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יצו"א בנ"י התשנ"ה למט-מנים מ"ו המיוחס יום

מוה"ר הרה"ג כש"ת בנש"ק הדר עץ פרי תלמידי ידידי מע"כ
 .יצו"א בנ"י תו"ד דאברכי דומ"צ שליט"א
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ובנות בני ויזכו בשלום עמו את יברך הוא שלום סוכת והפורש
הקב"ה מצא ולא ורעות ושלום ואחוה באהבה לדור ישראל
ושלום בברכה החותם השלום אלא לישראל ברכה מחזיק כלי

בלו"נ,
 

        
         
         
         

     

 
     

    

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

 

 
    

  

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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כל לטובה בעדו המעתיר ומוקירו מכבדו ידידו דברי אלו
ונפש, בלב הימים
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יצו"א בנ"י התשמ"ט ישראל בני את ולהורות לסדר ג'

שלמה שמו שלום נו"נ וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת משנתו דישיבה מ"ר שליט"א
וויקל. טלז הקדושה
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בעדו המעתיר דושכ"ת ידי"נ הנני להאריך הז"ג אין כי והיות
חג ובברכת עין כהרף ה' לישועת המצפה הימים כל לטובה

ונפש, בלב ידידו ושמח כשר
 

 
    

לונדון ... כש"ת וכו' הגדול הרב מע"כ התשמ"ט לונדון
הבירה. עיר
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בתורה עוסקים בנים ובני לבנים ונזכה ה' ויתן ידי"נ הנני ובזה
ונפש, בלב ושכ"ת דושה"ט עבגצ"א ומצות
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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

     
     
        
        
         
         
        
         
        
         
        
         
          
          
        
        

      
       
         
        
          
          
         
         
           
          
         
        
         
         
       

 

       
       
         
          
          

         
           
          
        
         
          

   

       
       
          
         
         
        

         
         
         
          
         
         

    

פלפול מיעוט על לי ויסלח ומוקירו, המכבדו ידידו דברי אלו
ונפש, בלב וכאש"ל דושה"ט כ"ש לפלפלת אפי' הז"ג אין כי

 

 
 

יצו"א בנ"י התשנ"ה ה' את לדרוש ותלך לסדר ג'

מוה"ר כש"ת כו' ירא"מ וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
  .נ.ז בלייקווד יקרה אבן שליט"א
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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 בגאלדערס
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מוה"ר כש"ת כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי כבוד
 .הי"ו

      
        
         
         
         
         
          
        
          

     

      
     
        
        
        
         
         
        
         
          
        
         
        
        
         
         

     

        
       
        
        
          

         
         
         
       
         
         
         
       
         
         
           
         
         
          

        
        
         
         
        
          
         
          
          
         
        

       

דושה"ט ורכב צלח ללומדיה התורה בברכת לברכו והנני
ונפש, בלב מכירו בלתי מוקירו

 

 
    

יצו"א בנ"י התשנ"ו הארץ אל תבא כי לסדר ב'

ידידי מע"כ את וארוכים טובים לחיים יכתב חיים מחיי
מוה"ר כש"ת כו' בנש"ק הגאון הרב 

ת"ו. עיה"ק ירושלים ג' רמות ור"מ רב שליט"א
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בברכת המברכו דושכ"ת ידידו קולמסי שביתת תהי' ופה
ונפש, בלב עין כהרף ה' לישועת המצפה בסשצ"ג כוח"ט

 

 
      

יצו"א בנ"י התשנ"ג הגאולה לחודש ט'

תלתא, במותיב וברכתא בדיצות, יחוג המצות, חג את
כש"ת כו' הגאון הרב ידידי למע"כ ברכתא, מכל לעילא

מוה"ר אפרים רבבות בעמח"ס שליט"א
ו"ח.
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שליט"א. . . . הרה"ג מע"כ התשנ"ו כסלו 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.

      
     
         
         
          
         

       
       
         
         
          
        
           
         

       

  
 

 
        

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

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

 
    

יצו"א בנ"י התשמ"ט א' אדר דר"ח ב'

מוה"ר מע"כ  שיעורי ס' מו"ל הי"ו
רימ"ש.
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התשנ"ג הקדושה ארצנו לכבוד עיה"ק בירושלים פורים
יצו"א בנ"י

ענף שעשועים נטע הרה"ח ש"ב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת, כו' הדר עץ פרי אבות עץ 

.שליט"א
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ונפש, ובלב בידידות דושכ"ת ש"ב ידידו דברי אלו

 

 
      

      

התשנ"ג שבט חדש עיה"ק ירושלים אונגוואר קרית

וחס צדיקים בין מהולל ליהודים, הגדול בורלהגאון ידים,
פ"ה קופה, מלא בשמים של רוכל טיפה, מאבד שאינו סיד

מוה"ר כקש"ת ידי"נ בלום אוצר תלפיות תל ג"א
'חי ספרי בעמח"ס בב"ב גאב"ד שליט"א

התורה. מקצועות בכל וביאורים
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נאמנה באהבה דושכ"ק לעולם מועט אדם ידידו דברי אלו
ונפש, בלב עין כהרף ה' לישועת המצפה לאדוניו נרצע עבד

 

 
   

ירושלים רמות אונגוואר קרית התשנ"ו הרחמים לחדש ג'
תו"א עיה"ק

וברכת ורצון רצוי דברי ישמעו והרצון הרחמים בימי
מוה"ר בנש"ג הרה"ג מע"כ לידידי בסשצ"ג כוח"ט 

רב דבי ספרי ומו"ל בק"א יקרה אבן שליט"א
ירושלים. גאב"ד זצלה"ה פראנק הגרצ"פ מרן
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ויה"ר מתנתו על רבה בתודה הראשונות על חוזר הנני ובזה
ולהגדיל זצלה"ה מרן כ"ק של וכת"י ספרי כל להוציא שיזכה
כוח"ט ובברכת עמים יקהת ולו ינון יבא עדי ולהאדירה תורה

ונפש, ובלב בידידות
 

 
     

ירושלים אונגוואר קרית פה התשנ"ו הרחמים לחודש ג'
ת"ו עיה"ק

ידידי מע"כ את בסש"צ לחיים ויחתם יכתב חיים מחיי
כש"ת כו' וו"ח הרה"ג יקרה אבן שליט"א

הקדושה. דישיבתנו בכולל מלפ' שמש בבית
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בסשצ"ג כוח"ט בברכת המברכו דושכת"ר ידידו הנני ובזה
ונפש, בלב

 

 
      

התשנ"ג הרחמים לחודש כ"ז

המופלא הרה"ג מע"כ את לחיים ויחתם יכתב חיים מחיי
תורה בח' נפלאות עושה חוב"ט נעלה מאד החשוב הב'

כש"ת .עיה"ק ירושלים דוד יד בעמח"ס
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טרוד גברא והאי יחפזון ומלאכים הזמן מתקרב כי ומחמת
וי"ר יברכך אומרים והקוצרים צריך אני לקצר דנפשא טרדא
כאות ולהאדירה תורה ולהגדיל לשמה תורה ללמוד שיזכה
בברכת המברכו מכירו בלתי ידידיו וברכת וכעתירת נפשו

ונפש, בלב כוח"ט
 

 
  

הגאול לחדש יצו"אכ"ט בנ"י התשנ"ו ה

פאר הדסים כגן המפורסם הגאון הרב נפשי ידיד כבוד
מוה"ר כג"ת כו' כבוד אומר כולו המעלות 

בעמח"ס עיה"ק בירושלים ומו"צ ר"מ שליט"א,
וש"ס. כהלכתה שבת שמירת
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יצו"א בנ"י התשנ"ה מאד, ענו משה והאיש פ' מוצש"ק

עוסק ובע"מ ת"ח הרה"ח נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת כבוד אומר כולו עלי' מבני חד בצ"צ

.הי"ו
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יצו"א בנ"י התשנ"ד ויקרא פ' הגאולה לחדש ב'

מוה"ר כש"ת בנש"ג וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ 
בנ"י. בעלעד דק"ק ור"מ אב"ד שליט"א
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נרצע עבד דברי ושמח, כשר חג בברכת המברכו דושכ"ת ידידו
ונפש, בלב קדשו עם לשרת המוכן לאדוניו

 

 
   

יצו"א בנ"י התשנ"ד אייר דר"ח א'

וכו' הדר עץ פרי בנש"ג וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ
כש"ת תפארת ור"י בעלעד אב"ד שליט"א

בנ"י. יחזקאל
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... כו' הרב לכבוד יצו"א בנ"י התשנ"ד למט-מנים מ"ה
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ירושלים אונגוואר קרית פה התשנ"ו הרחמים לחודש ג'
ת"ו עיה"ק

ידידי מע"כ את בסש"צ לחיים ויחתם יכתב חיים מחיי
כש"ת כו' וו"ח הרה"ג אבן שליט"א

הקדושה. דישיבתנו בכולל מלפ' שמש בבית יקרה

      
      
         
        

    

       
       
        
         
         
       
         
        
        
        
       
         
        

     

       
        
          
          
          
          
        
         
        
         
         
         
         

    

בסשצ"ג כוח"ט בברכת המברכו דושכת"ר ידידו הנני ובזה
ונפש, בלב
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יצו"א בנ"י התשמ"ח ויקרא עש"ק ליום אור

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

תו"א. ב"ב שליט"א

      
      
           
        
        

        

      
      
        
        
          
        
         
         
        
           
        
         
          
        
         
        
         

       

      
      
         
        
          
         
        
         
          
         

         
          
         
         
       
         
          
        
         

     

       
        
         
        
         
         
        
         
         
        
         
        
         

  

בלב דושה"ט לקצר מוכרח הנני להאריך הז"ג אין כי ומחמת
ונפש,

 

 
 

יצו"א בנ"י התשמ"ט מצליח איש ויהי לסדר עש"ק

ומופלג המופלא החשוב רחימאי ידידי צורב האי מע"כ
כמר הי"ו פינחס מוה"ר כו' ידידי בן הי"ו

ת"ו. עיה"ק ירושלים מיר הקדושה בישיבה כעת
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במעלות מעלה מעלה עולה לראותך המצפה ידידך הנני ובזה
ורכב צלח בברכת המברכך ונפש נפשך כאות והיראה התורה
בסל החותם תהי' ותקיף רבא שלאילנא וי"ר אמת דבר על

ונפש, ובלב ברכות מלא
 

 
   

יצו"א בנ"י התשנ"ד בשמחה מרבין לסדר

אשרי הדר עץ פרי היוחסין שלשלת וידי"נ יד"ע מח' מע"כ

בצדקתו המפורסם הגאון הרב ת"ת מזה בן מזה יולדתו
מוה"ר כקש"ת תמים צדיק בשמים ראש 

ת"ו. עיה"ק ירושלים שליט"א מערלוי אדמו"ר
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ורעות, ושלום ואחוה באהבה גמור יחוד בבחינת שיהי' וי"ר
עדי ובביתם ביניהם שרוי' שכינה ותהי' דעות חלוקי שום בלי

ונפש, בלב באהבתו קשור מח' עמים יקהת ולו ינון יבא

 

 
   

יצו"א בנ"י התשנ"ג הקולות את רואים לסדר ה'

הגאון הרב חי כל נפש וידיד עליון ידיד אברהם הי' אחד
כולו הדר עץ פרי בשמים ראש צ"ת ומגדל מעוז הגדול

מוה"ר כקש"ת כו' כבוד אומר  
דעדה בד"צ חבר שטראסבורג, גאב"ד מלפנים שליט"א
שו"ת תורה קנין בעמח"ס תו"א עיה"ק בירושלים החרדית

וש"ס. ז"ח
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הזמן כי אעשה מה אבל דוחקת ואהבה דיו עוד לי שיש והגם
היקרים בדבריו להשתעשע אי"ה למועד חזון ועוד בי בוגד
נרצע עבד נאמנה בידידות דושכ"ג ידי"נ בזה הנני התם ועד

ונפש, בלב לאדוניו
 

 
   

יצו"א בנ"י התשנ"ד לשמי לי לסדר א'

מוה"ר כו' כבוד מעייני קובץ עורך שליט"א
חיפה. ויזניץ, רמת ברוך

      
      
        

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


  

          
     

        
      
          
          
         
         
          
         
         
         
         
          
          
         
        

     

ולומדיה התורה לכבוד החותם לעולם מועט אדם ידידכם דברי
ונפש, בלב לאדוניו נרצע עבד

 

 
   

בנ"י תשמ"ט פקודי-ויקרא מוצש"ק

מרגליות מפיק פה צמ"ס וו"ח הגאון הרב ידיד"נ מע"כ
מוה"ר כג"ת בארה"ב הרבנים מגדולי 
בדעטרויט. הרבנים לשכת מנהל שליט"א
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בעדו המעתיר עין כהרף ה' לישועת המצפה דושכ"ג ידידו
שמח, פורים ובברכת ונפש בלב עבגצ"א ושנים ימים לאריכת

 

 
      

    

יצו"א בנ"י התשמ"ז ברכה היום לסדר מוצש"ק

מוה"ר כש"ת הרה"ג ומשכיל חכם יקירי ידידי מע"כ
.ת"ו בירושלים יקרה אבן שליט"א
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ונפש, בלב כוח"ט בברכת המברכו דושכ"ת ידידו דברי

 

 
      

יצו"א בנ"י התשנ"ג להדלקה א' מוצש"ק

ביד רבים בזמנן שמסר וכמו נסים, לנו יעשה הנסים, בזמן
הזה בזמן ונזכה ה' יתן כן טהורים ביד וטמאים מעטים
מוה"ר כו' הרה"ג ידידי מע"כ ובתוכם ולטהרנו לקדשינו

 .בעזרו אברהם אלקי שליט"א
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הנעשה הנורא החורבן על כואב בלב החותם דושכ"ת ידידו
דוקא שח"ו הרחוקים במקומות בפרט ישראל בכלל בעונ"ה
אומר אם לי אוי שלהם תפלות בבתי לעו"כ להתדמות רוצים
שטמאו המתיונים בזמן החורבן הי' וזה אומר לא אם לי אוי
והניחו טמאו אלא הפכים שברו או ששפכו ולא השמנים כל
אחריהם הלכו וההמון ח"ו רצונם כל הי' זה כי בטומאתם כך
נפלו ולא ולתורתו לה' נאמנים נשארו ובניו חשמונאי ורק
להם ונעשה ותורתו ה' על נפשם מסרו אדרבה אלא בעצמן

בב"א. המקדש בית שיבנה וי"ר הכל את וטיהרו נס

 
 

 
   

  

יצו"א בנ"י התשנ"ה אסתר תענית

הרה"ג הדר עץ פרי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
מוה"ר  הגאון הרב ידי"נ בן שליט"א

נתני'. ק"צ דומ"ץ שליט"א שורץ יעקב חיים מוה"ר
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מעלה מעלה שיעלה וי"ר מכירו בלתי מוקירו הנני ובזה
וברכת כעתירת הגדולים כאחד יגדל כי עד התורה במעלת

בלו"נ, החותם
 

 
     

יצו"א בנ"י התשנ"ד תספר למען לסדר ב'

כש"ת כו' הדר עץ פרי צנמ"ס הרהגה"צ ידי"נ מע"כ
מוה"ר  בק"ק רו"מ שליט"א

וש"ס. ז"ח המאיר שרגא שו"ת בעמח"ס לונדון
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וי"ר התורה בברכת המברכו ידי"נ בזה הנני הז"ג אין כי והיות
בלב ידידו ונפש נפשו כאות ויראה תורה דעת להרבות שיזכה

ונפש,
 

 
    

בנ"י התשנ"ו הקדש אל אהרן יבא בזאת לסדר בשבת א'
יצו"א

נו"נ ועיני לבי חמדת קאמר שפיר משה יקירי בני מע"כ
מוה"ר כש"ת כו' הרה"ג ג"א וו"ח שליט"א

ביתו ונות עיה"ק ירושלים אונגוואר קרית הכולל ראש
שיח'. ונכדתי
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הימים כל לטובה ביתך ובעד בעדך המעתיר הנאמן אביך דברי
ולו ינון יבא עדי המעלות רום עד מעלה מעלה שתעלה וי"ר

ונפש, בלב ונכדתי קודש נאוה וביתך דושה"ט עמים יקהת
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יצו"א בנ"י התשנ"ג הרחמים לחדש ט"ו

בנש"ק בעזרו אברהם אלקי ויקירא רבה גברא האי לכבוד
הרב כש"ת הרה"ג הדר עץ פרי  

שליט"א.
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ונפש, ובלב בידידות כוח"ט ובברכת דושכ"ת ידידו דברי

 

 
     

יצו"א בנ"י התשנ"ד תמוז י"ג

פלפולא וו"ח הרה"ג ועיני לבי מחמד בני אהובי מע"כ
מוה"ר כש"ת הרעיון זך נותחריפתא עם שליט"א

תו"א. עיה"ק ירושלים מנב"ת קדושים בת ביתו
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ה' יתן למועד חזון ועוד מפסיק הנני כעת הז"ג אין כי והיות
עד תתעבד ותקיף רבה ולאילנא לשמה תורה ללמוד ותזכה
הקדושים אבותינו וכבוד לתפארת שמיא רום עד נפיא דמטיא
בארוכת טוב לכל קודש נאוה ביתך ובעד בעדך המעתיר אביך
כמים עמים יקהת ולו ינון יבא עדי ורעננים דשנים ושנים ימים

ונפש, בלב מכסים לים
 

 
     

יצו"א בנ"י התשנ"ד הזה המקום נורא מה לסדר ה'

מוה"ר כש"ת כו' ומשכיל החכם ידידי מע"כ 
בנ"י. חרדי עו"ד שליט"א
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התשנ"ה השמים מן קדשך ממעון השקיפה לסדר בשבת א'
יצו"א נ"י ברוקלין

של בספרן וארוכים טובים לחיים ויחתם יכתב חיים מחיי
משרידי הרהגה"צ וידי"נ ידי"ע מע"כ את גמורים צדיקים
כקש"ת ה"ה וכו' חכמה שקנה זקן הישן מדור הגולה

מוה"ר  חסידי בביה"מ גאב"ד שליט"א
יצו"א. קאנאנדא מאנטרעאל הדת ומחזיקי בעלזא
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בלב באהבתו קשור ושנותיו ימיו אריכת בעד המעתיר ידי"נ

ונפש,
 

 
 

יצו"א בנ"י התשנ"ו תמוז ג' בס"ד

מוה כקש"ת כו' הצדיק הגאון הרב ידידי "רמע"כ
 בעלזא ביהח"ס ואב"ד רב שליט"א

קענ. מאנטרעאל
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דהך בהיתרא ונתנו נשאנו מטה חתומי דינא בי אנחנא
לו להתיר ,... מפה נ"י ... ב"ר ... הר"ר המוכ"ז גברא
כמבואר ארצות מג' רבנים מאה ע"י מאוה"ג חדר"ג
שאחר התחייבות כתב אצלינו שהשליש ואחר בפוסקים,
אצל הלשנותיה כל מעליו תסיר תחי' ... ר' בת ... שאשתו
והן בעבר הן תוצאותיהן כל עם המסים ומשרדי הערכאות
שביניהם ממונות וסכסוכי גירושין עניני עמה לסדר בעתיד,
להתיר מאתנו יצא וזבל"א, בזבל"א מובהק בי"ד אצל
וישראל משה כדת הנ"ל אשתו על אשה לישא הנ"ל הבעל

לכך]. כשיצטרך דמלכותא מדינא חוקי נישואין [ברשיון

לפ"ק תש"נ חשון כ"ד חיי לסדר ד' יום היום בעה"ח וע"ז
תצ"ו. ברוקלין

קעזמארק אבד"ק גרינבורג מאיר הרב

יאסי אבד"ק אשכנזי יואל הרב

הוניאד אבד"ק איזראעל מאיר אברהם הרב
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ונפש, בלב ושנותיו ימיו לאריכת המתפלל הנאמן אוהבו ידי"נ

 

 
   

יצו"א בנ"י התשנ"ו טהרות לסדר ב'

כש"ת כבוד אומר כולו בנש"ק הרהגה"צ ידידי מע"כ
מוה"ר .עיה"ב לונדון קטמון רב שליט"א

      
     
         
        
        
         
         

      
      
      
         
        
         
       

       
       
        
        
         
         

  

          
       
        
         
          
         
         
         
        
        
         
        
         

         
         
         

  

       
        
         
         
          
        
         
         
         
         
        
         
          
           
          

   

בלב הימים כל לטובה בעדו המעתיר דושכ"ת ידידו דברי אלו
ונפש,
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יצו"א בנ"י שלום בריתי את לסדר ב' ליום אור בס"ד

אי"א וו"ח הרה"ג ה"ה נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת ברקאי  חדב"ן שליט"א

בעמח"ס זצ"ל הרשלר משה מוה"ר כש"ת גאון האי רב
ועוד. רבית תורת

      
     
          

       
        
         
       
        

        

       
        
         
          
        
        
         
         
         
         
         
         
        
          
         

   

       
      
        
        
        
         
        

ונפש, בלב הימים כל לטובה בעדו המעתיר ידידו

 

 
     

כו'אור לזרז צריך ביותר אר"ש לסדר בשבת ו' ליום
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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יצ"ו בנ"י התשמ"ז התורה זאת לסדר ד'

מוה"ר כש"ת ירא"מ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
בית הקדושה ישיבתנו תלמידי מחשובי שליט"א

אונגוואר. שערים
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לברכו והנני הז"ג שאין אלא עוד להאריך יש כי והגם
בעדך המעתיר דושה"ט אמת דבר על ורכב צלח בברכה"ת

ונפש, בלב הימים כל לטובה משפחתך וכל

 

 
   

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  
בארץ הראשי רב ב"ח ישראל יחל שו"ת בעמח"ס שליט"א

ישראל.
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צדיקים של בספרן כוח"ט ובברכת ושכ"ג הדושה"ט ידי"נ
ונפש, בלב גמורים

 

 
    

בנ"י. בבד"צ רב"ד כו' כש"ת הרה"ג ידידי מע"כ
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יצו"א בנ"י התשנ"ו שמרתי מצות ותרי"ג לסדר ג'

הישן הדור משרידי וצדיק גאון האי רב וידי"נ ידי"ע מע"כ
מוה"ר כש"ת וכו'  יאקע גאב"ד שליט"א

חיים. חקי בעמח"ס יצו"א בנ"י

      
       
          
          
         
          
          
        
          
        
         
         
        
          

       

       
      
          
         
          
         

         

         
          
         
         
         
          
           
          

       
      
          
         
         
          
        
          
         
       
          
          
          
        
        
        

 

       
       
       
          
        
        
         
         

        
          
           
         
         
         

  

ונפש, ובלב אהבה בקשרי החותם דושכ"ג ידידו
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ותורתו, השם חילול ועל ישראל של בצערן המצטער דברי
ונפש, בלב עין כהרף ה' לישועת המצפה לאדוניו נרצע עבד

 

שיבנה תמוז י"ז בתוכם קנאתי את בקנאו לסדר ד' יום בעה"ח
יצו"א בנ"י פה התשנ"ג במהרה ביהמ"ק

 
  

נ"י ברוקלין פה התשנ"ג ב"ב ביהמ"ק שיבנה תמוז י"ז
יצו"א

העליון משפט לבית והנעלה הנכבד השופט לכבוד
במחלקת הנכבדים, וחביריו יארק בנוא קארט) (סופרים

המשפטים.

      
     
        
        
         
       
         
        
        
       
        
       
      
        
       

 

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


   

     
      
         
          
        
        
      
        
         
         
         
          

 

 
   

 

       
       
        
         
        
         
         
        
       
        
       
         
         
         
          

   

       
      
       
         
         
         
         
         
           

         
   

       
        
         
         
         
        
         
          
          
        
          
         
         
         
          
         
          
        

        
       
         
        
        
         
         
        

     

       
     
        
         
         
         

    

 
   

 

     
       

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


  

        
       
        
        
        
        
        
         
         
       
        
         
      
        
        
        

 

       
       
         
         
          
           
       

      

     
       
         
          
         

   

      
     
        
       
        
       
        
        
           
       
         

          
         
          
        
        
         
         
         
        
         

 

       
      
        
         

 

  
 

    

 
  

התשנ"ד לעשור כסא בין

ידיד"נ מע"כ את ארוכים טובים לחיים יחתם חיים מחיי
בכתיבת המומחים מגדולי ירא"מ הסופר אשכול הרה"ח

ר' הרב כש"ת סת"מ בירושלים שליט"א
תו"א. עיה"ק
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לחיים בסש"צ גמח"ט בברכת ומברכו עת בכל דושכ"ת ידי"נ
ונפש, בלב החתם ישועות מיני וכל ולשלום טובים

 

 
       

   

יצו"א בנ"י התשנ"ד ורחמים החסד זמן עיו"כ

כש"ת וכו' וו"ח הרה"ג מע"כ את לחיים יחתם חיים מחיי
מוה"ר .שליט"א
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במשפט וציון כבראשונה שופטינו לוהשיבה שנזכה וי"ר
ונפש, בלב המברכו לגמח"ט ויזכה תפדה

 

 
  

יצו"א בנ"י התשנ"ג חדש מלך ויקם לסדר א'

מוה"ר הרב כש"ת נו"נ וו"ח הרה"ג מע"כ 
בנ"י. שליט"א
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של צרתן על המתאנח ורצוץ שבור לעולם מועט אדם דברי
בלתי מוקירו דושה"ט עין כהרף ה' לישועת המצפה ישראל

ונפש, בלב מכירו
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יצו"א בנ"י התשנ"ד בשמחה בו שמרבין לחדש ו'

בטאראנטא. משפט הבית וכבוד השופט מע"כ
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יצו"א בנ"י התשנ"ד בשמחה בו שמרבין לחדש ח"י

מר' כו' הנכבד הרבני כבוד .הי"ו
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Petitioner ... Respondant ... order. This Court orders

that all of the proceedings ...
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orders...       

         
           
        

  

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


   

        
          
         
        

        
        
        
         
         
          
        
          

 

        
        
         
        
       
        
         
        
        
          
        
        
         
          
          
         
         

   

         
       
         
          
         
          
         

         
         
         
          

  

במים וניתן באש, נכתב דת לקיים מאש מוצל אוד הנני ובזה
דבריהם וכל כאש, דברי כה הלא לאש, נמשלה תורה ובאש,

ונפש, בלב לאדוניו נרצע עבד אש, כגחלי

 

     

 
      

  

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
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להאריך אוכל לא למעשה בהלכה טרוד מאד הנני אני כי והיות
להרבות שיזכה וי"ר צרכי די לבי שמתי לא שכתבתי במה גם
כמ עמים יקהת ולו ינון יבא עדי וללמד ללמוד תורה יםדעת

ונפש, בלב דושכת"ר מכסים לים
 

 
     

ת"ו עיה"ק י"ם רמות אונגוואר קרית התשנ"ה ב' אדר דר"ח א'

וו"ח הרה"ג הדר עץ פרי בנש"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת שלוםג"א בר יוסף רבי הגאון בן

ב"ח. הכתובה משפט בעמח"ס שליט"א
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אל לכן לעיין אתי הספרים ואין הדרך אם על אני כי והיות
שיבחון עד הבוחן לכור הבאתי לא כי הדברים על יסמוך

דעתו להפיס רק כתבתי ולא ידידילעצמו מע"כ גדול ת"ח של
דעת להרבות שיזכה י"ר בברכה חוזר הנני ובזה שליט"א,
וברכת כעתירת המדרש בית כותלי בין מעינותיו ויפוצו ויבדרו

ונפש, בלב ידידו
 

 
    

יצו"א בנ"י תשמ"ז ה' יפרוץ וכן ירבה כן לסדר ג'

בע"פ חוב"ט נו"נ וו"ח המפו' הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת כו' מחוכמים חבורים חובר 

ילקוט בעמח"ס בנ"י האניאד אבד"ק [זצלה"ה]
וש"ס. המאירי
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לומדי בפני הנדרסת אסקופה לעולם מעוט אדם דברי אלו
עין כהרף ה' לישועת המצפה הזמן ופגעי בנגעי טרוד תורה

ונפש, בלב דושכת"ה
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יצו"א בנ"י פה תשנ"ד ברכה והי' לסדר ג' יום

מוה"ר כש"ת כו' נו"נ וו"ח הגאונים הרבנים ידידי מע"כ
  ומוה"ר שליט"א שליט"א

נ.י. נאמנה.ברוקלין בידידות אחדשכת"ר

 
     

      
      
        
        
         
       
        
         
        
        
         
         
          
        
          
        
         
         
          
        
         
         
         

  

 
     

   

        
        
          
         

         
       
        
        
        
        
         
        
         
         

 

        
      
       
        
        
         
      
        
          
         
       
          

       

      
        
          
        
        
         
        
         
         
         

        
         
         
        
         
         
         

   

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


  

         
         

    

 
    
  

      
       
       
       
         
         
         
         
          
         
       
          
         
           
        

  

       
       
          
          
        
          
         
        
         
        
          
        
          
          
        
        
          
         
        
          

         
    

       
       
          
        
          
          
          
         

  

 
    

  

      
         
       
         
       
        
        
       
         
        
       
         
         

 

       
       
         
           
          
         
         
       
          
           
         
        
          

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


   

        
         
         
         
          
         
         
         
         
          
          
        
        
         
          
        
         
        
           
         
         

        
         
         

  

 
     

       
      
        
         
         
        
        
         
        
           
        
         
        

      

         
       
        
          
         
        
        
          
          
         
          
         
        
         
          
        
         
         
          
         

      

 
      

       
        
          
          
         
         

           
         
         
          
        
          
          
         
        
        
        
           
         

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


   

          
         
          
          
        
         

 

לראות ומחכה ישראל של בצערן מצטער בידידות החותם
ונפש, בלב לאדוניו נרצע עבד בנחמתן,

 

 
    

יצו"א בנ"י התשנ"ה איש ויאבק לסדר ד'

הרב כש"ת כו' ידידי מע"כ .יצו"א בנ"י עו"ד
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יצו"א בנ"י התשמ"ט למט"מנים ל"ה

הרב כש"ת כו' ידידי שליט"א.מע"כ
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יצו"א בנ"י ברכה והיה לסדר ש"ק

פרי בנש"ק היוחסין שלשלת וו"ח הרה"ג כבני חתני מע"כ
מוה"ר כש"ת הדר עץ  שליט"א

מרים מרת מנב"ת הצדקנית הרבנית בתי ביתו וצפירת
סלונים, אברהם בית הקדושה בישיבה ר"י תחי' מלכה

ת"ו. עיה"ק ירושלים
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דושה"ט לעולם מיעוט אדם אוהבכם, ואביכם חמיך דברי אלו
ולהרביץ לשמה תורה ללמוד שתזכה וי"ר לגדולתך המצפה
בזרע בישראל נאמן בית ולבנות דעת, ולהרבות ברבים תורה
הרבנית אשתך בשלום תדרוש ונא המבורך השם מאת ברך
עיני ובבת לבי חמדת ונכדי תחי' בלבי הקשורה הגדולה בתי
המצפה שליט"א אביך מר מחו' ובשלום הי"ו מרדכי אברהם

ונפש, בלב עין כהרף ה' לישועת
 

 
    

בנ"י התשנ"ג חשון מר דר"ח א'

מוה"ר כש"ת כו' אי"א נו"נ וו"ח הרה"ג מע"כ
 דרבינו אולפנא בית הכולל מחברי שליט"א

ת"ו. רמות סטלין קרלין יוחנן

       
      
         
        
        
        

          
       
        
        
         
          
        
         
        
         
        
         
        
         
        
          
        

   

       
       
       
       
         
          
       
         
          
         
         
          
          
         
        
       
         

    

        
        
        
      
         
          
        
          
         
        

      

       
       
         

     

     
        
        
          
        
        
        
       
        

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


   

        
        
        
        
         

    

        
         
        
         
          
         
          
         
         
        
        
        
        
        

    

          
      
       
       
        
        
         
        
       
         

       

      
       
         
        

   

        
       
         
          
           

        
         
         
       

        
         
          
         
       
        
         
        

   

 
 

      
      
          
         
        
          
       
         
         
        
        
         
         
        
        

   

       
       
         
        
         
        
         
         
         
          

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


   

        
     

       
       
         
        
       
         
       
        
        
        

  

      
       
        
        
         
       

        
         

      

על ואני יותר להאריך הז"ג אין מ"מ דיו עוד נשארה כי והגם
כאות ברבים תורה להרבות שתזכו וי"ר ספרים בלי הדרך אם
דושכ"ת ולומדיה התורה לכבוד הכותב ידידכם וכברכת נפשכם

ונפש, בלב
 

 
  

יצו"א בנ"י התשנ"ד עמלק זכר את תמחה לסדר עש"ק

מוה"ר כש"ת כו' וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ 
יקרה אבן ולהלל להודות בעמח"ס שליט"א

נ.דז. בלייקווד
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כהרף ה' לישועת המצפה לעולם מועט אדם ידידו דברי אלו
ונפש, בלב פורים בשמחת המברכו עין
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יצו"א בנ"י התשנ"ג דסוכות אס"ח

המאירה אספקלריא הגאונים גאון הרבנים רב מחותני מע"כ
גלין דמטמרין מזה בן מזה הדר עץ פרי בתיה, כבר ליה דזיו

ד מדברנא בשמים ראש תמים צדיק תלפיות תל עמי'ליה
מוה"ר כקש"ת ישראל של רבן אלקים נשיא 

ירושלים מגור אדמו"ר כ"ק [זצוקלה"ה] (שליט"א)
ת"ו. עיה"ק
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של דהילולא יומא דסוכות א' ביום שאמרתי דברים ואלה

זצלה"ה. הרהגה"צ וחתני בנו בנינו
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דובבות שפתותיו ויהיו לנשמה רוח נחת הדברים שיהיו וי"ר
והנני בתוכם. והוא חברון ישיני ויקיצו ינון יבא עדי בקבר
ושיזכה ושנותיו ימיו לאריכת המתפלל באהבתו קשור מח'
בלב דושכ"ק ברנה לציון ונעלה ינון יבא עדי עדתו להנהיג

ונפש,
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יצו"א בנ"י התשמ"ח האביב לחודש י"א

רבנן מלכי מאן מלך מעדני יתן והוא לחמו שמנה מאשר
כו', יולדתו אשרי לו עלתה בשתים מקיים ונאה דורש נאה

מוה"ר הגאון הרב כש"ת  שליט"א
ב"ח. אשר מנחת בעמח"ס
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בלב וכאש"ל דושה"ט ידידו הנני יותר, הז"ג אין כי ומחמת
ונפש,

 

 
      

התשמ"ח בנ"י קדשך ממעון השקיפה לסדר ה'

חביבי ורב ידידי מע"כ את לחיים ויחתם יכתב חיים מחיי
מוה"ר כש"ת כו' וו"ח חוב"ט הגאון הרב 

ומו"צ רב וש"ס חגיגה שלמי בעמח"ס שליט"א
פא. בפילאדעלפיא
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יבצר לא ממנו טוב וכל לקצר מוכרח הזמן חוסר ומחמת
גמורים צדיקים של בספרן כוח"ט בברכת המברכו דושכת"ר

ונפש, בלב
 

 
       

בנ"י התשנ"ג בשמחה בו שמרבים לחדש ח' בשבת ב'
יצו"א

מחוכמים חיבורים חובר נו"נ וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ
מוה"ר הרב כש"ת כו'   

תצו"א. צרפת בראנדי ור"י רב שליט"א,
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לב וטוב פורים בשמחת המברכו דושכ"ת ידידו דברי אלו
ונפש, בלב תמיד משתה

 

 
      

הרב העו"ד כו' נעלה מאד היקר ידידי מע"כ 
וברכה. שלום הי"ו,
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יצו"א בנ"י התשנ"ה לפניהם תשים אשר לסדר ד'

מלחמות לוחם המפורסם הגאון הרב וידידי ה' ידיד מע"כ
מוה"ר כג"ת כו' ה' ברמת גאב"ד שליט"א

תו"א. ב"ב אהרן
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כל ובעד ושנים ימים לאריכת בעדו המעתיר ידידו הנני ובזה
לביאת בקרוב ונזכה ה' יתן עת, בכל לשרתם העומד ישראל
שפלות על צער מלא בלב החותם ודן דמורח צדקינו משיח

ונפש, בלב לאדוניו נרצע עבד התורה ועלבון הדור

 

 
 

כג"ת כבוד אומר כולו וכו' בנש"ג הרהגה"צ ידי"נ מע"כ
מוה"ר  דעדה בב"ד מו"צ שליט"א

עיה"ק. ירושלים החרדית
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כל ובעד ושנים ימים לאריכת בעדו המעתיר ידידו הנני ובזה
לביאת בקרוב ונזכה ה' יתן עת, בכל לשרתם העומד ישראל
שפלות על צער מלא בלב החותם ודן דמורח צדקינו משיח

ונפש, בלב לאדוניו נרצע עבד התורה ועלבון הדור

 

 
      

בנ"י התשמ"ז ה' ובתוכם לסדר ה'

מוה"ר הנגיד הוו"ח הרב פלג מלא ומופלג המופלא מע"כ
 .יצו"א בנ"י הי"ו
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יצו"א בנ"י התשנ"ו הארץ אל תבא כי לסדר ג'

ברך זרע בנש"ק וו"ח הגאון הרב חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת דיין טארטאקאוו רב שליט"א

בנ"י. ומו"צ
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בברכת המברכו הרם כערכו ומוקירו המכבדו ידידו דברי
ונפש, בלב החותם בסשצ"ג כוח"ט

 

 
        

  

יצו"א בנ"י התשנ"ה חקת לסדר ב'

מוה"ר כש"ת כו' נו"נ המפו' הגאון הרב ידידי מע"כ
  החיים אור דק' רב שליט"א

חשובים. ובעמח"ס
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נ"י ברוקלין תשנ"ד ימים והארכת לך ייטב למען לסדר ד'
יצו"א

של בספרן וארוכים טובים לחיים ויחתם יכתב חיים מחיי
משרידי הרהגה"צ וידי"נ ידי"ע מע"כ את גמורים צדיקים

כקש"ת ה"ה וכו' חכמה שקנה זקן הישן מדור הגולה
מוה"ר  חסידי בביה"מ גאב"ד שליט"א

יצו"א. קענ. מאנטרעאל הדת ומחזיקי בעלזא
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בעדו המעתיר שמים לרחמי המצפה באהבתו קשור ידידו
ונפש, בלב צדיקים של בספרן וכוח"ט ושנים ימים לארוכת

 

 
    

  

יצו"א בנ"י התשנ"ד הזה המקום נורא מה לסדר ה'

מוה"ר כש"ת כו' ומשכיל החכם ידידי מע"כ 
בנ"י. חרדי עו"ד שליט"א
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יצו"א בנ"י התשנ"ד הגאולה לחודש י"ב

ר' כבוד .'ה לדבר החרד העו"ד הי"ו
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ונפש, בלב המברכות דושה"ט ידידו דברי אלו

 

 
     

    

יצו"א נ"י ברוקלין פה ויקהל ה'

שליט"א. הב"ד... חברי לכבוד
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בקרבי חלל ולבי אעשה מה אבל סליחתכם מבקש בזה והנני
צ"מ של דמו את התירו עוד ממונו כל שלקחו לאחר בראותי
התורה תהא ולא שק, חוגרת ותורה בערכאות מכמר לתוא
ובלב בידידות החותם וערכאותיהם, העו"כ בתר נלך ולא הפקר

ונפש,
 

 
     

  

יצו"א בנ"י התשנ"ד מקדש לי ועשו לסדר א'

שליט"א ... הרב כש"ת ירא"מ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
וכו'. מדין על ויושב דקהל רב
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למען עת בכל ישראל בית את לשרת העומד ידידכם הנני ובזה

ונפש, בלב ותורתו ה' כבוד
 

 
      

התשנ"ו סיון י' ישראל בני את תברכו כה לסדר בשבת ג'
יצו"א בנ"י

כל ויקבל כבוד אומר כולו הגאונים הרבנים ידידי מע"כ
מעכסיקא. סיטי במעכסיקא הראוי כפי אחד
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ה' לישועת המצפה קודש עם לשרת העומד ידידכם דברי אלו
ונפש, בלב עין כהרף

 

 
    

  

התשנ"ה הרחמים לחדש ח' תבא כי לסדר א'

מוה"ר כש"ת כו' בנש"ק הגאון הרב ידידי מע"כ 
דישיבתינו בכולל הלומדים מגדולי שליט"א

הקדושה.
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צדיקים של בספרן כוח"ט בברכת דושכ"ת ידידך דברי אלו
ונפש, בלב גמורים

 

 
     

יצו"א בנ"י התשנ"ג הוא ברוך כי לסדר ד'

כש"ת כו' וו"ח הגאון הרב מע"כ 
סיטי. דמעקסיקא הראשי רב שליט"א

      
       
          
        
       
      
        
         
         
         
         
         

  

        
  

       
      
          
         
          

  

        
        
        
         

         

ובלב ישראל בית כל בלב יתן וה' דושכ"ת ידי"נ הנני ובזה
ינון יבא עדי ורעות ושלום ואחוה אהבה הנ"ל והאשה הבעל

ונפש, בלב באהבה החותם עמים יקהת ולו

 

 
  

יצו"א בנ"י התשנ"ד פקודי א'

כו' ג"ה ג"א המפורסם הגדול הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כג"ת  יאקא גאב"ד שליט"א

חיים. חקי בעמח"ס
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בנ"י התשנ"ד מאד מאד הארץ טובה לסדר ב'

אברהם אלקי אי"א נו"נ וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת כו' בעזרו אב"ד שליט"א

בנ"י. מאנטאווידעא
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ברוקלין פה לפניהם תשים אשר המשפטים ואלה לסדר ד'
יצו"א נ"י

שליט"א ... מוה"ר כש"ת וכו' וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ
חשובים. מח"ס
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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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התשנ"ו תמוז י"ג

שליט"א. כש"ת... וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
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כש"ת וו"ח המפורסם הגאון הרב חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר  ב"ב ודומ"צ ר"מ שליט"א
יצו"א.
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דושכ"ת לאדוניו נרצע עבד עין כהרף ה' לישועת המצפה ידידו
ונפש, בלב

 

 
     

התשנ"ד ויצא פ' מוצש"ק

מוה"ר כש"ת הרה"ג כו' ידידי מע"כ 
נ"י. בברוקלין יקרה אבן לקחי משומעי שליט"א
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יצו"א בנ"י התשנ"ד השמים שער וזה לסדר ה' ליום אור

כמר כו' חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ 
.הי"ו
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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 התשנ"ג הרחמים לחודש ו'

מוה"ר כש"ת הדר עץ פרי בנש"ק וו"ח הרה"ג ידי"נ מע"כ
  .שליט"א

      
       
        

    

        
        
          

  

         
        
           
        
        
         

      

         
       
        
        
         
         
           
         
        
        
        

      

       
    

ונפש, בלב כוח"ט בברכת המברכו דושכ"ת ידידו

 

 
   
   

יצו"א בנ"י התשמ"ט תבא כי ג'

כמר ומופלג מופלא הח' הב' 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"ח ויקרא עש"ק ליום אור

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

תו"א. ב"ב שליט"א
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בלב דושה"ט לקצר מוכרח הנני להאריך הז"ג אין כי ומחמת
ונפש,

 

 
    
  

הרב הרה"ח ח"ג מע"כ רבני טוען הי"ו
הק'. בארצנו

     
       
        
        
        

       

      
        
         
       
       
        
       
       
         

      

       
      
         

        
        
       
         
         
         
        
         
        
        

  

      
        
         
         
         
         
          
         

  

        
      
         
         
         
         
         
        
        
        
         
        
          
         
         
        

       
       
        
       
          
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

         
         
        

    

 
 

 
    

יצו"א בנ"י התשנ"ו יעקב ויחי לסדר ב'

כו' מו"מ הדר עץ פרי ברך זרע בנש"ק הח' הב' מע"כ
כמר .הקדושה בישיבתנו תלמיד הי"ו
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תורה ללמוד שתזכה המברכך לעולם מועט אדם דברי אלו
ונפש, בלב דושה"ט בתורה גדול ולהיות לשמה

 

 
       

יצו"א בנ"י התשנ"ג לקריאה ב' עש"ק

כמר חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ 
.הי"ו
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דושה"ט בתורה גדול להיות ויזכה פורים בשמחת לברכו והנני
ונפש, בלב

 

 
    

בנ"י התשנ"ה ה' ובתוכם לסדר ג'

מוה"ר הרב כש"ת כו' הרה"ג כבוד  
מאנטרעאל ועוד צופים נופת מח"ס שליט"א
קאנאדא.

      
      

   

        
       
        
        
        
         
         
        

   

       
        
         
        
          
        
          
         
          
         
       
        
        

      
מתוך תורה ללמוד שיזכה וי"ר דושכ"ת ידידו בזה והנני

ונפש, בלב ומברכו בעדו המעתיר הדעת הרחבת

 

 
      

יצו"א בנ"י התשנ"ג שבט י"ז בשבת, שני

מוה"ר כש"ת כו' נו"נ וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
 הגדולה ישיבה בכולל דומ"ץ שליט"א

מעקסיקא.
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ונפש, בלב וכט"ס בברכה חוזר והנני דושכ"ת ידידו דברי אלו

 

 
      

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

 

 
  

בנ"י התשנ"ו לקראתם וירץ וירא לסדר ב'

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

הח' .הי"ו
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ויר"ש בתורה המעלות ברום מעלה מעלה לעלות שתזכה י"ר
עולמך דרכיך בכל הצלחה וברכה הגדולים, כאחד יגדל כי עד
אבותיך דרך על בישראל נאמן בית לבנות ותזכו בחייך, תראה
דברי ישראל כל ולתפארת אבות ולתפארת הקדושים ואבותינו
מלא בסל ומברכך בעדך המעתיר אוהבך ידידך המיול"ח

ונפש, בלב לך יתן אשר אלקיך ה' וכברכת ברכות

 

 
  

וכו'. הרה"ג ידידי למע"כ יצו"א בנ"י תשנ"ו שבועות אס"ח
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יצו"א בנ"י התשמ"ז אב מנחם ט"ו

כש"ת נו"נ וו"ח הרה"ג בנש"ג ידיד בן ידיד ידי"נ מע"כ
הרב מוה"ר  הרב מכון מנהל שליט"א

בירושלים רמות אונגוואר קרית המור הר ועורך פראנק,
ת"ו. עיה"ק
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ומוקירו המכבדו נאמנה בידידות דושכ"ת ידי"נ הנני ובזה
ונפש, בלב ובברכוח"ט וכאש"ל דושכ"ת הרם כערכו

 

 
    

יצו"א בנ"י התשנ"ד טהרות לסדר ד'

מוה"ר כש"ת וו"ח ברקאי צורב האי מע"כ 
הרה"ח יפה שדעתו כהן ידי"נ חתן שליט"א

הי"ו. כ"ץ מוהר"ח
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יצו"א בנ"י מאד מאד הארץ טובה לסדר ה'

כש"ת וו"ח הדר עץ פרי בנש"ק הגאון הרב ידידי מע"כ
מוה"ר  אדמו"ר כ"ק חדב"ן שליט"א

[זצוקלה"ה] (שליט"א) מצאנז-קלוזענבורג הגה"ק מרן
עלי ספרי מחבר צאנז בישיבת ר"מ השמים, מן הילרפ"ש

ברק. בני דשא
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ונפש, בלב לאדוניו נרצע עבד ולומדיה התורה לכבוד החותם

 

 
     

יצו"א בנ"י התשנ"ו במדבר ב'

מוה"ר כש"ת וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ
בעמח"ס ז"ח.שליט"א אפרים רבבות
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יצו"א בנ"י התשמ"ט מאד הדבר אליך קרוב כי לסדר ב'

של בספרן ארוכים טובים לחיים ויחתם יכתב חיים מחיי
כש"ת כו' המפורסם הגאון הרב ידידי מע"כ את צדיקים

מוה"ר .אפרים רבבות בעמח"ס שליט"א
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של בספרן בכוח"ט בדין שיזכה י"ר הראשונות על חוזר והנני
מכתב לנצל והנני ימים ויאריך ולכאש"ל לו גמורים צדיקים
יכולתי לא אשר צאצאיו לנשואי מז"ט בברכת לברכו גם זה
יעלה שהזווג וי"ר הקדושה בארצנו שהייתי אישית להשתתף

ונפש, בלב ידי"נ וברכת כעתירת יפה יפה
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יצו"א בנ"י התשנ"ה ניסן חדש

ובתוכם והצלה, רוח סגולה, לעם ישלח הגאולה, בימי
איש דניאל הדר, עץ פרי יקירא גברא האי ידי"נ מע"כ
מוה"ר הרה"ג כש"ת בנש"ק וחסידות, בתורה חמודות,

 רפמ"א מרן אדמו"ר מח' כ"ק בן שליט"א
[זצוקלה"ה]. (שליט"א) מגור
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אבל דוחקת ואהבה להעיר עוד שיש הגם קולמסי שבתה ופה
הנני התם ועד למועד חזון עוד ואי"ה הז"ג אין כי אעשה מה
המברכו מח' ידי"נ באמת אמת דבר על ורכב צלח בברכה
ולנו לו יעמוד הגה"ק זקינו וזכות ללומדיה התורה בברכת

ונפש, ובלב שני' בתודה החותם בנ"י ולכל

 

 
      

יצו"א בנ"י התשנ"ג בשמחה שמרבין לחדש כ"ה

לרחם ונחמה ישועה סגולה לעם ישלח לגאולה גאולה בין
כש"ת כו' וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ ובתוכם רחומה לא אום

הרב ישראל נר בישיבת ר"מ שליט"א
יצו"א. טאראנטא
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נקמת ינקום וה' ישראל של בצרתן המצטער ידידו דברי אלו
קרובי כל ר"ל שהשמידו האי כולי ועד השפוך עבדיו דם
עין כהרף ה' בישועת לישועתן ומצפה האב מצד הזה האיש

ונפש, בלב
 

 
    

בנ"י התשנ"ג בשמחה שמרבים לחדש ח"י לטהר פ' עש"ק
יצו"א

הגאון הרב בעזרו אברהם אלקי חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת נו"נ וו"ח  שליט"א

והגלילות. האג דק"ק ואב"ד רב פינחס נחלת בעמח"ס
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על חוזר והנני נאמנה בידידות דושכ"ת ידידו דברי אלו
חוצה מעינותיו ויפיצו עוד לאור להוציא שיזכה י"ר הראשונות
בעדו המעתיר מכסים לים כמים עמים יקהת ולו ינון יבא עדי

בלו"נ, הימים כל לטובה
 

 
   

יצו"א בנ"י התשנ"ו למט-מנים ל"ב בהר ב'

הב' בנש"ק ומופלג המופלא ש"ב מע"כ 
שמואל. תפארת בישיבת הי"ו
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גדול ת"ח להיות שיזכה בעדו ומעתיר המברכו ש"ב דברי אלו
כמים עמים יקהת ולו ינון יבא עדי טהורה ה' וביראת בתורה

ונפש, בלב מכסים לים
 

 
      
       

   

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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ונפש, בלב כוח"ט בברכת המברכו דשכ"ת ידידו

 

 
    

ת למען לסדר ששי יצו"אליל בנ"י התשנ"ה ספר

כמר כו' צורב האי מע"כ .הי"ו

      
     
        
          
        
         

       

      
      
          
         
         
        
          
          
            
        
          
        
         

     

       
       
         
        
         
        

        
         
        
         
         
         
         
           
         
        

   

      
       
        
        
        
         
        
        
         
         
         
          
          

     

       
       

   
 

 
    

יצו"א בנ"י התשנ"ה לפניהם תשים אשר לסדר ב'

כש"ת ירא"מ ומופלג המופלא הבח' ידידי מע"כ
  .הי"ו
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דבר על ורכב צלח התורה בברכת המברכך ידידך הנני ובזה
לטובה בעדך המעתיר תתעבד ותקיף רבה שלאילנא וי"ר אמת

ונפש, בלב
 

 
    

נ"י ברוקלין פה התשנ"ג יעשה מפיו היוצא ככל לסדר ג'

הרה"ג מע"כ ה"ה שלום שמו אשר לאיש שלום שלום
הרב וו"ח יוסף אור שכונת רב שליט"א

נביאים. הרי בעמ"ס ב"ב

      
      
          

         
           
         
         

       

       
         
           
            
            
          
        
            
          
          

       

        
          
            
           
         
         
          

        

המכבדו לאדוניו נרצע עבד לעולם מועט אדם דברי אלו
ונפש, בלב ושכ"ת דושה"ט ומוקירו

 

 
    

  

יצו"א בנ"י פה התשנ"ה צדיק ראיתי אותך כי לסדר א'

והדרו הדור פאר חי כל ויד"נ האמתי ידי"נ מחותני מע"כ
דזיו המאירה אספקלריא דנהורא בתיהבוצינא כבר ליה

הרהגה"צ גלויין ליה דמטמרן תומא ביה דלית מרגניתא
מוה"ר כקשג"ת רבש"י אלקים מגורנשיא אדמו"ר

[זצוקלה"ה]. (שליט"א)
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באמת באהבתו קשור ידי"נ מחותנו איש ולא תולעת הנני ובזה
ונפש, ובלב

 

 
      

  

יצו"א בנ"י התשנ"ה טהרות לסדר ג'

מוה"ר כש"ת כו' הרה"ח ב"א מע"כ .הי"ו
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ש"ע בעל הזקן האדמו"ר צאצאי והגאונים הרבנים כבוד
ז"ל זצוקלה"ה האחרון האדמו"ר צאצאי וגם זיעועכ"י הרב
שלמד וכל ילדו כאלו תורה חבירו בן את המלמד דאמרו
אחד כל של אחדשכ"ת מצאצאיו. הוא הרי ממנו תורה

ואחד.
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ולכלל הצאצאים ולכל לנו יעמוד הזקן האדמו"ר שזכות וי"ר
ישיני מעיר ויקצו צדקנו משיח לביאת בקרוב ונזכה ישראל

בלו"נ, אכי"ר. עפר
 

 
     

התשמ"ט התורה לקבל סיני מדבר באו הזה היום סיון ר"ח
ה"ה המאירה אספקלריא פ"ה הגדול הנשר אל יצו"א בנ"י
מזה הרבים את מזכה לאלפים תורה מרביץ הגדול הגאון

מוה"ר כ"ק בנש"ק מזה בן  
[זצלה"ה] (שליט"א) 
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ולהפיצה מסיני כנתינתה התורה לקבלת שיזכה בזה והנני
ונפש, בלב עין כהרף ה' לישועת המצפה ישראל לכל וללמדה

    

 
    

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

ונפש, בלב הימים כל
 

 
 

יצו"א בנ"י התשנ"ג וקדשתו לסדר למטמני"ם ל"א עש"ק

ר' כש"ת כו' וו"ח הרה"ג מע"כ  
סענטער. זש. דברייטן רב שליט"א

        
      
        
       
         
       
        
         
         
       
         
       
        
        

       

       
      
         

       
          

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

          
         
        
         
        
        
          
         
          
        
         

  

        
        
         
         
         
         
          
         
        
          
          
         
         
        

       

        
        
        
          
         
       
          
        
           
          
         
           
         
          
         
          

           
          
          
          
          

        
       
          
          
           
          
         
         

        

       
       
        
         
         
         

 

       
        

         
    

      
       
           
         
            
         
          

   

  
 

 
     

יצ"ו בנ"י התשנ"ו הקטנים על גדולים להזהיר לסדר בשבת א'

מוה"ר כש"ת כו' וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ 
בפלעטבוש. רב שליט"א
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סליחתו ומבקש דושכ"ת מכירו בלתי מוקירו ידידו דברי אלו
לידידי וחכם ת"ח בן לו שיש לראות ושמחתי הטרידו על
וי"ר שליט"א משה מוה"ר הרה"ג באמונה בצ"צ עוסק היקר
וזכות ורעננים דשנים ושנים ימים לאריכת יזכו ובנו שאב
צדקינו משיח לביאת ונזכה ועלינו עליהם יגן והמצות התורה

ונפש, בלב

 

 
    

יצו"א בנ"י התשנ"ד קשות אתו דבר לסדר ב'

גדר גודרי מידון על יושבי הגאונים הרבנים ידידיי מע"כ
כולל של מיסודו וביד"צ נ"י מאנסי בק"ק התורה לפרצות
כל בשמות יקבו אשר הרבנים גדולי חברי וכל הרבנים

מהללו. לפי אחד
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שם לקדש שתזכו וי"ר ה' לישועת המצפה ידידכם דברי אלו
ידיכם במעשה שכינה ותשרה תילה על הדת ולהעמיד שמים
אסקופה ואחד אחד לכל בברכה המברך עולם ועד מעתה
ונפש, בלב לאדוניו נרצע עבד באמת תורה לומדי בפני הנדרסת

 

 
      

יצו"א בנ"י פה התשנ"ה צדיק ראיתי אותך כי לסדר א'

והדרו הדור פאר חי כל ויד"נ האמתי ידי"נ מחותני מע"כ
בתיה כבר ליה דזיו המאירה אספקלריא דנהורא בוצינא
הרהגה"צ גלויין ליה דמטרן תומא ביה דלית מרגניתא

מוה"ר כקשג"ת רבש"י אלקים נשיא  
[זצוקלה"ה]. (שליט"א)
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באמת באהבתו קשור ידי"נ מחותנו איש ולא תולעת הנני ובזה

ונפש, ובלב
 

 
   

יצו"א בנ"י התשנ"ד וישלח ב'

מוה"ר כש"ת כו' הגדול הגאון הרב ידידי מע"כ
 חיים חקי בעמח"ס יאקא אבד"ק שליט"א

ג"ח.
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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"ה ניסן חדש

ובתוכם והצלה, רוח סגולה, לעם ישלח הגאולה, בימי
איש דניאל הדר, עץ פרי יקירא גברא האי ידי"נ מע"כ
מוה"ר הרה"ג כש"ת בנש"ק וחסידות, בתורה חמודות,

 מגור מרן אדמו"ר מח' כ"ק בן שליט"א
[זצוקלה"ה]. (שליט"א)
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אבל דוחקת ואהבה להעיר עוד שיש הגם קולמסי שבתה ופה
הנני התם ועד למועד חזון עוד ואי"ה הז"ג אין כי אעשה מה
המברכו מח' ידי"נ באמת אמת דבר על ורכב צלח בברכה
ולנו לו יעמוד הגה"ק זקינו וזכות ללומדיה התורה בברכת

ונפש, בלב החותם בנ"י ולכל
 

 
    

התשנ"ג שבט חדש עיה"ק ירושלים אונגוואר קרית

בור וחסידים, צדיקים בין מהולל ליהודים, הגדול להגאון
פ"ה קופה, מלא בשמים של רוכל טיפה, מאבד שאינו סיד

מוה"ר כקש"ת ידי"נ בלום אוצר תלפיות תל ג"א
בכל חו"ב ספרי בעמח"ס בב"ב גאב"ד שליט"א

התורה. מקצועות
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נאמנה באהבה דושכ"ק לעולם מועט אדם ידידו דברי אלו
ונפש, בלב עין כהרף ה' לישועת המצפה לאדוניו נרצע עבד

 

 
      

יצו"א בנ"י התשנ"ה וביתו איש לסדר ב'

מוה"ר כש"ת כו' הגאון הרב וו"ח ידידי מע"כ 
ת"ו. עיה"ק ירושלים יו"ט אור ר"י שליט"א
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ברבים תורה להרביץ שיזכה המברכו דושכת"ר ידידו הנני ובזה
ונפש, בלב החותם עמים יקהת ולו ינון יבא עדי

 

 
       

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

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

ונפש, בלב החותם מכסים לים
 

 
      

יצו"א בנ"י התשנ"ג נעלה עלה לסדר עש"ק

מרא בע"ת היוחסין שלשלת הרהגה"צ ויד"נ ידי"ע מע"כ
מגדולי תורה בחדרי בקי דקציעות דליטרא תנא דתלמודא
כקש"ת ה"ה ההלל את עליו גומרים בדורינו תורה מרביצי

מוה"ר מאנסי מויזניץ אדמו"ר כ"ק שליט"א
נ"י.
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התשנ"ד מדות עשרה שלש

הרה"ג מע"כ את וארוכים טובים לחיים יחתם חיים מחיי
רב כש"ת אי"א וו"ח ירא"מ רב שליט"א

מד. בבאלטימאר

     
     
        

 

        
        
          
         
          
          
         
           

  

צער מתוך החותם עדתו וכל ולביתו לו לגמח"ט שיזכה וי"ר
באמת תורה לומדי בפני הנדרסת אסקופה ה' לישועת המצפה

ונפש, ובלב
 

 
     

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


   

      
     
        
          
         
          
        
         
         
        
         
         
          
         

     

        
       
        
        
        
         
        
        
         
         
        
         
         
         
          
          
         

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,
 

 
  

מוה"ר כש"ת וו"ח וכו' הרה"ג מע"כ  
עיה"ק. בירושלים יקרה אבן שליט"א
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וירושלים ציון בנחמת מהרה לראות שנזכה וי"ר בברכה והנני
בלב וחותם המכבדו ידידו בימינו במהרה צדקינו משיח בביאת

ונפש,
 

 
  

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

ונפש, בלב ידידו ונפש נפשו
 

 
   

יצו"א בנ"י התשנ"ו לעשור כסא בין

השמים בטל וארוכים טובים לחיים יחתם חיים מחיי
נטע היוחסין שלשלת מהמיול"ח את ברוכים הארץ ומשמני
צבי תו"ח בהפלגת ומופלג מופלא בנש"ק שעשועים,

הב' לגאון עדיו וחמיד .הבירה לונדון הי"ו
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המכתב שתקבל רוצה והנני יותר כעת הז"ג אין כי והיות
ההערות על ובפרט הדברים על אחזור עוד ואי"ה כעת אסתגר
רוצה והנני כתובים הם ומפה מפה הדל בספרי הערות אשר
שתחתם וי"ר בברכה חוזר התם ועד בך תורה בדברי להשתעשע
וכאש"ל בעדך המעתיר צדיקים של בספרן טובים חיים בספר

ונפש, בלב הימים כל לטובה
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רבנים מאה היתר

גיטין ריבוי של מחלה

לזבל"א או לד"ת ללכת

בערכאות הילוך איסור

התיקים כל את לסגור צריך תשובה לעשות הרוצה
בערכאות

לעדות פסול רשות בלי לעש"ג ההולך

מאה להיתר זקוק בעלה אי לערכאות שהלכה אשה
גט ולהשליש רבנים,

הגט נתינת קודם ביניהם הדברים סידור

הגט נתינת קודם סכסוכים כל לסדר חיוב

הענינים שאר שיסדרו קודם גט ליתן לב"ד אסור

לקבלו שתוכל צריך גט המשליש

בזה קיים אי שילדה ואילונית מ"ת קודם דפ"ו בעשה
פ"ו מצות

עדים דליכא היכא צאצאיה לנשואי גיורת על נאמנות

יהודי שהוא להעיד צריך במה

כדת נוהג ואינו יהודי שהוא אמר

ראבייס רעפארם של מכתבו או עדותו

מחזיקות אחיות מתי

מאומצת בבתולה מותר אי כהן

תערובות נישואי בדין

באשתו הסתכלות

להנ"ל עוד

אהבה מביאה אי באשתו הסתכלות

ונישוק חיבוק איסור

גזוזטרא והקיפוה גדול תקון תקנו בעזרה

להנ"ל עוד

שבת של זמירות לענין ערוה באשה קול

בגזל או הנאה באיסורי המקדש

להנ"ל עוד

גזל לענין למעות חפץ בין לחלק בירושלמי מבואר

הרא"ש מסתירת הבי"ש לקושית ישוב

הכלה בפני להסתכל צריכין אי קידושין עדי

קידושין הוה אי האשה מכירין שאין עדים

הכלה פני שמגלין מקומות

הכלה פני לראות צריכים קידושין עדי אם

שיחלפוהו חוששין אי שהוחזקה אשה

המבי"ט דברי ביאור

לגדולה קטנה קידושי בין חילוק

באסה"נ מסוכנת אשה המקדש

אשה לקדושי מהני אי דרבנן קנין עליו לו שיש מעות

לבעלה נקנית האשה ברש"י ביאור

במלוה המקדש

בשטר המקדש בדין

חו"כ מוציא היאך החופה תחת הכוס על המברך
דאורייתא הוה אי היין על וקידוש

לשתות לסנדק נותנין אי ברכה של כוס

שקיימה לאחר מצוה הידור

מברכין אימתי אירוסין ברכת

ומברך חוזר אי אירוסין בברכת טעה

לברך יכול מתי עד אירוסין ברכת בירך לא

ומת אשה לי וקדש צא לשלוחו האומר

קטנה קידושי בדין

בתו שקידש לאב שמכחישים עדים

האב לנאמנות טעם

הזמנים לכל ניתנה התורה

בזמה"ז קטנה קידושי

סתם למקדש לנקום מקדש בין לחלק האם

הערכאות והאב הבעל הרודפים

הקטנה בתו המקדש

קטנה בתו את שקידש ב"ד לפני שבא אב

הבה"ג לשון ביאור

רציחה בכלל ערכאות הולכי

קטנה בתו שקידש אב

עדים זכר ולא בתי את קדשתי אמר

קידושין הוה אי שנאה מתוך בתו שקידש אב

דוקא ב"ד בפני לומר בעינן אי
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שליח ע"י אשה המקדש

קידושין עדי ליחד כיצד

יעמדו זמן כמה יחוד עדי

נדה חופת

ומברך חוזר האם טעות קידושי

קונה מה לענין נישואין

בז"ב האדם יוצר ברכת

לנישואין מעכב אי עשרה

לבעלה אסורה ברכה בלא כלה

לבעלה אסורה כתובה בלא כלה

הוא מה קידושין ברכת

החופה תחת שהחיינו ברכת

ברכות השבע בסדר טעה

בפה"ג טעה בנידון

החופה תחת ברכות השבע לחלק שנוהגין במה

צריך אי פרטיות מסיבות שאר או חתונה בסעודת
לנשים אנשים בין מחיצה

וז"ב חתונות בב"כ ונשים אנשים בין מחיצה

לבעלה להגיד צריכה אי מהאשה הכתובה נאבדה

החי על ע"ה תיבת שנכתב בכתובה

הכתובה למסירת עדים בעי אי

עדים חתימת בעי אי שטר קידושי

כהוגן נכתבה שלא כתובה

שם לו שנוסף מי כתובת לשנות צריכים אם

דאירכסא כתובה נוסחת על שטענה אשה

להנ"ל עוד

הכתובה כותבין איך כתובתה שאבדה אשה

מחבירו המוציא בדין

מיגו הוה אי מחילה טענת

להנ"ל עוד

האם אצל הבת נמי אי בגרושה

האם אצל הבת אמרינן אי בגרושה

בניו לפרנס האב לחייב יכולין ב"ד אם

דמלכותא דינא מכח האב לחייב יש אם

הגט נתינת קודם לאשתו איש בין הכל לסדר צריכין

להנ"ל עוד

להנ"ל עוד

לערכאות לההולכין מוסר דין יש אי

להנ"ל עוד

להנ"ל עוד

זה בלאו עובר מערכאות יצא שלא זמן כל

לעדות פסול אי מוסר

להנ"ל עוד

הנ"ל בענין

שהולכת באשה ק"ר בהיתר ואחרונים מהרש"ם דעת
לערכאות

בזמנינו לערכאות הליכה שנפרץ הדבר טענת על

לפסיכאלאגים והליכה בית שלום

בלילה גט הנותן

גירושין אחר אשתו עם להתדיין איסור

גט לכתיבת הטעלעפאן על שליח לעשות

גט כותב אינו עו"כ

בגט אייזק שם כותבין היאך

'חנצי השם כותבין האיך

אחותינו את יעשו הכזונה

מעושה גט בדיני

המדינה מחוקי הדת פירוד

דינא דמלכותא דינא בדין

התורה דרכי ע"פ להיות צריכים חיינו ימי כל

ש"ג ערכאות איסור

מהני לא לגרש כפיי'

מהעיגון סובלות נשים אם

מהאשה כסף לסחוט

האשה צד לוקחים השופטים

יותר להם יש תורה ששומרי מראה הסטאטיסטיקא
בית שלום

בכתובה תוארים כתיבת

עכו"ם ע"י ביהמ"ד ניקוי

משפט לבית שבאו לאחר ביטול מהני אי מעושה גט
עונש והטיל עממי

שופט לבין ישראל ע"ד שעושה עכו"ם בין חילוק

ע"ד או עושה עצמו ע"ד לעולם עכו"ם שופט
ישראל ע"ד ולא הערכאות

בערכאות מעושה גט

הזמנה בלי לערכאות הילוך היתר
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בערכאות מעושה גט

בערכאות מעושה גט

ערכאות ע"י מעושה בגט

להנ"ל עוד

בגדרי ביאור - אשתו לגרש שליח עושה אי מגוייד
בכלל שליחות

'בחלי לה שנתנו שמה שנשתכח אשה

רותי או רות שם

לשרי שרה שם כתיבת

לכהן ונשאת תנאי על נתגרשה

בערכאות הליכה ע"י למפרע הגט ביטול
 

לגרשה רוצה אינו והבעל לערכאות הלכה
 

ושוב גט וקבלה לב"ד והלכה בערמה הערכאות בטלה
לערכאות הלכה

 
בעלה שהטעה באשה והסמ"ע מהרמ"ל מחלוקת

גט וקבלה
 

בעלה את שהטעה באשה ירושלים הגאב"ד תשובת
 

ואומדנא כפול תנאי בדין
 

לאר"י למיסק אדעתא נכסי' זבן
 

הגט בטל אי עלה ולא לאר"י לעלות ע"מ אשתו גירש
 

בכ"מ כפול תנאי בעינן אי
 

בגט וטעות אומדנא
 

אומדנא וטוען בסתם המגרש
 

בפועל בערמה להטעתו מוויען גט מעשה בין חילוק
 

מינה ועדיף עדים כשני חשוב סהדי דאנן במקום
 

הגט קודם ובנים ממונות עניני כל לסדר צריך המגרש
 

להוציאו יכול אי שונאו ונעשה לאוהבו בית שכר
 

בהנ"ל ונמוק"י חו"מ להרמ"א ישוב
 

המשכיר או השוכר - השנאה גרם מי חילוק יש אי

 
בטל הגט דכה"ג המבי"ט תשובת

 
מוטעה בגט יצחק בעין הגרי"א תשו'

 
קיימו ולא מעות ליתן הבעל עם נתפשרו

 
ילדיו יקחו אם גט על הסכים לא

 
בטל הגט לכו"ע הגט אחר לערכאות ההולך

הגט קבלת לאחר בערכאות הליכה

שבבעל שוטה סימני מחמת קידושין לבטל אין

צרתה פוטרת אשתו באחות

נבו"ט לאכול להם מותר צבא בחלוצי

מיניה לקידושין רבנן דהפקיעו דין

הפקר מיני כמה

להנ"ל עוד

כתובה בכתיבת טעות

 
גופו נשתנה אי לגדולה העולה

כה"ג שני ממנים אין מ"ט

מצוות אצל דיחוי יש אי

גזל דין בו יש אי השבה, דין בו שאין משו"פ פחות

ממונות ודיני או"ה בין לפסוק קדימה דין

בחפצא או בגברא דין הוא ברכה חיוב אם

בשבילו להמושלש המעות נתן ולא שעוות שליש

חייב אי כסף ולותה בעלה מבית במרד שיצאה אשה
לשלם הבעל

אותן מכחישין אחרים או דבריהן שסותרין ב"ד

הגט ביטל או וגירש הבעל הטעו

קאמפיוטער"ס] מחשבים ע"י הלכות לפסוק שלא
בלע"ז]

ופוסקים בש"ס לעיין בלי ממחשב ופוסק הסומך

הנ"ל בענין

להלכה מכוונים להיות זוכה כ"ע לאו

בד"ת לפסוק במחשבים להשתמש אסור

טעותים בהם ונמצאו המחשב בדיקת שעברו ס"ת
אח"כ

אחר ב"ד לפני לדין בי"ד מזמינין אם
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גוים של ערכאות

עליו באות רבות שצרות דור ראית אם

מי עם לדון רצה שלא מי על סירוב הוציאו ב"ד
להערכאות שהביאו

ישראל ב"ד נגד מנשים הפגנות

להנ"ל עוד

עצמם של פס"ד בטלו שהב"ד היכא לערכאות הולך

לעש"ג ההולך

אשתו את לזון הבעל חיובי לאהע"ז] [שייך

לא והשלישי לערכאות הליכה על חתמו ששנים ב"ד
ההיתר על הסכים

אותו כופין אי בנים להחזיק לשלם לו אין

מהני אי דיינים משני שנחתם סירוב

בו חזר והרב לערכאות ללכת עצמה סמכה

אונס הוי אי גוים ביד שימסור המגזם

לב"ד לילך שיתרצה ואומר בערכאות חבירו את לוקח

ב"ד פסק לקיים רוצה שאינו מי

תורה לדין המסרב

לערכאות הליכה איסור

הבנים על באפוטרופסות לשפוט לערכאות הולכים
וממונות נפשות דיני הו"ל

משמד בתו להציל שבת לחלל

ב"ד רשות מהני ואי ישראל, כדיני עכו"ם שדנין בדין
כה"ג

לדון הדיוט נכרי עצמו על המקבל

לחבירו להזיק שכוונתו מוסר

להוציא לערכאות ישראלהולך ב"ד שאין ממון
להוציא יכולין

עכו"ם ע"י רק שלו להציל אפשר דאי היכי

מי אצל בנים לענין גרושה או אלמנה בין חילוק

שחין ומוכה למנוול בתו שמסר אב לאה"ע] [שייך

לעש"ג הליכה

בערכאות דולר אלף עשרים השקיע שכבר טענת

תחילה המשפט לבית שהלך למי בירור

שינה גזל

חבירו שינת ומפריע בקול הלומד

לגוף המזיקים מאכלים אוכל

של מב"ד דוקא צריך לערכאות לילך היתר המקבל
שהזמינוהו ג'

אי בתשובה וחזר השמיטה בשנת חובו שגבה מי
להחזיר חייב

פרוזבול כותב מתי באר"י וחובו בחו"ל הדר

הפרעון זמן לפני חובו תבע

למכור מותר אי שביעית של לולב

שביעית לענין המים ע"פ הגדלים צמחים

בשמיטה חובו לתבוע שיבוא חשש מה

שמיטה שומר שאינו מי עם בגינה שותף

פרעתיך לומר יכול אי בעדים חבירו את המלוה

הלואה לענין כשרות בחזקת ישראל כל אם

דמצוה מילי לכל לעכב יכולין אין העיר בני

מעצמן שעמדו גבאים לסלק יכולים העיר טובי ז'

אחריות קיבל שלא סרסור בענין

מקום בכל קונות אדם של אמות ד' אי

בידו ונשברה לקנותו חפץ לקח

תנאי על שהמכר פתק מצורף בד מוכרי

לו בדומה אחרת לו ושלח סחורה מכר

בקטן יאוש דין

וכפייה אונסין בדיני

אונס הוה אי שבידו בדבר ומגזם המאיים

ולבניה לה הגנה צו מבקש בהביטוי

וקנה תלוהו או וזבין בתלוהו חילוק

אשה ולא מהני, לקדש שאנסוהו איש

שהוקרה פרוטה ובדין עושה הוא מה יאוש דין ביסוד
והוזלה

ומעשרות תרומות להפרשת שליחות מינוי צריך אי

ונסרח במקרר והניחו בשר מצא

בטעות מחילה בדין

לאבידתו אשתו אבידת קדימת

בטלית המשקפיים לנקות לאו"ח] [שייך

מה ליקח שוכח קונה ולפעמים לעו"כ עובד ישראל
לעצמו ליקח מותר אי שקנה

והשאיר ממהר והלוקח ללוקח עודף ליתן צריך
העודף לעצמו ליקח יכול אי העודף

הפקר מטעם ביטול אי
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נכסיו כל להפקיר אסור

יורשים האם יורשי אם יורשים בלא מת

יורשים האם קרובי אי לאב קרובים שאין מקום

בערכאות הנעשות צוואות

ישראל אביו יורש גר אי

יורש בנו אי שפחה שנשא ממזר

ממון נעשה מתי קנס

יורש עובר אי

אמר המוכס שאלת ועל המכס, לעבור חפצים לו ניתן
וחייב פשיעה מקרי זה אי אחריו ובדקו שלו שאינו

לשלם

השכירות דמי להחזיר חייב אי

המעות ונאבד במעות שהשתמש שליח

אותו משביעין שבועות שלש בנידון

לאחר המשכיר שמכרו נשכר בית

להוציאו יכול אי שונאו ונעשה לאוהבו בית שכר

מהני אי תנאי בלא דעת גילוי

ורמ"א נמוק"י דברי ביאור

חייב אי שלגים ירדו ולא לשנה שלג לנקות קיבל
לשלם

על המהלכות פרות בדין הרמב"ם דברי ביאור
בשו"ע הרב ודברי התבואה

אבות בדרכי לאחוז האדם יחוס עיקר

כשלך עליך חביב חברך ממון יהי

להנ"ל עוד

מעכב אי בביהמ"ק פייס לא אם

רבים בו שהחזיקו מגרש הגדרת

חיים הדברי לקושית ישוב

מהו רבים בו שהחזיקו מצר

בניזקים הגורם

מישראל אדם אסורים בבית לסגור מסירה

גט ליתן יכול אי האסורים בבית שנאסר בעל

אישות מהל' פי"ב הרמב"ם לדברי ישוב

מוסר דיני בזמנינו. ערכאות איסור

הגנה צו בשביל לערכאות לילך מותר אי

ת"ח לבזות אסור

יסורים במקום לסכנה עצמו להכניס מותר אי

לעכו"ם ד"ת מוסרין אין

נפשו למסור עליהם מחויב שאינו מצוות על מס"נ

צערו על מוחל אדם אין

הוא בעלמא עפרא סרוחה נבילה

הנפש שמירת משום בהם שיש בדברים להקפיד

מילה בברית בשר אכילת

בשיניו צפרניו הכוסס

רציחה איסור יש אי עובר המפיל ישראל

להנ"ל עוד

רודף בדין חסד להתורת תמוה

העובר מפני האם נפש דוחין אי

הסולם את וסילק אחר ובא לבור דחפו

כלאו חמורה כרת בה שיש עשה

ראשון ביום קדשים אכילת מצות עיקר

וירושלים המקדש קדושת

המערבי כותל קדושת

ביוה"כ פייסות היו אי

ביוה"כ לתרה"ד פייס דיש להרמב"ם ישוב

יום בכל עצים גזרי שני סידור

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

