש זצ"ל
היקרה בתי צפירת עם ת"ו, עיה"ק ירושלים גור דחסידי
שי'. מרדכי אברהם ונכדי תחי' מלכה מרים מרת צדקנית

     
     
         
        
          
        
          
        
        
         
        
           
         
         
         
          
         
        
        
       
         

ורוצה עין כהרף ה' לישועת המצפה אביכם וכברכת כעתירת
ונפש, בלב המעלות ברום לראותכם ומחכה

 

 
     

יצו"א בנ"י התשל"ב סיון ט"ז

יוסף רב ואמר בשוקא איכא יוסף כמה יומא האי לאו אי
ויד"נ עליון ידיד מע"כ ה"ה אנא דאיכא ענוה תתנו לא

מוה"ר כקש"ת וכו' שבסנהדרין זקן הרהגה"צ 
תו"א. ירושלים טורדא אבדק"ק זצ"ל (שליט"א)
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בנ"י התשל"ה ישראל בני ראשי לסדר עש"ק

שמו בשמים ראש צ"ת המפורסם הגאון הרב ידיד"נ מע"כ
מוה"ר כג"ת וו"ח פ"ה ומשבחים מפארים 

.תו"א ב"ב הרבה בעמח"ס שליט"א

      
        
         
       
        
        
        
         

      

  
 

 
    

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

        
       
        
          
         
          
           
         
           
          
          
         

  
 

 
        

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

     
       

         
         
        
         
         
          
         
          
         
         
        
          
         
         
         
         

    

        
        
        
        
          
       
         
         
         
          
          
        
          
         
          

  

  
 

 
     

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

      
        

    

       
        
          
         
        
        

       

        
       

        
         
         
        
          
          
         

     

   
 

 
       

הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד

       
        

      
      
        
         
        
        
         

      

  
 

 
   

השת"א אייר חדש

שליט"א. כש"ת כו' הגאון הרב ידידי מע"כ
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הי"ו. וכו' היקר ידידי לכבוד
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המקדש בית ובנין צדקינו משיח לביאת במהרה שנזכה וי"ר
פעמי בשלש לפניך ונשתחוה ונראה נעלה ושם תפארתנו בית

בלו"נ, דושה"ט ידי"נ אכי"ר, רגלינו

 

    

 
  

יצו"א בנ"י התש"נ תהיו קדשים לסדר ב'

כש"ת כו' נו"נ וו"ח הגאון הרב חביבי ורב ידידי מע"כ
שליט"א. פלוני במקום פלוני מוה"ר
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ינון יבא עדי יאריך שנותיו ה' להאריך הז"ג אין כי ומחמת
ונפש, בלב עמים יקהת ולו
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בליעה לענין כמתה דינה אי מפרכסת

רגמה"ג שפי' נתעלף ולא לשון ביאור

בשחיטה כוונה היפוך

משום לחשוש שלא פקועות בני בהמות לעשות יש אי
טריפות

הדם בכיסוי אשה לכבד נכון אי

מעים הבני לבדוק צריכין מתי

ימיה כל הטריפה מן שינקה כשרה

'בהל ענינים כמה אנגעליס בלאס הממשלה למשרד
כשרות

דין מה בטעות ונתבשל ימים ג' לאחר שנמלח בשר
הכלים

לחלב מסוכן תינוק שנים כמה עד

לחלב בשר אכילת בין שעות שש להמתין

יחד ובשר חלב של קדירות המעשן

לתקן בפה שנתנו ברזילים עם וחלב בשר לאכול
השיניים

בששים בטל אי נבילה בשר לאכול שלא הנודר

עכו"ם פת משום בה יש אי קטנית פת

עכו"ם בישול משום מומר בישול אסרו אי

נאסר אי עכו"ם ע"י בלע"ז) (סטים בעישון בישל
באכילה

עכו"ם בישול הוי אי האש וליבה בפיו שנפח עכו"ם

עכו"ם אצל שחור קאפה לשתות

הלילה עלה ועבר קלופה ביצה הניח

בהנ"ל עוד

רעה רוח משום בבקבוק שנמכרים טחון שום לאכול

סכנה משום טאבאק עישון לאסור יש אי

וטריפות בנבילות סחורה איסור

לאחד מחלתו למכור מציאות יש אי

עשה ולא השגחתו תחת שנעשה שחותם המכשיר רב
שליח אלא

שנעשה להעיד אחרים השגחת תחת הנעשה מאכל
השגחתו תחת

מומר של מכליו מים לשתות מותר אי

טבילה א"צ מומר ישראל שעשה כלים

כליו לטבול צריך אי תשובה שעשה משומד או מומר

בהכי סגי אי במקוה הכלים כל שטובל ישראל חנוני

טבילה צריכין אי וטאסטער בלענדער

טבילה בעי אי בשותפות כלי קנו ועכו"ם ישראל

עכו"ם במגע נאסר אי מפוסטר יין

הכלים נאסרו לא מפוסטר יין עם בישל

נסך יין עושה שבת שהמחלל מנלן

תשובה לקבל ורוצה יינם סתם שתה

באכילה מהו חגם ביום עליה ציירו שהעכו"ם פרי

אומנות ללמוד בשביל תיפלתם לבית ליכנס

מינות ספרי בו שיש בבית שבקדושה דבר לומר שלא

ניתוח לעשות לו צוו והרופאים לב חולי

אחר לאדם לב שתילת

עליהם שיש מלבושים חולים בבית לרופא ללבוש
שו"ע

רבית תשלומי בו שיש מלוה שטר לכתוב

עיסקא היתר לו כשיש רבית ובו שטר לכתוב מותר אי

רבית הוה אי עבירה דבר לו לעשות הלוה עם המתנה

הישן חובו לו שישלם כדי מראובן מעות הלוה

רבית גם ורושמת חשבונות שכותבת במשרד פקידה

רבית איסור על עובר אי מבאנקים מעות הלוה

מבאנק פנקס לו ונתן לשמעון מעות חייב ראובן

רבית הוה אי (טשעק) המחאה ע"י רבית המשלם
דאורייתא

מבאנק רבית לקבל מותר אי

פונד מארקעט במאני רבית ליקח

לשותפין לחוש שיש מבאנק משכנתא רבית ליקח
ישראלים

ללוות ממי עכו"ם באנק או ישראלי באנק לפניו יש

בלע"ז שערס מוניות שמוכרים באנקים

מרובה הפסד ויש ברבית להלות איסור שיש ידע לא

טוען ושמעון דאללאר חמשה משמעון לוה ראובן
עשרה שהלוהו

'וכו בשלישית להחזיקו (קאנטראקט) חוזה דמי נתן

של שהוא ונתברר עכו"ם של משכון על מעות לוה
ישראל
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ישיבה שם על ונותנו מעות המלוה

מזומנים ומקבל וחוזר לישיבה מעות המלוה

הנדחה באב ט' במוצאי נאכט בוואך בשר סעודת

השלחן על ולהשימו בלילה המאכל להכין אסור
למחר ברית לסעודת

הדת שומרי לאינם בגדים לתפור

אשה של במטריה לאיש לצאת

שעטנז של כובע או גשם מעיל

זוגות בענין

ע"ז של צורה עליו שנדפס בול

הראש פיאות אורך שיעור

בתער העליונה שפה להשחית מותר אי

תחמוד לא ועל ילבש לא על עובר עצמו המיפה

גבר ילבש לא משום בו יש אי ריח בו שיש בורית

בינונית עונה בזמן ט' ליל נזדמן

הדמים מן מסולקת הוי מתי מעוברת

וסת לקבוע חודש כ"ד נותנין אי המפלת

צבעונין בגדי מקרי אי לבן שצבעו בגד

מחלת לה ויש הבדיקה עד על דם שמצאה אשה
מרידין

נטלה שלא אחד צפורן מצאה ובבוקר טבלה

וחזרה הבעל ואכל והלכה מאכלה שהניחה אשה
באמצע

המותר לעשן לבעל מותר אי סיגריות המעשנת אשה

אי שנטמאה והרגישה בקערה שאכלו ואשה איש
לגמור מותר הבעל

טבילתה ביום אשתו מטת על לנוח

'סוגרי לבעלה להדליק מותרת אי טהורה בלתי אשה

חשיכה עם ע"ש המקוה ניקוי

המכסה הוציאה שלא מצאה טבילה ולאחר טבלה
מביה"ס

וטבלה המכסה מהרחם להוציא שכחה

הבדיקה עד על דם טיפת שמצאה אשה

וראתה חזרה ששמשה וקודם טבלה

מהו שנית וראתה שני יום עד שמשה ולא טבלה

הדחק בשעת שמיני ביום טבילה

בעלה את לצער לאשה הטבילה לאחר איסור

יום שהוא ז' יום עד טבילה לה עלתה שלא כלה
חופתה

אצבעה על ציצין טבילה אחר ראתה

נשואות נשים שערות לקצוץ תקנו זמן באיזה

החזו"א על ותמיה חוצץ אי לח שמן

'ט בליל דגים לאכול מהו נשים

זכוכית עין לה יש עם לטבול מהו אשה

הלענדזעס) הוציאה שלא טבילתה לאחר מצאה
מעינה בלע"ז)

לטבילה חציצה הוה אי שיניים ברזלי

עינים בתי לענדזעס עם שטבלה אשה

לטבול מהו עורה ונקלף השמש תחת שישבה אשה
כן

טהורה בלתי לאשתו מבעל דם עירוי לעשות

עזרא טבילת לאחר בשאובין רחיצה פסול

יו"כ בעבודת בכה"ג ונסתפג עלה לשון ביאור

דין להם יש אי בלע"ז) (סטים מקיטור שנעשו מים
מים

הכה"ג בו טבל היאך עיטם דעין במקוה

דברי ראה לא דהריב"ש שכתב צדקה מעיל בשו"ת
התוס'

המים נפסלו אי זוהם למנוע חומר בו ששפכו מקוה

מקוה גבי על מקוה בדין

למקוה פילטער בענין

לשלם חייב אי בחלום לצדקה הנודר

על שאל ואח"כ הקדש פירות יאכל שלא נשבע
ההקדש

לדור יבחור מי אצל שנתגרשו מהורים בן

לו לעשות שאפשר אביו את לספור לו מותר אי בן
חבורה

למחות חייב אם אביו בזיון שמע

שילך להשואל לומר יכול לאיסור בדבר שפוסק חכם
שמתיר לאחר

ותשובתיו מפסקיו דבריו סותר שפוסק במקום

בהן להקל כמו אסור המותרים בדברים להחמיר

רבו בפני לעמוד חייב ביום פעמים כמה

לזההנפגש זה וכורעים בחבירו

הטעלעפאן על שאלות לפסוק שלא
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בדרכים מכבדין דאין בהא

תלמידו מפי הלכה המונע

מיצה"ר ניצל אי בד"ת מהרהר

תורה ללמדו אסור ממזר או נתין

למעשה הלכה יום בכל ללמוד חיוב

בשמחה אינם הזה בדור תורה שבני טעם

להרים חייב אי מצלצל הטעל' ושומע ולומד יושב

כולה התורה כל ללמוד להשתדל

בכלל גוים חכמת ולימוד לקאלעדזש ללכת באיסור

בכלל חול לימודי לימוד איסור

בישיבה לבחורים הלימוד דרך

לבנים ענגליש ללמוד

אנגלי בשפת הלכות לכתוב אין

איסור בו יש אי חבירו על המטריח

אזן תנוך למשוך להמתעטש ניחוש

וארבע עשרין שאל לקישא בר יוחנן דר' מימרא ביארו
קושיות

האשה מן לקבל מיעוט דבר מקרי כמה צדקה

לצדקה מהן מקבלין כמה עד בזה"ז נשים

בסתר מתן צדקה דנותן בהא

מעשר להפריש חייב ריוח מאיזה

מצוה לסעודת להוציאו מהו מעשר מעות

במעשר חייב אי מציאה המוציא

צדקה לאסוף מכירו לאינו המלצה כתב ליתן מותר אי

ולחנך לצאת או בביתו ישיבה ראש להיות עדיף אי
אחרים

מורה להיות רוצה שאינו מי אפילו הלכה לימוד חיוב
הוראה

פלפול או בקיאות הלומדו רבו, חשוב איזהו

הוא אי לאחרים ונותנה ונוטל לצדקה צריך שאינו מי
עניים גוזל

בצדקה קדימה דין

קרבנותיה להקריב צדקה המבקשת אשה

לקרוביו ממנה ליתן מותר אי לת"ח מעות הנותן

קודם מהם איזה העכו"ם בין שנטמעו ואשה איש
להחזיר

הצדקה מן ונוטל זוז מאתים לו יש

מגופם יותר ממונם עליהם חביב דצדיקים בהא

צדקה לקבל ולא ביתו ובני עצמו לדחוק נכון אי

העשיר ואח"כ לעני צדקה נתן

במעשר חייב אי לידו המתנה שבא קודם העני נתעשר

לעתיד שירויח מה על לעניים לחלק מעשר להפריש

בו חזר ושוב לצדקה חובי תן אמר

נדר כמה ושכח לצדקה נדר

למחות צריך אם כהלכה שלא ברית שעושה מוהל

מצות תרי"ג קיים כאלו כהלכה ופורע שמל המוהל

במילה חייב אי סומא הנולד תינוק

זמן אחר למול אפשר הרמב"ם לשון ביאור

למולו מהו (געל) צהבת בו שנפלה תינוק

או המוהל עיני למראה לשפוט יש אם ירוק מראה
לאבאראטאיא צריך

הירקות שהלך אחר מעל"ע ימים ז' להמתין צריך אי

מילה לענין אנטיביאטיקא או לילד שיש חום כל

בשבת הפריעה מעור הפרדה לעשות

מותר אי קצת ונשאר הפריעה עור גם ונחתך מל
בשבת לקורעו

למולו מותר מתי ירוק תינוק

ברית דם להוציא צריך המל

לעזער ע"י למולו תקנה יש אי מילה מחמת אחיו מתו

ברית דם יצא שלא באופן למול מותר אי

מה"ת בצפרנים דפריעה הפוסקים דעת

הילד בהבאת אנשים לכמה שמכבדין מילה בברית

גדולה סנדקאות או גדול מילה מצות אי

למולו כדי במרחק התינוק להוליך דמי שפיר אי
הברית אחר מיד ולהחזירו

ימול מתי מילה מחמת אחיו שמתו ערל

הערלה עור עם יחד הפריעה עור לחתוך

מהמילה חלק הוה אי מציצה בענין

להכניסו ברכת מברך מי ר"ל האב מן יתום

ולזרז להקדים ענין יש אי בזמנה שלא מילה

סנדק או מוהל להיות לטרוח יש אי

דוקא המדרש בבית למול מצוה יש אי

ב"ד ע"ד אותו מטבילין קטן דגר בדין

מילה מצות לשם למול רשאי אי עכו"ם

אותו מקבלין אי אישות בשביל שנתגייר גר
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יהודי הוא מי בענין קורא בהקול

להודיעו חייב שלו שאינו ילד ומגדל המאמץ

נתגיירה ושוב בערכאותיהם הנכרית על שנכבש כהן
הבנים דין ומה

רעפארמי גיור אחר שנולד בן

שתדור זולת המצות כל לקיים עליה שקבלה גיורת
כהן עם

ס"ת זולת ספרים שאר למכור מותר אי

הזה בזמן שבע"פ תורה חידושי לכתוב

לגונזה מהו וועליש בכתב שנכתב ס"ת

ס"ת קדושת לשם אמר ולא ס"ת תיקן אחד

פסול המנוקד ס"ת

יריעות וכמה ב"י מכתב יריעות כמה בה שיש ס"ת
ז"ל האר"י מכתב

הדואר על הנשלחים תורה דברי או ברכות

ב"ה המכתב בראש לכתוב מותר אי חול מכתבי

למחקו או רעקארדער טייפ על השם להקליט

כדי ויריעות לחלקים לפורקה מותר אי תורה ספר
הגוים מבין להוציאה

תלמידו משכח לימודו לאחר פתוח ספר המניח

שמירה בלי ס"ת להניח מותר אי

לכסותו בגד פתוח ספר על להניח

מוגהים בלתי ספרים בביתו המחזיק

אחד בעמוד נפסקים ג' בה שנמצאו ס"ת

משומדים או עכו"ם ע"י שנכתב שם

בזיון במקום שנדבק קדוש שם

בהן לקרות מותר אי בדפוס ספרים שהדפיס מין

ממומר ביאור עם שיצאו ב"ק על הראב"ד חידושי

הקדמונים הקדושים מאחד הוא הציוני הספר

גניזה צריכים אי מינים שחברום ספרים

הסידור בשעת חומשים על ספרים להניח מותר אי

נקי שאינו במקום רש"י בכתב לכתוב מותר אי

תמה כתיבה ולא רש"י בכתב הלכה ספרי שכותבין טעם

שרטוט בלי פסוקים לכתוב העולם במנהג

בנומערין הדפין לציין יש אי קודש ספרי המדפיס
שלהם גופין

לחשוב חול לימודי ללמוד לו מותר אי סת"ם סופר
מחשבות

עכו"ם שיגנבוה במקום מזוזה להעמיד חייב אי

הקן שילוח בדין

השילוח מעכב הוא הבנים קיחת אי

זו במדינה חדש איסור בענין

יחדיו וחמור סוס על לרכוב שמותר תמצא היכי

כלאים איסור בו יש אי דגים המרביע

חמור עם כלאים הוה אי פקועה בן

ידו על שנפדו הבכורים דין מה גרושה בן שנמצא כהן

שבועות ח' תוך שהפילה באשה הבן פדיון

ר"ל אביו שנהרג ליתום פדה"ב מנהגי

חרש הבן כשאבי לכהן שהחיינו ברכת

מעכו"ם הנולד הבן פדיון

קבורה טעון אי שמת בהמה בכור

פת אפיית בשעת חלה שריפת

החלה בו שנשרף התנור נאסר אי

הישן על החדש מן מעשרין אין

לחו"ל מא"י הבאים פירות אכילת

שביעית קדושת בהם יש אי שמיטה של תפוזים קליפת

הפירות עם השמיטה בשנת מערבי שדה הקונה ישראל

לעשר חייב אי במתנה כלים המקבל

במעשר חייב אי מהוריו מעות שקבל בחור

ישראל בארץ בשביעית עכו"ם פירות לאסור יש אי

לימון מי נתערבו וספק מצרפת שמביאין סודה מי
א"י מפירות

במעשר חייבת אי מהתלמידות מתנות שקיבלה מורה

לעשר חייב אי מנות משלוח קיבל

השמיטה בשנת מא"י הבאים אתרוגים

מעשר ונתינת דמלכותא דינא בענין

לעשר צריכים חפצים מתנות שקבלו וכלה חתן

אפיקורס או מין מישראל אדם או לחבירו הקורא

אחר רשע בשם או טעראריסט לחבירו הקורא

היום בהם להשתמש בש"ס שנזכרו ברפואות

האסורים מתים אברי על לתלמידיו מלמד רופא
בהנאה

המת ראש על הקרקע על נרות להשים טעם

בשבת אבל בבית מנין לעשות מותר אי

טשעק לקבל לחתום לילך צריך שבעה בימי אבל
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ישראל בארץ לקברו בחו"ל מת

ישראל בארץ לקברו שצוה מי

המת צוואת לקיים חיוב מוטל מי על

הזיתים מהר יהי' המתים שתחיית הרדב"ז ביד קבלה

לבעלה אלא מתה אשה אין

ליתומים שייך הנפטר אחר קדיש

הנפטר אחר משניות לימוד

הב"ח בשיטת בשבת שחל אבלות של שביעי יום

 
ישרים דור הנקרא לשידוכין דם בדיקות בענין

קפדינן לא קפיד דלא מאן בחז"ל המבוארים בקפידות
בהדיה

עדים דליכא היכא אשה לישא גירות על נאמנות

ישראל בחזקת מוחזק הנקרא הוא מי

בהנ"ל להנ"ל עוד

אותן דנין היאך זמנינו כהני

שידוכין לענין בבחור טובות מעלות כמה

גבוהה אשה ישא לא גבוה אדם

ת"ח בת וישא לו שיש מה כל אדם ימכור לעולם

צדק גרי עם לשדך נכון אי בענין

כהוגן שלא שאלו שלשה

במצרי להתחתן נאסרו אי מ"ת קודם והבנים האבות

עדים בלי ממזרות לעז להוצאת לחוש אין

בעניני בתולה או בחור חסרונות להגיד מותר אי
שידוכין

לא או קרוב הוא השואל אם חילוק יש אי

שידוכין בענין ששואל מה כל על לומר חייב אם

במשפחה חולה שיש לומר חייב אם

בקהל ליכנס לו דין מה המאומץ בן

אח"כ אשתו וילדה הזרע באיברי ניתוח לו עשו

צעב"ח משום יתושים להרוג מותר אי

מאחרים יותר משפחה יחוס בני שמקרבין טעם

היא עולם קרקע באשה

לכהן נאסרה אי מישראל פעמיים שנאנסה אשה

גוי עם לזנות לאשתו שצוה באחד

שזנתה ראה לא דהבעל היכי

לגרשה חייב בעלה שזנתה איש אשת

מעוברת מדין לבעלה אסורה מאחר שנתעברה אשה
חבירו

למצוה בהכנה

נקיות שאינן בידים בד"ת לדבר

מאיסור לפרוש

למחות השכנים יכולים אי בקול המזמרות נשים בענין

עינים בשמירת ליזהר צריך אי קטן

יעבור ואל דיהרג בעבירות

בבתיהם מזוגות מרעים סעודת לעשות איסור

יש אי האשה אחורי בלע"ז) (קאר במכונית היושב
ארי דאחורי דין בזה

בדרך לנשים צניעות שייך אי

לנשאה ורוצה לבדקה בתולה עם ברחוב לצאת

אחרת אשה עם ליחד מותר אי בעיר אשתו

יחוד לענין שומר חשובי אי בתו או אמו

אלמנה ואמו לביתו שבא חבר לו ויש שנים י"ג בן
יחוד בדין

לפניה אלא אמו אחרי הבן ילך שלא בתקנה

יחוד באיסור שיעור חצי דין יש אי

במבושיו חיכוך איסור

הכנסת בבית ואנשים לנשים דרשה או תורה שיעורי
מחיצה בלי

נשואים לזוגים ובתולות בחורים בין לחלק יש אי

לנשים צנועות מלבושי בגדרי

הרגל לכיסוי מהני אי שקפות גרביים

ישראל לעם אדומים מלבושי

בבית אדום מלבוש ללבוש מותר אי

(זיפפער) לחצניות או כפתורים ע"י הנסגרים מלבושים

במשרדים העובדות נשים

לנשים ארוכים מלבושים

ראשונה ליל בחתן באגדאד במנהג

הנישואין בברית לבוא והדרכה עזרא, לטבילת טעם

הראשונה בשנה תורה לבן הנהגות

בית שלום מטיל רש"י דברי ביאור

הוא מה שינה אונס רש"י דברי ביאור

מרובעת בטבעת לקדש משפחות איזה מנהג

אשה לקדושי מהני אי דרבנן קנין עליו לו שיש מעות
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קידושין עדי להם הי' מנין אבות

עובר בעי ואי המצוה, ברכת הוה אי אירוסין ברכת
לעשייתן

אח"כ יברך אי קידושין קודם בירך לא אם

מברכין אי בתורה אסמכתא או ציווי להם שאין מצוות
עליהם

והודאה מצוה כוללת התורה ברכת

עבירה לדבר שליח הוה אי שליח ע"י המקדש

בשוה בנכסיהון ישלטו רק בתנאים שכותבין במה

אומדנות בתר בנשואין הולכין אין

מהני אי זכיה ידי על לקטן קידושין

שנתקדשה חורין בת וחציה שפחה חציה

קידושין תופסין שקדשו דכותים הבה"ג בדברי
גט וצריכים

גוים שעשאום עד משם זזו לא

לדורות נוהג אי מואב את תצר אל

הבעל אבידת הוה אי אשה

יינם סתם על אירוסין ברכת לברך מותר אי

ברכה של מכוס לשתות מהו שבת שומר שאינו חתן

לעמוד צריכים החופה תחת הקהל

בטבת עשרה בליל חתונה לעשות

מחיצה בלי באולם חתונה סעודת אכילת

לקידושין מעכב אי עשרה מנין

להעיד יחוד עדי צריכים זמן כמה על

הלבנה במלוי אשה לנשוא

הלבנה במילוי אלא נשים נושאין דאין בהא עוד

המלחמה מעורכי חוזרים

וכלה חתן הכתובה על לצייר

המסדר הרב ליד הכתובה למסור אין

לקידושין רבנן אפקינהו בענין

יחד אשתו עם לאכול שלא נוהגים ליש ליישב

הבנים מחלקין היאך להתגרש הרוצים זוג

במכנסים היוצאות נשים

בהנ"ל להנ"ל עוד

כרחה בעל לגרש מותר אי הזה בזמן הדת על עוברת

תתעלםגי אל ומבשרך משום לפרנסה חייב אי אשתו רש

גירושין לאחר אתה להתדיין אסור אשתו את המגרש

מעות ומוציאים בערכאות ההולכים אשה או איש

הימנה נאה מצא אפילו אשתו לגרש

על ותמיה מצות ולקיים לגרש דעת בר הוה אי ישן
היעב"ץ

האם משפחת ע"ש הראשון הולד שם לקרא במנהג

המת אחיו אחר לבנו שם לקרא

בגדרי ביאור אשתו, לגרש שליח עושה אי מגוייד
בכלל שליחות

ב"ד בעי או ביחיד מותר אי אשה גט לסדר

חולץ ולא מייבם לא מלך בדין

אילונית צרת למעוטי לאו מאי יבמות בתוס'

 
נכסיו יורש מי מחצבתו מקור ידע ולא המאומץ איש

בזה"ז נפשות דיני דנין אי עכו"ם שופטי

לעצמו דין עושה אדם מתי

בבוקר אלא דנין אין ב"ד

משו"פ פחות על לדין יושבין אין הדיינין

לפוסלו שמעון יכול אי לדיין שושבינו לקח ראובן

התורה נגד דברים יעשה שודאי לממשלה מועמד לבחור

מעשה על באחריות נכנס הוא אם בבחירות המשתתף
הנבחר

ראש בקלות בב"ד לישב לו אסור דיין

עכו"ם שופט לשחד מותר אי

ספקות כמה בה שיש פשרה

יעוותו שהב"ד שחוששין טוענים דינים הבעלי אם
הדין

לחזור יכול מתי מעכו"ם חפץ הקונה

לדין מסרב בדין

דן מהיכן טעם להחייב שיגיד לדיין נכון

קודם מהם איזה לדין הבאין ות"ח נשיא

ת"ח שני לו דמוסרין בהא

כדין שלא פסק שהדיין לחבירו לומר אסור

ר על להחמיר מותר אבותינואי שהקילו במה בים

מותר מתי יודעו והעו"ד מקצועי סוד לו שיש מי
לגלותו

ערכאות ובדיני לעו"ד שאלות כמה

דינו מה לב"ד ילך שלא ספק יש אי

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

עליו שיפסקו לאחר הפסק את יקיים שלא דחיישינן היכא

כדין שלא ממון והוציא לערכאות לילך ב"ד לו התירו
ישראל

לא או התורה שומר הוא הבע"ד בין לחלק יש אם

בערכאות ישראל נגד נכרי ליצג רשאי אי עו"ד

עדים ומזמין בערכאות ממון להוציא המסייע העו"ד
האיסור בכלל הוא יהודים

התורה לשומר מותר ואי וקלה נקיה אומנות נקרא מה
עו"ד להיות

להודיע חייב אי יודע וחבירו לישיבה שהזיק בחור

ישיבה להראש יודיעו שלא רק לשלם רוצה המזיק

ז אדם שנין כמה עדותועד וכר

עדותו הת"ח יכתוב כשר כתב מפי דעדות לר"ת
לב"ד וישלח

ומכחישה קטן ובא שהעידה אשה

קרובים להיות יכולים אי שידוכין עדי

מעדים עדיף מציאות

לעדות נפסל אי מדעת שלא בשואל

בהכון חייב אי קטן

תקנה לו יש אי בשוגג ריבית בו שיש שטר על חתם

חובו לגבות ורוצה פרוזבול כתב שלא מי

לעלמא פרוזבול תיקן הלל הלכתא הא ביאור

את וגובה השביעית בשנה פרוזבול עשה שלא מי
אעפ"כ חובו

הם מה השמיטה בשנת שביעית פירות ספק

עדים ובלי שטר בלי שלווין העולם מנהג ליישב

תחמוד לא של גדר מהו

עיר בכל מלמדין להעמיד ריב"ג בתקנת

נשים בעזרת במקומות מצרא דבר דינא

שמורות הזכויות כל עליהם שנכתב ספרים

מספר הילדים בשביל צילומים לעשות יכול אי מלמד
שמורות הזכויות שכל

לעצמו ינהוג כיצד הילדים עם שמתפלל תורה מלמד

הזכיות כל הספר על שכותבים המדפיסים בענין
שמורות

להם ישראל דין אי ישראל שרוב בע"מ מסחר בית

קני לחודי' רוכב בדין

והחזירם ונמלך מחנות מלבושים הלוקח

הקן שילוח בענין

מתקיימין לא שח"ו למי בניו למכור במנהג

בנ"א בו לרמות שיכול דבר לחנוני למכור

שבקדושה דבר וכל למנין לצרף דעת בר נקרא איזה
המצות ולקיום

קדיש אחריו ולומר תורה למוסדות מעותיו ליתן בצואה

עיניהם ראות לפי צדקה לחלק יוכלו אם אפוטרופסין

זכייה מה' פ"ט הרמב"ם דברי ביאור

הישיבה ונתבטלה לישיבה ממעותיו ליתן צוה
ביהמ"ד ונשאר

להכריז חייב אי פארק בבארא ברחוב אבידה מצא

בה ינהג כיצד אליהו שיבא עד להניח שדינה אבידה

בחיכה דגים לצוד

באדם צעב"ח דין יש אי

אח"כ ולזורקם דגים לצוד אסור

הפקר של בחפץ תשחית בל שייך אי

העו"ד רשאי אי התורה כהלכות שלא שנכתבה צוואה
לקיימה

בא"י חלק לעת"ל נוחלין אי לוי שבט

יורש מי ואת לחברתה אשה אם להשתיל

שנים פי שנוטל בבכור

בבאנק במעות מהו במוחזק שנוטל בכור

בו ללמוד מותר אי למשכון ספר קיבל

אמר הבדיקה ובשעת במכס, להעבירם חפצים לו ניתן
עי"ז להיזק וגרם שלו שאינם

לעכו"ם מותר איסור ספק אי

א תלין בל עובר דירהאי שכר שילם לא ם

שינה גזל זה מה

מחייו גוזל הטעלעפאן על המדבר בענין

המכס להבריח מותר אי

פראגראמען לקבל כדי ובכתב במכתבים לשקר

הגנות פרחי המזיקים קטנים

פחות וחזר בגדים ממנו לעשות צמר המקבל

לשאלו בלי מחבירו כלי הלוקח

בגופו ובין בממונו בין לערכאות ישראל המוסר

בארה"ב מסירה דין

לאחרים היזק ועושה רבים בו שהחזיקו מעבר דרך
לגדרו יכול אי

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

בלע"ז באנ"ק לבלא"ד מדמו ליתן

הזה בזמן הקזה בדין

בדעתה שפויה שאינה פנויה עובר להפיל

עצמו ליפות בשביל בעצמו לחבול בהיתר

לא"א פנויה בין לחלק יש ואי ולד, הפלת באיסור

להורגו מצוה חבירו אחר דרודף טעם בביאור

למת וחי לחי מת המהפכים בדבר

להורגו אדם כל על מצוה חבירו אחר דרודף טעם

רעך דם על תעמוד דלא בלאו טעם

לאדם אדם אברי השתלת באיסור

כישראל עדים ב' ע"פ נהרג נח בן

עליו נהרג אי כרת שנתחייב מי ההורג

נפשות בדיני להורות מהו בנים לו שאין ומי וסריס זקן
בזה"ז

הבית למדרגות מעקה בדין חייב אי

בזמנה תפלה לענין אמך תורת תטוש אל בענין

בטוח שאינו למקום סכנה ממקום הבורח

עם רוב מקרי בכמה

שלשה בן לקטן הראש שערות קציצת

חלומו למכור שאפשר שאומרים מה בדבר

כדור לשחוק איסור יש אי

השלם אדם תולדות בספר לספר מצוה

חמץ עם נאכל אי שני פסח

דבריך מהוצאת ממוניך הוצאת בעיניך יקל

ובקר ערב עונותיו על להתוודות

נט"י מנה ולא חנוכה ונר מגילה הבה"ג מנה למה

תוסיף בל שייך לא חכמים בתקנת

שלום לתת לבנה בקידוש שנוהגין מה

כפרות בשעת העוף על סמיכה תקנו לא למה

אדם לבני תוארים בענין

הזה בזמן לירושלים לרגל לעלות מצוה יש אי
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