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נטע עולם וחיי האמת לבנו, וישמח עינינו ויראו אתנו, פניו יאיר הגנוז האור עמנו, אלקינו ה'
קולי את ה' שמע תעיתי, לא ומפקודיך לי פח רשעים נתנו אביון, ירים מאשפות דל מעפר מקימי בתוכינו,

חייני. בדרכך שוא מראות עיני העבר תחנוני,

פונה ה' לדבר הצריך כל והי' לנביאים, וזקנים לזקנים ויהושע ליהושע ומסרה מסיני תורה קבל
לדרוש בלכתו האיש אמר כה בישראל זאת לפנים הגשמיים החיים צרכי בדברי והן תורה בדברי הן לנביא
בעתידות הן בתוכחות הן ישאל שאל אם והי' הראה לפנים יקרא היום לנביא כי הראה עד ונלכה לכו אלקים

יגיד והוא יפנו אליו גדול או קטן דבר כל או שנאבדו אתונות בדבר שם)והן רד"ק ועיין ט' א' ומשירדו(שמואל ,

באור ה' האיר הנבואה שבטלה ומאז קול בבת משתמשים היו עדיין הנבואה ובטלה הצרות ונתרבו הדורות
ז"ל ואמרו הנבואה, חכמת ע"א)תורתו י"ב ניטלה(ב"ב המקדש בית שחרב מיום חיפה דמן אבדימי רבי אמר

הנביאים מן שניטלה אע"פ קאמר הכי הוא, נביא לאו חכם אטו ופריך לחכמים וניתנה הנביאים מן נבואה

אומר הוי במי נתלה מי חכמה לבב ונביא שנאמר מנביא עדיף וחכם אמימר אמר ניטלה לא החכמים מן
נביאים מהגוים יהיו שלא ועמך אני ונפלינו רבינו משה שהתפלל מה בכלל זה ואולי בגדול, נתלה קטן
נביאים נשארו דבישראל שפיר אתי ולפמ"ש הנביאים בטלו מישראל גם ולכאורה לו, ונתנו בלעם לאחר

נביאים. בהם ואין בהן אין תורה אבל בעכו"ם יש חכמה עכו"ם אבל מנביא עדיף וחכם התורה חכמי

רבינו ופי' צדקינו משיח ביאת עד ודור דור בכל ושתלם עמד מועטים המה עליה שבני הקב"ה
ממעטים שאם כלומר מיעוטים והמה ראה הם מי עלי' בני לראות תרצה אם ז"ל מהר"ל של אחיו חיים

מתקיימת התורה ואין עלי', מבני הוא זה תהי' לכל כעפר ונפשי בעצמו ומקיים נראה ואינו נראה עצמם
שבת בגמ' מצינו זה וכעין התורה על העצמיות שממית הנ"ל בכוונה י"ל נמי עליה, עצמו שממית מי אלא

ע"ב) ולא(י"ב אקרא אני ואמר יטה שמא הנר לאור אדם יקרא לא חז"ל שאמרו אלישע בן ישמעאל בר'

כלומר כהדיוט, תורה דברי על עצמו ומשים הואיל אלישע בן ישמעאל ר' שאני אבא וא"ר והטה וקרא אטה
ומה"ט שררה, בעצמו מראה ולא כהדיוט ד"ת על עצמו שמשים לפי העולם משאר ריב"א שאני דמה"ט

טפי מחדדי דב"ש אע"ג כהלל הלכה דקיי"ל חז"ל י"ג)אמרו עירובין ולית(עיין ועלובין נוחין הלל בית אבל
קצת עליו דעתו כשזחה ואעפ"כ כהלל ס"ו)ענוותן הוא(פסחים חכם אם המתיהר כל אמר יהודה רב אמר

מהלל ממנו, מסתלקת חכמתו הוא חכם אם ממנו מסתלקת נבואתו הוא נביא אם ממנו מסתלקת חכמתו
תורת זכרו ומה"ט באריכות, וע"ש ושכחתי שמעתי זו הלכה להו וקאמר בדברים מקנטרן התחיל מר דאמר
למים לכו צמא כל הוי חז"ל אמרו ומה"ט האדמה. פני על אשר האדם מכל מאד ענו משה האיש כי משה

עצמו. שמשפיל מי רק מתקיימין לא תורה דברי כך למטה ממעלה יורדים מים מה

מה קרנות מיושבי חלקי שמת ולא המדרש בית מיושבי חלקי ושמת לכבודו שבראנו אלקינו הוא

כאסקופה קודש לעם משמש נרצע עבד להיות עמדי חסדו הגדיל ועוד שיחתי היא היום כל תורתיך אהבתי
בכתב השבתי אשר הענינים לקבץ וזיכני בע"פ וגם בכתב גם בפעם פעם ומידי לאחרים גם להשיב הנדרסת
כבר והוצאתי יפה חלוק כמחלק אלא כחולק לא הדור גדולי עם פלפלתי גם ולפעמים וחבירי ידידי לאנ"ש
ומוסר אגדה בעניני וגם פסחים, מס' על וחי' הבה"ג על ח"ת בשאר והן בשו"ת הן בד"ת חלקים כמה בס"ד

משו"ת חדשים חלקים ב' עוד ולהדפיס עכשיו עד הקטן הבנין על נדבך להוסיף בעזה"י כעת והנני בס"ד,
לבי דוה זאת ועל בס"ד. המוגמר על לברך הצלחה בי ה' יתן ש"ע חלקי ד' על וח"ד ח"ג מהד"ת הנקרא
תפלה התפלל הקנה בן נחוני' ורבי ח"ו הרוגיה כל ועצומים אמרו עליו אשר הלכה בדבר ח"ו אכשל שלא

ר יהי אומר ומהו המדרש לבית בכניסתו יום ולאבכל ידי על תקלה דבר יארע שלא אלקי, ה' מלפניך צון
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ולא אסור מותר על ולא טמא טהור על ולא טהור טמא על אומר שלא חבירי בי וישמחו הלכה בדבר אכשל
הלכה בדבר נכשל ולא זוכה שאם הדברים ביאור בהם, ואשמח הלכה בדבר חבירי יכשלו ולא מותר אסור על
אבל לאמיתה, ההלכה לכוין שזכו עמהם ישמח הוא הלכה בדבר יכשלו לא חבריו אם וכן עמו שמחים חבריו

עמו אלקיו ויהי דקיי"ל בהלכה ח"ו שכינה להסתלקות סימן זה כי עצבין וחבריו הוא אז להלכה יכוין לא אם
אני מודה אומר הוא מה וביציאתו השכינה, להסתלקות סימן להלכה כוון שלא וכל כמותו שהלכה מלמד
ולא כשיוצא אפי' דכוונתו נראה קרנות, מיושבי חלקי שמת ולא המדרש בית מיושב חלקי ששמת ה' לפניך

קרנות, מיושבי ולא המדרש בית מיושבי חלקי שעכ"פ לפניך אני מודה מ"מ בו וכיוצא הלכות לחדש זכה
ותפלתי. שועתי תשמע אנא הנ"ל נחוניה ר' תפלת שבשמים אבינו לפניך מרחשין שפתותי והנה

בעיון קצת לעיין הדלים בספרינו מעיינים לזמן מזמן אשר התורה שוחרי אוהבי מידידי מבקש
לכף אותי ידונו היטב שיעיינו לאחר ואם חבירו, דברי את לחבב מצוה ז"ל כמ"ש מקופיא לדון ולא בענינים
וז"ל, חיבורו שהשלים לאחר עוקצין סוף בפיה"מ ז"ל הרמב"ם הגדול רבינו כתב וכבר שאפשר, מה כפי זכות
ההלכות מן הלכה בפי' נתבאר או טעות בו שימצא ומי השגיאות מן שיצילנו אליו ואתחנן ית' אשאלהו ואני

קרוב ולא מעט, אינו בו שהשתדלתי מה כי בהתנצלות אותי ויתנצל זה על יעורר פירשתיו מאשר טוב פי'
הגלות מן הקב"ה עלינו שגזר ומה הזמן באנחות עת בכל בהתעסקות וכ"ש טוב, ושכר פרעון לו שיש מי אצל
הלכות מהן ית' יודע עון, מכפרת גלות בא כבר שכר ואולם השמים, קצה ועד השמים מקצה בארצות והגדוד

לביאור הענין זה ופשטתי וכו' המלח בים בספינות עליתי ואני כתבתים ענינים ומהם הדרך, במסעות תליתי
ע"ש. כו' בתפישתו לגנותו ראוי ואינו שיתפוש לתופש לכתוב שירצה למי ההתנצלות

התופשים נגד הדרך וטלטולי גלות על התנצלו כמשה קם לא משה ועד משה מימות אשר הארזים
קו כבר ומעודי מעולם, לאור זכו לא אשר קיר אזובי יעשו עדמה הרשעים הגוים אותנו רדפו מצוה הבר דם

בוכענוואלד בירקענא אוישוויץ גז תאי ר"ל השמדה ומחנה קעמפס קאנצעטרעשאן המיני בכל אותנו שהעבירו

ממשפחתינו ורוב ואמי ואבי לעיר, ומעיר למדינה ממדינה טלטול אחר טלטול גולה אחר גולה ושוב גלייאויטץ,
נקינו. ומנסתרות עלינו, שגיאות יתפשו אם וידידי לאחי התנצלות בזה די הארורים, הנאצים ע"י עקה"ש נהרגו

והן לבנות הן דברינו את שמביאים ומחברים ספרים כמה ראיתי אשר אחת הערה להעיר הנני
בספריהם דברינו את שמביאים המחברים מן כמה ראיתי אמנם בדברינו, פלפולם על להם מודה והנני לסתור
ואינם שלהם שאינו באיצטלא שמתפארים ממה וחוץ הדברים, מי בשל אומרים ואינם מפלפלים בכלל או

שקלים בירושלמי שמבואר מה ענין בזה יש אומרו, בשם דבר ה"ה)אומרים יעקב(פ"ב לר' א"ל יוחנן דר'

ששמע אליעזר ר' על יעקב לר' מתלונן יוחנן ר' דהי' פי' משמיה, שמעתא אמר דלא בבלאה הא עביד ועוד
אידי. בר יעקב ר' שפייסו עד בידם עלתה ולא לפייסו אסי ור' אמי ר' ונכנסו משמו. אמרה ולא מפיו הלכה
דכתיב משמו שיאמרו התפלל המע"ה דוד שאף משמי', שמעתא דימרין דבעי האי, כולי מאי בגמ' ופריך

בביהמ"ד. דבריו שיתקבלו להתפלל צריך הי' שדהמע"ה כתב הרשב"א ובתשו' ע"ש. עולמים, באהלך אגורה

הנ"ל. הלכה עם גם להתחשב מידידי מבקש הנני ולכן משמי'. אמרה שלא ר"א על וקבל הצטער יוחנן ר' ולכן

של ובספרן טובים חיים בספר כתוב לפניך, ובקשה בתחינה תלויות עיני אליך שבשמים אבינו
אנשי וכל וידידי ותלמידי ומחותני, ונכדותי ונכדי וכלותי, וחתני ובנותי ובני תחי' הרבנית אשתי את צדיקים
ולומדי בכלל התורה לומדי לכל מיוחדת ברכה קובע והנני ומרחוק, מקרוב אלינו, והנלוים עדתינו קהל
ולפום בה דכולה בה והפך בה הפך ובגשם ברוח תורה של לכתרה כולם שיזכו יה"ר בפרט, בספרינו תורה

ונפש, בלב מכסים לים כמים עמים יקהת ולו ינון יבא עדי תזוע לא ומינה אגרא צערא

 
ר שנת הבעל"ט תשנ"ז ר"ה לפ"קערב ב'נ'י'ם' ע'ל' א'ב' כר'ח'ם' 'ח'מ'נ'ו'
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בנ"י התשנ"ו המאורות בו שנתלו יום וקדשתו לסדר ד'
יצו"א

הגאון הרב היוחסין שלשלת בנש"ק יקירי כבני חתני מע"כ
מוה"ר כש"ת  בישיבת ר"י שליט"א

הרבנית ביתו צפירת הצדקנית ובתי עיה"ק ירושלים סלונים
החסיד היקר ונכדי תחי' מ"מ .וכאש"ל הי"ו

      
        
         
          

       
       
          
         
        
       
       
         
         
        

     

       
       

       
         
         
        
         

   

       
       
        
         
         
         
         
        
         
        
          
         
          

   

שתעלו לטובתכם ומתפלל המצפה ואביכם חותנך דברי אלו
ותזכו ענינים בכל והצלחה והיראה התורה במעלת מעלה
יבא עדי לשמה ומצות בתורה עוסקים בנים ובני בנים לראות
לכולכם באהבה החותם מכסים לים כמים עמים יקהת ולו ינון

ונפש, ובלב
 

 
    

יצו"א בנ"י התשמ"ט אחיכם יוסף אני לסדר ב'

ה"ה התורה בממשלת השליט הוא יוסף מאד, ה' ירא ועובדיה
מרי הרים ועוקר סיני וצדיק גאון האי רב וידי"נ עליון ידיד
ליה אניס לא רז כל ליה גלין דמטמרין פענח צפנת ת"ת דחטי

מוה"ר כג"ת כו' בארצנו הראשי רב שליט"א
וש"ס. דעת ויחוה אומר יביע שו"ת בעמח"ס הקדושה
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יצו"א בנ"י התשמ"ט תשרי י"ב

וו"ח בחסידות מתנהג הסופר אשכול וו"ח ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת הרה"ג מומחה סופר ירא"מ 

ת"ו. עיה"ק ירושלים שליט"א
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ולכל טבא לפתקא שיזכה ויה"ר לקצר המוכרח ידידו דברי אלו
ונפש, בלב המברכו טוב

 

 
       
     

  

יצו"א בנ"י התשמ"ח טהרות לסדר ד'

ושלמה שמו שלום נו"נ וו"ח הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת כו' משנתו מ"ר שליט"א

חשובים. ספרים ומחבר טעלז הקדושה בישיבה
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כל בעדו המעתיר ידי"נ כעת בזה הנני הז"ג אין כי ומחמת
ונפש, ובלב באמת ידי"נ משפחתו כל ובעד הימים
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בנ"י התשנ"ו המאורות בו שנתלו יום וקדשתו לסדר ד'
יצו"א

הרב היוחסין שלשלת בנש"ק יקירי כבני חתני מע"כ
מוה"ר כש"ת הגאון  ובתי שליט"א

היקר ונכדי תחי' מ"מ הרבנית ביתו צפירת הצדקנית
החסיד .וכאש"ל הי"ו
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שתעלו לטובתכם ומתפלל המצפה ואביכם חותנך דברי אלו
ותזכו ענינים בכל והצלחה והיראה התורה במעלת מעלה
יבא עדי לשמה ומצות בתורה עוסקים בנים ובני בנים לראות
לכולכם באהבה החותם מכסים לים כמים עמים יקהת ולו ינון

ונפש, ובלב
 

 
      

    

יצו"א בנ"י התשמ"ח מסיני אלו אף לסדר מוצש"ק

כש"ת כו' ג"א חוב"ט וו"ח הגאון הרב ידיד"נ מע"כ
מוה"ר הראשי דומ"ץ שליט"א

באנטווערפען.
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לסלוח נא פתיחה בדברי המסיים דושכת"ר ידידו דברי אלו
נחת לרוות שיזכה וי"ר פלפולי מיעוט ועל האיחור על לי
יקהת ולו בנחשתים האסור ינון יבא עדי חלציו יוצאי מצאציו

ונפש, בלב עמים
 

 
    

בנ"י התשנ"ו יעקב רוח ותחי פ' ששי ליל בס"ד,

שליט"א. כו' הרה"ג ידידי מע"כ
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על וצועק העבר על המודה לעולם מועט אדם דברי אלו
וקבצנו והוציאנו ועננו חננו תחנונינו קול אל ה' שמע העתיד
ונפש, בלב החותם בב"א צדקינו משיח לנו ושלח הגוים מבין

 

 
    

וכו'. מע"כ יצו"א, בנ"י התשמ"ט פסח אס"ח
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כש"ת כו' מברך שמיה יהא מברכינא חזינא דלא למאן
   בארצינו גת קרית שליט"א

הקדושה.

      
      
            
          
          
        

       
      

         
         
        
         
           
          
        

     

       
        
          
          
         
         
        
         
         
         
        
       

ב ידידו יותר להאריך אוכל לא הזמן חוסר ונפש,ומחמת לב

 

 
     

יצו"א בנ"י התשמ"ט מצליח איש ויהי לסדר ד'

גלין דמטמרין לכת הצנע וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת ליה נחלת בעמח"ס שליט"א

נ"י. ברוקלין וש"ס, יוסף

       
       
        
        
        
         
        
         
          
          
          
         
         

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


   

        
        
        
          
       
        
         
          
         

      

       
       
         
        
         

           
        
         

    

הראשונות על חוזר והנני מאד ומכבדו מוקירו ידידו דברי אלו
בעתו עטו מפרי ולתת ברבים תורה להרביץ שיזכה י"ר בברכה
בלב דושכ"ג מכסים לים כמים עמים יקהת ולו ינון יבא עדי

ונפש,
 

 
      

     

יצו"א בנ"י התשמ"ט היום הגדתי לסדר ה'

מוה"ר כש"ת ירא"מ חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
 .אביב תל הי"ו,

     
      
          
          
         

   

        
        
         
          
         
       

        
         
         
        

      

    
 

 
     

אונגוואר קרית פה התשמ"ח עמי נחמו נחמו לסדר ה'
ת"ו עיה"ק ירושלים

בעזרו אברהם אלקי וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת לרבים תורה מרביץ שליט"א

עבגצ"א. ימית ישיבת ראש
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ולביאת עין כהרף ה' לישועת המצפה דושכ"ת ידידו דברי אלו
ישראל עמו תפלת כל השומע והשי"ת המתים ולתחיית המשיח
ויחתם ויכתב לפניו רוח לנחת ויהיו לרצון תפלתנו ישמע

ונפש, בלב דושכ"ת ידי"נ צדיקים של בספרן טובים לחיים

 

 
      

   

יצו"א בנ"י התשמ"ט היום הגדתי לסדר ה'

מוה"ר כש"ת ירא"מ חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
 .אביב תל הי"ו,
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יצו"א בנ"י התשמ"ט משפטים עש"ק ליום אור

הרב כש"ת כו' ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
מוה"ר .בעלגיא בערכעם הי"ו

       
       
        

        
         
         
           
          
        
        
        
         
          

         
         

       
         

        

ונפש, בלב הימים כל לטובה בעדו ומעתיר דושה"ט

 

 
      
     

כש"ת כו' מברך שמיה יהא מברכינא חזינא דלא למאן
   בארצינו גת קרית שליט"א

הקדושה.
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ונפש, בלב ידידו יותר להאריך אוכל לא הזמן חוסר ומחמת

 

 
       

עלתה ובשתים נו"נ וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת לו  יקרה אבן שליט"א

אפרים. גוילי בעמח"ס ברק בבני

      
      

       
        

    

        
         
        
       
        
        
          
         
        
          

  

      
       
         
         
        
         
       
       
          
         
         
         

         
      

על לברך ויזכה ויראה תורה בברכת המברכו ידידו הנני ובזה
כאות מציון ה' יברכך לו אומרים והגומרים הספר על המוגמר

ונפש, בלב ידידו ונפש נפשו
 

 
       

    

ירושלים אונגוואר קרית פה התשמ"ח ברכה היום לסדר ה'
תו"א

חובר נו"נ חוב"ט בנימוסין מוכתר וו"ח הרה"ג ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת כבוד אומר כולו כהוגן ושואל חיבורים

  אב"י אפרים גוילי בעמח"ס שליט"א
ת"ו. ב"ב ויזניץ בקרית
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יצו"א בנ"י התשמ"ט טמאים לטהר לסדר ה'

ר' כש"ת ברקאי נו"נ וו"ח הרה"ג מע"כ  
ברק. בבני יקרה אבן שליט"א
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ונפש, ובלב בידידות דושכ"ת התורה בברכת המברכו ידידו

 

 
       

יצו"א בנ"י התשמ"ט משפטים עש"ק ליום אור

הרב כש"ת כו' ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
מוה"ר .אחדשכ"ת בעלגיא בערכעם הי"ו

      
       

    

        
         
          
        
         
         
         
        
         
         
         
        
         
         

מפני לעכב רציתי ולא כעת מצאתי לא עליו רמז אשר מכתבו
דושה"ט ללומדיה התורה בברכת הסליחה מעכ"ת ואת הכבוד

ונפש, בלב הימים כל לטובה בעדו ומעתיר

 

 
   

יצו"א בנ"י התשנ"ד למט-מנים ב"מ

כמר כו' צורב האי מע"כ  הי"ו
בעלגיא. ווילרייק חיים עץ בישיבת
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יצו"א בנ"י התשנ"ד סגלה לי והייתם לסדר ב'

מוה"ר כש"ת הרה"ח נעלה מאד היקר הרבני ידידי מע"כ
   .אנטווערפען הי"ו

      
       
          
        
         
         
         
        
        
        
         
         
         

     

       
      

       
        
        
         
           
          
        
         
        
         

         
        

    

      
       
         
         
           
        
         
          
          
         
          
         
         

        

       
        
          
        
        
       
        
        
       
        
          
         
         
       
         
        
         

      
         
         

   

זה כי בסדר אצלו שהכל מקוה ואני דושכ"ת ידידו הנני ובזה
לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר משלומו שמעתי שלא רב זמן
ינון יבא עדי ושנים ימים ולאריכת לטובה בעדו המעתיר ידידו

עמים, יקהת ולו
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יצו"א בנ"י התשמ"ט יפרח מטהו לסדר א'

וו"ח ברקאי אתפאר בך אשר ישראל היקר ידידי מע"כ
כש"ת הגאון הרב חו"פ חוב"ט האשכולות איש נו"נ

מוה"ר בטאראנטא ור"מ רב שליט"א
יצו"א.
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מבורכות שלחנות לשתי שיזכה וי"ר קולמסי שביתת תהיה ופה
לו מעליא ונהורא גופא ובריות והרחבה ונחת וגדולה תורה
מכסים לים כמים עמים יקהת ולו ינון יבא עדי אחריו ולזרעו

ונפש, בלב וכאש"ל דושכ"ת בידידות החותם

 

 
    

   

בנ"י תש"נ ברכה ה'

עיה"ק. בירושלים ... כש"ת וכו' הג' הרב ידידי מע"כ
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יצו"א בנ"י התשמ"ט ויצא ה'

כו' כבוד  .נ"י ברוקלין הי"ו

     
      
        
          
        
           
          
           
         
         
           
         

 
 

 
       

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

כש"ת הרה"ג בנש"ק צמ"ס רחומאי אהובי ידיד"נ מע"כ
מוה"ר   לאדמו"ר נכד שליט"א

ת"ו. ירושלים אונגוואר קרית הי"ד מוהריא"ך הקדוש
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אדמו"ר ולכבוד בדבריו להשתעשע לכבודו קצת הארכתי והנה
ללמוד שיזכה וי"ר מאד מוטרד שאני הגם הי"ד הקדוש זקינו
שמיא רום עד נפיא דמטא עד יתעבד גדול ולאילן לשמה תורה
ונפש, בלב ושמח כשר חג בברכת ומברכו בעדו המעתיר ידי"נ

 

 
     

יצו"א בנ"י התשמ"ט לי קדש לסדר עש"ק

שמו הבושם כערוגת המפורסם הגאון הרב ידיד"נ מע"כ
מוה"ר כו' כג"ת לפניו הולך  שליט"א

בנ"י. יאקא גאב"ד חיים חקי בעמח"ס

      
      
         
        
         
         
        
        
          
          
          
         
         
         
         
          

   

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

       
         

          
         
         
         
         
       

       
       
          
         
       
         
        
         
         
          

       

       
     
         
        
        
         
       
        
         
        
        
       
         
         
       
         
         
          

 

עבגצ"א שלמה ברפואה ושנים ימים לאריכת והצלחה בברכה
ונפש, ובלב מז"ט בברכת הפתיחה מעין החותם

 

 
    

יצו"א בנ"י התשמ"ט רמה ביד יוצאין ישראל ובני לסדר א'

מוה"ר כש"ת כו' ברקאי וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
 .נ"ז לייקוואד בכולל
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יצו"א בנ"י התשמ"ז מנ"א י"ז

נעלה מאד היקר ידידי הרבמע"כ כש"ת כו' מו"מ וו"ח
מוה"ר  הברית אוצר בעמ"ס שליט"א

ת"ו. עיה"ק בירושלים
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לברכו והנני מהז"ג יותר כבר והארכתי הז"ג אין כי והיות
בלב דושכ"ת טובה וחתימה ובכתיבה מרובה הצלחה בברכת

ונפש,
 

 
   

יצו"א בנ"י התשמ"ט משפחותם על ויתילדו לסדר א'

ידיד"נ מע"כ אל ושלום חיים ברכה וגבעות הרים ישאו
ברבים תורה מרביץ בפרץ עומד הדר עץ פרי כו' הרהגה"צ

מוה"ר כש"ת כו' ור"מ רב שליט"א
הבירה. לאנדאן גרין גאלדערס

     
     
        

          
           
         
          
          
          
         

 

      
       
        
       
       
         
         
         

  

       
       
          
         

          
        
        
         
         

     
 

 
    

  

יצו"א בנ"י התשמ"ט המטות ראשי לסדר ב'

מוה"ר כש"ת כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
טלז. הקדושה ישיבה תלמיד הי"ו
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יצו"א בנ"י התשמ"ט תבא כי ב'

תל הרי"ם חידושי בישיבת הקדושה ישיבה תלמידי מע"כ
אביב.

    
    
         
         
        
         
        

    

        
       
        
         
         
        
         
          
          
           
         
         
          
         

   

        
       
         
        
        
        
         

         
         
         

  

    
 

 
      

יצו"א בנ"י התשמ"ט העמים מכל וקבצך ושב לסדר ד'

המופלא הבח' חורב החוקי עוסק צורב האי מע"כ
.אשדוד ישראל בית הקדושה בישיבה הי"ו

      
     
       
        
          
         
          
         
          
         
         

     

    
 

 
      

יצו"א בנ"י התשנ"ד סגלה לי והייתם לסדר א'

רבא גברא האי ידי"נ ה"ה תוי"ש, שניים פי לקח שמואל
מוה"ר כש"ת הרה"ג אבות עץ ענף הדר עץ פרי בנש"ק

 סידו מו"ל ב"ב אב"י תפילהשליט"א, ר
כקש"ת הרהגה"צ אביו ממר יהודה ליקוטי עם אמת שפת

זצ"ל. היינה לייבל מוה"ר
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ונפש, בלב רבה ובהוקרה בברכה הראשונות על חוזר והנני

 

 
    

יצו"א בנ"י התשנ"ג התורה קבלת זמן סיון ער"ח

חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ  
הי"ו.
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נ"י ברוקלין התשמ"ט בכל אברהם את ברך וה' לסדר ה'
יצו"א

שלשלת נו"נ וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת היוחסין  שליט"א

מישיגען. סוטפילד
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אומרים והקוצרים לקצר הנני להאריך הז"ג אין כי והיות

ונפש, בלב בתורה הכתובה בברכה יברכך

 

 
   
   

יצו"א בנ"י התשמ"ט חיבה של לשון לסדר ד'

ברבים תורה מרביץ נו"נ וו"ח ברקאי הרה"ג ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת  ור"מ רב שליט"א

יצו"א. נ"י ברוקלין
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יאריך שנותיו וה' יותר להאריך בידי אין כי זה בכל ודו"ק
ובברכת הימים כל לטובה בעדו המעתיר ושכ"ת דושה"ט ידי"נ

ונפש, בלב פורים שמחת
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שלשלת הדור, פאר הגדול הגאון וידי"נ יד"ע מע"כ
כקש"ת כו' בדורינו תורה מרביצי מגדולי בע"ת היוחסין

מוה"ר  ישיבת ראש שליט"א
ת"ו. עיה"ק ירושלים טשעבין
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התשמ"ט בכל אברהם את ברך וה' לסדר ד' ליום אור
יצו"א בנ"י

ידי"נ מע"כ ה"ה דלבאי בעומקי דיתיב לקרוב שלום שלום
מוה"ר כש"ת וו"ח הגאון הרב שליט"א

טלז. הקדושה בישיבה ור"מ רוחני מנהל
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כמה וציינתי תורה בדברי לפלפל כדי בהא קצת הארכתי והנה
ולברר להאריך כעת התפנתי לא כי מעכ"ת מר שיעיין מקומות
ומעתיר עת בכל דושכ"ת ידיד"נ בצ"ע הדבר נשאר ועכ"פ יותר

ונפש, בלב הימים כל לטובה משפחתו כל ובעד בעדו

 

 
    

בנ"י התשנ"ו לקראתם וירץ וירא לסדר ב'

צבי היוחסין שלשלת הדר עץ פרי המיול"ח מעלת אל
הח' הב' בנש"ק תדירא באורייתא ולעי ורגיג וחמיד

.הי"ו

     
      
        
         
         
         
        
        

        
        
         
        
       
         
        
        
         

     

       
        
        
         

         
        
           
        
        
          

    

        
         
           
         
         
         
         
          
        
         

    

        
        

      

         
        
        
        
        

         
       

  
מלא בסל ומברכך בעדך המעתיר אוהבך ידידך המיול"ח דברי

ונפש, בלב לך יתן אשר אלקיך ה' וכברכת ברכות

 

 
      

יצו"א בנ"י התשמ"ט תבא כי ג'

כמר ומופלג מופלא הח' הב' ש"ב מע"כ .הי"ו
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גדול להיות שתזכה כוח"ט ובברכת דושה"ט ידידך דברי אלו
ונפש, בלב ש"ב וכעתירת נפשך כאות טהורה ה' ויראת בתורה

 

 
  

יצו"א בנ"י התשנ"ג הגאולה לחודש ד' בס"ד

המחיצות בתוך ק"פ באכילת בדיצות יחוג המצות חג את
הדר עץ פרי וו"ח הגאון הרב ידי"נ מחותני מע"כ ה"ה

רבי כש"ת היוחסין שלשלת בנש"ק שליט"א
עיה"ק. ירושלים ומר"י קטמון ערלוי דק"ק רב
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דושכ"ג לו אשר וכל נפשו אוהב מחותנו ידי"נ דברי אלו
אביו מר הרהגה"צ מח' לכ"ק ובפרט הנלוים כל ושלום

ונפש, ובלב ושמח כשר חג בברכת החותם שליט"א

 

 
    

יצו"א בנ"י התשמ"ט תבא כי ב'

תל הרי"ם חידושי בישיבת הקדושה ישיבה תלמידי מע"כ
אביב.
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בברכת אתכם המברך אחד כל וש"כ דושה"ט ידידכם הנני ובזה
משיח בביאת מגור אדמו"ר כ"ק למרן שלמה ורפואה כוח"ט

ונפש, בלב בחותם בב"א צדקינו
 

 
     

יצו"א בנ"י התשנ"א תצוה ב'

ויתרומם ימחה, עמלק של שמו בשמחה, שמרבין בחודש
ורב ידידי מע"כ ובתוכם מעל, ה' בישועת ישראל, קרן

מוה"ר כש"ת כו' וו"ח הרה"ג חביבי 
.לייקוואד בכולל יקרה אבן שליט"א
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אליהו לנו (מנות) בשלוח פורים לשמחת ונזכה יתן והשי"ת
בלב וכאש"ל דושה"ט צדקינו משיח ביאת לבשרנו הנביא

ונפש,
 

 
     

יצו"א בנ"י התשנ"ג הרחמים לחדש ח'

וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ את לחיים ויחתם יכתב חיים מחיי
מוה"ר כש"ת ה"ה כבוד אומר כולו 

אברכי כל עם קארלין הרש"ז יד הכולל ראש שליט"א
עבגצ"א. שיחיו הכולל
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הז"ג שאין אעשה מה אבל ענינים כמה עוד ששאל והגם
להגדיל שתזכו י"ר לברכם הנני עתה ולעת דבר בכל להאריך

ונפש, בלב כוח"ט בברכת ולהאדירה תורה

 

 
  

בנ"י התשנ"ו לקראתם וירץ וירא לסדר ב'

צבי היוחסין שלשלת הדר עץ פרי המיול"ח מעלת אל
הח' הב' בנש"ק תדירא באורייתא ולעי ורגיג וחמיד

.הי"ו
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מלא בסל ומברכך בעדך המעתיר אוהבך ידידך המיול"ח דברי
ונפש, בלב לך יתן אשר אלקיך ה' וכברכת ברכות

 

 
      

חיבורים חובר כו' וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת יקרים .שליט"א
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דלאו כיון ומ"מ אלו מענינים לכתוב הרבה עוד יש כי והגם
יהיו ולכן הזמן בטרדות מאד טרוד ואני אני אחת מלאכה בעל
כדי אחרים רצון מפני רצונו ויבטל מעכ"ת לרצון אלו דברי
ומברכו דושה"ט ידידו רצונו מפני אחרים רצון יבטל שהקב"ה
דקדושה דעת להרבות ויזכה תמיד ובשמחת פורים בשמחת
בב"א צדקינו משיח לביאת נזכה הקדושה ובזכות בבנ"י

ונפש, בלב ישראל וקדושת התורה לכבוד החותם

 

 
      

קדוש וגוי כהנים ממלכת לי תהיו ואתם לסדר עש"ק

מוה"ר כש"ת המפו' נו"נ וו"ח הגאון הרב ידי"נ מע"כ
 .קליוו טלז הקדושה בישיבה רמ"ר שליט"א

שלום. דברי שו"ת ספר בעמח"ס
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יצו"א בנ"י התשמ"ט תצא כי לסדר ב'

מוה"ר הרה"ג ידידי מע"כ  שליט"א
מע. באלטימאר
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התורה בברכת המברכו ושכ"ת דושה"ט ידידו הנני ובזה
ונפש, בלב כוח"ט ובברכת

 

 
   
   

יצו"א בנ"י התשמ"ח ויקרא ה'

מוה"ר כש"ת כו' הגאון הרב ידי"נ מע"כ 
חשובים בעמח"ס נ"י דריווערדייל רב מלפנים שליט"א

מאד.
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כשר חג בברכת לברכו והנני כעת אסתגר הז"ג אין כי ומחמת
ובעד בעדו המעתיר אש"ל וכל ושכ"ת דושה"ט ידידו ושמח

ונפש, ובלב בידידות הימים כל לטובה משפחתו

 

 
    

אונגוואר קרית פה שנים פי תנחם בכפלים לקתה לסדר
תו"א עיה"ק ירושלים

עליה מבני חד חוב"ט בנש"ק וו"ח הרה"ג ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת הדר עץ פרי ראש שליט"א

יצו"א. בנ"י אונגוואר שערים בית דישיבת הכולל

      
       
          
         
         
         
         

         
         
         
        
        

   

       
      
        
         
         
        
         
         
         
         
         
         
         
        
         
         

       
         
         
         
          
       
         

        
          
          

       

       
      
        
         

      

בידידות עלינו הנלוים וכל דושכ"ת הנאמן ידידך כעתירת
ונפש, בלב כוח"ט ובברכת
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יצו"א בנ"י התשמ"ט תשא כי לסדר בשבת ה'

כבוד אומר כולו ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
שליט"א. כש"ת כו'

     
       
        
        
       
        
         
        
        
         
         
          
         
         

       

        
         
         
         
          
         
          
         
          
          
          
         
          
         
          
        
          

     

      
       
        
        

         
          
          
         
         
         
           
         
         
          
        
         

     

 
 

 
    

יצו"א בנ"י התשנ"ה ניסן ד'

יחג המצות, חג את וגילה, ברינה ישמח הגאולה, בחדש
אומר כולו וו"ח המפורסם הגאון הרב ידי"נ כבוד בדיצות,

מוה"ר כג"ת כבוד  גאב"ד שליט"א
ד"ח. שרים באר מח"ס גענף
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להשתעשע רק למעכ"ג הראוי כפי דקדקתי ולא נתכוונתי לא
לברכו הנני להאריך הז"ג אין כי והיות שליט"א מעכ"ג עם
בלב הנאמן ידידכם וברכת כעתירת ושמח כשר חג בברכת

ונפש,
 

 
  

יצו"א בנ"י תשנ"ג למטמני"ם כ"ח

מע"כ ה"ה בחסידות למתנהג שאול חמודות, איש דניאל
מוה"ר כש"ת הרה"ג חביבי ורב ידידי  

סיטי. מקסיקו בכולל יקרה אבן שליט"א

      
      
         
       

       
         
           
          

    

         
        
          
         

צלח ללומדיה התורה בברכת הראשונות על חוזר הנני ובזה
ונפש, בלב דושכ"ת אמת דבר על ורכב

 

 
     

התשמ"ח יצו"א בנ"י רמה ביד יוצאין ישראל ובני לסדר ב'

תורה מרביץ נו"נ וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת הוראה ומורה לרבים שליט"א

קאל. אנגעליס שבלאס
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לשער אין גדולות הטרדות בעונ"ה אבל להאריך רוצה הייתי
וללמד ללמוד שיזכה וי"ר לכבודו הביתה בואי מיד כתבתי ורק
מוקירו ידידו עמים, יקהת ולו ינון יבא עדי ולעשות לשמור

ונפש, בלב הימים כל לטובה בעדו המעתיר

 

 
     

 

יצו"א בנ"י התשמ"ח אמור ב'

מוה"ר כש"ת כו' מכירי בלתי ידידי מע"כ 
מפאריז. שליט"א
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מצות ובזכות כעת להאריך אוכל לא הז"ג אין כי ומחמת
בלב החותם בב"א גו"צ לביאת נזכה כהלכתה שבת שמירת

ונפש,
 

 
   

יצו"א בנ"י התשנ"ו לפניהם תשים אשר לסדר ג'

למע"כ  גאון האי רב נצח לזכרון
דעמא מדברנא דספינתא קברניטא הדור פוסק וצדיק

זצוק"ל. אויערבאך מוהרש"ז כקש"ת
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אתנו ויגור ישראל כל ועל עלינו יגון הגה"ק מרן שזכות וי"ר
ואנחנו לעוה"ב בקבר דובבות שפתותיו ויהיו בעוה"ז עולמים
לנגדן עומד השמועה בעל כאילו ולצייר בתורתו ללמוד נזכה

ונפש, בלב התורה כבוד למען החותם

 

 
    

יצו"א בנ"י התשנ"ד בשמחה שמרבין אדר"ח תרומה פ' עש"ק

כש"ת וו"ח המפולפל חוב"ט הרה"ג ידיד"נ מע"כ
מוה"ר  הת"ח מגדולי שליט"א

בוויליאמסבורג.
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וטוב פורים שמחת בברכת וכאש"ל דושכת"ר ידידו דברי אלו
ונפש, בלב תמיד משתה לב

 

 
      

     

כש"ת כו' כו' נו"נ וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
הרב בברוקלין בב"פ ומו"צ רב שליט"א

יצו"א נ"י
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התשמ"ח פסח דחוה"מ א' ליל בעה"ח

     
 

 
     

יצו"א בנ"י מלכותך תנש"א ובו שנת ניסן י"ג

תלפיות תל חריפא סכינתא הגאונים גאון הרבנים רב מע"כ
כקש"ת כו' הדור פאר ליה אניס לא רז כל אגוזים גל

מוה"ר קדושים ספרים בעמ"ח לציון ראשון
תורה. של לאמיתה התורה מקצועות בכל
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בדברי להשתעשע השמח ידי"נ לעולם מועט אדם דברי אלו
התורה מלכות ממלכתו על ימים ויאריך שזיכה וי"ר תורתו
תורה לומדי בפני הנדרסת אסקופה והנני ורענן, דשן והיראה

ונפש, בלב וכאש"ל דושכ"ג לשמה

 

 
    

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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שיזכה וי"ר הראשונות על חוזר הנני הז"ג אין כי והיות
ונפש נפשו כאות חוצה מעינותיו ולהפיץ ברבים תורה להרביץ

ונפש, בלב המברכו ידידו
 

 
      
      

 

יצו"א בנ"י התשמ"ט המטות ראשי לסדר עש"ק

כש"ת כו' מברך שמיה יהא מברכינא חזינא דלא למאן
   בארצנו גת קרית שליט"א

הקדושה.

      
      
         
         
        
         
          
        
         
        

     

        
        
          
         
        
         
         
         
        
           
         
        

ל הזמן חוסר ונפש,ומחמת בלב ידידו יותר להאריך אוכל א

 

 
      

יצו"א בנ"י התשמ"ט מדות עשרה שלש

האי מע"כ את וארוכים טובים לחיים יחתם חיים מחיי
מוה"ר כש"ת הרה"ג ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב

.ת"ו ב"ב יקרה אבן שליט"א
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ש"צ בספרן שיחתם וי"ר בחפזון הכותב ידידו דברי אלו
ונפש, בלב החותם

 

 
       

יצו"א בנ"י התשנ"ג הגאולה לחדש כ"ז

כש"ת הדר עץ פרי ג"ה המפורסם הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר  בעמח"ס יאקע גאב"ד שליט"א

ג"ח. חיים חקי
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יצו"א בנ"י התשמ"ט העמים מכל וקבצך ושב לסדר ד'

המופלא הבח' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
.אשדוד ישראל בית הקדושה בישיבה הי"ו

      
      
        
         
        
        
         
        
          
          

        
         
          
          
         
        

  

    
 

 
    

יצו"א בנ"י מלכותך תנש"א ובו שנת דפסח אס"ח

מוה"ר הרב כש"ת כו' ובע"מ ת"ח הרה"ח ידידי מע"כ
 .יצו"א בנ"י מו"מ שליט"א
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ישראל ילדי להכניס שיזכה וי"ר דושה"ט ידידו דברי אלו
אבות ובגלל הקדושים ואבותינו סבא ישראל ע"ד מילה בברית

ונפש, בלב החותם בניהם לבני גאולה ויביא בנים תושיע

 

 
    

יצו"א בנ"י התשמ"ט לי קדש לסדר ב'

הב' כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ 
.ז"ל הח"ס מרן נכד לייקוואד הקדושה בישיבה הי"ו
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כאות לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר מוקירו מכירו בלתי ידידו
ונפש, בלב ידידו וברכת כעתירת יתעבד רבא ולאילנא נפשו

 

 
    

 

תלפיות תל חו"ב כו' מפארים שמו וו"ח הרה"ג מע"כ
מוה"ר כש"ת שלם סכת בעמח"ס שליט"א
נ"י. מאנראוו
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הענין, נחיצת מחמת יצו"א בנ"י התשמ"ח סוכות ידידוחוה"מ
ונפש, בלב נחת חי בברכת המברכו מכירו בלתי מוקירו

 

 
   

יצו"א בנ"י התשנ"ג לעשור כסה בין

כש"ת כו' ובע"מ ת"ח הנגיד הרבני ידידי מע"כ
.הי"ו
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ונזכה כזכיות זדונות לנו ויתהפכו מאהבה לתשובה שנזכה וי"ר
בשנה עמים יקהת ולו ינון יבא עדי צדיקים של בספרן לכוח"ט

ונפש, בלב החותם זו
 

 
    

יצו"א בנ"י התשנ"ג נעלה עלה לסדר א'

איש חרשים חכם הרבנים רב וצדיק גאון האי רב מע"כ
שלשלת שבדורינו תורה מרביצי מגדולי האשכולות
כקש"ת וידי"נ ידי"ע ה"ה ביה דכולה כרכא היוחסין

מוה"ר  ישיבת ר"מ שליט"א
ת"ו עיה"ק בירושלים מיעקב כוכב מטשעבין הגאון

העולם. בכל פרוסה ומצודתו
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יצו"א בנ"י התשמ"ט מצליח איש ויהי לסדר ג'

מוה"ר כש"ת כו' ברקאי צורב האי מע"כ 
אוסטראליא. סידני הגדולה בישיבה הי"ו
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יצו"א בנ"י תשמ"ט במדבר א'

 
       

יצו"א בנ"י התשמ"ט נצבים לסדר ד'

ומופלג המופלא מע"כ את החיים בספר יכתב חיים מחיי
כוה"ר כו' ברקאי הקדושה בישיבה הי"ו
פ"ת. ישראל אור
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במעלת ולעלות בדין שיזכה כוח"ט בברכת לברכו הנני ובזה
ונפש, בלב המברכו המעלות רום עד התורה

 

 
  

יצו"א בנ"י התשמ"ט מצליח איש ויהי לסדר ג'

מוה"ר כש"ת כו' ברקאי צורב האי מע"כ 
אוסטראליא. סידני הגדולה בישיבה הי"ו

       
      

         
        
        
         
        
         
        

       

  
 

 
   

יצו"א בנ"י התשמ"ט המטות ראשי לסדר עש"ק

כש"ת כו' מברך שמיה יהא מברכינא חזינא דלא למאן
   בארצינו גת קרית שליט"א

הקדושה.

       
      
       
         
           

          

        
       
         
         

          
      

ונפש, בלב ידידו יותר להאריך אוכל לא הזמן חוסר ומחמת

 

 
  

יצו"א בנ"י התשנ"ו לפניהם תשים אשר לסדר ג'

למע"כ  גאון האי רב נצח לזכרון
דעמא מדברנא דספינתא קברניטא הדור פוסק וצדיק

זצוק"ל. אויערבאך מוהרש"ז כקש"ת
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אתנו ויגור ישראל כל ועל עלינו יגון הגה"ק מרן שזכות וי"ר
ואנחנו לעוה"ב בקבר דובבות שפתותיו ויהיו בעוה"ז עולמים
לנגדן עומד השמועה בעל כאילו ולצייר בתורתו ללמוד נזכה

ונפש, בלב התורה כבוד למען החותם
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יצו"א בנ"י התשמ"ט להדלקה ב'

הרב כש"ת כו' כבוד אומר כולו ונחמד אהוב ידי"נ מע"כ
מוה"ר הגאון  חשובים בעמח"ס שליט"א

ביטש. בלאנג רב
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ונפש, ובלב נאמנה בידידות דושכ"ת ידידו הנני ובזה

 

 
     

יצו"א בנ"י התשמ"ט אחיכם יוסף אני לסדר ב'

התורה בממשלת השליט הוא יוסף מאד, ה' ירא ועובדיה
ועוקר סיני וצדיק גאון האי רב וידי"נ עליון ידיד ה"ה
כג"ת כו' ליה אניס לא רז כל צ"פ ת"ת דחטי מרי הרים

מוה"ר אומר יביע שו"ת בעמח"ס שליט"א
ישראל. עם לתועלת הקדושים וש"ס דעת ויחוה
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יצו"י נ"י ברוקלין התשמ"ט ה' אליו וירא לס' בשבת ב'

מוה"ר כש"ת חוב"ט נו"נ וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ
 מחזיקי דק"ק הראשי דומ"ץ שליט"א

בלגיה. אנטווערפען הדת
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אומרים והקוצרים לקצר הנני יותר להאריך הז"ג אין כי ומחמת
בלב וכאש"ל דושכ"ת הנאמן ידידו משולשת בברכה ה' יברכך

ונפש,
 

 
    
      

יצו"א בנ"י התשמ"ט תבא כי ג'

כמר ומופלג מופלא הח' הב' ש"ב מע"כ 
הי"ו.
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גדול להיות שתזכה כוח"ט ובברכת דושה"ט ידידך דברי אלו
ונפש, בלב ש"ב וכעתירת נפשך כאות טהורה ה' ויראת בתורה

 

 
       

יצו"א בנ"י התשנ"ג נעלה עלה לסדר א'

איש חרשים חכם הרבנים רב וצדיק גאון האי רב מע"כ
שלשלת שבדורינו תורה מרביצי מגדולי האשכולות
כקש"ת וידי"נ ידי"ע ה"ה ביה דכולה כרכא היוחסין

מוה"ר  ישיבת ר"מ שליט"א
ת"ו עיה"ק בירושלים מיעקב כוכב מטשעבין הגאון

העולם. בכל פרוסה ומצודתו
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נ"י ברוקלין התשמ"ט בכל אברהם את ברך וה' לסדר ה'
יצו"א

שלשלת נו"נ וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת היוחסין  שליט"א

מישיגען. סוטפילד
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שליט"א. ... חביבי ורב ידידי מע"כ
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במהרה ביהמ"ק בבנין לשמחה לנו שיתהפך בטבת עשרה

כש"ת כבוד אומר כולו וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ
מוה"ר  כמו ספר מו"ל שליט"א

ענינים ועוד חנוכה בעניני וגם חדשות הוספות עם השחר
חשובים.
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יצו"א בנ"י התשמ"ח וישלח מוצש"ק

בכולל הי"ו ... כש"ת הרה"ח חביבי ורב ידידי מע"כ
בנ"י. הקדושה דישיבה

     
      
         

 

       
      
        
         
          
         
         
         
        
        
         

  

  
 

 
     

    

יצו"א בנ"י התשמ"ח וישלח מוצש"ק

בכולל הי"ו ... כש"ת הרה"ח חביבי ורב ידידי מע"כ
בנ"י. הקדושה דישיבה
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יצו"א בנ"י התשמ"ט מצליח איש ויהי לסדר ג'

מוה"ר כש"ת כו' ברקאי צורב האי מע"כ 
אוסטראליא. סידני הגדולה בישיבה הי"ו
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אמת דבר על ורכב צלח בידידות דושכ"ת ידידו הנני ובזה
ונפש, בלב ללומדיה התורה בברכת המברכו

 

 
      

יצו"א בנ"י התשמ"ט בריתי את ואזכור לסדר מוצש"ק

מוה"ר כש"ת כו' וו"ח הגאון הרב נפשי וידיד ידידי מע"כ
 ישראל אורח שו"ת בעמח"ס שליט"א

נ"ז. לייקווד
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ורק הז"ג שאין כיון אלא דברים אריכות עוד לי יש והנה
בדבר כטעה דבריו יהיו שלא ז"ל הגאון דברי לישב רציתי

ונפש, בלב דושכ"ת ידי"נ הנני ובזה משנה

 

 
    

יצו"א בנ"י התשנ"ה פורים שושן

הדר, עץ פרי המפורסם הגאון הרב חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כג"ת כבוד אומר כולו וחסידות תורה מרביץ

 בעמח"ס בנ"י דקארלסבורג גאב"ד שליט"א
וש"ס. התשובה עמק שו"ת
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ויוסיף ושנותיו ימיו לאריכת ומעתיר מוקירו ידידו הנני ובזה
כמים עמים יקהת ולו ינון יבא עדי בעתו עטו מפרי לנו ליתן

ונפש, בלב החותם מכסים לים
 

 
     

  

שלוחה אילה נפתלי מפארים שמו הרהגה"צ ידיד"נ מע"כ
נאה למוצאיהם הם חיים חיים בתורת שפר אמרי הנותן

מוה"ר כ"ק כו' וסותר בונה מקיים ונאה דורש 
נפתלי אהל מוסדות ונשיא אב"ד [זצ"ל] (שליט"א)

נתניה. דזיקוב ויזניץ שכון
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בלב החותם נאמנה ובנפש בידידות לו אשר וכל דושכ"ק ידי"נ
ונפש,
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יצו"א נ"י ברוקלין התשנ"ג תורה בו שנתנה לחדש י"ג

וו"ח הגדול הגאון הרב רחומאי חביבי רב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת כו' הדר עץ פרי  

חפץשליט"א אבני ספר מחבר בעל באבוב הכולל ראש
וש"ס. ב"ח

      
      
          
          
          
         
           
          
         
         

 

        
       
         
         
          
        

     

חוזר והנני מקופיא לעיין רק שהספקתי מה ידידו דברי אלו
תורה להרביץ שיזכה וי"ר מהדברים נהנתי כי הראשונות על
דושכ"ת התורה בברכת המברכו ידידו ונפש נפשו כאות ברבים

ונפש, ובלב בידידות
 

 
     
        

יצו"א בנ"י ה'תשמ"ח לפניהם תשים אשר לסדר ה'

מוה"ר כש"ת וו"ח הרה"ג רחומאי חביבי ידידי מע"כ
  .ווענעזועלא בקארקאס רב שליט"א
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כל לטובה בעדו המעתיר ומוקירו מכבדו ידידו דברי אלו
ונפש, בלב הימים

 

 
    

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
ירושלים אונגוואר קרית בכולל יקרה אבן שליט"א

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

 

 
     

יצו"א בנ"י התשנ"ד וישלח ב'

מוה"ר כש"ת כו' הגדול הרה"ג ידידי מע"כ 
.ג"ח חיים חקי בעמח"ס יאקא אבד"ק שליט"א
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חוזר והנני הרם כערכו ומוקירו המכבדו ידידו דברי אלו
ודעת תורה להרבות ויזכה חוצה מעינותיו שיפוצו י"ר בברכה

ונפש, בלב וידידו נפשו כאות בישראל

 

 
     

יצו"א בנ"י התשנ"א אלול ח"י

גמורים, צדיקים של בספרן לחיים, ויחתם יכתב חיים, מחיי
בן מזה הדר עץ פרי בנש"ק הרהגה"צ מחו' מע"כ את

מוה"ר כג"ת כו' בלום אוצר מזה  שליט"א
(כעת (זצוקלה"ה) [שליט"א] מגור מרן אדמו"ר כ"ק בן

שליט"א). מגור אדמו"ר כ"ק
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כי באמת ומיהו ענינא בהאי לקטתי אשר ידיד"נ דברי אלו
בארץ וקיבה ולחיים זרוע להפריש נוהגים שהיו זמנים היו
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מחותנו ידי"נ הנני ובזה הנ"ל מהפלתי וכמ"ש עכ"פ ישראל
גמורים צדיקים של בספרן כוח"ט בברכת ומברכו דושכ"ק

ונפש, בלב החותם וארוכים טובים לחיים

 

 
      

יצו"א בנ"י התשנ"ד תבא ה'

הרה"ג וו"ח ידידי מע"כ את לחיים ויחתם יכתב חיים מחיי
מוה"ר כש"ת כו' .נ"ז לייקווד שליט"א
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ונפש, בלב כוח"ט בברכת מברכו דושכ"ת ידידו הנני התם ועד

 

 
        

   

תו"א סטון טלז התשמ"ט נא אעברה לסדר ב'

וו"ח צורב האי מע"כ ה"ה קמברכינא חזינא דלא למאן
כש"ת כו' הרה"ג  .הי"ו

      
        
          
        
          
          

         
          

        
       
          
          
         
           
          
         

     

       
        
           
       
           
         

         
        

          
          
           
          
           
         
          
          
         
         
          
          
        

 

       
        
          
          
          
         
          
          
         

    

        
       
        
          
          

בלב כוח"ט ובברכת ללומדיה התורה בברכת המברכו ידידו
ונפש,

 

 
     

יצו"א בנ"י התשנ"ג תורה בו שנתנה לחדש י"ג

כו' הדר עץ פרי וו"ח הגאון הרב חביבי רב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת  ראש שליט"א

וש"ס. ב"ח חפץ אבני בעמח"ס באבוב הכולל
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חוזר והנני מקופיא לעיין רק שהספקתי מה ידידו דברי אלו
תורה להרביץ שיזכה וי"ר מהדברים נהנתי כי הראשונות על
דושכ"ת התורה בברכת המברכו ידידו ונפש נפשו כאות ברבים

ונפש, ובלב בידידות
 

 
    

התשמ"ט בכל אברהם את ברך וה' לסדר ד' ליום אור
יצו"א בנ"י

מע"כ ה"ה דלבאי בעומקי דיתיב לקרוב שלום שלום
מוה"ר כש"ת וו"ח הגאון הרב ידיד"נ 

טלז. הקדושה בישיבה ור"מ רוחני מנהל שליט"א
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כמה וציינתי תורה בדברי לפלפל כדי בהא קצת הארכתי והנה
ולברר להאריך כעת התפנתי לא כי מעכ"ת מר שיעיין מקומות
ומעתיר עת בכל דושכ"ת ידיד"נ בצ"ע הדבר נשאר ועכ"פ יותר

ונפש, בלב הימים כל לטובה משפחתו כל ובעד בעדו

 

 
  

יצו"א בנ"י התשנ"ד בידיך אלקיך ה' ונתנו לסדר ד'

הגאון הרב ידי"נ מע"כ את לחיים, ויחתם יכתב חיים מחיי
מוה"ר כג"ת כו' הדסים כגן המפורסם 

בדעטרויט. הרבנים ועד ומנהל ואב"ד רב שליט"א
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ומצפה ישראל של בצערן המצטער דושכ"ת ידידו דברי אלו
נרצע עבד הנני בסשצ"ג כוח"ט ובברכת בנחמתן, לראותן

ונפש, בלב הימים כל לשרתו העומד לאדוניו

 

      
       
        
         

         
         
       
         
        

   

 
   

יצו"א בנ"י התשמ"ח כסלו ר"ח

בך אשר ישראל ומגדל מעוז הגדול הגאון ידידי מע"כ
מוה"ר כקש"ת שמו מרבן גדול אתפאר  

תו"א. עיה"ק בירושלים דומ"ץ שליט"א

      
       
        
        
        
        
          

    

      
       
        
       
         
         

  

       
         
         
         
         
          

         
            
           
         
         
          
          

       

        
       
         
         
          
        

   

        
        
         
         
           
          
         
        
         
        
         
          

      

כעת אסתגר להאריך הז"ג ואין הביתה חזרתי אך כי והיות
ונפש, בלב עין כהרף ה' לישועת המצפה דושכ"ג ידי"נ

 

 
 

יצו"א בנ"י התשמ"ח קדשים לסדר ב'

ידי ומגדלמע"כ מעוז הגדול הגאון נפשי וידיד עליון ד
כקש"ת אתפאר בך אשר ישראל ליה אניס לא רז כל

מוה"ר  וחבר משה דזכרון רב שליט"א
ת"ו. עיה"ק ירושלים החרדית העדה הביד"צ
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דעת להרבות שיזכה המברכו באהבתו קשור ידי"נ הנני ובזה
ידידו עמים יקהת ולו ינון יבא עדי בישראל כהלכה ותורה

ונפש, בלב
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התשמ"ח משה ויקהל פ' קודש ולשבת העולם לבריאת א'
יצו"א בנ"י

הרה"ג כו' נעלה מאד היקר תלמידי חביבי ורב ידידי מע"כ
קאל.כש"ת אנגעליס לאס הי"ו
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פשוטין לכאורה נראין הדברים כי והגם ידידו דברי אלו
והיות לך כתבתי השעה לצורך מ"מ אבל האריכות, ולמותר
דברינו לפרסם תוכל הנה התשובה לפרסם תוכל אם שאלת כי
את ולהציל המכשול ומן האיסור מן רבים להסיר כדי אלו
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רחוקים בקירוב כהיום עוסקים והרבה ח"ו הטמיון מן בניהם
ויבאו קרובים ויקרבו רחוקים יהיו לא בזה יהדרו אם ואולי
ידידו ינון יבא עדי נפשכם ובכל לבבכם בכל ה' את לעבוד

ונפש, בלב דושה"ט מוקירו
 

 
    

  

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
ירושלים אונגוואר קרית בכולל יקרה אבן שליט"א

ת"ו. עיה"ק

       
       
        
        
         
        
         

      

        
         
           
          
          
          

      

        
       
         
          
            
          
         
         
          
          
           
          
           

       

ומעת התורה בברכת המברכו כערכו ומוקירו בעדוידידו יר
ונפש, בלב הימים כל לטובה

 

 
     

  

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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גברא והאי הקדושה מארצינו חזרתי ואך הז"ג אין כי ומחמת
ובאים המשמשים נוראים ימים של דפק"נ טרדא טרוד
ללמוד שנזכה וי"ר מעטים דברי יהיו לכן יחפזון ומלאכים
ומחיי באמת אמת דבר על ורכב צלח וללמדה לשמה תורה

קול בת יבא עדי כפלים בכפלי וחיים ברכה לנו ישלח חיים
אלקיכם בה' הדבקים ואתם לחיים עפר ישני ויקימו השמים מן
בספרן כוח"ט בברכת המברכו בידידות דושכ"ת חיים כלכם

ונפש, בלב צדיקים של
 

 
    

  

יצו"א בנ"י התשמ"ח טהרות לסדר ג'

מוה"ר כש"ת ברקאי צמ"ס נו"נ וו"ח הרה"ג ידיד"נ מע"כ
  והנפש הגוף שמירת בעמח"ס שליט"א

תו"א. עיה"ק ירושלים ב"ח
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יברכך אומרים והקוצרים צריך אני לקצר הז"ג אין כי ומחמת
ויתקבלו ודעת תורה להרבות שיזכה הפתיחה מעין לברכו והנני

ונפש, בלב ושכ"ת דושה"ט ידידו התורה לומדי בין דבריו
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יצו"א בנ"י התשנ"ד תבא ה'

הרה"ג וו"ח ידידי מע"כ את לחיים ויחתם יכתב חיים מחיי
מוה"ר כש"ת כו' .נ"ז לייקווד שליט"א

      
     
        

         
        
        
      
        
         
         
       
         
       
        
         

      

       
       
          
        
         
         
        
          
         
        
         
        
          
         

      

       
        
        
         
        
         

         
         
        

         
          
       
          
         
           

        
          
          

       
        
        
         
        
           
         
          
        
          
          
         
        
         
        
        
       
        
         
        

    
ונפש, בלב כוח"ט בברכת מברכו דושכ"ת ידידו הנני התם ועד

 

 
   

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  

ווענעזועלא. קאראקאס שליט"א
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יצו"א בנ"י התשמ"ט קדשך ממעון השקיפה לסדר ד'

מוה"ר כש"ת כו' כו' וו"ח הרה"ג מע"כ 
יצ"ו. במאנסי אליהו אדרת דקהל רב שליט"א
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להכתב שיזכה וי"ר להאריך אוכל לא הזמן חוסר ומחמת
וכאש"ל ושכ"ת דושה"ט גמורים צדיקים של בספרן בכוח"ט

ונפש, בלב מברכו מכירו בלתי מוקירו בידידות

 

 
   

יצו"א בנ"י התשמ"ט משפחותם על ויתילדו לסדר א'

ידיד"נ מע"כ אל ושלום חיים ברכה וגבעות הרים ישאו
ברבים תורה מרביץ בפרץ עומד הדר עץ פרי כו' הרהגה"צ

מוה"ר כש"ת כו' ור"מ רב שליט"א
הבירה. לאנדאן גרין גאלדערס
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ונפש, בלב באהבתו קשור נאמנה בידידות דושכ"ת ידי"נ

 

 
    

יצו"א בנ"י התשמ"ט תפארת עטרת והיית לסדר ג'

א' למענך החיים, בספר לחיים, ויחתם יכתב חיים מחיי
כו' חוב"ט ומופלג מופלא בנש"ק ידידי מע"כ את חיים,

כמר .יצו"א לוצערן בישיבת הי"ו
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חלציו ויוצאי משפחתו ולכל לו יושר למליץ לנו שיהיה וי"ר
דושה"ט ידידך עפר ישני ויקיצו ינון יבא עדי ישראל ולכל
צדיקים של בספרן טובים חיים בספר ותחתם שתכתב וי"ר

ונפש, בלב המברכך
 

 
   

   

יצו"א בנ"י התשמ"ט למט-מנים מ"ח להגבלה ב'

כש"ת הרבים בזכוי עוסק אי"א וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
מוה"ר  ואב"ד הראשי רב שליט"א

והגלילות. האג
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התורה לקבת שיזכה וי"ר ושכ"ת דושה"ט ידידות דברי אלו
בברכה המברכו ידידו ונפש נפשו כאות ויר"ש שמחה מתוך
ולו ינון יבא עדי הרבים ממזכי להיות ויזכה ולנ"ח הצלחה

ונפש, בלב עמים יקהת
 

 
       

שלשלת הדור, פאר הגדול הגאון וידי"נ יד"ע מע"כ
מוה"ר כקש"ת כו' בדורינו תורה מרביצי מגדולי היוחסין

  טשעבין ישיבת ראש שליט"א
ת"ו. עיה"ק ירושלים

       
       
         
        
        
           
          
          
         
           
        
         
         
        

     

       
       

נפלי, בר בביאת עין כהרף ה' לישועת המצפה ידידו דברי אלו

 

 
    

וכו'. מע"כ יצו"א, בנ"י התשנ"ו בשמחה שמרבין ער"ח
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בזה והנני דבר הסתר ה' כבוד ומיהו בדבר להאריך שהי' והגם
ונפש, בלב עין כהרף ה' ולישועת שמים לרחמי המצפה ידידו

 

 
    

יצו"א בנ"י התשנ"ג הרחמים לחודש ו'

מוה"ר כש"ת הדר עץ פרי בנש"ק וו"ח הרה"ג ידי"נ מע"כ
  .שליט"א
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יצו"א בנ"י התשמ"ז אמור לסדר ג'

הדר עץ פרי חוב"ט ועיני לבי מחמד כבני חתני מע"כ
כש"ת הגאון הרב לרבים תורה מרביץ ברך זרע בנש"ק

מוה"ר  דרוממה רב [זצלה"ה] (שליט"א)
תו"א. עיה"ק בירושלים ור"מ גור וק"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


  

         
          
        
         

     

        
        

         
          
          
         
          
            
           

       

        
        
         
           
          
          
        
          
           
         
          
        
          

         

       
        
        
        

      
       
        
           
           
        
        
        

       

         
       
          
         
         
           
         
        
        
         
        
        

        
       
         
           
         
         
        
           
           
           

        
         
         
         
          
          
         

         

        
       
         
          
         
          

המעלות רום עד מעלה מעלה לעלות שתזכה לברכך הנני ובזה
הצדקנית בתי צפירת קודש נאוה ביתך עם וקדושה בתורה
דורות לראות שתזכו וי"ר נעלה מאד היקר נכדי עם תחי'
לטוב בעדכם המעתיר אביכם ונפש נפשכם כאות יבורך ישרים

ונפש, בלב הימים כל
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מוה"ר הרב כו' כבוד בכולל חבר הי"ו
שם. קדישא החברי' וכל נ"י מאנסי

     
      
        
       
         
       
        
         
        
        
        
          
         
        
          

      

 
     

 

     
     
         

  

     
        
          
         
       
        

  

 
      

 

       
       

        
         
        

 

        
         
         
         
        

         
         
         

   

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

ונפש, בלב עין כהרף השם לישועת

 

 
   

נ"י ברוקלין תשנ"ה שרה חיי לסדר ב'

וברכה. שלום העו"ד למע"כ
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המסייע וכל ישראל לגאולת המצפה בישראל הקטן דברי אלו
החותם, בחרותם עמהם שמח להיות יזכה בגלותם להם

   
  

 
 

בנ"י התשנ"ו במנחה פניו אכפרה אולי לסדר מוצש"ק
יצו"א

המקום ושומרי השופט כבוד והנלוים העו"ד למע"כ
הי"ו. ... של זה בלע"ז) (קעיס להתיק והנלוים המאסר
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קדוש וגוי כהנים ממלכת לי תהיו ואתם לסדר עש"ק

מוה"ר כש"ת המפו' נו"נ וו"ח הגאון הרב ידי"נ מע"כ
 .קליוו טלז הקדושה בישיבה רמ"ר שליט"א

שלום. דברי שו"ת ספר בעמח"ס
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עיה"ק ירושלים פה אונגוואר קרית תשמ"ח שנת שלח פ'
ת"ו

מוה"ר כש"ת כו' נו"נ וו"ח הרה"ג מכירי בלתי ידידי מע"כ
 מוהר"ש הגאון הרב ידי"נ בן שליט"א

ת"ו. עיה"ק ירושלים תורה שערי כולל ראש 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


   

        
         
        
        
        
        
          
        
        
        
        

  

לשמה תורה לומדי בפני הנדרסת אסקופה ידידכם דברי אלו
ויטהרנו הארץ מן טומאה רוח ויעביר הגואל לביאת המצפה

ונפש, בלב התלמידים כל דו"ש דינור במי

 

 
     

קדוש וגוי כהנים ממלכת לי תהיו ואתם לסדר עש"ק

מוה"ר כש"ת המפו' נו"נ וו"ח הגאון הרב ידי"נ מע"כ
 .קליוו טלז הקדושה בישיבה רמ"ר שליט"א

שלום. דברי שו"ת ספר בעמח"ס

     
     
         
         

 

       
      
         
         
         
         
         
         

    

להאריך בידי ואין השבת לפני שעות כמה דעכשיו כיון מ"מ
אוהבו ידיד"נ עמים יקהת ולו ינון יבא עדי יאריך שנותיו וה'

ונפש, ובלב בידידות דושכ"ת הנאמן

 

 
       

יצו"א בנ"י התשמ"ז מנ"א י"ז

הרב כש"ת כו' מו"מ וו"ח נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
מוה"ר  הברית אוצר בעמ"ס שליט"א

ת"ו. עיה"ק בירושלים

     
     
         

       

         
      
        
          
            

 

       
        
          
        
         
         
        
         
         
         

      

לברכו והנני מהז"ג יותר כבר והארכתי הז"ג אין כי והיות
בלב דושכ"ת טובה וחתימה ובכתיבה מרובה הצלחה בברכת

ונפש,
 

 
    
    

שלשלת הדור, פאר הגדול הגאון וידי"נ יד"ע מע"כ
מוה"ר כקש"ת כו' בדורינו תורה מרביצי מגדולי היוחסין

  טשעבין ישיבת ראש שליט"א
ת"ו. עיה"ק ירושלים
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נפלי, בר בביאת עין כהרף ה' לישועת המצפה ידידו דברי אלו
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התשנ"ג הרחמים חדש לי ודודי לדודי אני

גאון האי רב מע"כ את לחיים ויחתם יכתב חיים מחיי
שמו מרבן גדול ליה גלין דמטמרין הסופר אשכול וצדיק

מוה"ר כג"ת חכמי מועצת נשיא שליט"א
בתורה. מקצוע בכל נפלאים ובעמח"ס התורה

     
      
        
         
         
        
        
       
          
       
        
        
          

   

        
       
        
         
           
         
        
          
         
         
         

          
         
         
        
         
         
         
         

        

        
        

        
        
         
        
          
         
         

   

        
         
          
          
          
        
         
         
         
        
        
        
         
       

        
        
         
         
         
          
        
         
         
         

   

      
       
         
         
          
         
        
         
        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

         
       

      
       
        
         
         
        
        
         
         
      
        
        
          
         
         

          
        

      

 
    

  

 

        
       
          

      

       
       
         
          
       
         
         

      

       
      
         
        
        

          
         
         
         
        

 

בספרן כוח"ט בברכת המברכו דושכ"ג ואוהבו ידידו דברי אלו
ונפש, בלב החותם ונעומים טובים לחיים גמורים צדיקים של

 

 
      
       

יצו"א בנ"י התשמ"ח ויקהל ד'

אבד"ק שליט"א כש"ת כו' הצדיק הגאון הרב ידידי מע"כ
וכו'.
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יצו"א בנ"י התשנ"ג יו"כ למחרת

גאון האי רב וידי"נ יד"ע למע"כ ארוכי וחיי טבא פתקא
את עליו גומרים אין בשמים ראש צ"ת הדור פאר הגאונים

ר' מוה"ר כקש"ת ההלל גדול שליט"א
שמו. מרבן
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יצו"א בנ"י התשנ"ג בה' נושע ישראל דסליחות ג'

הרב למע"כ וארוכים טובים לחיים ויחתם יכתב חיים מחיי
מוה"ר כש"ת בישראל והוראה תורה מרביץ ירא"מ הגאון

 מ"ר ב"ח שלום אמרי בעמח"ס שליט"א
טלז. הקדושה דישיבה
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טרוד גברא והאי יחפזון שמלאכים בזמן חפזון יוצאי דברי אלו
ולהחתם להכתב שנזכה י"ר בברכה חוזר והנני נפש דחי טירדא
ידידו וברכת כעתירת טובים לחיים לאלתר צדיקים של בספרן

ונפש, בלב
 

 
    

שליט"א. פלוני במקום וכו' הרה"ג מע"כ
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כבוד למען החותם בזה קצרתי כעת הז"ג אין כי ומחמת
ונפש, בלב טובה וחתימה כתיבה בברכת ולומדיה התורה

 
   

 
     

בנ"י התשנ"ד שלם יעקב ויבא לסדר מוצש"ק

כו' השערה אל קולע ומופלג מופלא ת"ח הרה"ח ש"ב מע"כ
ר' כש"ת  .יצו"א בנ"י יקרה אבן שליט"א
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טרוד אני כי הגם קצת הרחבתי לעולם מיעוט אדם דברי אלו
ורכב צלח ועתה קצת הארכתי וידידתך לאהבתך ומ"מ מאד

ונפש, בלב לך אשר וכל הדושה"ט ש"ב אמת דבר על

 

 
       

אונגוואר קרית פה שנים פי תנחם בכפלים לקתה לסדר
תו"א עיה"ק ירושלים

עליה מבני חד חוב"ט בנש"ק וו"ח הרה"ג ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת הדר עץ פרי ראש שליט"א

יצו"א. בנ"י אונגוואר שערים בית דישיבת הכולל

      
      
         
         
        
        
         

       

      
      

        
         
         
         
        
        
         
         
         
        
          

        
         
        
        

       

       
        
         
        
        
         
        
           
           
         
            
          

   

       
      
        
         

      

בידידות עלינו הנלוים וכל דושכ"ת הנאמן ידידך כעתירת
ונפש, בלב כוח"ט ובברכת

 

 
   

קרית התשמ"ט יצו"א בנ"י סגולה לעם הגאולה לחדש ו'
תו"א עיה"ק ירושלים אונגוואר

תורה מרביץ ירא"מ נו"נ וו"ח הרה"ג היקר ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת כו' ד"א בעמח"ס שליט"א

ירושלים אונגוואר קריתינו מתושבי יקרה אבן תפלה של
תו"א. עיה"ק
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תורה ללמוד שנזכה וי"ר בידידות דושכ"ת ידידו דברי אלו
כל ובתמים באמת השם יראת מתוך ובטהרה בקדושה לשמה
כשר חג בברכת המברכו עין כהרף ה' לישועת המצפה הימים
ולקיים דישראל בארעא להיות השתא עוד שנזכה וי"ר ושמח
בביאת הפסחים ומן הזבחים מן שם ונאכל ק"פ עשיית מצות

ונפש, בלב וכאש"ל הדושכ"ת צדקינו משיח
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אחינו לטובת פועל וכו' כו' נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
רוסיא. ארץ ובשאר במוסקווא הנדחים
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על עיני ירדו מים ופלגי דמעות המוריד ידידו דברי אלו
היטלער אחד שונא אשר בנ"י אחינו עם הנעשה הנורא החורבן
מיליאנים כששת קדוש עם מאתנו ושרפו הרגו ימ"ש ועוזריו
מיליאן כשלשת ברוחניות הרגו ימ"ש ועוזריו וסטאלין נפשות

וינקו ה' ירא בנ"י מאחינו השפוךנפשות עבדיו דם נקמת ם
ויוציאינו עין כהרף צדקינו משיח בביאת לראות שנזכה וי"ר

ונפש, בלב החותם נדח ממנו ידח לבלתי הזה המר מגלות

 

 
     

יצו"א בנ"י התשנ"ד למט-מנים ב"מ

כמר כו' צורב האי מע"כ  הי"ו
בעלגיע. ווילרייק חיים עץ בישיבת
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בתורה עמלים שתהיו לסדר שישי ליל

אומר כלו בנש"ג הרה"ג נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת כבוד   

שליט"א.
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התורה לקבל שיזכה וי"ר הימים כל ושכ"ת דושה"ט ידידו
ונפש, בלב לטובה בעדו המעתיר ידידו באהבה

 

 
  

    

יצו"א בנ"י התשנ"ו תמיד נר להעלות לסדר ה'

מוה"ר כש"ת כו' הרה"ג מע"כ   
מצוה. הבר תורת בעמח"ס עיה"ק ירושלים שליט"א
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ונזכה בהצלחה שיהיה י"ר לראשונות החוזר ידידו דברי אלו
כולנו ונהיה המצות לעול ובנותינו בנינו את להכניס כולנו
יודע כלנו ישראל בית עמך צאצאינו וצאצאי וצאצאינו אנחנו

ונפש, בלב עולם ועד מעתה לשמה תורתיך ולומדי שמך

 

 
      

יצו"א בנ"י התשנ"ג יעשה מפיו היוצא ככל לסדר עש"ק

צדקינו משיח ההרים, על מדלג לנו ישלח המצרים, בין
ידידי ובתוכם לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלינו, יבא

מוה"ר כש"ת וו"ח הרה"ג נעלה מאד היקר 
נ"י. מאנסי יצחק נחלת בעמח"ס שליט"א
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לשמור וללמד ללמוד שיזכה וי"ר הראשונות על חוזר והנני
ובני בניו ויהיו תורתיך תלמוד דברי כל את ולקיים ולעשות

ונפש, בלב ושכ"ת דושה"ט ומצות בתורה עוסקים בניו

 

 
     

   

יצו"א בנ"י התשנ"ג סליחות א'

הגאון הרב ידידי מע"כ את לחיים ויח' יכתב חיים מחיי
הרב כש"ת וכו' בשיקאגא רב שליט"א,

אילל.
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יצו"א בנ"י התשנ"ו יעקב ויחי לסדר עש"ק

כו' צורב האי מע"כ  .נ"י קאמישא הי"ו
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ונפש, בלב בברכה אקצר להאריך הז"ג אין כין והיות

 

 
       

יצו"א בנ"י התשנ"ג הגאולה לחודש ז' ב' ליום אור

לעם ונחמה, ישועה סגולה לעם ישלח לגאולה גאולה בין
פאר הרהגה"צ מחותני וידי"נ יד"ע ובראשם רוחמה, לו
הדר, עץ פרי תריסין, בעל היוחסים, שלשלת מקדושים

מוה"ר כקש"ת ערלוי ור"ם אדמו"ר שליט"א
הרבה. בעמח"ס עיה"ק ירושלים
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בדיצות החג שיחוג וי"ר אליו הנלוים וכל דושכ"ג ידי"נ מח'
מן שם ונאכל ינון יבא עדי עדתו לנהל ויזכה ורנה ובגילה
באהבתו קשור נפשו אוהב זו שנה עוד הפסחים ומן הזבחים

ונפש, בלב לאדוניו נרצע עבד
 

 
       

יצו"א בנ"י התשנ"ג הרחמים לחודש ו'

פרי בנש"ק וו"ח המפורסם ה"ג הגאון הרב ידי"נ מע"כ
ה"ה ההלל את עליו גומרים אין ימלל מי שבחו הדר עץ

מוה"ר כש"ת וראש יקרים בעמח"ס שליט"א
רינמן יהושע הרב לו דומה ומי הפוסקים אוצר מערכת

ההנהלה. יו"ר שליט"א
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לראות ומצפה ישראל של בצערן המצטער ידידכם דברי אלו
מצות ובזכות מעלין ונהורא גופן לבריות ומתפלל בנחמתן
לכוח"ט ונזכה בימינו במהרה צדקינו משיח לנו ישלח מילה
בידידות החותם לאדוניו נרצע עבד גמורין צדיקים של בספרן

ונפש, ובלב
 

 
      

   

יצו"א בנ"י התשמ"ט טמאים לטהר לסדר ה'

ר' כש"ת ברקאי נו"נ וו"ח הרה"ג מע"כ  
בידידות. אחדשכ"ת ברק בבני יקרה אבן שליט"א
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ונפש, ובלב בידידות דושכ"ת התורה בברכת המברכו ידידו

 

 
      

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

 

 
   

במהרה ביהמ"ק בבנין לשמחה לנו שיתהפך בטבת עשרה

כש"ת כבוד אומר כולו וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ
מוה"ר  כמו ספר מו"ל שליט"א

ענינים ועוד חנוכה בעניני וגם חדשות הוספות עם השחר
חשובים.

      
      
         
         
         
          
         

        
        
           
         

       
         
         
         
        
        
        
         

     
בפרי להבנות שיזכה המברכו לעולם מועט אדם דברי אלו

ונפש, בלב דושה"ט ידידו ובנים אבות בכורי בכורים
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יצו"א בנ"י התשנ"ג תורה בו שנתנה לחדש י"ג

כו' הדר עץ פרי וו"ח הגאון הרב חביבי רב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת  ראש שליט"א

וש"ס. ב"ח חפץ אבני בעמח"ס באבאו הכולל

      
     
        
       
           

 

     
       
        
        
        
         
         
         
         
          

     

        
       
        
         
          
         
         
          
          
        
         
          
           
         
         
         
        
         
         

       
      
         
          
          
        
         
         
          
           
        

      

חוזר והנני מקופיא לעיין רק שהספקתי מה ידידו דברי אלו
תורה להרביץ שיזכה וי"ר מהדברים נהנתי כי הראשונות על
דושכ"ת התורה בברכת המברכו ידידו ונפש נפשו כאות ברבים

ונפש, ובלב בידידות
 

 
    

יצו"א בנ"י התשנ"ג ציצית להם ועשו לסדר ג'

כולו ובע"מ ת"ח הרה"ח יפה שדעתו כהן ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת כבוד אומר  .שליט"א
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פלפול מיעוט על לי ויסלח ומוקירו, המכבדו ידידו דברי אלו
ונפש, בלב וכאש"ל דושה"ט כ"ש לפלפלת אפי' הז"ג אין כי

 

 
  

התשנ"ד מדות עשרה שלש

הרב מע"כ את וארוכים טובים לחיים יחתם חיים מחיי
רב כש"ת אי"א וו"ח ירא"מ הגאון 

מד. בבאלטימאר רב שליט"א
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לגמח"ט שיזכה וי"ר נפש אהבת אוהבו באמת ידידו הנני ובזה
ה' לישועת המצפה צער מתוך החותם עדתו וכל ולביתו לו

ונפש, ובלב באמת תורה לומדי בפני הנדרסת אסקופה

 

 
 

יצו"א בנ"י התשמ"ט העם ויאמן לסדר ד'

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

     
      
         
        
        
         
         
         
         

       
       
        

         
         
        
        
         
         
         
        
          
        

  

על שנויה ובתודה נאמנה בידידות דושכ"ת ידידו הנני ובזה
וי"ר היקרים ספריו עבור וגם שלנו מו"מ במצות השתתפותו
עמים יקהת ולו ינון יבא עדי הרבים ממזכי להיות שיזכה

ונפש, בלב התורה לכבוד החותם
 

 
   

אונגוואר קרית פה שנים פי תנחם בכפלים לקתה לסדר
תו"א עיה"ק ירושלים

עליה מבני חד חוב"ט בנש"ק וו"ח הרה"ג ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת הדר עץ פרי ראש שליט"א

יצו"א. בנ"י אונגוואר שערים בית דישיבת הכולל
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ללמוד שתזכה יעזור ית"ש והשם יותר להאריך בכחי אין והנה
הדעת והרחבת נחת מתוך לאחרים וללמדה לשמה תורה
כהוגן מתנהג בכולל ב"ה אשר השמיעה על מאד שמחתי
להרמת במהרה ונזכה שאת ביתר ה' יתן כה בהתמדה ולומדים
דושכ"ת הנאמן ידידך כעתירת צדקנו משיח בביאת התורה קרן

ונפש, בלב כוח"ט ובברכת בידידות עלינו הנלוים וכל
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יצו"א בנ"י התשמ"ז מנ"א י"ז

הרב כש"ת כו' מו"מ וו"ח נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
מוה"ר  הברית אוצר בעמ"ס שליט"א

ת"ו. עיה"ק בירושלים
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לברכו והנני מהז"ג יותר כבר והארכתי הז"ג אין כי והיות
בלב דושכ"ת טובה וחתימה ובכתיבה מרובה הצלחה בברכת

ונפש,
 

 
   

יצו"א בנ"י התשמ"ט טהור זהב בהן יסך אשר לסדר ד'

כבוד אומר כולו וו"ח הרה"ג נעלה מאד היקר ידיד מע"כ
מוה"ר כש"ת .ת"ו עיה"ק בירושלים
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להולדת ולבבית חמה מז"ט בברכת המברכו ידידו הנני ובזה
טובים ומעשים וחופה תורה לבעל לגדלה שיזכה וי"ר הבת
כברכת צאצאיהם מכל דקדושה נחת לרוות ההורים ויזכו

ונפש, בלב דושכ"ת ידידו וכעתירת

 

 
   

יצו"א בנ"י התשנ"ג ציצית להם ועשו לסדר ג'

כולו ובע"מ ת"ח הרה"ח יפה שדעתו כהן ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת כבוד אומר .שליט"א
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פלפול מיעוט על לי ויסלח ומוקירו, המכבדו ידידו דברי אלו
ונפש, בלב וכאש"ל דושה"ט כ"ש לפלפלת אפי' הז"ג אין כי

 

 
     

בנ"י התשנ"ג בתורה עמלים שתהיו פ' למטמני"ם ל"ז
יצו"א

מוה"ר כש"ת וו"ח הרה"ג מע"כ  
ראשונים. משנת מח"ס אהייא וויקליף
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שנזכה י"ר ובברכה הראשונות על חוזר ידידו בזה והנני
ונפש, בלב דושה"ט עין כהרף ה' לישועות

 

 
     

   

יצו"א בנ"י התשמ"ט נצבים לסדר ד'

ומופלג המופלא מע"כ את החיים בספר יכתב חיים מחיי
כוה"ר כו' ברקאי הקדושה בישיבה הי"ו
פ"ת. ישראל אור
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במעלת ולעלות בדין שיזכה כוח"ט בברכת לברכו הנני ובזה
ונפש, בלב המברכו המעלות רום עד התורה

 

 
    

יצו"א בנ"י התשמ"ט זך זית שמן לסדר ה'

כש"ת כו' תרסין בעל צמ"ס הגדול הרה"ג ידי"נ מע"כ
מוה"ר  יאקא דק"ק גאב"ד שליט"א

יצו"א. בנ"י חיים חקי שו"ת בעמח"ס
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בנ"י התשנ"ג בשמחה בו שמרבים לחודש י"ז בשבת ד'
יצו"א

בשמים ראש צ"ת ליהודים הגדול הגאון הרב מע"כ אל
מוה"ר כג"ת  קנין שו"ת מח"ס שליט"א

ת"ו. עיה"ק ירושלים החרדית עדה בד"ץ חבר וש"ס תורה
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ריבוי על סליחתו מבקש והנני לעולם מיעוט אדם דברי אלו
עיינתי בדבריו לעיין התשובה לי נתן כי היות אמנם הדברים
וי"ר ידו על תורה בדברי להשתעשע וזכיתי מהם ונהנתי בהם
יקהת ולו ינון יבא עדי תורה ולהרבות דעת להוסיף שיזכה
ימים לאריכת ברכות מלא בסל החותם מכסים לים כמים עמים

ונפש, בלב ורעננים דשנים ושנים
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יצו"א בנ"י התשנ"ג תורה בו שנתנה לחדש י"ג

כו' הדר עץ פרי וו"ח הגאון הרב חביבי רב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת  ראש שליט"א

וש"ס. ב"ח חפץ אבני בעמח"ס באבוב הכולל
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חוזר והנני מקופיא לעיין רק שהספקתי מה ידידו דברי אלו
תורה להרביץ שיזכה וי"ר מהדברים נהנתי כי הראשונות על
דושכ"ת התורה בברכת המברכו ידידו ונפש נפשו כאות ברבים

ונפש, ובלב בידידות
 

 
    

  

יצו"א בנ"י התשנ"ג נעלה עלה לסדר א'

איש חרשים חכם הרבנים רב וצדיק גאון האי רב מע"כ
שלשלת שבדורינו תורה מרביצי מגדולי האשכולות
כקש"ת וידי"נ ידי"ע ה"ה ביה דכולה כרכא היוחסין

מוה"ר  ישיבת ר"מ שליט"א
ת"ו עיה"ק בירושלים מיעקב כוכב מטשעבין הגאון

העולם. בכל פרוסה ומצודתו

      
       
           
         
        
          
          
         
         
         

         

       
       
        
         
        
         
         
        
        
          
         
        

       

 
    

 

         
         
          
           
        
          
          
          
          

         

       
        
          
          
          
          
          
         

          
           
          
           
           
         

       
        
         
          
         

   

   
 

 
     

יצו"א בנ"י התשמ"ט סיון ר"ח

ברקאי חוב"ט הגאון הרב נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת בנש"ג וכו' כבוד אומר כולו 
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מבאבוב אדמו"ר כ"ק חדב"נ שליט"א
חפץ. אבני בעמח"ס שם הכולל וראש שליט"א
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יצו"א בנ"י התשמ"ח מקדש לי ועשו לסדר ג'

כש"ת נו"נ חוב"ט הרה"ג מע"כ ה"ה לקרוב שלום שלום
מוה"ר   צה"פ עירובין תיקון בעמח"ס

בנ"י. השלם
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מעתה מברך שמיה ויהא מכירו בלתי מוקירו ידידו הנני ובזה
ונפש, בלב החותם עולם, ועד

 

 
    

במהרה ביהמ"ק בבנין לשמחה לנו שיתהפך בטבת עשרה

כש"ת כבוד אומר כולו וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ
מוה"ר  כמו ספר מו"ל שליט"א

ענינים ועוד חנוכה בעניני וגם חדשות הוספות עם השחר
חשובים.

     
       
        
        

        
        
          
          
          
         
           
        
        
        

      

         
       
         
        
          
         
        
         
        
        
         
         
         

     

       
       
         
          
        
       
         

       

בפרי להבנות שיזכה המברכו לעולם מועט אדם דברי אלו
ונפש, בלב דושה"ט ידידו ובנים אבות בכורי בכורים

 

 
  

יצו"א בנ"י התשנ"ג יו"כ למחרת

גאון האי רב ויד"נ ה' ידיד למע"כ ארוכי וחיי טבא פתקא
את עליו גומרים אין בשמים ראש צ"ת הדור פאר הגאונים

ר'הה מוה"ר כקש"ת לל גדול שליט"א
שמו. מרבן
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התשמ"ט. שמות א' איילנד בסטעטען שאמרתי מה
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יצו"א. בנ"י התשמ"ט שמות ב' שמי וחתמתי כתבתי זה כל

 
   

יצו"ו בנ"י תשמ"ט תצוה פ' בשבת ד' ליום אור

מוה"ר כש"ת נו"נ וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
  ליבאוויטש חב"ד דק' רב שליט"א

אה. קליוולאנד

     
     
          
        
         

        
       
            
         
        
         
       
        
        
        
         
         

  

ה' לישועת המצפה הקודש בעבודת טרוד ידידו דברי אלו
בעדו המעתיר ידידו אליו הנלוים וכל דושכ"ת עין כהרף

ונפש, בלב הימים כל לטובה
 

 
    

יצו"א בנ"י התשמ"ט לי קדש לסדר ב'

הב' כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ 
הח"ס מרן נכד לייקוואד הקדושה בישיבה הי"ו

ז"ל.
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כאות לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר מוקירו מכירו בלתי ידידו
ונפש, בלב ידידו וברכת כעתירת יתעבד רבא ולאילנא נפשו

 

 
     

     

ת"ו סטון טלז התשמ"ט ואתחנן פרשת

עוסק צורב האי כבוד ה"ה קמברכינא חזינא דלא למאן
חורב בחוקי  בישיבה הי"ו

נתניה. צאנז הגדולה
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דושה"ט ידידו בזה הנני מדאי יותר כבר הארכתי כי ומחמת
בלב כוח"ט ובברכת התורה בהצלחת ורכב צלח בברכת מברכו

ונפש,
 

 
     

יצו"א בנ"י התשנ"ג לי ודודי לדודי אני לחדש ה'

הרב ה"ה ולהרוחה לצרה אח כאחי אהובי ידי"נ מע"כ
גומרים אין ג"א הדר עץ פרי בנש"ק ג"ה המפורסם הגאון

מוה"ר כג"ת ה"ה ההלל את עליו  
בא"י. הראשי רב ב"ח ישראל יחל שו"ת בעמח"ס שליט"א
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וברכה בתודה הראשונות על החוזר דושכ"ג ידידו הנני ובזה
ונפש, בלב צ"ג של בספרן כוח"ט בברכת

 

 
  

יצו"א בנ"י תשנ"ג למטמני"ם כ"ח

מע"כ ה"ה בחסידות למתנהג שאול חמודות, איש דניאל
מוה"ר כש"ת הרה"ג חביבי ורב ידידי  

סיטי. מקסיקו בכולל יקרה אבן שליט"א
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צלח ללומדיה התורה בברכת הראשונות על חוזר הנני ובזה
ונפש, בלב דושכ"ת אמת דבר על ורכב

 

 
   

תו"א ק"א התשנ"ה הפורים בפרוס

העולם מסוף הולך שמו רבה גברא האי ויד"נ יד"ע מע"כ
כקש"ת כבוד אומר כולו המפורסם הגאון הרב סופו ועד

מוה"ר  זכרון ור"מ גאב"ד שליט"א
וש"ס. הלוי שבט שו"ת בעמח"ס ב"ב מאיר
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חושב רק שבע"פ תורה ספרים ובלי הדרך על אני כי והיות
על חוזר והנני יברכך אומרים והקוצרים לקצר הנני וכותב
הדיוט בברכת והנני החשובה מתנתו על רבה בתודה הראשונות
דשן בשיבה ינוב עוד ברבים ודעת תורה להרבות שיזכה י"ר
כעתירת מכסים לים כמים עמים יקהת ולו ינון יבא עדי ורענן

ונפש, בלב ידידו וברכת
 

 
   

כבוד אומר כולו הסופר אשכול ש"ב יקירי ידידי מע"כ
ר' כש"ת .שוייץ בציריך הי"ו
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יצו"א בנ"י התשנ"ג משפטים פ' עש"ק

מוה"ר כש"ת וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ 
נ"י. במאנסי ור"מ רב שליט"א
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ונפש, ובלב נאמנה בידידות ודשכ"ת ידידו דברי אלו

 

 
     

  

יצו"א בנ"י תשמ"ט תצוה פ' בשבת ד' ליום אור

מוה"ר כש"ת נו"נ וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
  ליבאוויטש חב"ד דק' רב שליט"א

אה. קליוולאנד

      
      
         
          
       

      

      
      
        
         
        
         
        
        
        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

         
        
         
        
        
        
         
        
          
         
        
        
      

     

       
      
         
         
         
         
          
        
         

        
        
         
         
           
         
         

    

        
       
        
          
       
        
         
         

   

        
       

         
        
         
         
          
         
          
         
          
         
          
         

   

          
       
          
        
          
         
           

       
      
        
         
         
         
           
         
          
         
          
           

    
ה' לישועת המצפה הקודש בעבודת טרוד ידידו דברי אלו
בעדו המעתיר ידידו אליו הנלוים וכל דושכ"ת עין כהרף

ונפש, בלב הימים כל לטובה
 

 
   
   

יצו"א בנ"י התשמ"ט בריתי את ואזכור לסדר עש"ק

הרב כש"ת כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
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מונקטש צבי תפארת מנחם זכרון ביהכ"נ הי"ו
ת"ו. עיה"ק ירושלים
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בלבידידו שלום בשים החותם כערכו מוקירו מכירו בלתי
ונפש,

 

 
       

יצו"א נ"י ברוקלין התשמ"ז למט-מנים ל"ח

כג"ת כו' המפורסם הגאון הרב נפשי וידיד יד"ע מע"כ
מוה"ר וויקליף טלז ישיבת ראש שליט"א
אהיי'.
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המצפה והעלוב הטרוד ידי"נ לעולם, מיעוט אדם דברי אלו
ותחיית נפלי בר בביאת שמים ולרחמי עין כהרף ה' לישועת
הדעת הרחבת מתוך התורה לקבלת שנזכה וי"ר המתים

ונפש, בלב אליו הנלוים וכל וכאש"ל דושכ"ג

 

 
      

     

יצו"א בנ"י התשמ"ז ה' ויודע בקר לסדר א'

מוה"ר כש"ת וו"ח הגאון הרב ידי"נ מע"כ 
אהייא. וויקליף טעלז הקדושה בישיבה מ"ר שליט"א
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שלא וי"ר יותר כעת להאריך אוכל לא הזמן חוסר ומחמת
בוראינו כרצון שלא דבר פינו יאמר ואל הלכה בדבר אכשל

ונפש, בלב ללומדיה התורה בברכת המברכו

 

 
     

יצו"א בנ"י התשמ"ט סליחות ג'

כל ויבואו וברכותיה, שנה תחל וקללותיה, שנה תכלה
ראש אל ונחמה ישועה ושמחה ששון והשיגו, הברכות
ושלמה שמו שלום וו"ח הגאון הרב נפשי ידיד מע"כ

מוה"ר כש"ת כו' משנתו מר"מ שליט"א
ב"ח. שלום דברי בעמח"ס וויק. טלז הקדושה בישיבה
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וחתימה ולכתיבה בך אין ומום רעיתי יפה לכולך שנזכה וי"ר
הנלוים ולכל ולכאש"ל לו גמורים צדיקים של בספרן טובה
ידידכם וכברכת כעתירת ישיבות והראשי התלמידים ולכל אליו

ונפש, בלב נפלי בר ולביאת עין כהרף ה' לישועת המצפה

 

 
   

יצו"א בנ"י התשמ"ט וחיו להם עשו וזאת לסדר במדבר ב'

חבורים חובר כו' הגאון הרב חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת מחוכמים  שליט"א

איילאנד. בלאנג רב ועוד, שו"ת צבי תפארת בעמח"ס
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ברחמים מתים ויחיה תמים הולך משיחו לנו ישלח והשית"ש
ידידו בהלכתא לספק יצטרכו ולא לנצח המות ובלע רבים
התורה לקבל ושנזכה ושנים ימים באריכת המברכו דושכ"ת

ונפש, בלב מעליא ונהורא גופא בריות ומתוך באהבה

 

 
     

יצו"א בנ"י התשמ"ט נשא פ' בשבת ג'

הרב יקירי ידידי המעלות פאר אתפאר בך אשר ישראל
מוה"ר כש"ת כו' מפארים שמו וו"ח הגאון 

נ"ז. לייקווד ישראל אורח בעמח"ס שליט"א
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מיגע שמעכ"ת לראות באמת ושמחתי דושכ"ת ידידו דברי אלו
מורי כדרך עצמו על סומך ואינו תורה של וקוץ קוץ כל על
באמת המורים מגדולי להיות שיזכה וי"ר אמתים הוראה
דושכ"ת עולמים גאולת ויגאלנו צדק גואל יבא עדי ובתמים

בידידות ונפש,וכאש"ל ובלב
 

 
  

יצו"א בנ"י התשנ"ה בשבת ד' למט-מנים ח"י

כולו בנש"ק הדר עץ פרי וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ
הרב כש"ת כבוד אומר  שליט"א

הקדושה. דישיבתנו בכולל התורה מגדולי
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יצו"א בנ"י התשנ"ה למט-מנים כ"ד

הרה"ג שבשמים אבינו רצון לעשות כארי וגבור כצבי רץ
הרב כש"ת ה"ה וכו' .נ"ז לייקווד 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


   

         
         
         
          
          

   

      
        
         
           
       
        
         
           
        

    

       
       
         
         
       

        
        
         
        
        
       
        
         

   

        
       
          
        
        
         
        
          
         

  

ונפש, בלב כערכו מוקירו מכירו בלתי ידידו דברי אלו
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עיטוף צריך אי קטן טלית הלובש

שלובש פעם בכל ציצית לבדוק

ינעול כיצד סרוך בלי נעליים

מציצית לפטרו כנף לקשור ורוצה כנפות ד' של בגד
הציצית מן פטור בשאלה ולוקחו לאחר טליתו המקנה

'וב גדיל יהי' הציצית ששלישית להקפיד יש אם
ענף חלקים

ציצית בו יטיל אי אורליי"ו שקורין גדיל

ועכשיו השמאלית מידו חלק שנקטע יד איטר
תפילין להנחת מהו בימין, תשמישו

תפלין בהל' קע"א סי' שייך כאן

נשמעת תפלתו אי שמתפלל עכו"ם

בכח אנא אחר בשכמל"ו אמירת

כמדבר לשומע כעונה שומע בין חילוק

שחרית של תפלה זמן כמה עד

אף הציבור עם התחיל אם בציבור תפילה יוצאים אי
הציבור עם גמר שלא

תפלה זו שבלב עבודה מש"כ ביאור

קודם תשלומין להתפלל מהו ברכה ותן אמר ולא טעה
הכוכבים צאת

מברכין כיצד אגוזים בו שיש טשאקלאד

הנהנין ברכת אחר שמו וברוך הוא ברוך עניית

הפסק הוה אי רצה קודם ידיו שנוטל כהן

עונותיו כל על לו מוחלין אם מצוה בר

אי לומר שאין לו נודע ואח"כ תחנון לומר התחיל
להמשיך או להפסיק צריך

תחנון אומרין אי המצוה עבור ממון שלוקח מוהל
מתחנון פוטר אי מל ולא פורע אלא שאינו מוהל

פורע שרק מוהל אצל תחנון אומרים אם

'השני מניחין צד איזה על ס"ת ב' כשמוציאין

בביהמ"ד בטלים דברים איסור

עוה"ז בצרכי השתדלות

מילי יקיים חסידא ליהוי דבעי דמאן הא ביאור
אלא אינה ברכות בשאר שהכל דברכת טעם דברכות,

וזנגביל פלפלין על מברכין ברכה איזה דיעבד,

מיני כמה וביאור חסידא למיהוי דבעי מאן ביאור
ברכות

יאמר השני וחצי ברכה בחצי להוציא יכולים אי
לעצמו

פרור ראשוןכף כלי הו"ל אי גדול

שלש מעין בברכת ותורה ברית מזכירין אין למה

שהחיינו מברך אי לאור ספר המוציא

נסים לו שנעשה מקום הרואה

או בן לו כשנולד שהחיינו או והמטיב הטוב ברכת
חבירו כשרואה או בת

לש"ש כוונותיו כל שיהיו

המפיל ברכת אחר לרדום יוכל כשלא תורה ללמוד

שבת ערב סעודה קביעות גדר מהו

שבת נרות בהדלקת הם מה ישיבה בחורי

נגאלים מיד שבתות שתי ישראל שמרו אלמלא

עליו לקדש מהו ענבים מיץ

היין על לברך מותר אי נזיר

חגורה גבי על בחגורה לצאת הנשים שנוהגין מה

בשבת לרה"ר בהם לצאת מהו (ערדליים) קאלאשין

בשבת שיל"ד ארע"ם עם לצאת אשה

בשבת ציצית האבות לבשו אי

מלשאצל"ג הוי לא שהונחה כמי דקלוטה חלוק

בשבת הפיאות לסלסל

קושר משום חייב חבלים הפותל

בטחון בסיכת בגד לחבר

או שוגג מקרי אי החשמל ופסק מאוורר צדו על קרב
מתעסק

בשבת המעורר שעון לכוון

שבת קבלו שכבר ממקום ראדיא לשמוע

בשבת לעשותו מותר אי קאפפע אינסטענט

בשבת המקוה אחר ניגוב

יטבול טבילות כמה השבת, ביום עזרא טבילת

להצילו שבת מחללין אי עבירה לעבור אנסוהו

דחויה או הותרה מילה לגבי שבת

השבת את דוחה אמאי למול כשר דעכו"ם למ"ד

מחייב מאי משום בשבת חובל

דעפאזיט באנק על שבת שכר

האות על שעוה שנמצא ס"ת
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לקטן חינוך בעניני

דירה משום או קנין משום עירוב

דוקא יום כל בו בוקעין רבוא ס' צריך אי רה"ר בגדר

העירוב מחיצות מבטל אי העיר בתוך החיים בית

ויו"ט בשבת תחומין איסור

לוקה אי בפסח חמץ קנה

דתשביתו למ"ע מילה בין חילוק

לידו השטרות באו ולא בע"ב של חמצן למכור נתמנה
הפסח ימי בתוך עד

יצ"מ סיפור על מברכין שאין טעם

והגדת בכלל הוה בנות אי

כד"א שלא מצה אוכל

במשקולות לשקול אין מצוה שיעורי

מותר אי לילה והגיע הפסח בסוף סעודתו האוכל
ערבית תפלת לפני עכ"פ הסעודה בתוך חמץ לאכול

מלאכה לעשות מותר אי ביו"ט יומי אפוקי

ראשון יו"ט מוצאי יבדיל אי בחו"ל אר"י בן

גלויות של יו"ט לענין בחו"ל לחזור דעתו

שני יו"ט לצורך איזמל להביא

בשר בחנוכה לאכול חייב אי

הסוכה בנין מתחילין מתי למצות מקדימין זריזין

ר"ה בליל סימנים אכילת

טבא לסימנא שתא בריש לאכול

יד לאיטר שופר תקיעת

באמצע שמע ולא וסוף תחילה תקיעה שיעור שמע

שהז"ג מ"ע על מברכות נשים אי להרא"ש ישוב

לכפרות בתרנגול סמיכה

לכפרות למעוברת אחד תרנגול

שיעור חצי איסור

לאחר לאכול יכול אי ביוה"כ האוכל שיב"ס חולה
הסכנה שעברה

ועניתם מקיים אי ביו"כ לאכול מתאוה אינו

מכשיעור פחות אוכל ביו"כ חולה

שיעור לחצי אחשבי' בדין

מכשיעור פחות אותו מאכילין שיב"ס חולה

מתיקון הוי אי ביו"כ מנחה בקריאת הגרע"א בספיקת
היום קדושת או היום

דאורייתא מצוה ידי יצא אי שבות על עבר

יצא אם סוכה ועשה צבורי מגן עצים לקח

ובהדסים בלולב כבוש פוסל אם

חנוכה בנס הב"ח קושית ליישב

דולקין חנוכה שנרות בשעה בגדים לכבס

בלי מצות תרי או בהידור אחת מצוה לקיים עדיף אי
הידור

בחנוכה בהלל חייבת אי אשה

מגילה לקריאת המזרח והאיר השחר עלות זמן

טעות מפני לגזור חיישינן אין זריזים כהנים

סגור כשהגג בסוכה לישב בירך

המגילה קורא מתי לחזור ודעתו לכרך שהלך עיר בן

 
רואהו ישראל ואין עכו"ם שחלבו חלב בגזירת

ומה לנישואין מהו רעפארמי מראביי גירות תעודת
הרב דעת נגד אלו קידושין שסידר השו"ב דין

לברר דאפשר בהיכי לנוב"י בירור

שבכתב תורה לעכו"ם ללמוד מותר אי

בזמה"ז והקיבה ולחיים דזרוע עשה במצות

שנתערב טריפה ספק או טריפה מבהמה חלב

אסור אי פירש שלא וניכר גופו על שהוא אדם דם
העין מראית מפני

תולעים בדיקת בהל' ר"ל-רל"א סי' שייך כאן

בששים בטל אי חלבי סוכארין אבקת

שבת כבוד משום שהותר במאכל

שנתחו מבהמות חלב

באכילה אסור אי שעוה

בהנ"ל עוד

אי נכרית הבית משק מנהלת או קבועה משרתת
הכלים דין ומה עכו"ם בישול משום אסורים תבשיליה

שבבית

רואהו ישראל ואין עכו"ם שחבלו חלב לאיסור טעם

קפדי לא קפיד דלא ומאן בחז"ל המבוארים בקפידות
בהדי'

לסכנה אותם מחזיקין דבנ"א לדברים לחוש יש אי

הבעה"ב מן שכר המקבל המשגיח נאמנות

בשבת חנותו שפותח גר

למכרו מותר אי שבתות לחלל מומר בו שנגע יין
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באיסורין אחד עד נאמנות

צורה דמות עליה שחרות מצבה

הזכרון ליום כומרים עם להשתתף תורה לשומרי אסור

עכו"ם ע"י שנהרגו הקדושים על להתאבל יש אי

עכו"ם של בשמות לקרוא שלא

מחומצת כשהתבואה לגוי חמץ מכירת

באדם ניתוח לעשות הרוב על סומכין אי

יהודים שותפים שיש במקום רבית קבלת

ישראל שותפים כשיש ופונדס במשכנתא רבית

עיסקא היתר להם שיש ישראל מבאנק הלואה

יסודיות הנהגות בענין מכתב

בהנ"ל עוד

א"ז לעונת לחוש יש אי

צריכה אי אמתלא בלי בה וחזרה אני טמאה אומרת
לספירה ימים חמשה להמתין

מחדש להתחיל צריכה אי מלספור הפסיקה

לידה בשעת אשתו בידי להחזיק היתר יש אם

אשה בדיקת לה מהני אי נדות באיסור החשודה אשה
אחרת

חד"א אנפשי' דשוי' איסור על ברכה

אני טהורה ואמרה וחזרה אני טמאה שאמרה אשה

הנישואין אחר ראשן שערות לקוץ ישראל נשי במנהג
מקום בכל מקובל מנהג הי' זה אם

לנקות בלע"ז) (פילטער במכשיר להשתמש מותר אי
המקוה

לוגין בג' המקוה פוסל אי סודא קולא מי

לוגין בג' פוסל אי מרוכז תפוזים מיץ

למקוה גשמים מי המביא צינור

לשה"קלש בכלל היא אם ארמית ון

ואם אב בכיבוד עוד נתחייבו אי מ"ת לאחר

ויר"ש תורה לימוד בענין

תורה ללמדם לקרבם שנשבו בתינוקות להתנהג כיצד
ומצות

היזק מביאים ההלכה עם מתחשבין ואין רגש בעלי
ישראל לעם

לישראל גרים דקשים טעם

כדברי בה יחשוב ולא התורה בקדושת להאמין צריך
חול

תורה בעלי שיהיו צריכין תשובה בבעלי המטפלין
הבע"ת יכשילו שלא

לתלמידים מורה להיות ראוי שאינו מי

מישראל אחת נפש המקיים

מרע סור - לבע"ת הלימוד התחלת

מעשיות מצוות קיום - טוב ועשה

ועברי ב' א' עמהם ללמד לבע"ת חכמה ראשית

ללשון חיבורו לתרגם פנים בשום רצה לא הרמב"ם
ערבי

עמים ללשון וזמירות תפילה סידור להעתיק מותר אם

ילמדו לא תורה שגדולי כתב שמח אור בעל הגאון
כפירה לידי שמביא עכו"ם לשונות

עם את ומפריד מחלק עכו"ם בלשון תורה הלומד
ישראל

בזמה"ז גרים לקבל נכון אי

'גוי ואמו ישראל מאב שנולדו גרים לקבל נכון אי

משם לצאת ליעצם יש אם בברה"מ תשובה בעלי

מבחו"ל יותר החטא מן להזהר יש לאר"י ההולך

שהוא לפרסמו צריך אי נכרי ואביו ישראלית שאמו מי
פגום

'וכו אותו מאכילין תורה מדברי הפוסק

תורה ביטול במקום להתענג לו מותר אי הדיוט

ליתום תפילין הנחת התחלת זמן או"ח) לחלק (שייך

ת"ח בפני לעמוד צריך אי בתורה העוסק

רב תעודת בלי צדקה לקבץ שלא תקנה לעשות אין
העיר

בצדקה אסמכתא שייך אי

למול האב על חיוב איזה ימים ח' לאחר

למול מותר אי צהבת מראה לו שיש קטן

צהבת עם תינוק למול אין

ליקח למוהל מותר אי מבשלוחו יותר בו דמצוה בהא
מצוה שכר

זמן לאחר למול דאפשר ברמב"ם ביאור

לקדמותו שחזר הפריעה עור

מילה בכל חדשה איזמל בתר להדר אי

הנכרית מן בנו שמל ישראל

בפה מציצה בענין

בפה מציצה
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ומצוותה מציצה ודיני בגדר

מילה במצות ענינים כמה

חלב במאכלי מילה לברית סעודת לעשות

הוא אם מילה בברית אליהו של כסא שמכינין מה
לשבח

עדיף איזה בנו אצל סנדק להיות שרוצה מוהל

הנולדה לבת שם נתינת

רעפורמי ראביי אצל גיור

לעשייתן עובר מברך אי המילה ברכת

באוצר להניחם מותר אי לביהמ"ד ספרים הנותן
הביה"מ ע"י הספרים

ס"ת על לע"ז להוציא אסור

מהו דס"ת כשרות חזקת

המצוי מיעוט הוי אי בס"ת פסול

לבטלה ברכה חשש

להזכיר מותר אי צבא' ה'

תו"מ והפרשת טבל איסור

תאחר בבל יום בכל עובר בנו את לפדות המאחר

בפדה"ב לכהן אומר הבן שאבי מהרי"ל לשון ביאור

שבת דוחה פדה"ב אין אמאי

שביכרה בהמתו על מהימן אי עכו"ם

עכו"ם פועל על יסמוך אי יהודי, שם שאין מאפה בית
לחלה עיסה בהפרשת

תאחר לא ודמעך דמלאתך בלאו

תרומה כרשיני בדין

כספ מעשר בזה"זבענין ים

עכו"ם ע"י חלה הפרשת

אביו מתמיכת מעשר להפריש חיוב

מה שילכו, להתפלל מותר אי עונות שממרקין יסורין
אהבה של יסורין נקרא

יסורין קבלת

אהבה של יסורין אופני

ביסורים חילוקים

במהרה ימיו שחתם מי אשרי

יסורין קבלת

לרפאות לרופא רשות שניתן דמכאן בדין

הרפואה בדרכי ללמוד

שטעה עכו"ם רופא דין

הגוסס עם לטפל הצלה לאנשי היתר

לגוסס לרפואה טיפולים לעשות

ר"ל באדם מיתה קובעים היאך

בעלה אצל להקבר מהו שני לבעל שנשאה אלמנה
הראשון

להדליקם מותר אי לקברות סביב שהודלקו נרות
בביהכ"נ

השבוע באמצע להיא"צ בשבת המוסף שייך אי

עליו מתאבלין אי ומת במוח פגם עם נולד

,עליו מתאבלין אי ומת המוח בקרום שלקה תינוק
חי גדר עליו חל מתי

אבלות לענין הבית גדול נקרא מהו

באבילות הבית דגדול בדין

פורים סעודת חבירו אצל לסעוד אבל

בירקות תולעים בדיקת

הנ"ל בענין
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