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הקדושה יד)בתורה י, הנני(דברים בה. אשר וכל והארץ השמים ושמי השמים אלקיך לה' הן

תחת בהיותי הגיהנום מאור יצאתי ומאז ה', לעבודת נפשי נדבה ממעל אלקי בעזרת אשר קטנה בריה

היהודים כל את ולאבד להשמיד ומגמתם לבם שתו אשר שמם ימח הנאצים הארורים הרשעים שלטון

שריד נותר לא מאש מוצלים אודים להציל חפץ אשר לנו שהיה ה' ולולא ח"ו, סופו ועד העולם מסוף

הכיר לא אשר חדש דור ויקם מישראל, תורה נשתכחה שח"ו מצב נהיה וכמעט ישראל, משונאי ופליט

זקניך ויגדך אביך שאל ולקיים ודור, דור בשנות ולהתבונן עולם ימות לזכור שיוכל ז"ל ורבותיו הוריו את

שמם העולם היה ובעונ"ה נחו, משכבותם על הם גם ויאמרו זקניך אב, ואין היינו יתומים כי לך, ויאמרו

מעבירים השמועה מעתיקי שהיו כפי מנביא עדיף חכם או מנביא נכונה הדרכה ההיא בעת מאתנו ונעלמה

לפה. מפה

קהלת אמר אשר אדם מכל החכם המלך שלמה יג)בדברי לחכמה(ב, יתרון שיש אני וראיתי

בין מקומי ושמתי נרה, לעולם תכבה לא אשר והמצות התורה אור החשך, מן האור כיתרון הסכלות מן

חידושי איזה בידו שיש דמי החסיד יהודה רבינו דברי ע"פ חבר לך וקנה קיימתי גם המדרש. בית יושבי

דברי שהביא צ"ו סי' פענח צפנת בשו"ת ועי' תק"ל, סי' חסידים ספר (עי' לאחרים לגלהו מצוה תורה

עי"ש). דבריו לאור להוציא ירצה לא אם הרבים גזל גדר דיש למו"נ בהקדמתו הרמב"ם

,'גדולות 'הלכות בעל בענקים הגדול רבינו הוא הלא הראשונים בספרי לעיין לב נתתי ראשונה

פירוש עליו ואין מספיק, פירוש עליו היה ולא הש"ס סדר על חבור שחיבר הראשון או הראשונים מן והיה

על ביאור לכתוב השי"ת וזיכני עלי הטובה ה' יד כפי ולפרש להעיר הקדושים בדבריו ועיינתי מספיק,

ההלכות. ושאר ונדה קידושין גיטין יבמות הל' על ואחריו נזיר, נדרים כתובות הלכות

הלכה הנוגעות בענינים בכתב בשאלות אלי לבא והתחילו אנשים הרבה בי טעו בעונ"ה

קודם, תדיר תדיר ואינו שתדיר ולפי התחומים, בכל בזמן בו לעסוק המשא עומס לישא יכולתי ולא למעשה,

על הביאור עבודת נשאר יגונה לא אשר ההכרח ומפאת הלכה, זו ה' דבר לשואלים להשיב החלטתי בע"כ

מעצמות מחילה מבקש והנני גומרה, על לברך זכיתי ולא מצומצם הבה"ג הגדול רבינו של הקדושים דבריו

ואולי ועכ"י, ב"ב כל ועל עלי יגן הגדול וזכותו ובתמים, באמת היתה כוונתי לטובה בודאי כי הגדול רבינו

הבה"ג. דברי את עוד ולפרש לפנות ה' יזכני עוד

'מהל י"א בפרק הרמב"ם שכתב בהא שאמרתי מה לרשום הנני מתשובותי, נוסף כרך לאור

ואין עולמים ולעולמי לעולם ומשפטיה חוקיה הזאת שהתורה הן ככה הדברים ועיקר וז"ל שכתב מלכים

וכן ישתנו, לא לעולם ודקדוקיה בפרטיה כולה התורה דכל ומבואר וכו'. מהם גורעין ואין עליהם מוסיפין

ית"ש. הבורא מאת אחרת תורה תהא ולא מוחלפת תהא לא התורה שזאת חלק בפ' עיקרים בי"ג עוד כתב

המשיח לימות ליבטל עתידין הכתובים וכל הנביאים ספרי כל כתב הי"ח מגילה מהל' בפ"ב

לעולם בטלין שאינן פה שבעל תורה של וכהלכות תורה חומשי כחמשה קיימת היא הרי אסתר ממגילת חוץ

ז"ל הראב"ד וכתב ע"כ, מזרעם יסוף לא וזכרם היהודים מתוך יעברו לא האלה הפורים וימי שנאמר וכו'

אפילו אמרו כך אבל לימוד, בו שאין ספר שאין הספרים מכל ספר יבטל לא כי זה הוא הדיוטות דבר א"א
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ח"א הרשב"א שו"ת ועי' ע"כ. בצבור אותה מלקרות תבטל לא מגילה בהם מלקרות ספרים שאר יבטלו
שם. ומהרצ"ח ע"ב ס"א נדה וע"ע צ"ג סי'

תורה חומשי חמשה אלא להם ניתן לא ישראל חטאו אלמלא ע"ב כ"ב נדרים ז"ל לפמ"ש
כעס רב חכמה ברוב כי טעמא מאי הוא, ישראל ארץ של שערכה מפני בלבד יהושע א,וספר (קהלת

שחטאויח) בשביל אטו פלא והוא יעקב, שבות ובשו"ת נשכר, חוטא נמצא א"כ יתירה לחכמה זכו
פה שבעל תורה כל בה ורמוזה נכלל שבכתב בתורה דבאמת לבאר כתבו מפרשים ועוד קפ"ב סי' ח"ב
ע"ב כ"ט במנחות דאמרינן כהא באורייתא רמיזי דלא מידי וליכא לחדש, עתיד ותיק שתלמיד מה וכל
היה חטאו ואלמלא באורייתא, מרומז דהכל נמצא הלכות, של תילין תילי אותיות כתרי דורש היה ר"ע

כ"כ להטריח צריכין היו ולא אותיות ותגי הרמז מכח הדברים מבינים והיו תורה חומשי בחמשה די
החטא מכח אך המרובה, מחזיק ומועט דבר מתוך דבר להבין לקח ויוסיף חכם ישמע התורה בלימוד
גם הוצרכו לסברא בקירא כאצבעתה אנן ע"א נ"ג דף בעירובין וכדאמרינן הלבבות ונתמעטו שנטמטמו
משא"כ החטא, גרם וזה זה, אחר זה שנתרבו אחרונים ספרי לשאר וכן ונביאים כתובים ספרי לשאר

עצמה התורה מתוך הכל מבינים שהיו זה לכל צריכים היו לא אולם של כפתתו שהיו ראשונים של לבם
שאמרו וע"ד ים, מיני ורחבה מדה מארץ ע"ב)שארוכה כ"ב למדנו(סנהדרין לא רבינו משה מתורת הא

בקבלה להם היה עכשיו שעד אלא התורה, על הוסיף בוזי בן שיחזקאל וח"ו בוזי, בן יחזקאל שבא עד

להם והיה חטאו לא אם אבל בש"ס, כידוע דברים הרבה וכיוצא באורייתא רמיזא היכא יודעין היו ולא
ועוד. ספרים לכ"ד צריכין היו ולא שבכתב בתורה שבע"פ התורה דברי כל מוצאין היו צלולה, ה' דעת

מוסיפין אין התורה מדברי אחד דבר ישתנה שלא ודאי דלעת"ל הרמב"ם, כוונת מאוד א"ש
כי יתבטלו, הנביאים ספרי אלא ריקם, ישובו לא הנביאים מדברי אחד דבר גם מהם, גורעין ואין עליהן
דברי משם ולהשכיל להבין לבד תורה חומשי חמשה ויספיק ה' את דעה הארץ מלא יהיה ההוא ביום

הדורות שבמשך אלא משה בתורת מרומזים בוזי בן יחזקאל דדברי בהדיא שאמרו כמו וכתובים, הנביאים
עינים ויפקחו ה' את דעה הארץ כשימלא אבל בוזי, בן יחזקאל שבא עד החזיון נסתם הלב טמטום מחמת
הראב"ד, השגת קשה ולא תורה. חומשי בחמשה רואה לכל גלויים עצמם וכתובים הנביאים דברי יהיו עורות

נכון. על הרמב"ם לשונות שני מיושבין גם

חוץ המשיח לימות ליבטל עתידין הכתובים וכל הנביאים ספרי כל הרמב"ם לשון שפיר אתי
לעולם, בטלין שאינן פה שבעל תורה של וכהלכות תורה חומשי כחמשה קיימת היא הרי אסתר ממגילת

אינן ג"כ הנביאים דדברי כרחך ועל לעולם, בטלות אינן ג"כ שבע"פ תורה של דהלכות בהדיא ומבואר
הנה לימוד, בו שאין ספר שאין הראב"ד שטען ומה עצמה. התורה מן נודעין שיהיו אלא לעולם, בטלין

וק"ל. התורה מלימוד וישכילו ילמדו זה לימוד גם

,צעהלים ישיבת מנהל זצ"ל ליעבערמאן הכהן דוב יוסף ר' הגאון הרב מחותני זה המשיל
והיה דיו, נהרי נשפכים שאלה כל על וכהיום תיבות, בכמה בקצרה תשובותיהם כתבו שהגאונים שמצינו

לבית הדרך להראותו השואל אורח לעובר משל בדרך וביאר הדורות, ירידת מחמת להיפוך להיות צריך
אך בקצרה, חפצו למחוז לכוונו יכולים ומבואותיה, העיר את מכיר אורח העובר אם הסמוכה, בעיר פלוני
הדרך, אורך לכל סיבוב כל בפרוטרוט לו להסביר צריכים הסביבה את כלל מכיר אינו אורח העובר אם
שהא אנו כן לא קצרה, בדרך בציונים הסתפקו דנהרדע"ה שבילי להו נהירין שהיו בדורם הגאונים כן וכמו

יקר שום ואין הגריעות על מורה והאריכות אופנים, בכמה להאריך ההכרח מן הדורות ירידת מחמת גופא
וד"ל. בזה
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מן הבא אומ"ר קדשים, בעניני ומתן ומשא חו"מ אה"ע בענייני להלכה תשובות נמצאים זה

ממה חדשות בפנים בדפוס באו זה בכרך תשובות דהרבה לבבי עם אשר את ואודיע הישן. מן וגם החדש

אחד כל רבנים לכמה אחד בענין תשובה שלחתי הפרק על שעמדו ענינים בכמה כי להשואלים, שנשלח

הדברים את לכפול שלא כדי אחת תשובה בתוך מכתבים כמה נשתלבו וכאן אצלו, שייך שהיה הנידון לפי

הסדר. על אחר במקום זה בכרך באו או נדפסו שכבר דברים השמטתי גם צורך. ללא

אומר הנה אליהם, ששלחתי התשובות בדפוס קבעתי שלא שהתלוננו לאלו העירה אבא זאת

שכתבתי מה על חזרתי שרק מחמת הם נדפסו שלא רובם אולם הימים, באורך ממני נאבדו אכן כמה כי בזה

דברים לשואל שהשבתי או תדרשנו, ומשם אחר ולאבמקום חידוש בהם שאין ופוסקים בש"ס מפורשים

נראו השיטין מבין אשר ישיבות ובחורי תורה לבני מכתבים שלחתי פעמים והרבה נתכוונתי, להדפיסם

בזה. ודי לענייניהם, להם כתבתי הלומד ידי לחזק וכדי תורה, בדברי תשובה לאיזה כמהה דנפשם

מיושבי חלקי ששם על ב"ה למקום והודיה שבח לתת עצמי קובע הנני האלה, הדברים כל

של לאמיתה לכוון ושנזכה הלכה בדבר נכשל שלא רצון יהי אני ומתפלל הלום, עד והביאני המדרש בית

עוד ויראני לעיל, שביארתי וכמו לעתיד קיים שיהא וכפי מסיני למשה שניתנה כפי דהלכתא אליבא תורה

וחתנין בנין בנים ובני בנים לראות אזכה וכה חיבורים, בשאר גם הרבים את לזכות ואזכה נפלאות, מתורתו

רוחו את ה' יתן שהם מקום בכל קהילתנו ואנשי תלמידינו וכל צאצאיהם, וצאצאי וצאצאיהם הם רבנן,

יבער אשר עד הגוף בריאות מתוך הקודש אדמת על לשבת ונזכה והצלחות, הברכות בכל לברכם עליהם

ואתם שכינתו, מזיו ליהנות בירושלים, ה' להר נדחינו ויקבץ עמו שבות וישיב הארץ מן הטומאה רוח ה'

אמן. שמים מלכות לתקן צדק גואל בביאת חיים, כולנו אלקיכם בה' הדבקים
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יצו"א נ"י ברוקלין התש"נ האבות אל וארא לסדר מוצש"ק

כש"ת בו תלוי הרבים זכות וו"ח הגאון הרב ידי"נ מע"כ
הרב מוה"ר במעמפיס רב שליט"א,

ה"ח. אפרים רבבות שו"ת ובעמח"ס יצ"ו טעננעסי

      
      
          
         
        

   

       
       
          
        
         
         
          
         
         
          
         
           
         

      

        
         

         
         
         
          
          
         
          
        
        
         
        
         
          

         
         
           
          

      

המברכו עין, כהרף ה' לישועת המצפה הטרוד ידידו דברי אלו
ולו ינון יבא עדי ורעננים דשנים ושנים ימים אריכות בברכת
ונפש, בלב הימים כל לטובה בעדו ומעתיר דושכ"ת עמים, יקהת

 

 
    

      

יצו"א נ"י ברוקלין התשס"ג לעשור כסא בין

היקר ידידי מע"כ את וחיים, לברכה יחתם החיים, מחיי
מוה"ר הרה"ג ציבור בצרכי עוסק נעלה מאד

.ת"ו עיה"ק ירושלים פועה, מכון יו"ר שליט"א
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יצו"א נ"י ברוקלין התשס"א הרחמים לחודש ט'

הרב כש"ת הרה"ג מכירו בלתי ידידי מע"כ 
ארגענטינא איירעס, בונעס הראשי רב שליט"א,

יצו"א.
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המברכו ישראל של בצערן המצטער מכירו בלתי ידידו דברי
ישראל לעם נאמן עבד צדיקים של בספרן כוח"ט בברכת

ונפש, בלב עת בכל לשרתם העומד

 

 
    

   

יצו"א נ"י ברוקלין התשס"ג הפסח פרוס

ר' הרב מע"כ  .פוע"ה במכון ,
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ונפש, בלב החותם ישראל של בצערן המצטער

 

 
      

ברוקלין התשנ"ט הילדים את ותחיין לסדר ג' טבת י"ז
יצו"א נ"י

מוה"ר כש"ת הרה"ג ה"ה נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
 דק"ק ורב והמחוז ניצא דק"ק מו"צ שליט"א,

יצ"ו. צרפת אחים, עזרת
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עבד בנחמתן, לראות והמצפה ישראל של בצערן המצטער ידידו
ונפש, בלב דושכ"ת לאדוניו, נרצע

 

 
      

 

יצו"א נ"י ברוקלין התשס"ב להדלקה ז'

ההלל גומרין אין והמפורסם הגדול הגאון מע"כ
.ת"ו עיה"ק ירושלים גאב"ד זצ"ל, (שליט"א)
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עדי ורעננים, דשנים ושנים, ימים אריכות בברכת קידה ואחוה
ונפש, בלב מכסים, לים כמים עמים, יקהת ולו ינון יבא

 

 
   

    

יצו"א נ"י ברוקלין התשס"א תשרי י"ב

מוה"ר כש"ת וכו' הרה"ג מע"כ רב ,
יצו"א. אנגליה באילפארד
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ונפש, בלב מכירו בלתי ידידו וכט"ס בברכה החותם

 

 
     

יצו"א נ"י ברוקלין התשמ"ז זרעך את ארבה והרבה לס' א'

גומרים אין ימלל מי שבחו וכו' הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת ההלל את עליו   

נ"י. ברוקלין פה חונה ב"ב, הכולל ראש שליט"א
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ללמוד שיזכה ויה"ר אמת, בדבר להוגה החותמת אתן ובזה
לים כמים עמים יקהת ולו ינון יבא עדי ולעשות לשמור וללמד
לומדי בפני הנדרסת אסקופה לעולם מיעוט אדם דברי מכסים.

ונפש, בלב עת בכל דושכת"ר ידי"נ לשמה התורה

 

 
  

יצו"א נ"י ברוקלין התשמ"ה העם ויאמן פ' מוצש"ק

מחוכמים חיבורים חובר המפורסם הרהגה"צ ידי"נ מע"כ
מוה"ר כג"ת הרבים לתועלת בני שליט"א,

ת"ו. ברק
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ולקרב ודעת תורה להרביץ שיזכה אחת והברכה בזה, ואסתגר
עביגוא"צ ורעננים דשנים טובים ושנים ימים לאורך רחוקים

ונפש, בלב באהבתו קשור ידי"נ בב"א,

 

 
       

יצו"א נ"י ברוקלין התשנ"ט כסליו ער"ח

וכו'. כש"ת כבוד אומר כולו מעם מורם איש צורב האי מע"כ
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בעדו מעתיר מרובים שמים לרחמי המצפה מכירו בלתי ידידו
ונפש, בלב לטובה משפחתו כל ובעד

 

 
   

  

יצ"ו נ"י ברוקלין התשמ"ו ישראל יברך בך לסדר ה'

אלקי ומגדול, מעוז הגדול, הגאון הרב היקר ידידי מע"כ
מוה"ר בעזרו אברהם  .שליט"א
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ונפש, בלב עין כהרף ה' לישועת המצפה דושכ"ת ידידו

 

 
    

יצו"א נ"י ברוקלין התשנ"ז ראש את תשא כי לסדר ב'

מוה"ר כש"ת המפו' הרה"ג ידידי מע"כ 
יצ"ו. מעקסיקא תורה, כתר דישיבת ישיבה ראש שליט"א,
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ידידו ללומדיה, התורה בברכת המברכו דושכ"ת הנני ובזה
מעלה שיעלה בעדו ומתפלל עין כהרף ה' לישועת המצפה
תלמידים להעמיד ויזכה ויראה תורה של המעלות ברום מעלה

ונפש, בלב החותם עמים יקהת ולו ינון יבא עדי הגונים

 

 
   

נ"י ברוקלין התשס"ב מאד במאד אותך והפריתי לסדר א'
יצו"א

הרב כש"ת הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ 
עיה"ק. ירושלים פועה, מכון יו"ר שליט"א
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המצפה בסש"צ גמח"ט בברכת המברכו ידידו הנני ובזה
ונפש, בלב ברכות מלא בסל החותם עין, כהרף ה' לישועת

 

 
    

נ"י ברוקלין התשמ"ו בפיך ה' תורת תהיה למען לסדר ג'
יצו"א

כמר הדר עץ פרי פלג מלא ומופלג מופלא הבה"ח מע"כ
 ראש שליט"א שלמה מוה"ר הגאון ידי"נ בן

יצ"ו. בטאראנטא הכולל
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ונפש, בלב דושה"ט הטרוד ידידו הנני ובזה

 

 
 

יצו"א נ"י ברוקלין התשנ"ז ברכה והיה לסדר ב'

הרב כש"ת וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ  
נ"י. ברוקלין יצ"ו, סיבריז דק"ק רב שליט"א,
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יצו"א בנ"י התשס"ד בשמחה שמרבין לחדש ט'

ר' מוה"ר כש"ת ובע"מ ת"ח החשוב האברך ידידי כבוד
 הנגיד הרבני הרה"ח ידידי אהובי בן שליט"א

שליט"א. שאהן צבי חיים מוה"ר כש"ת וכו'
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חכמים רגלי בעפר המתאבק בגלותא שכינתא על בצער החותם
ונפש, בלב

 

 
     

יצו"א נ"י ברוקלין התשד"מ תזריע עש"ק

      
       
          
          
          
          
         
         
         
          
          

       
          
         
         
         
          
        
         
          
          
          
          
         
          
       
      

       

       
      
         
          
        
          
         
          
         
          
         
         
         
         
           
          

 

      
        
        
        
         
         
         
         
         

     

       
        
          
        
         
         
          

        

 
      



יצו"א נ"י ברוקלין התשנ"ז ויקהל בשבת ה'

וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ ה"ה משכיל דרכיו לכל דוד ויהי
הרב כש"ת אונגוואר בקרית אב"י שליט"א,

ת"ו. עיה"ק ירושלים רמות
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יברכך, אומרים והקוצרים לקצר, אני מוכרח הז"ג אין כי והיות
בתורה ולהצלחה לטובה בעדו ומעתיר ומוקירו המכבדו ידידו
צאצאיו, מכל נחת ורוב ובנקל טובה ופרנסה טובים ומעשים

ונפש, בלב

 

 
       

 

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ס נשא עש"ק

ר' הרה"ג כבוד למעלת .שליט"א
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הרחמים לחדש י' הקודש, בעבודת העמוס הטרוד דברי אלו
נ"י ברוקלין התשל"ז

  
 

 
     

   

יצו"א נ"י ברוקלין התשס"ב עליון לאל כהן והוא לסדר ב'

מוה"ר כש"ת המפורסם הגאון הרב ידידי מע"כ
.נ"י ברוקלין פה גבריאל, נטעי בעמח"ס שליט"א
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ויצילנו אלו חמורות בהלכות ח"ו נטעה שלא ישמרנו הטוב וה'
ידידו העלוב כעתירת עמים, יקהת ולו ינון יבא עדי משגיאות

ונפש, בלב לגדולתו המחכה

 

 
    

       
       
           
          
         
         

           
       
         

    

       
        
         
         
         
       
        
          
          
          
          
            
         
         
         
         
        
         
         

  

       
       
        
         
        
         

 

 
     

 

יצו"א נ"י ברוקלין התש"מ לטובה שוין כולן לסדר ה'

מחותני למע"כ ושלום ברכה חיים וגבעות הרים ישאו
וכו' בצדקתו המפורסם בנש"ק הדר עץ פרי הרהגה"צ

מוה"ר כקש"ת  [זצוק"ל] (שליט"א)
אמת. שפת ישיבת ראש
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והקוצרים יותר להאריך כעת אוכל לא קצת טרוד הנני כי והיות
ונפש, בלב באהבתו קשור דושכג"צ ידי"נ מחותנו יברכך, אומרים

 

 
    

ת"ו י"ם ק"א פה התשס"א, הרחמים לחדש ב'

כש"ת צורב האי ידידי מע"כ  .הי"ו
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כקש"ת המפורסם הצדיק הגאון הרב וידי"נ ידי"ע מע"כ
מוה"ר  אז בעמח"ס [זצ"ל], שליט"א

ושא"ס. חלקים י"ד נדברו
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וכו'. לכבוד
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יצו"א נ"י ברוקלין התשנ"ט, בברית לעברך לסדר ב'

האי לכבוד וחסד חן חיים הרחמים בעל יתן הרחמים בימי
צדיק המפורסם, הגדול הגאון הרב ידידי ויקירא רבה גברא
כג"ת והמשיבים, הפוסקים מגדולי בשמים, ראש תמים,

מוהר"ר ,יצ"ו קארלסבורג גאבד"ק שליט"א
נ"י. ברוקלין
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בסשצ"ג כוח"ט בברכת החותם וצדקתו דושכ"ג ידידו דברי אלו
ונפש, בלב

 

 
       

   
       

 

יצו"א נ"י ברוקלין התשנ"ט הרחמים לחודש כ"ז סליחות ד'

את צדיקים של בספרן לחיים ויחתם יכתב חיים מחיי
מוה"ר כג"ת המפורסם הגאון הרב ידי"נ מעכ"ת

.ושא"ס גבריאל נטעי בעמח"ס שליט"א,

    
      
          
         
          
        
        

         

      
       
         
        
         
          
         

     

        
        
         
         
         

     

         
        
         
         
          

        
       
        
          
        
        
        
        
        
            
         
         
         

ונפש, בלב הרם כערכו המכבדו בסשצ"ג כוח"ט בברכת המברכו

 

 
       

   

לפ"ק תשס"ח שבט ר"ח

הרב כש"ת המפורסם הגאון הרב ידי"נ מע"כ 
פארק. בארא פה גור כולל ראש שליט"א
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ונפש, בלב אוהבו ידי"נ הדברים, קיצור על לי ויסלח

 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשס"א וגו' שרית כי לסדר עש"ק

מוה"ר כש"ת א"א הגאון הרב ידידי מע"כ 
ושא"ס. גבריאל נטעי בעמח"ס שליט"א,
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על יסמוך שלא ואבקש ושכת"ר דושה"ט ידידו הנני ובזה
הדין מוצא במקור לעיין זמן לי הי' לא באמת כי כעת דברינו

ויאמר ונפש,ויען ובלב סלחתי,

 

 
   

יצו"א נ"י ברוקלין התשל"ו שביסוד יסוד ד' ליום אור

הי"ו, וכו' מוה"ר כש"ת הרה"ג חביבי ורב ידי"נ מע"כ
טאראנטא. בכולל
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ונפש, בלב לטובה בעדו המעתיר ידידו
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מוה"ר הגאון הרב נפשי ידיד מע"כ שליט"א
בנתניה. דיין רמות, אונגוואר בקרית

      
      
        
          
        
         

      

       
       
        
       
        
       
        
        
        
       
        
        
        
          
         
        
         
        
        
         
       
        

       

        
       
          

      

       
        
         
        

         
 

         
        
         
         
          

   

        
       
         
        

       

        
         
        
         
         
       
         
         

       

ברכה חיים שנת כוח"ט לברכת בעדו המעתיר דושכ"ת ידידו
ונפש, בלב והצלחה

 

 
  

יצו"א נ"י ברוקלין התשמ"ה הרחמים לחדש י"ג

וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ לחיים ויחתם יכתב החיים מחי
מוה"ר   .שבת פני מח"ס שליט"א,
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מחשבת מלאכת הטובה מחשבתו לגמור שיזכה בברכה החוזר
ידי"נ התורה לכבוד החותם ומקיים, דורש נאה תורה בהרהורי

ונפש, בלב

 

 
       

 

יצו"א נ"י ברוקלין התשנ"ט יהי' ברוך גם לסדר מוצש"ק

הב' צורב האי כבני לבי מחמד מע"כ  
.נ"י
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תתעבד רבא שגברא וי"ר אמת, דבר על ורכב צלח בברכת
ונפש, בלב הימים כל לטובה בעדך המעתיר אבות לתפארת
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יצו"א נ"י ברוקלין תשמ"ז קדושים כולם העדה כל כי לס' ג'

מוה"ר כש"ת ברקאי חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
  .שליט"א

      
     
         
         
        
          
         
          

      
      
       
        
         
         

   

        
       
         
        
         
         
          

 

       
       
          
         
          
         
         

        
       

        
        
        
        
         
         
        
          
        
          
         
         
        
       

   
 

 
  

יצו"א נ"י ברוקלין התשנ"ז מרחשון ר"ח
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דברי אלו אמת, דבר פי שיאמר י"ר אומר הוא מה ובצאתו
גופא בבריות ושנותיו ימיו לאריכות והמעתיר דושו"ט ידי"נ

ונפש, בלב החותם לאדוניו נרצע עבד מעליא ונהורא

 

 
     

       
       
         
        
         
           
         
          
        
         

          
         

       
         
         
          
        
         
       

   

       
       
        
        

       

     
       
         
         
         
        
         
       
         
         
         
          
        
          
         

       

      
        
        
        
         
         
        
          
          
         
        
         

 
        

יצו"א נ"י ברוקלין התשמ"ז רמה ביד יוצאים ובנ"י לסדר עש"ק

כש"ת וישר זך שכלו חוב"ט וו"ח הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר  בפילאדעלפיא ומו"צ רב שליט"א,
יצו"א.
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להרביץ שיזכה המשולשת בברכה המברכו ידידו בזה והנני
יכשל ולא העבודה ועל התורה על נח מי על עדתו וינהג תורה
לים כמים עמים יקהת ולו ינון יבוא עדי הלכה בדבר ח"ו

ונפש, בלב וחסדיו רחמיו ברוב ה' לישועת המצפה מכסים,

 

 
      

 

יצו"א נ"י ברוקלין התשס"ג בשלח ד'

הגדול הגאון הרב מע"כ גאב"ד שליט"א,
ת"ו. עיה"ק ירושלים
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במשיח עולם גאולת ויגאלנו צדק גואל לנו ישלח שמו והשי"ת
ונפש, בלב דושכת"ה ידידו ונפש כנפשו בב"א, צדקינו

 

 
      

תו"א י"ם אונגוואר קרית התש"ס,
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יצו"א נ"י ברוקלין התשנ"ז ב' אדר בדר"ח

בחיבוריו המפורסם הגאון הרב חביבי ורב ידידי מע"כ
כש"ת ומקיים דורש נאה היקרים  

ולתהלה. לשם המפורסמים הרבה בעמח"ס שליט"א,

      
     

          
          
         
        
        
        
          
          
         
          
           
        
         
         

       
  

       
         
         
          
        
          
           
         

       
       
         
          
        

      
        
         
         
        
        
          
         

       

ולברכה לטובה לו אשר כל ובעד בעדו המעתיר ידידו דברי אלו
עבד עין כהרף ה' לישועת המצפה טובים, ושנים ימים ולאריכת

ונפש, בלב לאדוניו נרצע
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יצו"א נ"י ברוקלין התשנ"ט גדול לגוי יהיה היו לסדר א'

גומרין אין אי"א וו"ח המפורסם הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת ההלל את עליו שליט"א

גבריאל. נטעי בעמח"ס
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תורה ולהרבות לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר דושכ"ג ידידו
ונפש, בלב עמים יקהת ולו ינון יבא עדי בכתב

 

 
      

   

יצו"א נ"י ברוקלין התשנ"ט גדול לגוי יהיה היו לסדר א'

גומרין אין אי"א וו"ח המפורסם הגאון הרב ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת ההלל את עליו שליט"א

גבריאל. נטעי בעמח"ס
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תורה ולהרבות לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר דושכ"ג ידידו
ונפש, בלב עמים, יקהת ולו ינון יבא עדי בכתב

 

 
     

התשס"ד שלח ה'

מוה"ר כש"ת הרה"ג מע"כ מח"ס שליט"א,
שלג. הנותן
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יצו"א נ"י ברוקלין התשנ"ח יתרו ב' בס"ד

החתן מע"כ ,תורה כתר הקדושה בישיבה הי"ו,
יצו"א. מעקסיקו
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ויזכה יפה יפה יעלה שזיווגו וי"ר התורה, בברכת בזה והנני
ידידו וברכת כעתירת בתומ"צ, עוסקים בנים ובני בנים לראות

ונפש, בלב מכירו בלתי

 

 
       
     

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ס בשמחה בו שמרבין לחדש כ"ח
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יצו"א נ"י ברוקלין התש"נ הארץ לו שקפצה לסדר ויצא ב'

מוה"ר כש"ת הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ 
פונוביזש. הקדושה ישיבה תלמיד שליט"א,
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ונפש, בלב דושכ"ת ידידו לעולם מועט אדם דברי אלו

 

 
   

ת"ו ירושלים ק"א פה התשס"ד, דברים ב'

מוה"ר כש"ת נו"נ וו"ח הרה"ג ידי"נ מע"כ 
.נ.י במאנסי רב שליט"א,

     
       
         
          
         
        
          
         

      

       
       
         
       
         
         

        

        
       
          
       

ונפש, בלב ושכת"ה דושה"ט ידידו ה', יברכך אומרים והקוצרים

 

 
       

תשל"ד. טבת כ"ד

       
      
       
        

         
         
          
          
          
         
         
        
        
       
         
          
         

       
       
        
         

      

         
      
          



      
        
         
         
         
          
        
         

  

 
     

ישראל יברך בך לסדר יצו"אא' נ"י ברוקלין התשמ"ז

מוה"ר כש"ת נו"נ וו"ח הגאון הרב היקר ידי"נ מע"כ אל
 וויקליף טלז הקדושה בישיבה ר"מ שליט"א,

אהייא.
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הנאמן ידי"נ וכעתירת כברכת מז"ט, בברכת שנית המברכו ידידו
ונפש, בלב
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יצו"א נ"י ברוקלין התשנ"ט ויק"פ ב' ליום אור

כבוד אומר כולו בנש"ק הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת  אב"י שליט"א,

ברק. בבני

     
      
        
        
        

 

      
      
          

 

        
      
        
         
        
        
       

       
        
         
        
        
       
        
          
       

    

       
       
        

      
       
         
        

 

      
     
        
        
         

       
       
        

     

ללומדיה התורה בברכת המברכו דושכ"ת ידידו הנני ובזה
ונפש, בלב ושמח כשר חג ובברכת

 

 
  

    

יצו"א נ"י ברוקלין הראשון אדר לחדש ט"ז

מוה"ר כש"ת בנש"ג הרהגה"צ ידידי מע"כ 
ב"ב. שליט"א
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ליהוי וטבא הוא טבא טוב, ולמזל והצלחה בברכה שיהי' יה"ר
ונפש, בלב עמים יקהת ולו ינון יבא עדי

 

 
      



ברוקלין מלכותך תנש"א ובו שנת למאור כתית לסדר ג'
יצו"א נ"י

וישמיענו ימחה, עמלק של שמו בשמחה, שמרבין בחודש
יהודה מנחת לה' וערבה השמים, מן טובות בשורות
לחיים, הארץ כנפות מארבע נדחינו ויקבץ וירושלים,

ר' הרה"ג ידידי מע"כ ובתוכם  ,שליט"א
יע"א. בב"ב יקרה אבן
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השתא עוד ונזכה פורים בשמחת מברכו ידידו הנני ובזה
וירושלים צדקינו משיח בביאת במועדו פסח קרבן להקריב

ונפש, בלב דושה"ט עין כהרף ה' לישועת המצפה הבנויה,

 

 
    

למ"טמונים כ"א הקטנים על גדולים להזהיר לס' ה'
יצו"א נ"י ברוקלין התשס"ג

מוה"ר כש"ת וו"ח הרה"ג מע"כ  ,שליט"א
לפתח הראשית רבנות שע"י הנישואין מחלקת מנהל

יע"א. תקוה
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ולהרבות השטן לגרש שיזכה וי"ר ורכב, צלח בברכת הנני ובזה
מלא בסל ידידו עמים, יקהת ולו ינון יבא עדי דקדושה גבולות

ונפש, ובלב ברכות

 

 
       
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשמ"ו הרחמים לחדש י"ב

רב ידי"נ מע"כ את טובים לחיים ויחתם יכתב חיים מחיי
מוה"ר כש"ת מחוכמים חבורים חובר חוב"ט גאון האי

 ספרים ועוד בהשם אשמח בעמח"ס שליט"א,
חשובים.

    
     
        
       
        
         

 

     
      
        
        
         
          
          
         
         
         
         
         
         
         
         

      

         
      
          
         

         
         

        
         
        
        
        
        

      
       
         
         
         
          
         
         
          
        
         
          
        
          
         
        
         

     

       
        
         
        
         
       
         
           
          

     

        
       
         
         
         
          
         
          

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


  

         
         

      

      
       
        
         
        
          
        
         
        

    

        
       
         
         
         
         
       
          
        
        
        
          

בכוח"ט המברכו דושכת"ר הנאמן ואוהבו ידידו דברי אלין
ונפש, בלב צדיקים, של בספרן

 

 
    

יצו"א נ"י ברוקלין תשנ"א כסלו ג'

       
        

 

        
       
         
          
        
        

        
        

       
        
          
         
         
          
         
          
         
         
       
         
        
         

      

 
   

יצו"א נ"י ברוקלין התשמ"ו מרוב יספר לא אשר לסדר ה'

כש"ת וו"ח הגאון הרב ידי"נ מע"כ משגיח
יצ"ו. אהייא וויקליף טלז, הקדושה בישיבה רוחני
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ונפש, ובלב נאמנה בידידות ושכ"ת דושה"ט ידידו דברי אלו

 

 
   

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ס תמוז

מוה"ר כש"ת פעלים רב וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ
.יצ"ו פארק בבארא ציון מנחם בק"ק רב שליט"א,
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ברוקלין התש"נ יקחו לא וחללה זונה אשה לסדר א'
יצו"א נ"י

אומר כולו המפורסם הגאון הרב חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת כבוד בעמח"ס שליט"א,

יצ"ו. טעננעסי מעמפיס ואב"ד אפרים רבבות

     
      
        
       
       
         

       
         
         
         
        
         
         
        
       
         
         

   

       
        
       
        
        
        
        

 

       
      
        

       
        
       
         
        
        
         
         
         
         
        
         
       
        
         

       
        

 

       
      
         
         
         
       
         
        
         
       
         
         
         

      
הרם כערכו ומוקירו המכבדו עת בכל דושכ"ת ידי"נ הנני ובזה

ונפש, בלב

 

 
     



יצו"א נ"י ברוקלין התשס"ג גדלי' צום

עליו גומרין אין וו"ח הרה"ג נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת ההלל את יועץ שליט"א,

בא"י. הרבנים דין לבתי המשפטי
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ויזכה יפנה אשר ובכל החדשה במשרה שיצליח בברכה והנני
ונפש, בלב ברכות מלא בסל החותם בספש"צ, לגמח"ט

 

 
   

       
         
        
          
         
           
           
          
         
         
        

       

        
        
        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

         
        
          
        
        
         
         
        
         

         

      
       
        
         
        
         
          
          
        
        
           
         
        
         
         

    

        
        
         
         
         
         
        
          
        
         
         
        

   

       
        

         
          
       
        
       
         
        

        

 
    

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ס ניסן ר"ח

מוה"ר כש"ת וו"ח חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
.ת"ו עיה"ק בירושלים הי"ו,
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בנ"י תשס"ח האבות אל וארא ב'

הרב כש"ת וכו' וו"ח ג"א הרה"ג מע"כ  
דשיקאגו הרבנים מועצת חבר שליט"א,
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יצו"א נ"י ברוקלין התשנ"ח שמרתי מצות ותרי"ג לס' ב'

מרביץ וו"ח הרה"ג וחמיד צבי מנוער נפשי ידיד מע"כ
מוה"ר כש"ת באמונה בצ"צ ועוסק חוהתורה בן

נ"י. ברוקלין פה יקרה אבן [זצ"ל], (שליט"א)
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עוד טובה לשיבה שתזכה רצון יהי לי כאח רע ידידי ועתה
ותזכה הבורא, לעבודת ואולם בריא ורענן דשן בשיבה ינוב
ותזכה לשלחניך, סביב זתים כשתילי צאצאיך, מכל נחת לרוב

ונפש, בלב הנאמן ידידך וברכת כעתירת שלחנות, לשתי
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יצו"א נ"י ברוקלין פה התשס"א נרות להדלקת א' ליל

מוה"ר הרה"ג ועיני לבי חמדת בני שליט"אמע"כ
קובץ מח"ס ת"ו, ירושלם אונגוואר בקרית הכולל ראש

א"ע. על קונטרסים
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הפך זה בכח ולך ותתחזק חזק חזק קולמוסי, שביתת תהיה פה
עד תתעבד ותקיף רבה שלאילנא וי"ר בה, דכולה בה והפך בה

באהבה, החותם אביך שמיא, רום עד נופיך דמטי
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כש"ת הרה"ג ועיני לבי חמדת היקר בני מע"כ 
ירושלים רמות אונגוואר קרית הק' דקהילתינו [רב שליט"א,

תובב"א]. עיה"ק
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עד מעלה מעלה לראותך ומצפה בעדך המעתיר דושה"ט אביך

ונפש, בלב וגדולה תורה של המעלות רום

 

 
   

יצו"א נ"י ברוקלין התשנ"ז סיון י"ז

וכו'. מו"ה מחותני לכבוד

        
       
        
          
       
       
        
         
        

        
         
          
          
          
          
        

         
         
          
         

 

        
        
        
          
        
        
          
        
         
         
        

       
       
        
        
         
        
         
       
        
         
        
        
        
        
          

      

  
 

 
   

יצו"א נ"י ברוקלין התשס"ב שבחו להגיד לסדר ד'

מוה"ר כש"ת וו"ח הרה"ג נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
.נ"י ברוקלין פה אב"י שליט"א,
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עם ולמע"ט ולחופה תורה לבעל בתו את לגדל שיזכה וי"ר
כל לטובה בעדכם המעתיר ידידו כברכת משפחתו, וכל ביתו

ונפש, בלב הימים

 

 
        

יצו"א נ"י ברוקלין התשנ"ז לך לך לסדר עש"ק

והדיינים ישיבות ראשי הגאונים הרבנים ידידי מע"כ אל
השלחן בדרכי מדין על יושבים ה' לדבר החרדים המומחים
מדור הקדושים ורבותינו מאבותינו שקבלנו מה כפי ערוך

ע"ה. רבינו משה מפי עד דור

הימים. כל וברכה שלום
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בפני הנדרסת אסקופה מרובים שמים לרחמי המצפה הכ"ד
ונפש, בלב לשמה התורה לומדי

 

 
     

יצו"א נ"י ברוקלין התשנ"ח הגאולה לחודש ז'

וכו'. כש"ת בצ"צ עוסק וו"ח הגאון הרב ידידי מע"כ
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לנחמתם ומצפה ישראל ובנות בני של בצערן המצטער דברי
לאדוניו נרצע עבד ישראל, דייני על ושלום ביתם, ולשלום

ונפש, בלב
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יצו"א נ"י ברוקלין התשס"ב רמה ביד לסדר ב'

הרב כש"ת וו"ח הרה"ג היקר ידידי מע"כ 
תו"א. עיה"ק ירושלים חשוב, רבני וטוען עו"ד שליט"א
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בידי דושכ"ת ידידו הנני ונפש,ובזה בלב ברכות מלא ובסל דות
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יצו"א נ"י ברוקלין פה התשס"ב יחוסיכם ספרי הביאו לסדר ב'

על היושבים ורבנן מרנן והצדיקים הגאונים כבוד מעלת אל
קדש זרע ישראל ובנות בני ותלמידיהם, ישיבות ראשי מדין,

הע"י. מחצבתם
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יצו"א נ"י ברוקלין התשס"ב בשלוה לישב יעקב ביקש לסדר ג'

הרב כש"ת וו"ח הרה"ג היקר ידידי מע"כ 
חשוב. רבני דין ועורך טוען שליט"א,

     
      

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

         
          
        
          
      
         
        
       
         
        
        
        

 

       
       
         
         
          
         
       
        
         
          
        
         
        
        
         
       
         
         

     

       
      

         
         
        
         
         
        
         

   

       
       
         
         
         
        
         
         
          
        
        
        
        
        

      
       
        
        
         
        
         
          
         
         

    

       
      
         
         
        
         
         
        
         
        
         
        
         
        
        
         
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

        
          
          
         

  

       
        
          

     

      
       
        
        
         
        
         
         

        
         
        
        
        
        
         
         
         
         

       
       
       
        
         
         
         
         
        
         
          
         

       
      

         
         
        
         
          
         
       
         
       
       
         
         
       
         
         
        

    

      
      
       
       
         
        
         
       
          
         
          
        
        

        
       
        
         
         
         
         
         
         
         
        
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

           
          

         
         
        

  

     
       
        
         
         
        
         
         
       
       
         
         
         

 

       
        
          
         
          
         

  

       
        
         
         
         
         
         
          
          
         
         
         
         
          

        
        

   

       
       
         
         
       
         
         
        
         

       

       
      
         
       
         
        
         
         
        
        
         
        
        
        

         
 

      
     
        
       
         
         
        
        
        
        
         
       
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

         
 

       
       
        
         
          
         
         
        

        
        
          
         
         
         
        
          
          
          
         
         
        
        
        

 

       
        
         
         
        
         
        
         

 

        
       
        
         
        
         
         

        
          
         

   

 

       
       

       
        
         
         

   

         
        
         
         
         
          
        
         
         

 

       
       
         
         
          
         

        

      
       
        
         
         
       

    

על לעמוד ונזכה הלכה בדבר אכשל שלא וי"ר אסתגר, ובזה
יבא עדי כ"ש זיז אפי' וקבלתינו רבותינו מדברי נזוז ולא האמת
מלא בסל המברכו בעדו המעתיר ידידו עמים, יקהת ולו ינון

ונפש, בלב ברכות
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יצו"א נ"י ברוקלין התשנ"ז ימים והארכת לסדר ג'

מע"כ שצ"ג בספרן ארוכים טובים לחיים יכתב החיים מחיי
וחסיד ותיק המפורסם הגאון הרב נעלה מאד היקר ידידי

מוה"ר כש"ת  פריימאן אב"ד שליט"א,
צדק. מאזני שו"ת מח"ס הרבנים דהתאחדות וראב"ד
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אהבתי יודע כ"ת כי לי היקרים בדבריו להשתעשע קצת הארכתי
למען כי גם נאמנה, אהבה מנעורי להבחל"ח זצ"ל אביו למר
מהליכת ישראל ובנות בני למנוע הגדולה והמצוה האמת
ועוה"ז, עוה"ב שאובדים רעה לעצמם גורמים שבעונ"ה ערכאות

ונפש, בלב דושכ"ת כוח"ט בברכת אסתגר וכעת

 

 
   

נוא ברוקלין התשס"ג הקטנים על גדולים להזהיר לסדר ג'
יצו"א יארק

שלשלת המפורסם הגאון הרב נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
כש"ת וו"ח ג"א היוחסין   ,שליט"א

ג"ח. צדק מאזני ובעמח"ס הרבנים דהתאחדות ראב"ד
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ונזכה ה' יתן הראשונות על חוזר והנני דושכת"ר ידידו דברי אלו
ונפש, בלב ברכות מלא בסל החותם עין, כהרף ה' לישועת

 

 
        

יצו"א נ"י ברוקלין התשנ"ז הרחמים לחדש י"ב

מוה"ר כש"ת וו"ח הרה"ג ש"ב מע"כ  
התרגום. על יהונתן חפץ בעמח"ס שליט"א,

      
       
          
         
          

 

       
      

       
         
         

    

       
       
         
          
         
         

         
         
         

       
       
        
         
         
         
         
        
         
         
          
         
         
        

     

         
         
         

   
 

 
      

  

ירושלים אונגוואר קרית פה התשס"א, אב מנחם ח"י
ת"ו עיה"ק

הרב כש"ת היוחסין שלשלת הגאון הרב מע"כ ,
תו"א. ירושלים ק"א וחו"פ בנתניה בבי"ד דיין
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הדרך, אם על הנני כי כעת עצמי לקבוע אוכל לא ולמעשה
תתעסקו אל ז"ל ופירשו בדרך תרגזו אל נאמר עכשיו של ועל
מעכ"ת ויזכה הלכה. בדבר ח"ו נטעה שלא ה' יתן הלכה. בדבר
יבוא עדי שמים ויראת בתורה הגדול בכוחו בעוה"ז ש"ש לקדש
בנ"י עם לשרת העומד לאדונו נרצע עבד עמים, יקהת ולו ינון

כוח"ט, בברכת ונפש, בלב
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יצו"א נ"י ברוקלין התשס"א הפסח חג מוצאי

כש"ת הגאון הרב מע"כ אוצר ר"י שליט"א,
ת"ו. בארה"ק ברחובות התורה
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המברכו הארץ מן הטומאה רוח ויעביר משגיאות יצילנו והשי"ת
ונפש, בלב ללומדיה התורה בברכת

 

 
      

  

יצו"א נ"י ברוקלין התשמ"ה תצא כי מוצש"ק

ולהחתם להכתב הרחמים, מאב אבקש הרחמים, בחודש
ראשי ורבנן מרנן ברחמים, לחיים צדיקים של בספרן
הגונים תלמידים מעמידים ארץ גאוני תורה מרביצי ישיבות
שנים פי לקח שמואל ה"ה בדורינו, סגולה מיחידי וחשובים,

מוה"ר הגדול הגאון [זצ"ל] (שליט"א)
מוה"ר הגדול הגאון קאמר שפיר ומשה מיר, ישיבת ראש

  ישיבת ראש [זצ"ל] (שליט"א)
יצו"א. נ"י ברוקלין באבוב
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ופאה שכחה לקט לקטתי אשר לעולם מועט אדם דברי אלו
אלו דברי שיוטבו ואקוה שואל הנעשה לארי שועל משבולת
שנזכה וי"ר רבנן, מלכי מאן מלכים שלחן על ניחוח לריח ויעלו
ענינים ובפרט הלכה בדבר אכשל ולא תורה של לאמיתה לכוין
ולדחות עולם של ברומו עומדים ששניהם וג"ע פק"נ חמורים
הצד מן פותחין נפשות ובדיני גדול אחריות הוא זה מפני זה
עבד הטוב דושהד"ג בגדולים, שיסתיים ואקוה הקטן, והוא
טובים לחיים בספשצ"ג כוח"ט בברכת אתכם המברך ה' לעבדי

ונפש, בלב ושלום ארוכים
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יצו"א נ"י ברוקלין התשמ"ו בהעלותך א'

ברבים תורה מרביץ המפורסם הגדול הגאון הרב מע"כ
מוה"ר כג"ת ראש [זצ"ל], (שליט"א)

נ"י. ברוקלין מיר ישיבת
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ונפש, ובלב נאמנה בידידות דושכ"ג ידי"נ הנני ובזה

 

 
     

   

יצו"א נ"י ברוקלין התשמ"ו מרים להם ותען לסדר א'

הרב כש"ת הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ 
.שליט"א
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ונפש, בלב לו, אשר כל ושלום דושה"ט

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשמ"ז, בהעלותך עש"ק

מוה"ר כש"ת החסיד הרה"ג ידידי מע"כ 
נ"י. ברוקלין סטאלין הקדושה בישיבה מר"י שליט"א,
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ונפש, בלב התורה לכבוד עה"ח באתי ובזה

 

 
    

יצו"א נ"י ברוקלין שבט ט"ו לאילנות ר"ה

ה"ה חוב"ט הרעיון זך דישיבתינו חביב תלמיד אהובי מע"כ
כמר החשוב הב' אונגוואר בקרית הי"ו

ת"ו. עיה"ק ירושלים רמות
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בישיבה לומדים ב"ה אשר טובות לשמועות שמח הנני מאד
בעיון ולומד לעצתי ששמע לשמוע שמחתי וגם רבה, בהתמדה
והנני יצליח, בידו וחפץ ה' יתן ואחרונים, בראשונים בחו"מ
בהשכל התורה גדולי להיות שתזכו כולכם ובעד בעדו מתפלל
כברכת במצוותיו, לבנו וידבק בתורתו עינינו יאיר וה' ובדעת,
לישועת ומצפה ואחד אחד כל של דושה"ט ידידכם וכעתירת

ונפש, בלב עין כהרף ה'

 

 
 

יצו"א נ"י ברוקלין התשנ"ט התורה חקת לסדר א'

מוה"ר כש"ת וו"ח הגאון הרב היקר ידידי מע"כ
  נ"י במאנסי אב"י שליט"א,

ושא"ס. איש מחזה ובעמח"ס יצ"ו

     
      
        
         
         
         
        
       
         
        
        
          
        

  

        
       
           
         
          
        
        
         
         
         
        
         

   

    

       
        
         
          
        
         
        
        
         
           
         
         
         

   

       
       
        
         
         
         
       

   

דפדפתי קונטריסו על תודה וגם דושכ"ת, ידידו הנני ובזה
שיזכה י"ר לאורייתא, וחילו כחו יישר הרבה ונהניתי בו
ברכות מלא בסל החותם דושכ"ת ידידו הרבים, ממזכי להיות

ונפש, בלב

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 
       



יצו"א נ"י ברוקלין אחיך את תשנ"א לא שנת סיון ער"ח
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יצו"א נ"י ברוקלין התשס"ד למ"טמונים כ"ט

הרב כש"ת החסיד הרה"ג נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
 המפורסם הרהגה"צ מנוער ידי"נ בן שליט"א

כ"ץ לייב יהודה חיים מוהר"ר תפארתו גאון הדרת כבוד
סערדאהעל. גאב"ד שליט"א

     
       
        
       
         
        

         
         
        
         
         
         
          
        

       

      
      
        
       
         
         
         
        
       
         
         
          

  

      
      
         
         
         

       

        
       
          
          
         
       

         
         
          
          
         
         

   

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

       
       
         
         
       
       
         
        
        
           
           
       

   

ונפש, בלב אביו, בית ולכבוד לכבודו החותם דושה"ט ידידו

 

 

  
      

    

יצו"א נ"י ברוקלין התשנ"ח מקדש לי ועשו לסדר א'

ויתקדש ימחה, עמלק של שמו בשמחה, בו שמרבין בחודש
ושלמים יראים הגאונים הרבנים ידידיי מע"כ ע"י שמים שם

מוה"ר הרה"ג ה"ה כש"ת הרב הרה"ג שליט"א,
  והר הרבשליט"א, ה"ג 

יצו"א.,שליט"א לייקוואוד חרדים דקהל ממונות לדיני בד"ץ
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ב לאדוניו, נרצע עבד הנדרסת ונפש,אסקופה לב
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יצו"א נ"י ברוקלין התשל"ח ראשון אדר

הבושם, ערוגת המפורסם, הגאון הרב נפשי ידיד מע"כ
מוה"ר כש"ת ופרישא, חסידא אבד"ק שליט"א

ושא"ס. שלום דברי ובעמח"ס אודווארי
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ונפש, בלב החותם דושה"ט ידידו דברי אלו

 

 
     

יצו"א נ"י ברוקלין התשמ"ה עיו"כ

מוה"ר הנכבד הרבני כבוד  .יצו"א נ"י מאנסי
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מכירו, בלתי מוקירו דושה"ט וגמח"ט טבא לפתקא שיזכה וי"ר
ונפש,בלב

 

 
      

 

יצו"א נ"י ברוקלין התשנ"ט תמיד נר להעלות לסדר ה'

מוה"ר כש"ת הצדיק הגאון הרב מע"כ 
ירושלים חכם תורת ישיבת ראש שליט"א,
ת"ו. עיה"ק
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לך ואין בשלום ישראל עמו את יברך הוא שלו שהשלום מלך
כערכו מוקירו דושכ"ת ידידו השלום. אלא ברכה מחזיק כלי

ונפש, בלב הרם

 

 
       

 

יצו"א נ"י ברוקלין תשס"ד למ"טמונים כ"ב

ליובאוויטש חב"ד רבני של הכללי הרבנים ועד כבוד
הרה"ג וכבוד שליט"א וקאנאדא בארה"ב 

מזכיר. שליט"א
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ונפש, בלב התורה כבוד למען החותם

 

 
      

       
       
         
          
        
        
         
         
         
         
          

        
        
         
          
          

          
        
          

       
        
        
           
           
          
          
         
          

 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשנ"ז לטובה שוין כולם לסדר ה'

וחסיד, ותיק אגוזים, גל המפורסם, הגאון הרב ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת  פריימאן אב"ד שליט"א,

צדק. מאזני ובעמח"ס הרבנים דהתאחדות וראב"ד
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ונפש, בלב דושכ"ג ידידו הנני ובזה

 

 
     

יצו"א יארק ניו ברוקלין התשנ"ז, ימים והארכת לסדר ג'

מע"כ את שצ"ג בספרן ארוכים טובים לחיים יכתב החיים מחי
וחסיד ותיק המפורסם הגאון הרב נעלה מאד היקר ידידי

מוה"ר כש"ת  פריימאן אב"ד שליט"א
צדק. מאזני שו"ת מח"ס הרבנים, דהתאחדות וראב"ד
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ונפש, בלב דושכת"ה כוח"ט בברכת ידידו הנני ובזה

 

 
       

 

יצו"א נ"י ברוקלין התשנ"ז למ"טמונים מ"ח הגבלה לימי ב'

מוהר"ר גיסי חתן מע"כ ,רבני פרקליט הי"ו,
שומרון. קרני
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יצו"א נ"י ברוקלין התשמ"ח התשובה לימי ד'

בנש"ק החשוב הב' ידידי מע"כ .הי"ו
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ונפש, בלב כוח"ט, בברכת ומברכו דו"ש ידידו
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יצו"א נ"י ברוקלין פה התש"ס, ראש בשמים לסדר ד'

צמ"ס אבהן ובר אוריין בר ויקירא רבה גברא האי מע"כ
מוה"ר כש"ת המפורסם הגאון הרב דחיטא מרא 

 יצו"א בפאריז מצויינים כולל ראש שליט"א,
ב"ח. מים פלגי ומח"ס
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עדי חוצה מעינותיו ויפוצו תורה להרבות שיזכה בברכה והנני
בלב דשכ"ת ידידו וברכת כעתירת עמים, יקהת ולו ינון יבא

ונפש,

 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשס"א לעשור כסא בין

בנש"ק המשכיל הב' כנפשי היקר נכדי מע"כ 
.עיה"ק ירושלים טשעבין בישיבת הי"ו,
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על ורכב צלח התורה ובברכת גמח"ט בברכת לברכך הנני ובזה
בטוח הנני ואי"ה בה, דכולה בה והפך בה והפך אמת דבר
ותעלה תשכיל אשר בכל תצליח הקדושים אבותיך שבזכות
כברכת המעלות, רום עד וקדושה התורה במעלות מעלה מעלה

ונפש, בלב א"ז ועתירת

 

 
      

       

ה'תשכ"ו למטמונים ל"ג מוצש"ק

פלג מלא המופלג הב' כבוד תלמיד ,
טעלז. בישיבת
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בה הפך אמת דבר על ורכב צלח בברכת לברכו הנני ובזה
וללמד ללמוד שיזכה וי"ר תזוע, לא ומינה בה דכולה בה והפך

ונפש, בלב דושה"ט בלימודו, ויצליח ולעשות לשמור

 

 
      

  

תשמ"ב אמור פ' עיה"ק בירושלים בכולל שיעור
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הרב כבוד .הקדושה בישיבתינו ר"מ שליט"א,
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יצו"א נ"י ברוקלין התשנ"ט פינחס ב'

מוה"ר כש"ת וו"ח הרה"ג ידידי מע"כ .שליט"א

      
     
         
         
        
        
         
         
       
        
          
         

        

       
       
       
        
         
          
         
           
         
          
         
         

          
       

         
        
         
       
        
         
          
         
          
         

        

       
       
          
         
          
        

   

הקדושה לארצינו לעלות בעזה"י מתכונן ואני הז"ג אין כי והיות
צדקינו משיח לביאת שנזכה וי"ר מעטים דברי יהיו כן על
שערים, מאה ה' ויהפוך המצרים, בבין שופר קול ולשמוע

ונפש, בלב לטובה בעדו המעתיר ה' ויברכהו

 



    
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשס"ג עטרות עשר לסדר עש"ק

הרב כש"ת המפורסם הגאון הרב ידידי מע"כ 
.יהושע זכרון בעמח"ס ועוד שאפראן אב"ד שליט"א,
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מאד מוטרד והנני הקדושה מארצינו באתי עתה רק כי והיות
יברכך לו אומרים והקוצרים הדברים, קיצור על סליחתו אבקש

ונפש, בלב ה',

 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשל"ג יתרו א'

כמר ושלם ירא הח' הב' מע"כ בן הי"ו,
הי"ו. שמואל מוה"ר הרבני לידידי

       
        
          

     

      
       
         
        
         
         
        
         
         
         
         
        
         

   

   
 

 
       

יצו"א נ"י ברוקלין התשד"מ לפניהם תשים אשר לס' עש"ק

כש"ת והיקרים החשובים דדהבא צנתרי תרי הני מע"כ
מוה"ר גאון האי רב נכדי הי"ו, 

יצו"א. אהייא וויקליף טעלז הקדושה בישיבה זצוק"ל,
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שתזכו וי"ר ורכב צלח בברכת הפתיחה מעין לסיים הנני ובזה
ינון יבא עדי ולתפארתם, אבותיכם בזכות התורה גדולי להיות

ונפש, בלב דושה"ט מכסים, לים כמים עמים יקהת ולו

 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשס"א שבט ר"ח

ידידי מע"כ אחריו בניו את יצוה אשר אברהם הוא אחד
הרב כש"ת הרה"ג נעלה מאד היקר  

יצ"ו. לייקוואוד תורה שערי ישיבת ראש שליט"א,
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ויזכה חבריו בו וישמחו עוררים בלי טוב מקום לו שימצא וי"ר
וברכת כעתירת ולהאדירה תורה ולהגדיל לרבים תורה להרביץ

ונפש, בלב מרובה בהצלחה המברכו ידידו

 

 
    

יצו"א נ"י ברוקלין הפסח חג אסרו

מוה"ר כש"ת חוב"ט וחסיד ותיק הגאון הרב ידידי מע"כ
  ת"ו ירושלים בעיה"ק דומ"ץ שליט"א,

משה. וישב ובעמח"ס
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שם, עוד שכתב מהדברים הרבה ונהנתי למילין, קנצי אתן ובזה
לרחמי והמצפה ברעדה החותם ושכת"ר דושה"ט ידידו והנני

ונפש, בלב עין, כהרף ה' ולישועת שמים

 

 
  

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ס תולדות ה'

ר' הרה"ח ידידי מע"כ .יצ"ו באלטימאר הי"ו,

      
      
        
        
       
       

      
      
      
         
        
         

     

     
      
        
         
         

     

 
 

 
     

יצו"א נ"י ברוקלין תשס"ד למ"טמונים כ"ג

ליובאוויטש חב"ד רבני של הכללי הרבנים ועד כבוד
הרה"ג וכבוד שליט"א וקאנאדא בארה"ב 

מזכיר. שליט"א
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ונפש, בלב התורה כבוד למען החותם
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יצו"א נ"י ברוקלין התש"ס העם ויאמן לסדר ה'

הב' חורב, בחוקי עוסק צורב, האי מע"כ .הי"ו

       
    
       
        
         
         
         
         
        
          
        
         

   

        
       
         
       
          
          
        
        
          
         
        
         
          
           
           
         
        
          
         
         
         
         

       

   
 

 
     

יצו"א נ"י ברוקלין התשס"א חקת לסדר ג'

מוה"ר כש"ת חורב, בחוקי עוסק צורב, האי מע"כ
.הי"ו
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התשס"א, תמוז ער"ח לו אשר את ה' ויודע בוקר לסדר ד'
יצו"א בנ"י

שליט"א הב"ד חברי וכו' ה"ה הגאונים הרבנים ידידי מע"כ
ת"ו. עיה"ק ירושלים
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יצו"א נ"י ברוקלין התשס"א קדושים כולם העדה כל לסדר ב'

כש"ת בנש"ק וחסיד ותיק המפואר הגאון הרב ידידי מע"כ
מוה"ר דק"ק דב"ד ראב"ד שליט"א,

נ"י. ברוקלין קארלסבורג

    
    
          
         

       
       
          
        
         
           

         
          

  

       
       
         
          
       
         
         
          
      
        
         
       
         
       
        
         
         
          
         
         

        
         
         
        
          
          
        
       
        
         

 

         
       
         
        

     

ובלו"נ, בידידות דושה"ט ידידו בזה והנני
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יצו"א נ"י ברוקלין התשנ"ט הצדיק ה' לסדר ה'

ר' צורב האי מע"כ  .הי"ו
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ונפש, בלב ללומדיה התורה בברכת

 

 
       

תובב"א ארה"ק התשמ"ז, שבט כ"ג

ת"ו עיה"ק ירושלים גור בכולל שיעור
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יצו"א נ"י ברוקלין פה התשנ"ח, המגילה לקריאת ראשון

הרה"ג ידידי כבוד מעלת אל בשמחה, שמרבין בחודש
מוה"ר כש"ת אי"א וו"ח ומופלג מופלא 

יצו"א. נ"ז לעיקוואוד חרדים דקהל דומ"ץ שליט"א,
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לב וטוב פורים בשמחת המברכו דושכ"ת ידידו דברי אלו
ונפש, בלב תמיד, משתה

 

 
     

כמר הבה"ח ועיני לבי חמדת היקר נכדי מע"כ
 .הי"ו

     
       
         
         
        
        
         
          
          
         

  

       
       
         
         
         
         
        

      

       
       
        
        

         
         
          
         
          
         
         
        
         

         
        
        
          
          
          

     

       
     
         
          

        

        
       
         

 

    
 

 
       



יצו"א יארק נוא ברוקלין התשכ"ו, תמוז ג' ליום אור ב"ה,

יאמר קדוש תמים, צדיק עוזנו, גאון בתיה, כבר ליה דזיו
ליה, גלין דמטמרן שבסנהדרין, מופלא הרבנים, רב לו,
מרן כ"ק החזק, פטיש הימיני, עמוד והדרו, הדור מופת

  .שליט"א
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אין אמנם לקצר שראוי במקום הארכתי קולמסי, שביתת ופה
תורתך ולולי הקדושה, בתורה מלהשתעשע גדול תענוג לי
צדיקים, רגלי בעפר המתאבק דברי בעניי, אבדתי אז שעשועי
ונפש, בלב באהבתו קשור אורייתא, דיקר ומקמא קמיה דסגידנא
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יצו"א נ"י ברוקלין התשמ"ו קדושים לס' ב'

ומדברנא דעמיה רבא הגדול הגאון רבא לגברא רבא שלמא
מוה"ר מרן התורה שר תלפיות תל דאומתיה 

.תו"א ב"ב פונוביז ישיבת ראש [זצ"ל], (שליט"א)
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המחוה דברינו, עלי הבדולח עינו ישים שמעכהדר"ג ואקוה
ונפש, בלב באהבתו, קשור שלום בשים קידה

 

 
  

יצו"א נ"י ברוקלין התשמ"ו חנוכה זאת

הב' לגאון עדיו ועיני לבי חמדת בני אהובי מע"כ
עבגצ"א. הי"ו
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מתעמק ושאתה מדבריך שנהנתי הפתיחה מעין חוזר הנני ובזה
תזוע, לא ומינה בה דכולה בה והפוך בה הפוך רבותינו, בדברי
בעדך המעתיר אביך תזוע, לא כשמינה בה כולה מתי דע כלומר
ובכל והקדושה התורה מעלות המעלות, ברום לראותך והמצפה

ונפש, בלב עמים, יקהת ולו ינון יבוא עדי הצלחה מיני
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ירושלים אונגוואר, קרית ברכה, היום לפניכם נותן לסדר ה'
התשס"ד עיה"ק

לחיים בברכה להתברך ונזכה ה' יתן והרצון, הרחמים בימי
הגאון הרב ידידי מעכ"ת ובתוכם הטוב, מה' ורצון טובים

הרב כש"ת  .ברק בבני רב שליט"א,
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יצו"א נ"י ברוקלין תשכ"ט שרה חיי ב'

הב' יפה שדעתו כהן ידידי מע"כ  .נ"י

      
     
          

        
 

      
       
         
         
         
        

         

       
         
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

          
        
          
         
         

        
       
        
         
          
         
        
        

         
        

     

       
      
          
        
          
          
        

        

שיזכה וי"ר הפרקים, בין להשיב הספקתי אשר הטרוד דברי אלו
מלכא דאתי עד יתעביד ותקיף רבא ולאילנא לשמה תורה ללמוד

ונפש, בלב התורה בברכת המברכו שמיא, ענני עם משיחא

 

 
     

 

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

תל הדור פוסק הגאונים גאון הרבנים רב וידידי ידי"ע מע"כ
כקש"ת ת"ו עיה"ק ירושלים בתוככי אלקים נשיא תלפיות

מוה"ר שמו מרבן גדול  .שליט"א
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והמעתיר הפתיחה מעין החותם הנאמן אוהבו ידידו דברי אלו
להרבות שיזכה וי"ר ורעננים, דשנים ושנים ימים לאריכות בעדו
עמים, יקהת ולו ינון יבא עדי ישראל בית לכל ודעת תורה

ונפש, בלב החותם לאדוניו נרצע עבד דברי

 

 
    

נ"י ברוקלין התשמ"ו בארצכם לבטח וישבתם לסדר עש"ק
יצו"א

חבורים חובר המפורסם, הגאון הרב חביבי ורב ידידי מע"כ
מוהר"ר וכו' ההלל את עליו גומרים אין מחוכמים,

ובעמ"ח ת"ו ברק בבני ור"מ רב שליט"א,
ועוד. נתן להורות ספרי
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תלביש קרעים כתבתי שכתבתי מה וגם הז"ג אין כי והיות
סלחתי, ויאמר ויען סליחתו, אבקש וע"כ פעמים כמה והפסקתי
יבא עדי יבול לא ועלהו ובעטו בעתו פריו ליתן שיזכה וי"ר

ונפש, בלב דושכ"ג ידי"נ עמים. יקהת ולא ינון
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יצו"א נ"י ברוקלין התשמ"ו זהב זר לו ועשית לס' ג'

כש"ת וו"ח הרה"ג מע"כ  רב שליט"א,
יצו"א. נ"י מאנסי מאיר בית בביהמ"ד

       
        

  

        
         
         
         
         

         

        
         
         
         
       
         
        
           

        
         
          
         
        

 

בלב דושה"ט מכירו בלתי מוקירו לעולם מיעוט אדם דברי אלו
ונפש,

 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשנ"ג למ"ט-מונים י"ד אייר ער"ח

צדיק בשמים, ראש אגוזים, גל המפורסם הגאון הרב לכבוד
מוה"ר כקש"ת בנש"ק תמים,  שליט"א

דעדה רבה דינא בבי חבר כעת שטראסבורג, גאב"ד
תורה קנין שו"ת ובעמח"ס ת"ו עיה"ק ירושלים החרדית

ושא"ס. ז"ח
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מכתביו על רבה בתודה הראשונות על החוזר ידי"נ הנני ובזה
וכל דושכ"ג היקרים, בדבריו עוד לעיין מקוה והנני היקרים,

ונפש, בלב לטובה אליו הנלוים וכל לו אשר

 

 
 

תו"א עיה"ק י"ם אונגוואר קרית פה התשס"א, הרחמים חודש

תלפיות תל הדור פאר הרהגה"צ וידי"נ, עליון ידיד מע"כ
מוהר"ר כקש"ת בקילוסין, מוכתר היוחסין, שלשלת

 ק"צ מצאנז, אדמו"ר כ"ק שליט"א,
ת"ו. נתניה
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הז"ג אין כעת מ"מ דיו עוד נשאר כי והגם קולמסי, שבתה ופה
רועה להם שיש כצאן ה' עדת לנהל שימשיך ויה"ר יותר,
ויקיצו עמים יקהת ולו ינון יבא עדי ממלכתו על ימים ויאריך

ונפש, ובלב כפולה בתודה החותם חברון, ישיני עם מעיר

 

 
    

   

מוה"ר הרה"ח ידידי למע"כ  .הי"ו
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כי עדוהיות עלי לסמוך שלא ונא יותר, אאריך לא מאד טרוד אני
ונפש, בלב ובברכה בידידות ירושלים. גדולי אצל בדבר שתחקור

 

 
        
      



יצו"א נ"י ברוקלין התש"ס יעקב רוח ותחי לסדר ה' ליום אור

כש"ת וחסיד ותיק הרה"ג ועיני לבי חמדת יקירי בני מע"כ
אונגווארמוה"ר בקרית הכולל ראש שליט"א,

ת"ו. עיה"ק ירושלים
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משפחתך, וכל קודש נאוה ביתך ובעד בעדך המעתיר אביך כ"ד
עמים, יקהת ולו ינון יבא עדי למעלה ומזלך קרנך ותרום

ונפש, ובלב באהבה

 

 
      

  

       
     
        
         
        
          
        
       
         

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


  

         
      

        
        
         
        
         
         
          
          

   

 
    
    

יצו"א נ"י ברוקלין התשס"א הקדוש יום ערב

כש"ת היוחסין שלשלת הדר עץ פרי המופלא ידידי מע"כ
  .נ"י ברוקלין שליט"א,

      
     
          

       
          
            

    

       
        
        
        
         
          
        
         
         
          

        

        
      
         
         
          
         

        
         
         

       

         
       
          
         
        
         
          

       

      
       
         

          
         
          
           
          
        
        

 

       
       
          
        
        
         

      

       
         
        
        
         
           
          
         
        

       
        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

        
          
         
          
       
         

    

       
        
         
        
        
        
        
        
         
           
        
        
          
         

    

        
        
       
         

      

       
       
        
         
         
        
          
       
          
         
       
         
           
         

        

        
         
        
        
        
         
         
       
          
         
          
         
         

    

        
       
         
        
         
           

     

     
       
          
         
         
         

   

       
         
         
         
          
         
         
          
          

של בספרן להחתם שיזכה וי"ר כ"ת, ושלום דושה"ט הנני ובזה
ונפש, בלב ידידו וברכת כעתירת צדיקים
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יצו"א נ"י ברוקלין תשס"ד תצא, כי לסדר ג' בס"ד

ר' הגאונים הרבנים לכבוד וכט"ס ארוכים חיים
 'ר ומשנהו מלבורן, הגדולה בישיבה ר"מ

  הנהלה ויו"ר מלבורן חב"ד דק' אב"ד
שליט"א. חב"ד גדולה ישיבה של הכללית

     
       
       
        
         
        
        
        
        
       
        

    

     
        
        
         

         
      
       
        
       
          
         

      
      
          
        
         
        
          

       

        
       
         
          

          
          
         
         
         
         

  

ונפש, בלב כוח"ט בברכת נפשכם ידיד הנני ובזה

 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התש"מ לטובה שוין כולן לסדר ה'

הדר עץ פרי בנש"ק חורב, בחוקי עוסק צורב האי מע"כ
הב' מפארים שמו  מחותני בן הי"ו
מוהר"ר הרהגה"צ  .[זצוק"ל] שליט"א
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אמת דבר על ורכב צלח התורה בברכת המברכו וש"ת דושה"ט
ונפש, בלב התורה, במעלות

 

 
     

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

הרה"ג כש"ת ברקאי חוב"ט נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
מוה"ר  בית בכולל יקרה אבן שליט"א,

יצ"ו. לייקוואד גבוה המדרש
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והקוצרים יותר כעת להאריך אוכל לא הז"ג אין כי ומחמת
ונפש, בלב ושכ"ת דושה"ט ידידו כוח"ט, בברכת יברכך אומרים

 

 
  

יצו"א יארק נוא ברוקלין התשס"ג טבת כ"א

המופלג החתן הבחור מע"כ  .הי"ו

     
      
        
         

 

     
      
         
         
         
          

  

בית לבנות מעלה מעלה ויתעלה יפה, יפה יעלה שזיווגו י"ר
ללומדיה התורה בברכת המברכו אבות, לתפארת בישראל נאמן

ונפש, בלב ברכות מלא בסל
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מוה"ר הגאון הרב נפשי ידיד מע"כ ,שליט"א
בנתניה. דיין רמות, אונגוואר בקרית

     
      
         
        
       
        
        
        
         
       
          

     

      
       
       
          
           
        
          
        
          
          
         
         
          
           
          
        

    

       
        
       
          
        
         
         

   

בשנת ולהתברך לכוח"ט שיזכה בעדו המעתיר דושכ"ת ידידו
ונפש, בלב והצלחה, ברכה חיים

 

 
       

יצו"א נ"י ברוקלין התשמ"ו ניסן ד'

חורב בחוקי עוסק צורב האי נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
ר' הקדושה בישיבה אהל יושב שליט"א,

ב"ב. פוניבוז

       
      
        
        

       
        

      

       
      
       
        
         
          
          
        
          

       

   
 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשמ"ו, אלקים וישמע לס' ד'

דקציעות דליטרא תנא הגאון הרב חביבי ורב ידידי מע"כ
מוה"ר כג"ת בישיבת ישיבה ראש שליט"א,

יצו"א. אהייא וויקליף טעלז
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וכל דושכ"ג ידי"נ יותר, להאריך יכולתי לא הזמן חוסר ומחמת
ונפש, בלב עין כהרף ה' לישועת המצפה אליו הנלוים

 

 
     

יצו"א נ"י ברוקלין התשנ"א, ואברכך לסדר ב'

מוה"ר כש"ת חוב"ט הרה"ג ידי"נ מע"כ 
.יצ"ו בלייקוואד יקרה אבן שליט"א,
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ונפש, בלב כאש"ל ושלום דושה"ט

 

 
      

נ"י ברוקלין התשמ"ז האזינ"ה לשועתינו לס' בשבת ד' יום
יצו"א

אפיקי על כיונים עיניו המפורסם הגדול הגאון ידי"נ מע"כ
מוה"ר כג"ת התלמוד ים  ,[זצ"ל] שליט"א

נ"י. ברוקלין יוסף בית דישיבת ר"מ
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של בספרן גמח"ט בברכת הפתיחה מעין ומסיים דושכ"ג ידי"נ
ונפש, בלב וכט"ס לחיים גמורים צדיקים

 

 
   

ודעת תורה לאברכי היומי דף ב"ק למס' הדרן

יצו"א נ"י ברוקלין תשס"ב דחנוכה ביומי
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יצו"א נ"י ברוקלין התשס"א לעשור כסא בין

בנש"ק המשכיל הב' כנפשי היקר נכדי מע"כ 
.עיה"ק ירושלים טשעבין בישיבת הי"ו,

       
        
         
         
        
         
         
         
          
         
         
          

        
        

 

         
        
         
        
         
          
           
          

          
           
         
          
          

       

       
         
        
        

    
 

 
      

      

יצו"א נ"י ברוקלין התשמ"ו להדלקה ד'

וזדים גאותו, ישראל על וישים נסים, לנו ירבה הנסים, בימי
הגאון נפשי וידיד עליון ידיד ניהו הוא תורתו, עוסקי ביד
אניס לא רז כל תמים צדיק תלפיות תל ומגדול, מעוז הגדול,

מוה"רליה כג"ת והדרו הדור פאר .שליט"א
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יצו"א נ"י ברוקלין התשמ"ו, בריתי את ואזכור לס' טבת כ"ז

עליון ידיד ומגדול, מעוז הגדול, הגאון הרב כבוד למעלת
פאר תלפיות תל תמים, צדיק בשמים, ראש נפשי, וידיד

מוה"ר כהדרג"ת והדרו הדור .שליט"א
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ונפש, בלב באהבה החותם כהדר"ג, דו"ש נפשו ידיד הנני ובזה

 

 
        

ת"ו י"ם אונגוואר קרית התשס"א, אתכם ויברך לסדר ה'

מבחר היוחסין שלשלת המפורסם הרהגה"צ מחותני מע"כ
מוה"ר כקש"ת תלפיות תל האישים ,שליט"א

ת"ו. עיה"ק ירושלים ערלוי, וגאב"ד אדמו"ר
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קשור אליו הנלוים וכל דושכ"ג וידידו מחותנו דברי אלה
ונפש, בלב לאדוניו, נרצע עבד באהבתו

 

 
       

  

יצו"א נ"י ברוקלין התשמ"ז אביהם יעקב רוח ותחי לסדר ד'

אשכול בחסידות מתנהג וו"ח הרה"ג חביבי ורב ידידי מע"כ
כש"ת הסופר סת"ם סופר שליט"א,

ת"ו. עיה"ק בירושלים
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הטרדות ומרוב שמים, לרחמי המצפה דושכ"ת ידידו דברי אלו
ונפש, בלב ידי"נ מעטים, דברי יהיו כן על הדרך ומחולשת

 

 
      



יצו"א נ"י ברוקלין התשס"ב הגבלה לימי א'

וכו'. החשוב הבחור מע"כ אל

       
       
         
         
        
         

      

        
       
         
         
          
          
          
        

        

     
      
         
         
        
          
         

         

        
       
        
        
       
        

          
         
        

     

       
      
         
          
          
         
          

         
         
         
          
          
           
         
        
        
         
       

     

מהיום ויצילהו ישמרהו וה' לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר
ישמעו ואם בדעת, הכל ויעשה העבר, על לו יסלח וה' והלאה
יהיה זה גם כאלו דברים לעשות שאין ממנו וילמדו אחרים
בחג התורה את לקבל ושיזכה התורה בברכת המברכו שכרו.

בלו"נ, החותם הזה, העצרת

 

 
      

תובב"א י"ם אונגוואר קרית פה התש"ס, מנ"א ר"ח

מוה"ר כש"ת הגאון הרב ידידי מע"כ שליט"א
ומשפטי חקותי שבתותי, בעמח"ס התורה, במעלת ר"מ

עיה"ק. ירושלים תשמורו,
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ונפש, בלב דושה"ט ידידו לעולם מועט אדם דברי אלו

 

 
   

קרית התשנ"ח, לך תתן ושטרים שופטים אלול חודש
עיה"ק. ירושלים אונגוואר,

שר לנו וישלח רצון, עת לנו יקרב והרצון, הרחמים בימי
עולם גאולת ויגאלנו יבא צדקינו, משיח דוד בן וקצין,
שומרי הגאונים הרבנים כבוד ובתוכם בימינו, במהרה
מאנסי דק"ק גדר גודרי התורה דגל נושאי התורה משמרת

לו. הראוי הכבוד אחד כל ויקבל בארה"ב,
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ומצפה ישראל של בצערן המצטער לעולם מועט אדם דברי אלו
ולא בהיתר פרנסה השי"ת להם שיזמין בעדם והמעתיר לנחמתן,
בב"א. צדקינו משיח לביאת נזכה עדי ובריוח בכבוד באיסור,

ונפש, בלב לאדוניו, נרצע עבד כוח"ט בברכת

 

 
     

יצו"א נ"י ברוקלין התשמ"ז יהיה ברוך גם לסדר עש"ק

בשמים, ראש פ"ה, וצדיק גאון האי רב ויד"נ ידי"ע מע"כ
מוה"ר כג"ת תמים, צדיק שליט"א

נ"י. ברוקלין פה מיר ישיבת ראש [זצ"ל],

      
      
         

         
        
        
        
         
          
       
         
          
        
       

  

      
       
         
         
        
         
          
          

    

      
        

       
         
         
        
         
         
         
         
         
       
        
         
        
         

   

       
       
        
        
         
        
          
         
         
        
         
        

  

חזון עוד ואי"ה פלפולי מיעוט על לי יסלח ונא דושכ"ג, ידי"נ
ונפש, בלב החותם למועד

 

 
        

תו"א עיה"ק ירושלים ק"א פה אב, מנחם כ'

מפארים שמו המפורסם הרה"ג נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
מוה"ר כש"ת בירושלים דומ"צ שליט"א,

ת"ו. עיה"ק
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יצו"א נ"י ברוקלין התשנ"ח המשפטים ואלה לסדר ד'

בחסידות מתנהג אבות עץ ענף הדר עץ פרי ש"ב מע"כ
מוה"ר הרה"ח  פה יקרה אבן שליט"א,

נ"י. ברוקלין
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והלאה מהיום להצלחתך ומצפה בעדך המעתיר ש"ב הנני ובזה
ולו ינון יבא עדי אכבד מכבדי כי בכלל להיות שנזכה וי"ר

ונפש, בלב החותם מכסים לים כמים עמים יקהת

 

 
      

התשס"ד יעשה מפיו היוצא ככל לסדר ד'

מוה"ר וכו' הרה"ג נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
.שליט"א

      
     
         
          
         
         
         
          
          
         
       
         

        

        
         
         
         
          
          
          

         
     

       
        
          
          
          
         
         
          
         
          

        

       
        
          
        
          
          
         
         

 

        
        
         
          

    

       
       
         

        

        
        
         
        
        
         
         
         
         

ונפש, בלב וגדולה בתורה בהצלחה המברכו ידידו הנני ובזה

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשס"ג ישראל יברך בך לסדר ג' יום

הרב הרה"ג ידידי מע"כ ראש מהנדס שליט"א
צומת. מכון
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ונפש, בלב דושה"ט ידידו הנני ובזה

 

 
    

      


יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ו שנת

הב' החשוב ידידי מע"כ תלמיד הי"ו,
בכולל התלמידים מחשובי וכעת טעלז הקדושה ישיבה

הקדושה. דישיבתינו
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נ"י ברוקלין התשמ"ו מנשה לבני נשיא הגאולה לחדש ח'
יצו"א

אורה, כולו הבית נתמלא לאורה, מאפילה יצאנו אשר בחדש
בשבילו ישנו אשר וכל שנברא, לו נוח ברא, אשר כפיו מיציר
ליה, אניס לא רז כל וידי"נ, ידי"ע גאון האי רב ה"ה ברא,
בתוככי אלקים נשיא ציס"ע הדור, פוסק האישים, מבחר

מוהר"ר כקהדג"ת ירושלים,  (שליט"א)
הרבה. ספרים ובעמ"ח תורה קול ישיבת ראש [זצ"ל],
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התורה ספר לי שלחו על רבה בתודה הראשונות על חוזר והנני
ודעת תורה להרבות בשנים רבות עוד שיזכה וי"ר הזאת,
יום בכל ושנותיו ימיו לאריכת המתפלל ידי"נ כעתירת בישראל,
יקהת ולו ינון יבא עדי ורענן דשן בשיבה ינוב עוד פעמים,

וכאש"ל, דושכג"ק ונפש, ובלב באהבה החותם עמים,
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ו לסדר יצו"אה' נ"י ברוקלין התשמ"ה חולי כל ממך ה' הסיר

ר' ברקאי ומופלג המופלא חביבי ורב ידידי מע"כ
.ת"ו ב"ב פונובי'ז הקדושה בישיבה שליט"א,
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בחודש שמים לרחמי המצפה לעולם מועט אדם דברי אלו
טובים חיים בספר ויכתבו ישראל שארית על ה' ירחם הרחמים,
ארוכים טובים לחיים לאלתר גמורים צדיקים של בספרן

ונפש, בלב החותם עין, כהרף ה' ולישועת

 

 
       

יצו"א נ"י ברוקלין התשס"ג יצאו מחלציך ומלכים לסדר א' יום

כולו הדר עץ פרי מפארים שמו נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
רבי הרה"ג כש"ת כבוד אומר  שליט"א

יצו"א. נ"י במאנסי רב וכעת וכו' שאפראן אב"ד מלפנים,
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שמים, לרחמי המצפה נאמנה בידידות דושכ"ת ידידו דברי אלו
וברכת כעתירת ורעננים דשנים ושנים ימים לאריכות שיזכה וי"ר

בלו"נ, הנאמן ידידו

 

 
    

יצו"א נ"י ברוקלין התשס"ג תצוה עש"ק

רב הרה"ג מע"כ במכון ומשיב רב שליט"א,
פוע"ה.
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את ישראל נשי תפלנה שלא וי"ר בברכה הנני שאהז"ג ומחמת
החותם ית"ש, לעבודתו קיימא של זרע ויולידו ולדותיהם
ולא בהיתר פרנסה הקב"ה לה שיתן השואלת להאחות בברכה

ונפש, בלב ישראל של בצערן המצטער החותם באיסור,

 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשמ"ו בשמחה שמרבים לחודש ב'

אי"ה יהיה הדור גדול עמרם ועיני לבי חמדת בני מע"כ
נ"י),הב' בברוקלין הק' דקהילתינו דומ"ץ (כעת הי"ו

עיה"ק. בירושלים

      
      
         

         
          
          

        

       
      
         
         
         
         
        
        
          
        
         
        

   

        
        
           
         
          
        
         
           
           
          
          

     

        
        
         
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

        
          

         
         
         
       

     

       
        
         
        
         
        
           
        
          
         
         
         

       

ה' יברכך אומרים והקוצרים אקצר גרמא הזמן אין כי ומחמת
גדולה בהצלחה לראותך ורוצה בעדך המתפלל אביך מציון,

ונפש, בלב אוהבך וגדולה תורה טוב בכל

 

 
     

יצו"א נ"י ברוקלין התשמ"ז יעקב רוח ותחי לסדר עש"ק

ר' הרה"ג מע"כ  ומנהל ר"מ שליט"א,
ת"ו. בארה"ק גת בקרית
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עתה, לעת אפסיק בהמכתב ורוצה השליח נכנס כרגע כי והיות
ויוסיף ברבים תורה להרביץ שיזכה וי"ר למועד חזון עוד ואי"ה

ונפש, בלב החותם עמים, יקהת ולו ינון יבא עדי דעת
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תובב"א י"ם אונגוואר קרית פה התשנ"ז, אב מנחם חודש

היוחסין שלשלת המפורסם הגאון הרב מחותני ידי"נ מע"כ
מוה"ר כש"ת  שו"ת בעמח"ס שליט"א,

וש"ס. חושב מעשה
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כחו ויישר היקרים מדבריו נהנתי והרבה למילי, קץ אתן ובזה
בשנים רבות עוד בעתו עטו מפרי ליתן מעכ"ת ויזכה וחילו,
מה סברתי לצרף שלא מבקש והנני יצליח, יעשה אשר וכל
חמורים נפשות דיני כי הצד מן אפי' הנ"ל חמור בענין שכתבתי
כוח"ט בברכת לברכו הנני ובזה ח"ו, מכריע כמוני אדם ואין הם

ונפש, בלב גמורים, צדיקים של בספרן

 

 
      

יצ"ו נ"י ברוקלין התש"ס שמות ואלה לסדר מוצש"ק

מוה"ר כש"ת הדר עץ פרי המפורסם הגאון מע"כ
.ת"ו ב"ב אלחנן רמת גאב"ד שליט"א,
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מלומדי תורה דברי בצמא השותה הנדרסת אסקופה דברי אלו
ונפש, בלב דושכ"ג ה' לישועת המצפה ידידכם לשמה, תורה

 

 
   

יצו"א נ"י ברוקלין התש"ס אהרן מטה פרח לסדר ג'

הרב נפשי ידיד יודוך, חי חי לחי, באר מבוא בא ויצחק
ההלל את עליו גומרין אין אגוזים, גל המפורסם, הגאון

מוה"ר כש"ת בכל בעמח"ס שליט"א
ב"ב. אלחנן רמת גאב"ד התורה, מקצועות
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יש יותר הרבה כי ידידי לי ויאמין גרמא, משהזמן יותר הארכתי
ידידות מחמת רק כתבתי ולא כאן שכתבתי ממה הקולמוס על
הנני ובזה רבות, שנים זה שליט"א למעכ"ג לי שיש יתירה
ונפש, בלב לאדוניו נרצע עבד הימים, כל לטובה בעדו המעתיר
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יצו"א נ"י ברוקלין התשמ"ט המטות ראשי לסדר א'

והכולל ישיבה בני דליבאי בעומקא דיתבי ידידיי מע"כ
שליט"א. וכו' הגאון הרב ובראשם יצ"ו, דטאראנטא

      
      
       
          
          
          
         
         
          
           
         
       
         

  

       
      
        
        
        
       

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

         
         
        
        
         
        
        
        
         

 

        
        
          
         
         
          
        
        
           
          
         
         
         
          
         
         
          

  

        
         
        
         
         
         
         
        
          
         
         
          
           
          

         
         
         
         

      

        
       
        
         
          
          
         
          
          
           
          

     

הכרם בעל ויבא עין כהרף ה' לישועת המצפה הטרוד דברי אלו
משיח בביאת הארץ מן הטומאה רוח ויעביר הקוצים ויכלה
וינקום עלינו שלום יעשה הוא במרומיו שלום והעושה צדקינו,
אחד כל ושלום הדושה"ט במהרה. השפוך עבדיו דם נקמת
בעפר ומתאבק חכמים רגלי תחת הנדרסת אסקופה ואחד,

ונפש, בלב דבריהם את בצמא ושותה רגליהם

 

 
      



יצו"א נ"י ברוקלין התש"ס ואברכך לסדר ה'

מוה"ר כש"ת חורב, בחוקי עוסק צורב, האי מע"כ
 .שליט"א
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תורה ללמוד שיזכה לברכו והנני להאריך, גרמא הזמן אין יותר
היום, כולכם חיים אלקיכם בה' הדבקים ואתם וללמדה, לשמה
ידידו וברכת כעתירת יפריח, אך ויצליח, מעלה מעלה ויעלה

ונפש, בלב

 

 
       

   

יצו"א נ"י ברוקלין התשמ"ו ניסן ד'

חורב בחוקי עוסק צורב האי נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
ר' .ב"ב פוניבוז הקדושה בישיבה שליט"א,
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לבשר שנזכה וי"ר יותר, להאריך יכול איני הז"ג אין כי ומחמת
דושה"ט ושמח, כשר חג בברכת הימים כל טוב אך ולהתבשר

ונפש, בלב לו אשר וכל

 

 
      

     

ת"ו י"ם אונגוואר קרית התשנ"ח, לנחמה ח"י

הדור פאר היוחסין שלשלת המפורסם הרהגה"צ מחו' מע"כ
הישן הדור משרידי ברבים תורה מרביץ בישיבה ויושב זקן

מוה "רכקש"ת ,ערלוי וגאב"ד אדמו"ר שליט"א,
ת"ו. ירושלם
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ה' לישועת המצפה לעולם מועט אדם וידידו מחו' דברי אלו
בספשצ"ג כוח"ט בברכת ומברכו באהבתו קשור עין כהרף
לאדוניו נרצע עבד צדקינו, משיח ובביאת טובים לחיים לאלתר

ונפש, בלב

 

 
   

יצו"א נ"י ברוקלין התשס"א בשלח ג'

נעלה מאד הח' הב' מע"כ בישיבת הי"ו,
תו"א. עיה"ק ירושלים מיר
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יצו"א נ"י ברוקלין התשל"ד כסלו כ"ג

שליט"א. כש"ת וכו' צמ"ס הרה"ג ידידי מע"כ
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ו הוא ברוך כי לסדר ג' ב"ה

ר' כש"ת ברקאי החוב"ט ידידי כבוד .הי"ו

     
       
        
          
        

          
         
          
          
         
         
        
         
          

      
       
         
          
        
         
         
         
          
        
          
         
         
        

          
         
        

        

       
       
         
          
       
        
         

        

       
        
         
        
         

        

דכולה בה והפך בה הפך ללומדיה התורה בברכת המברכו ידידו
ונפש, בלב החותם עין כהרף ה' לישועת המחכה דברי בה,

 

 
      
     
    

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ד תמוז ז"ך ב"ה

כש"ת החו"ב החשוב הב' חביבי ידידי כבוד 
טעלז. הקדושה בישיבה תלמיד הי"ו,
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מעלה להעלתו ומצפה דושה"ט התורה בברכת המברכו ידידו
ונפש, בלב התורה במעלות מעלה

 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשל"ט כסלו ז'

אין חוב"ט הרה"ג חביבי ורב ידידי למע"כ והצדק הצבי
מוה"ר הרב כש"ת ההלל את עליו גומרים 

.הצבי טעם ספר ובעמ"ח דחצור רב שליט"א,

     
      
       
         

 

         
        
        
        
      
        
        
          
         
         
          
          
       
         
        
         
           

       

         
       
        
         
        
       
          
         
        
       
        
         
        
       
        
         
        
          

   

      
        
          
        
         
         
         
        
          
       
        
          
          
         
          
          
         
        
         
         
         
         
          

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

          
        
           
        
        
        
       
       
         

        
        
        
          
        
         

    

       
       
        
         
         
           
         
        
         
         
        

       

       
        
       
        
          
        
         
         
        
         
         
        
          

         
         
         
          
          
         

 

        
        
         
         
         
       
       
         
         
        
        
         
          
         
         
         
       
        
          
         

 

       
       
         
         
         
          

     

        
        
          
        
         
      

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

       
        
        
        
        
          
       
        
         
          
        
        

 

       
        

          
        
          
          
        
         
         
        

מעכ"ת לכבוד רק וכתבתי הז"ג אין שכתבתי ממה ויותר
עדתו ולנהל וללמדה לשמה תורה ללמוד שיזכה וי"ר שליט"א,
ידידו ונפש נפשו כאות טהורה ה' ויראת התורה ברכי על

ונפש, בלב דושכ"ת

 

 
      

 

יצו"א נ"י ברוקלין התשל"ו קטן פורים

יושב שבסנהדרין, זקן והמשל, העוז אתו הגדול, הנשר אל
חו"פ הדור פאר וצדיק גאון האי רב פלהדרין, בלשכת

מוה"ר כקש"ת אבדק"ק זצ"ל, (שליט"א)
ת"ו. עיה"ק בירושלים טארדא
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המצפה עולם ובאהבת נאמנה בידידות דוכשג"ק ידי"נ הנני ובזה
ונפש, בלב עין כהרף ה' ולישועת שמים לרחמי
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יצו"א נ"י ברוקלין התש"ס תמיד נר להעלות לסדדר ה'

לכבוד המערכה, מאלוקי וברכה, שלום וגבעות הרים ישאו
רב גאון האי רב והדרו, הדור פאר נפשי וידיד עליון ידיד
אלקים נשיא התורה, בממשלת השליט הוא ויוסף הרבנים

מוה"ר כקש"ת  ירושלים שליט"א,
תובב"א. עיה"ק
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קדשי הר אל והביאותים שכתוב מקרא בנו שיקויים ויה"ר
בקרוב נחזה עוד כן שמענו וכאשר תפלתי, בבית ושמחתים
ובזה בב"א. בביגאו"צ בארצנו התור קול ישמע ומהרה בימינו,

ונפש, בלב לאדוניו נרצע עבד באהבתו קשור ידי"נ הנני

 

 
   

יצו"א נ"י ברוקלין התשס"ג עטרות עשר שנטל יום

מוה"ר הרב כש"ת היוחסין שלשלת וו"ח הרה"ג ידי"נ מע"כ
 והמקומות המערבי הכותל רב שליט"א,

ת"ו. בארה"ק הקדושים
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יצו"א נ"י ברוקלין ה'תשב"ך הגאולה לחדש ז' ב"ה

בצ"צ עוסק האשכולת איש הרה"ג חביבי ורב ידידי כבוד
מוה"ר מפארים שמו ירושלים שליט"א,

ת"ו. עיה"ק
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ונפש, בלב ושמח כשר בחג המברכו ידידו בזה והנני

 

 
       

ברוקלין התשס"ב השמים שער וזה לסדר עש"ק כסלו ח'
יצו"א נ"י

מוה"ר כש"ת הרה"ג נעלה מאד היקר ידידי מע"כ
 שמחה דרכי במכון אחראי עורך שליט"א,

הירושלמי. על
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גדול מפעל על אחראי להיות בגורלו שנפל הוא גדול וזכות
אלה המוגמר, על לברך שיזכה דרכו יצליח וה' כזה, וקדוש

ונפש, בלב להצלחה המברכו ידידו דברי

 

 
       

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ו ויקהל פ' עש"ק ליום אור ב"ה

הבה"ח טוב אבן גדולים בן החוב"ט ידידי כבוד
 .הי"ו
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כש"ת בנש"ק המפורסם הגאון הרב נפשי ידיד מע"כ
מוהר"ר  יאקא גאבדק"ק שליט"א,

חיים. חקי שו"ת ובעמח"ס

      
        
         
        

        
        
        
        
         
         
         
        

      

       
      
        
         
        
         

        
       

       

         
        
        
        
          
         
        
         
        
         
         
          
         
         
        
        
         
       
        

   

       
         
        
          
        
           
          
        
         
         
        
         
          
         
         

  

ונפש, בלב הימים כל הדושה"ט ידידו דברי אלה
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יצו"א נ"י ברוקלין התשמ"ה שרה חיי פ' עש"ק

מוה"ר כש"ת וו"ח הרה"ג ידי"נ מע"כ 
ת"ו. עיה"ק ירושלים שליט"א,

     
      
       
         
       
        

          
         
         
         
        
        
        
         
        
      
         
        
         

   

       
      
       
        
        
        
         
         
       
         
           
          
        
          
        
          
          

         
        
         
       
         
         
         
         
          
         

  

        
       
         
         
         
         
          
        
          
        
         
        
         

  

        
       
          
       
        
        
         
         
       
        
         

      

ויזכה ענינים בכל והצלחה בברכה המברכו ידי"נ בזה והנני
נפשו כאוות ולגדולה, לתורה בניו ולגדל ברבים תורה להרביץ

ונפש, בלב המברכו ידידו ונפש
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יצו"א נ"י ברוקלין תש"ל לספירה ל"ה

הב' יפה שדעתו כהן ידידי מע"כ  
הי"ו.

      
      
           
          
          
          
          

      

         
         
        
         
         
          
        
        
        

  

       
         
          
           

       

        
        
         
         
         
          
          
           

 

         
          
         
          

         
   

      
      
       
        
          
         
          
         
         
        
         
         
        
        
       

  

      
      
         
       
        
        
         
         

 

      
      
        
        
         
          
        
       
        
         

  

ידידו באמת, אמת דבר על ורכב צלח דוש"ת ידידו הנני ובזה
ונפש, בלב התורה בברכת המברכו
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התשכ"א לי תתנו השמיני ביום לס' בשבת ג' ליום אור ב"ה
יצו"א נ"י ברוקלין

כש"ת מפארים שמו חו"ב הרה"ג חביבי ורב ידידי כבוד
מוה"ר .חיים ביכורי בעמח"ס זצ"ל (שליט"א)
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ה' ולישועת התורה קרן להרמת המצפה טוב בכל המברכו ידידו
כנפש, ללומדיה התורה בברכת כערכו, ומוקירו המכבדו עין כהרף

 

 
     

יצו"א נ"י ברוקלין התשל"ט יברכך לסדר עש"ק

הרב כש"ת חו"ב וחסיד ותיק הרה"ג ידי"נ מע"כ
 .יצ"ו שאפראן-סידני אב"ד שליט"א,

     
      
          
        
        

        
         
        

 

        
        
         
         
          
          
          
          
         
        
          
         
         
         
         
         
         
          
        
        
       
        

       

כולנו שנזכה וי"ר חיזוק דברי היקרים דבריו על גם בתודה הנני
מאד הטרוד ידידו דברי אלו לתורה, פעלים לעשות יחד

ונפש, בלב ושכ"ת דושה"ט

 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ג אב מנחם י"א ב"ה

מוה"ר כש"ת וו"ח הגאון הרב חביבי ורב ידידי כבוד
 יצ"ו טעננעסי מעמפיס שליט"א,

אפרים. רבבות ובעמח"ס
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ולומדיה התורה בברכת המברכו ומוקירו מכבדו ידידו בזה והנני
ונפש, בלב

 

 
    
    
     

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ז סיון י"א ב"ה

נפשי ידיד כבוד אל צמודים, יהיו יחדיו והשלום החיים
כש"ת צמ"ס המפורסם הגאון הרב 

התורה. מקצועות בכל ספרים בעמ"ח זצ"ל, (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


   

         
         
         

  

        
        
        
         
         
         
         
        
        
         
         
        
        
         
         

       

       
      
           
        
        
        

הנאמן אוהבו נפשו וידיד ידידו קולמסי, שביתת תהא ופה
לבניןדושכ הצטרפותו על שניה ובתודה ועידן עת בכל "ג

ונפש, בלב הקדושה, ישיבתינו

 

 
   

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ה ה' בחר בו כי לסדר מוצש"ק ב"ה

גמורים צדיקים של בספרן לחיים, ויחתם יכתב חיים, מחיי
תמים, וצדיק גאון האי רב כבוד את נפשי, וידיד עליון ידיד

מוה"ר כקהג"ת בשמים, ראש (שליט"א)
ת"ו. עיה"ק ירושלים בודאפעסט ראב"ד זצ"ל,
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ונפש, בלב הנאמן נפשו ידיד דברי אלו

 

 
  

ברוקלין התשכ"ו להגאל עתידים בו אשר לחדש ג' ב"ה
יצו"א נ"י

ונעים, נחמד פעלים, ורב חי איש וחמיד, צבי ידי"נ כבוד
המפורסם הגאון הרב ה"ה המורים מגדולי בגבורים, מגן

מוה"ר תמים צדיק  אבדק"ק שליט"א,
ועוד. חמד צבי בעמח"ס סאבראנץ
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הכבוד, מפני להשיב זמן מעט לי גזלתי אשר ידידות דברי אלו
ושמח כשר חג בברכת המברכו ובידידות באהבה ידי"נ דברי

ונפש, בלב

 

 
       

ויחי מוצש"ק ב"ה,

ועניו חסיד לו יאמר קדוש יעקב גאון הרבנים רב כבוד
שהכל תל פ"ה ויראה הוראה עמוד אהרן של מתלמידיו

מוה"ר כקש"ת האישים גדול חרשים חכם אליו פונים
 .סמאלין אבד"ק זצ"ל (שליט"א)
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הנאמן אוהבו והכנעה, וביראה אהבה באותות מסיים הנני ובזה
ינוב עוד חפץ, בהם שיש ימים ושנותיו ימיו לאריכת המתפלל
לעזרת הקודש משמרת משמרתו על ויעמוד ורענן דשן בשיבה
הדושת"ר עמים, יקהת ולו שילה יבא כי עד בגבורים ה'

ונפש, בלב והדרג"ק

 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשנ"ב ברכה והיה לסדר ג'

כש"ת החו"ב הרה"ג חורב, בחוקי עוסק צורב, האי מע"כ
   .ת"ו עיה"ק ירושלים שליט"א,
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ללמוד שיזכה וי"ר יותר, להאריך אוכל לא הזמן חוסר ומחמת
ונפש, בלב דושה"ט לשמה תורה

 

 
    

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט מרחשון ח' ב"ה

פיפיות בעל הדסים גן המפורסם הגאון הרב נפשי ידיד מע"כ
מוה"ר כש"ת .יקרים בעמח"ס זצ"ל, (שליט"א)

      
      
          
        

  

      
      
       
         
          
         
         
         
         
        

         
          
         

  

       
      
          

        
         
         
          
         
        
         
         

ונפש, בלב עת בכל דושת"ה הנאמן אוהבו נפשו ידיד בזה והנני

 

 
  

עוסק פ"ה הדסים גן המפורסם הגאון הרב ידידי מע"כ
מוה"ר כג"ת בפרץ ועומד בצ"צ (שליט"א)

ועורך שמחה שלמי ובעמח"ס הרבנים אגודת ראש זצ"ל,
הפרדס.
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המצפה כערכו, ומוקירו המכבדו דושכ"ת ידידו דברי אלו
ונפש, בלב דושכ"ג מרובים, שמים לרחמי

 

 
  

       
      
        
        
        
        
         
         
           
        
        
          
         
        
         
         
         
        
         
        
        
       
        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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יצו"א נ"י ברוקלין תשכ"ב משפטים ג' ליום אור ב"ה

ערוגת המפורסם הגאון הרב חביבי ורב ידידי למע"כ
מוה"ר כש"ת הבושם ,ז"ל (שליט"א)

חשובים. ספרים כמה ומחבר יצ"ו נד"ז בנוא-ארק רב
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ארוכים השנים בברכת המברכו ומוקירו מכבדו ידידו בזה והנני
תורה להרבות ויזכה בשיבה ינוב עוד ורעננים, דשנים וטובים,
ונפש, בלב ללומדיה התורה בברכת נפשו כאוות הלומדים בין

 

 
      
     

   

יצו"א נ"י ברוקלין באה גאולי ושנ"ת הסוכות חג אסרו

ומשמני השמים מטל וישועות, ברכות וגבעות, הרים ישאו
שעשועים נטע היוחסין שלשלת הדר עץ פרי למע"כ הארץ

הב' וחמיד צבי ומופלג מופלא בנש"ק המיול"ח
.יצ"ו הבירה לונדון הי"ו,
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גדולות הטרדות כי יותר הז"ג אין כרגע אמנם יותר להאריך ויש
לא זה גם כי וכו' תלביש וקרעים אני אחת מלאכה בעל ולאו
להשתעשע למועד חזון עוד ואי"ה הפרקים בין רק כתבתי
לשמור וללמד ללמוד התורה למאור שתזכה וי"ר תורה, בדברי

ונפש, בלב המיול"ח ונפש נפשך כאות ולעשות

 

 
      

 

תשמ"ז דשבועות ב' שאמרתי דרשה
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ב נעלה עלה לסדר עש"ק ב"ה

מוה"ר בנש"ק נו"נ החו"ב החשוב הבחור ידידי כבוד
  .יצ"ו לונדון הבירה בעיר שליט"א,

ת"ו]. עיה"ק ירושלים רמות ג' בשיכון רב [כעת
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שלאילנא וי"ר ורכב צלח בברכת לברכו והנני דעתו תנוח ובזה
ונפש, בלב ולומדיה התורה בברכת המברכו יתעביד, ותקיף רבא

 

 
   

      

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ה תרומה ה' ליום אור ב"ה

תמים צדיק בשמים ראש גאון האי רב נפשי ידיד כבוד
מוה"ר כש"ת ההלל את עליו גומרים אין בנש"ק

   מציעשינוב אדמו"ר ,
זצ"ל. (שליט"א)

     
     

         
          
        
         
        
          
         
         

 

      
       
        
          
         

         
         
         
         
          
        
         
         
         

   

      
       
        
         
         
         
        
       
        
         
         
        
          
          
         

    

      
      

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

          
         
         
        
          
         

     

       
         
          
         
          
         
        
           
        
          
         
           
         
         
         
         
         
         

קצת כשאפנה ואי"ה כעת הטרדות מחמת קולמסי שבתה ופה
עת בכל בהוקרה הדוש"ת ידי"נ היקרים, דבריו ביתר אשתעשע

ונפש, ובלב ועידן

 

 
  

    

התשכ"ט אדר ט"ז ב"ה,

ה"ר חורב בחוקי עוסק צורב האי מע"כ .הי"ו
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יצו"א נ"י ברוקלין באה גאולי ושנ"ת סוכות חג אסרו

ומשמני השמים מטל וישועות, ברכות וגבעות, הרים ישאו
שעשועים נטע היוחסין שלשלת הדר עץ פרי למע"כ הארץ

הב' וחמיד צבי ומופלג מופלא בנש"ק המיול"ח
.יצ"ו הבירה לונדון הי"ו,
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כאות ולעשות לשמור וללמד ללמוד התורה למאור שתזכה וי"ר
ונפש, בלב המיול"ח ונפש נפשך

 

 
       

יצו"א נ"י ברוקלין התשמ"ו שבועות חג אסרו

ולתפארת לגאון עדיו ועיני לבי מחמד בני אהובי מע"כ
סיטיהי"והב' יוניאן צאנז הקדושה בישיבה ,

ת"ו]. עיה"ק ירושלים אונגוואר קרית בישיבתינו ר"מ [כעת
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דדיה ולחקרה ולהבינה לשמה תורה ללמוד שתזכה השי"ת יתן
בה, דכולה בה והפך בה הפך תתעבד, רבא ולאילנא ירווך

ונפש, בלב בעדך המעתיר אביך

 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשנ"ו התורה קבלת ערב למטמוני"ם מ"ט

מוה"ר כש"ת הגאון הרב ידי"נ מע"כ אל 
יצו"א. אהייא וויקליף טעלז הקדושה ישיבה מר"י שליט"א,
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והפך בה הפך ובשמחה, באהבה התורה לקבל שיזכה וי"ר
במצותיו לבנו וידבק בתורתו עינינו יאר והשי"ת בה, דכולה
הימים כל לטובה בעדו המעתיר עמים. יקהת ולו ינון יבא עדי

ונפש, בלב ידידו

 

 
      



יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ח המגילה לקריאת ב' ב"ה

פאר פנים, ונשוא לזקן ושמורה, ערוכה השירה, וענתה
המפורסם הגאון הרב נפשי וידיד עליון ידיד ה"ה הרבנים,

מוה"ר כקש"ת תמים צדיק ,זצ"ל (שליט"א)
ת"ו. עיה"ק בירושלים כעת בודאפעסט אב"ד

      
        
         
        
          
         
         
          
        
         
          
         
           
        
        
        
       
        
         
         
        

   

       
       
        
         
          

          
         
        
         

 

       
       
          
        
        
         
          
         
       
       
         
        
        
         
         
         
        

        
       
        
         
         
        

  

אריכי לחיי ומתפלל עת בכל דושכ"ג הנאמן אוהבו בזה והנני
ונפש, בלב באהבתו קשור עבג"צ, דמר גופא ובריות

 

 
       

ג יצו"אב"ה נ"י ברוקלין התש"ל משפטים לסדר '

ומופלג מופלא חורב, בחוקי עוסק צורב, האי ידידי מע"כ
מוה"ר הרב כש"ת ושלם ירא חוב"ט פלג מלא 

.שליט"א
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ונפש, בלב וכ"ט מז"ט בברכת מברכו דושה"ט ידידו הנני ובזה

 

 
       

התשמ"ה מטו"מ מוצש"ק
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט משפטים מוצש"ק ב"ה

תמים, ראש על ויעלו תמים, יהיו יחדיו והשלום, החיים
מוה"ר הדסים, כגן המפורסם הגאון הרב ידי"נ ה"נ

.ועוד חיים בכורי בעמח"ס זצ"ל

      
        
          
        
        
        

        

      
       
          
          
         
         
         

          
      

       
         
          
        
        
        
          
          
         
          
         
          

         
        
          
         
        

       
       
        
           
          
       
       

ונפש, ובלב בידידות דושכ"ג ידי"נ

 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ג אב מנחם י"א ב"ה

מוה"ר כש"ת וו"ח הגאון הרב חביבי ורב ידידי כבוד
 יצ"ו טעננעסי מעמפיס שליט"א,

אפרים. רבבות ובעמח"ס
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ג אב מנחם י"ד מוצש"ק ב"ה

יהודה יוושע בימינו רוחמה, לא אום ירחם הנחמה, בימי
וצדיק גאון האי רב כבוד ובתוכם עולמים, תשועת וישראל
צדיק נפשי, וידיד עליון ידיד תורה של בישיבה יושב זקן

מוה"ר כהדרג"ת דחיטא, מרא כביר, 
ירושלים כעת בודאפעסט דק"ק ראב"ד זצ"ל, (שליט"א)

תו"א. עיה"ק
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באמת נפשו ידיד חכמים, רגלי בעפר המתאבק תלמיד כ"ד
ונפש, בלב ומוקירו המכבדו עין, כהרף ה' לישועת המצפה

 

 
  

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ה בחקותי עש"ק ב"ה

כש"ת המפורסם הגאון הרב חביבי ורב ידידי אהובי כבוד
 .ד"ח חיים בכורי בעמח"ס זצ"ל, (שליט"א)

     
      
         

  

      
      
        
          
          
       
          
         
          
          
         
         

        

        
        

        

       
       
         
          
           
         
          
         

       
         
         
        
          
         
        
          

     

        
       
         
          
         
        
        

     

   
 

 
     

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ז וארא שישי ליל

כמר חוב"ט בנש"ק במעלות תמים היקר ידידי מע"כ
 .טעלז בישיבת תלמיד הי"ו,
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אמת דבר על ורכב צלח ללומדיה התורה בברכת המברכו ידידו
ונפש, בלב דושה"ט

 

 
      



יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ב ויקהל ה' ליום אור

חביבי ורב ידידי כבוד ה"ה תורתיך לאוהבי רב שלום
מוהר"ר כש"ת הרה"ג ירושלים שליט"א,

ת"ו. עיה"ק

       
      
         
           
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

      
        
        
          
         
         
         

      

        
        
        
         
         
        
        
         
        
         
         
         
         
         

  

       
       
        
          
        
         

     

       
      
        
         
        
         
        
         

     

       
         
        

         
          
         
         
          
         
        
         
         
          

      

         
        
         
         
          
        
        

        
        
         
         
          
       
         
          

        
         

     

       
       
       
         
        
        
         
          
         

     

        
       
         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

        
        
         

  

        
        
         
         
         
         
         
         
         
         

   

       
       
         

  

        
         
         
          
         
         
           

     

ונפש, בלב כערכו ומוקירו המכבדו

 

 
    

       

מוה"ר כש"ת המפואר הגאון הרב ידידי כבוד למעלת
 ובעמח"ס טעננעסי מעמפיס שליט"א,

אפרים. רבבות
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לשמה תורה ללמוד שיזכה המברכו דוש"ת ידידו הנני ובזה
ונפש, בלב הדעת והרחבת נחת מתוך

 

 
   

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ה וירא ד' ליום אור ב"ה

הרב יקירא רבא גברא האי כבוד אל וכט"ס והשלום החיים
מוה"ר כש"ת האשכולת איש המפורסם הגאון 

טלז. בישיבת רוחני ומנהל ר"מ שליט"א,

     
       
        
        
        
         

   

         
         
          
          
        
         
          
           
           
          
         
          
         

       

       
       
          

          
         
         

      

        
        
         
         
        
         
       
       

      

       
      
        
         
          

     

ונפש, בלב הכבוד בכל הדוש"ת המוקירו ידידו

 

 
     
     

   

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ד למ"טמונים ל"ב

הגאון הרב נפשי ידיד לכבוד מרומים, מגבהי שלומים, רוב
מוה"ר כש"ת חוב"ט המפורסם  

יצ"ו. וואלי בספרינג רב ז"ל, (שליט"א)
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הרם כערכו ומוקירו המכבדו דושת"ה הנאמן ידידו הנני ובזה
ונפש, בלב ונשא
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יצו"א נ"י ברוקלין התש"ל הרחמים לחדש ב' ב"ה

וכו' פלג מלא ומופלג המופלא הב' ש"ב מע"כ
 .הי"ו
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ונפש, בלב כוח"ט ובברכת ללומדיה התורה בברכת המברכו ידידו

 

 
    

      
   

      

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"א ניסן ז"ך ב"ה

הגאון הרב בתיה כבר ליה דזיו אהובי נפשי ידיד כבוד
כש"ת תילד כותיה דתילד מפארים שמו פ"ה המפורסם

מוה"ר .טעלז דישיבת ר"מ זצ"ל, (שליט"א)
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תשכ"א אייר, דר"ח ב' ב', בע"ה.

מוה"ר המפורסם הגאון הרב ידי"נ מע"כ 
נצחו. וברכה שלום שליט"א,

       
     

        

       
       

         

       
     
       
        
        
       
        
        
        

   

ונפש כנפשו חוצה, מעינותיו להפיץ ויזכה מעל כת"ר יתברך
פא"פ, מכירו בלתי מלו"נ אוהבו ידידו,

 

 


  

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"א למ"טמונים כ' עש"ק

הגאון הרב בתיה כבר ליה דזיו אהובי נפשי ידיד כבוד
כש"ת וכו' תילד כוותיה דתילד מפארים שמו פ"ה המפורסם

מוה"ר .טעלז דישיבת ר"מ זצ"ל, (שליט"א)
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קצת שאפנה עד משיב הייתי ולא הטרדות לרוב כעת ואסתגר
שיזכה וי"ר לכשאפנה, תאמר אל אמרו כבר אבל היטב לעיין
ידידו ונפש נפשו כאות תורה ולהרביץ בתלמידים גבולו להרבות
בזה והנני ללומדיה התורה בברכת ומברכו ומוקירו המכבדו

ונפש, בלב אוהבו

 

 
      

יצו"א יארק ניו ברוקלין התשכ"ב, ישראל בני ראש את לס' ד'

והיראה, התורה שר הגאונים, גאון הרבנים, רב לכבוד
כבר ליה דזיו ליה, גליין דמטמרן המאירה, אספקלריא
לו יאמר קדוש ציס"ע, בפרץ, ועומד גדר גודר בתיה,

מרן הגה"ק אדמו"ר כ"ק רשכבה"ג 
.זצללה"ה (שליט"א) קלויזענבורג צאנז אבד"ק
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"א נשא ה' ליום אור ב"ה

        
       
          
          
          
         

      
        
         
         

    

       
        
          
        
        

        
   

המברכו הזמן, ופגעי טרדות לסיבת חפזון יוצא דברי אלה
ונפש, בלב ולומדיה התורה בברכת מכירו, בלתי אף ומוקירו

 

 
   

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ט שמות ד' ליום אור ב"ה

ומופלג מופלא החשוב הב' כבוד אל והשלום החיים
  .טעלז ישיבת תלמיד הי"ו,

       
      
         
         
         
         

    

       
      
        
        
          
        
         
        

       
        
       
          

        

       
        
         

         
        

       

ונפש, בלב המברכו אמת, דבר על ורכב צלח יאריך שלומו וה'

 

 
    

   
  

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ג ניסן ט' ב"ה

בצ"צ עוסק חוב"ט עליה מבני חד חביבי ורב ידידי כבוד
מוה"ר הרב כש"ת באמונה  .שליט"א
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ושמח כשר חג בברכת המברכו בחפזון הכותב ידידו דברי אלה
ונפש, בלב ללומדיה התורה ובברכת

 

 
   

    
     

יצו"א נ"י ברוקלין התשל"ט תמוז ר"ח

לבי חמדת ידי"נ מע"כ ה"ה אחיך, יודוך אתה יהודה
כש"ת הדר עץ פרי בנש"ק ולתפארת לגאון עדיו המיול"ח

הב'  .זצ"ל (שליט"א)
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אביו למר תורה דברי האחרון במכתבי כתבתי לא כי והיות
גם המכתב את להראות נא ולכן [זצוק"ל] (שליט"א) הרהגה"צ
ואי"ה לקצר כעת מוכרח הנני ובזה בעיניו. ייטב אולי לו
אוהבו המיול"ח כ"ד יותר, אאריך ה' יזכני אם הבא במכתבי
בתורה המעלות ברום מעלה מעלה עולה לראותו ומצפה

ונפש, בלב דושה"ט כרכא, אכולא רישך ותרום וקדושה
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יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ז טבת כ"ו ב"ה

חורב בחוקי עוסק החשוב הב' כבוד  
טעלז. הקדושה ישיבה תלמיד הי"ו,
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על ורכב צלח בברכת המברכו למילין קנצי אתן הנני ומעתה
ונפש, בלב דושה"ט באמת אמת דבר

 

 
     

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"א שלח לסדר ד' ב"ה

ושלום, ארוכים טובים חיים וברכה, שלום המערכה, מאלקי
מעוז הגדול, הרה"ג נפשי ידיד כבוד בלום, אוצר להאי

מוה"ר כש"ת ופרישא חסידא ומגדל, 
יצו"א. סקווירא דשיכון רב זצ"ל, (שליט"א)
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רק ולהתבשר לבשר המצפה מידידו וידידות אהבה דברי אלה
השם ויראת תורה של אהבה באהבים, ולהתעלס הימים כל טוב
התורה בברכת המברכו הרם, כערכו ומוקירו המכבדו הימים, כל

ונפש, בלב ללומדיה

 

 
       

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ה ב"ה

מוה"ר כש"ת הגאון הרב חביבי ורב ידידי כבוד
ובעמח"ס יצ"ו טעננעסי מעמפיס שליט"א,

אפרים. רבבות
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בעין, עין כהרף ה' לישועת המצפה ונפש, בלב דושה"ט נפשו ידיד

 

 
       

     

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ו מרחשון לר"ח אור ב"ה

כש"ת וחסיד ותיק הרה"ג נעלה מאד היקר ידידי כבוד
מוה"ר יצ"ו טעננעסי מעמפיס שליט"א,

אפרים. רבבות ובעמח"ס
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לכוין שנזכה וי"ר האמת דת להוגי החותמת נותן הנני ובזה
ונפש, בלב ללומדיה התורה בברכת דושל"ת ידידו האמת.

 

 
    

יצו"א נ"י ברוקלין התשל"ב תמוז ב'

הרב מוה"ר כש"ת הרה"ג ידידי מע"כ  .הי"ו

      
       
         
         
        

       
       
        
         
           
         
        
          

           
          
         
         
         
         
         
        
         
        
        

 

       
        
        
          
        
        
          
          
          
          
         
          
        
          
         
          

   

         
       
           
           
         
          
         
        
         
          

   

שיזכה וי"ר ללומדיה התורה בברכת המברכו ידידו דברי אלו
ונפש, בלב המברכו הדעת והרחבת נחת מתוך תורה ללמוד

 

 
     

   

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ח סיון ט' ב"ה

בחוקי עוסק ברקאי בנש"ק והמפואר המשובח ידידי כבוד
הרב וכו' חורב  .הי"ו
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הטרדות, רוב מתוך להשיב הספקתי אשר ידידות דברי אלה
דוש"ת באמת אמת דבר על ורכב צלח בברכת לברכו והנני

ונפש, ובלב בידידות

 

 
      

יצו"א נ"י ברוקלין התשכ"ז אייר ר"ח ב"ה,

כש"ת חוב"ט בנש"ק החשוב הבחור חביבי ורב ידידי כבוד
 .הי"ו
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בברכת המברכו ידידו הטרדות מרוב ואסיים דעתו תנוח ובזה
ונפש, בלב ולומדיה התורה

 

 
    

יצו"א נ"י ברוקלין התשמ"ו במדבר עש"ק

כג"ת חו"פ הדר עץ פרי בנש"ק הרהגה"צ ידי"נ מע"כ
מוה"ר  אדמו"ר זצ"ל, (שליט"א)

יצ"ו. בפלעטבוש ממוזשאי

     
      
       
         
        
         
        
        
        

      

        
        
        
       
         
      
         
         
        
        
        
         
        
         
        
         

    

      
      

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


   

       
       
         
        
         
       
        
         
        
          
        
         
         
        

   

      
       
        
       
       

       
        

    

ה' לישועת המצפה דושכ"ג ידי"נ לעולם מועט אדם דברי אלו
ונפש, בלב עין כהרף
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להחריב שלא לש"ש כוונתי כי מטו אני ומבקש לסיים הנני ובזה
ולא שנין יובל זצ"ל האדמו"ר כ"ק בנה אשר הגדול הבנין את
מליץ שיהי' וי"ר בהם וכיוצא כאלו פתגמים עם ברבים לבזותו
עדי והחסידים התלמידים ובפרט ישראל כל ועל עלינו יושר
נרצע עבד ידידכם מכסים לים כמים עמים יקהת ולו ינון יבא

ונפש, בלב ישראל בית את לשרת העומד לאדוניו
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לחופה. י"ח דבן לן נפקא מהיכן לחופה. י"ח דבן בהא
בתורה נפשו כשחשקה הי"ח. בשנת נישאו לא האבות למה

מלהנשא. פטור

 
קידושין. לסדר לרב נכון אי הזרע שבילי שקלקלה אשה

ורביה. פריה ומצות נישואין למצות כפייה

 
אי בת. או בן ללידת פעולות עשיית תנח. אל ולערב במצות
חולנית. באשה ורביה פריה ביטול לשבת. למצות קצבה יש

 
שמוכנה הראשונה אמרה ואח"כ רבנים ק' בהיתר נשא
נשא אחרת. שנשא לפני מסירובה התחרטה לדין. לעמוד

להוציאה. כופין אין אשתו על אשה

 
אי בהקפאה. עובר בדבר גוי. מזרע מלאכותית הזרעה
על תפילה בהקפאה. הנמצא בעובר רציחה איסור איכא

שיחיה. ממזר

 
הקידושין ביטול בנים. והולידו גט בלי לאחר שנשאת אשה
מסדר על ערעור קידושין. העדי על ערעור משום
נתינת שאולה. או שלו שאינו בטבעת מקדש הקידושין.
מגוי דילמא את. הרי אמר לא ידים. בתי על הטבעת

השני. עם כשיושבת נתעברה

 
והולידו אזרחיים גירושין ע"י שני לבעל שנשאת אשה
בעלה תחת זינתה נתעברה. מגוי שמא חיישינן אי בנים.

בשוגג. ברצון

 
תשובה לבעלי להשיב ומה ממזר בדיני בירורים כמה
יכול אי ממזר הבנים. על נמשך אבותיהם חטא ממזרים.
גיורת. שישא ע"י הממזר טהרת בזה"ז. שפחה לישא
הממזרים. לפרסם הבועל. מתכפר הממזר של במיתתו

ש הממזר על תורהתפילה מלמדין אין ממזר. ספק יחיה.
ישראל. עם את שכילתה השואה את להסביר אין לממזר.

 
הבחנה חדשי בעינן אי מדות. ט' ובני הנדה בן בפגם
הנדה. בבן כהונה פגם פסול. לזרע קודש זרע בין להבחין

התרחקות מדות. ט' בני של פגמם ממזר. הוי אי הנדה בן
פנים. מעזי

 
בני עם יתחתן שלא נדה בן שאינו מי פגום. עם שידוכין
לבתו בנו להשיא רצה שלא אבינו מאברהם ראיה הנדה.

נדתה. בימי מלאכותית הזרעה אליעזר. עבדו של

 
הנעאלאגען. מזרע שהוא לו ונודע תשובה בעל עם נשתדך

טעות. מקח ביה איכא אי חיתון. ופסולי ממזרות חשש

 
חשש רוסיא. עולי ובדבר הפלאשין שבט היתר בדבר
שלהם גירות לקידושיהן. חוששין אי הגויים. בן מעירובם
של בריתו לשם בטעות שנימול נכרי גירות. חשיבא אי
שהם הרדב"ז דברי מחזק סימן. הוי אי עורם צבע א"א.
רוסיא עולי של היהודי שמם גירות. צריכים אי דן. משבט
בתשובה להחוזרים טבילה חיוב ליהדותם. כהוכחה

מצוות. עול עליהם ומקבלים

 
עם להנולד ניתוח למעלה. דבוקה השניה שביצה תינוק
שלא שיזהר סריס. מיקרי אי אחת ביצה בעל אחת. ביצה

הביצה. לנקוב

 
אין שכעת אבר כריתת או ניתוח פענדיציט. ניתוח לעשות

לעתיד. בעלמא מחשש אלא לעשותו סיבה שום

 
או צער במקום הריון מניעת הריון. למניעת רחם קשירת

הזרע. לקיום כשאינו ועונה תשמיש סכנה.

 
כהן תרומה. באכילת עבד בתרומה. אוכל אי כהן ממזר

איש. אשת באיסור נכרית בעבודה. ממזר

 
זקן. מת שנישאו. לפני שהיה מחולי מת קטלנית. בדין
להתיר שונות. מחלות שני מחמת אדם. סתם מיתת מתי
קידושין. בלא עמו תגור שלא או פריצותא משום לינשא
דבעשירה הנוב"י בדעת בעבירה. היו הראשונים כששנים

למזלא. חוששין אין

 
בנכרי חיתון. מפסולי להציל גירות אישות. לשם גירות
לעניני בי"ד להקים דאין החזו"א דעת ישראל. בת על הבא

גירות.
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הרמב"ם בדעת וכנסה. הבעל במיתת לאשה שהעיד ע"א
מת שאומר אחד עד או הים ממדינת גט המביא דשליח

לישאנה. אסור בעליך

 
הבחנה. בעי אי מעוברת והיא שנתגיירו ואשתו איש

 
מקבלת יום צ"ב עברה לא ועדיין שבת בחילול קידושין

הגט.

 
לדם דומה אי שעיר דם כתונת. היכר ע"י עגונה התרת

אדם. של

 
אי ברור בטב"ע זמן. לאחר עליו מעיד אם הטביעה ראה
מעיד הטביעה ראה דבלא הטור דעת מבאר שלם. גוף בעי

גופו. כל ראיית בעינן בכה"ג אי בלבד. עינא בטביעת

 
הניאגר"א לעבר לשוט שמתכונן לאשתו שאמר בעל
במים באומדנא בנאבד עגונה היתר זכרו. ונאבד פאל"ס
קול ביטול עדים. יחוד בלא קידושין סוף. להם שאין

תחילתו. על סופו הוכיח קידושין. בספק

 
סוף. להם שאין ממים שנא מאי שמת. לי ברי באומרת

 
ס"ט). (סנהדרין הרוב אחר בנפשות הולכין דאין בהא

 
ישיבה אשתו. אחורי הליכה אשה. אחורי ולא ארי אחורי

אשה. אחורי

 
בת כבודה כל חבר. באשת הסתכלות לאשה. פנים כיסוי
ביוצאת מדי להתקשט שלא בביתה. צניעות פנימה. מלך

החוצה.

 
קלא. בתרי באשה זמר קול

 
הקטנות. בקרוביו נגיעה

 
הגר יחס ואחותו. בתו אמו עם להתייחד לגר מותר אי
ראיה בתו. עם גר יחוד לקרוביו. אדם מתאוה אי ובניו.
עריות אחר להוט עריות. באיסור הראשונים בטעם מלוט.
מאמו חמיר אחותו דיחוד הטעם לקרוביו. אף מתאוה

בכו רב הערב שנתגיירו כיון אמו. עם שנתגייר גר ובתו.
משפחותיהם. עם יחד איסור על

 
הגר בן מילת למה החת"ס בקושיית ובניו. הגר יחס
פריה קיום בנו. במילת גר חיוב פסח. בקרבן הגר מעכבת
בגיור הגר זכויות ונתגירו. בגיותו לו שהיו בבנים ורביה
ורביה פריה קיום סיני. בהר כבר פסקה הגר זוהמת בניו.

בישראל. המתיחסים בנים שישארו דוקא

 
לבעל מותר אי עצמה לטהר לה וקשה משותקת אשה
שיכנס לחשוש צריך אם עוזרת לה יש אם עמה. להתייחד

לחדרה.

 
עליהם יש ואי לטבול לה כשא"א צוותא לשם רק קידושין
בדרך שומר בלבד. צוותא לשם קידושין להתייחד. איסור

מהני. לא קבע

 
לו באין ביחוד. מותרים אי להתגרש ביניהם שנגמר זוג

תתעבר. שלא טבילתה במרחקת יחוד בסלו. אהבתםפת
הגירושין. בשעת מתעוררת

 
פיוס עונתה. בעת הנהגות באנשים. לבדוק המרבה יד
צדיקים שמות הזכרת עונתה. בעת שלא קירוב וריצוי.
העד קינוח אלו. בענינים לחשוב שלא בהן. ומחשבה

בשבת.

 
הריון. למניעת כדורים לקחת מאשתו הדורש בעל

 
כמו בקידושין שאלה איתא אי בקידושין. שאלה בענין

בהקדש.

 
את הרי אמר ואח"כ לי אמר ולא מקודשת את הרי האומר

צלעתי.

 
בהיזק פרוטה. משוה פחות ובכלי לי שוה לדידי בדין
לי שוה לדידי לומר הניזק יכול אין פרוטה משוה פחות
אי פרוטה. שוה שאינו בכלי במתקדשת המזיק. לחייב

לי. שוה דלדידי עדים בעינא

 
ובנוסח האיש מצד בקידושין שמתחיל הבה"ג בדברי
לפני דגיטין המסכתות בסדר וקידושין. חופה ע"י הברכה
קידושין תורה. ממתן למדין החתונה מנהגי כל קידושין.

כערוה. הוי חופה בלא
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חובה דאין דלהרא"ש מבאר הרא"ש. לשי' קידושין מצות
דאין הרא"ש בדעת איכא. מצוה מ"מ אך אשה לקדש

ואנישואין. אקידושין מברכין

 
בתי את קדשתי לומר האב נאמן אי בזה"ז. קטנה קידושי
האב נאמנות הקטנה. בתו לקדש מצוה קטנה. כשהיתה
או לפסול לקדשה לקלקלה. דרוצה הדברים כשנראין
שידוכי. בלא מקדש עדים. בדאיכא נאמנותו שחין. למוכה
שתגדיל. לאחר נאמונותו וקידושין. גיטין בטיב יודע באינו

לערכאות. לילך באיסור

 
דחרש הקצות בדעת לעכו"ם. או לקטן דומה אי חרש

בנו. בקידושי האב זכות מילי. בכל להדדי דמיא וקטן

 
ביטול אחרת. אשה לו שיש נתברר ואח"כ אשה שנשא מי
קידושין ביטול ובמומין. באיסור אומדנא משום קידושין

גרשום. דרבינו חרם על בעובר

 
טעות. מקח בתואנת גט בלא איש אשת שהתירו בנידון
שאי ספיקות מדבקת. במחלה לחולה קידושין ביטול

לבררן. אפשר

 
הבן פדיון בעולה. שהיא יודע ואינו בתולה בחזקת כנסה
שהיא לב"ד ונודע בתולה בחזקת מנשואה הנולד לבכור
היודע ב"ד טעות. קידושי הנ"ל באופן איכא אי בעולה.

לבעלה. להודיע מחוייב אינה שזנתה בא"א

 
על מוכיח מגונה שם אי מגונה. ושמה סתם אשה המקדש

שבה. מום

 
וקרובים כשרים פסולין. נמצאו כך ואחר קידושין עדי ייחד
יחדם מי תלוי שאולה. בטבעת קידושין המעשה. שרואים
כעדים. הוי אי בקידושין סהדי אנן אותם. יחדו והאיך
מברכין אי דינא. בהאי הראשונים ושאר החת"ס בפלוגתת
לשון חיילא. אי הראשונה כתובתה האירוסין. ברכת שוב

העדים. יחוד בשעת העדיפא

 
עד להיות כשר אי פנימיים באברים ניתוח שעבר מי
לעידי ראוי הוה אי טריפה ספק או טריפה וגיטין. בקדושין
כעדות או ממון כעדות דינם קידושין עידי קידושין.
ממון. בעדות להזימה יכול אתה שאי ועדות טריפה נפשות.

 
להרב כשרות חזקת קידושין. בטיב שבקי המסדר על חזקה

קידושין. המסדר

 
י הנשואיןבענין במנהג לכלה. ראש וכיסוי דחופה חוד

יחוד לעשות שלא ארוסתו. איסור גדר מכוסה. כשראשה
החופה. אחר נישואין לשם

 
הנוטלים ובדבר לבת או לבן לנדוניא לתת האב חייב כמה
בשביל מעות לקבץ לאב אין לבניהם. בתים לקנות מצדקה
לקבץ להאב מותר ת"ח לישא לעשרם. כדי לבתו נדוניא

לבתו. נדוניא עבור מעות

 
באחת טעות הפתיחה. מעין שלא וחתם ברכות בשבע טעה
הברכה פתח אחת. ברכה חיסר הנישואין. ברכות משבע
ובשאר ברכות בשבע אחר בסיום סיימה או סיימה ולא

ברכות.

 
ברכות. בשבע מומר לכבד

 
ברכת הכלה. ולא החתן רק שנמצא במקום חתנים ברכת

החופה. במקום שלא שבע

 
הזימון ברכת ברהמ"ז. עד להתעכב לרבים שא"א בחתונות
עכו"ם. בבית זימון כולו. הציבור שמברכים לפני בחתונה
דעת חדשות. פנים גדרי הנ"ל. באופן ברכות שבע ברכת
שאין הבתולות מנהג הברכות. של בסדרם הראשונים

חנוכה. נר מדליקין

 
וכלה החותן שנכנסו לפני ויצא החתונה באולם שאכל מי
נישואין בסעודת המשתתפים חדשות. פנים להיות יכול אי
שיכוונו חדשות. לפנים ראויים אי וכלה החתן ראיית ללא

הברכות. לשמוע חדשות הפנים

 
דעת החתן. על אגוזים זריקת ובמנהג צג אשר בברכת
ברכת וה"ה הקידושין מעשה על לברך דיש הראשונים
אופרוף. בשבת החתן על זורקות שהנשים הטעם שהחיינו.

 
במלאכה. מותרת אי המשתה ימי שבעת בתוך כלה
בשבעת לחתן הלימוד מיעוט ביו"ט. המותרות מלאכות

המשתה. מי
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גדרי לפרוץ שלא וכלה. חתן בשמחת הצניעות חיוב

הכלה. סביב לרקוד שלא הנישואין. בשמחת הצניעות

 
טעם החופה. תחת שלם זכוכית כוס שבירת בדבר א.
משום הכוס שבירת דוקא. חרס כלי שוברין שבאירוסין
מבל מוציא אי בי"ד הפקר לתועלת. השחתה תשחית. בעל

מלך. של לכבודו תשחית ובל חיים בעל צער תשחית.

 
בניהם. לשמחת עדן מגן באים שהאבות מקור

 
עדים ע"פ החתומה כתובה וקנינא. לכתוב ששכחו כתובה

בלילה. ונחתמה נכתבה וקנינא. בה כתבו ולא

 
הגוי בת בכתובת כותבין האם גוי. שאביה לאשה כתובה
לתורה. אותן קוראין האיך ושותקי אסופי אביה. שם

בגט. מומר שם בשטר. מאומץ לילד בני כתיבת

 
הכתובה נוסח בכתובה. כותבין כיצד שנאנסה בתולה
עיכוב. משום בה אין הכתובה קריאת מגוי. שנאנסה לבתולה

 
בדבר . נשיהם מזונות מחיוב שמתעלמים כולל בני בדבר
דואגין ואין תורה למקום נודדין הנישואין לאחר אשר
הילד ויתנו ו': גיטין הגמ' מאמר ביאור נשיהן. למזונות
הדורות חולשת משום לפרנסה. גורם התורה ריבוי בזונה.
במזונות הבעל חיוב הלימוד. על תמיכה לקבל מותר

הבית. לפרנסת לעבוד אשה לחייב אשתו.

 
מדין הבנים מזונות חיוב אי בניה. במזונות האם פטור

האם. מזונות

 
הבית כלי לקנות האשה הלוואותזכות לשלם הבעל חיוב .

תשמישים ושאר כלים עבור אשתו והתחייבה שהוציאה
לבית. הנצרכים

 
לאשה תשובה פרנסה. לצורך ממושך לזמן הבית את לעזוב
נתנה שליח. ידי על כפרות מנהג במזיד. עוברה שהפילה
לאשה התשובה תיקון סדר בה. וחוזרת עונתה לבטל רשות

במזיד. עוברים כמה שהפילה

 
פקידתה בעונה. מחילה או תנאי הזקנה. בימי פרישות
רבינו דמשה פרישות בהסבר הווסת. בעונת לדרך ביוצא

אחותו. מרים ודברי

 
ובדבר טובה עצה או איסור הראשונה אשתו לגרש לא
גירושיה חובו. לפרוע שלא נשבע אשתו. את לגרש הנשבע
מחלק לה. שהתחייב החיובים משום אסורים סיבה ללא
חפץ. בנקיטת שלא הנשבע לבין חפץ בנקיטת הנשבע בין

 
אכילת של מ"ע ובענין גירושין. מצות על ברכה בענין
בעי אי שחיטה גירושין. בתורת הוי נח בן אי תרומה.
לו כשיש השחיטה. חיוב בתורת הוי נח בן אי ברכה.

התרומה. שמירת מדין לאכלו חייב בביתו תרומה

 
מקולקלות. השקפות בעלת לגרשה. מצוה רעה אשה בדין
לה ויש שני בזיווג ראשון. בזיווג גירושיהן הנ"ל הנשים

לזילותא. יותר חיישינן בבנות ממנה. בנים

 
ובשוטה. בקטנה וגירושין בנישואין חז"ל תקנת בדבר

 
איזה לבעל. הקנוהו ואח"כ האשה נייר על שנכתב גט
הקדש לפסלו. מעשה חשיב הגט כתיבת שאחר מעשה
על קנין להתנות מעשה. איתעבד חשיבא לא דמים קדושת

השבת. שיחול מנת

 
בלומא. השם כתיבת ע"ד

 
מריאשא. השם כתיבת ע"ד

 
הדיוטות דין. בית דעת על ושלא בפני שלא לגט כפייה
מומחין. של שאינה בב"ד כפייה כותים. של כב"ד הוי אי
של בב"ד הכפייה אופן כדין. שלא במזיד בב"ד כפייה
להרגו. הבא מעכו"ם הצלתו להריגה דינו נגמר עכו"ם.
הלקאת ב"ד. מיתת המחוייב או טריפה שהרג עכו"ם
וישראל עכו"ם ב"ד. בפני להיות צריכה בזמנינו הלוקה
הנלקה. ובהלקאת לשמה ובעיבוד בגט גביו על עומד
הב"ד קיבלו ריצוי. הוי אי הגט נתינת עבור מעות קבלת
שכר המקבל שליח בריונים. לשכור בטלה משכר יותר

האשה. ברצון שלא גירושין עבירה. בדבר

 
על האונס. לו הלך גט. שיתן עד האסורים בבית נאסר

לערער. אפשר הנתינה עצם ועל להרהר אין הגט

 
לאחר גט הצד. מן כפיה ובדין ממון אונס מחמת המגרש
ממון גט. נתינת עבור ממון שוחד ממנו. כספו שגזלה

במאסר. נתנוהו קצבה. לו שאין
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הכתובה. לו שתמחול ומתנה לגרש לכופו נותן שהדין מי
תנאי תנאי. בלא לגרש אותו כופין האם בתנאי גט נותן
צריכים אין מדינא לגרש שכופין הני לקיים. אפשר שאי
אי בעצמה לבא יכולה שאין במקום כתובה. תוספת לתת

שליח. למנות לכופו אפשר

 
המוסמך רק החמורות גיטין בדיני ידין שלא קורא קול
בימי גם בזה. מומחה דיין אלא בגיטין להתעסק אין לזה.
ביום להתענות לדיין יש לכך. מומחים דיינים היו חז"ל
אין בדיעבד אפילו גיטין בטיב יודע ספק הגט. סידור
מגדולי ותקנות קורא קול הזה. בזמן סמיכה גיטין. גיטיו
קודם הממונות עניני לסדר הגט. לסדר ראוי מי דורינו
לערכאות. יפנו והאיך מתי לב"ד. לבא מסרב הגט. נתינת

 
סכסוכים כל לפשר הב"ד על מתרץחיוב הגט. נתינת לפני

הבעל שידע צריך הגט נתינת לפני הריב"ש. דעת הוא דכן
הדין פסקי ביצוע זה. בגט התחייבותיו הן מה בברור
נתינת אחר הגט. נתינת אחר לבצע אפשר לכו"ע שבניהם

בניהם. עסק שום יהא לא הגט

 
ב"ד הזדקקות בערכאות. בעלה התובעת לאשה גט עיכוב
עיקול בערכאות. מבעלה ממון שהוציאה לאשה לגט
עליה קבלה האיש. מפני נדחית אשה בערכאות. נכסים
בטל הלכה ואח"כ לערכאות לילך שלא הגט קבלת בעת

למפרע. הגט

 
לאשה לגט ב"ד הזדקקות הנ"ל. בענין שניה תשובה
אשה לישא רשאי אי בערכאות. מבעלה ממון שהוציאה
בעלה המוסרת לעגנה. מותר אי עבריינית אשתו. על

כמוסר. דינה למאסר

 
מבאר אביה. ימאן מאן אם משפטים פ' יונתן תרגום ביאור
דו טן למיתן טב בקטנה אמרינן אי הראשונים מחלוקת

ארמלו. מלימטב

 
ורוצה גירושיה קודם איש עם חדשים כמה שדרה א"א
כהן אשת עליו. אוסרין האם ארוך בזמן יחוד לו. לינשא
בעלה. על נאסרת אי דתה להמיר נדרה ביחוד. נאסרת אי

בדבר. איסור שיש שיודעים אף יחד לגור המשיכו

 
קינוי ללא זנות לשני. מותרת אי שנים עם שזנתה א"א
לבועל. אסורה אי לבעלה אסורה האשה כשאין וסתירה.

לבועל. אסורה האם ליבם דמותרת שזינתה יבם שומרת
עכו"ם. ביאת

 
על נאסרה אי אחרים להציל כדי לעכו"ם שנבעלה אשה
עכו"ם של מליסטים רבים או עצמה המצלת בעלה.
מסרו האיך בזנות. שוגג גדרי זנות. ע"י להרגם הבאים
אף בעלה על דנאסרת הטעם לזנות. ויעל אסתר עצמם
שני לישא התורה מן מותר לאיש למה בזנות. ששגה
התורה קראה למה אנשים. שתי לישא אסור ולאשה נשים
פעם זנות ע"י הצלה בין לחלק יש עינוי. ברצון לפיתוי
בנסתרה השקאה באסתר. כמו תמידות של זנות לבין אחד
כפרה ותסתר. שתלך חנה אמרה האיך להציל. מנת על
עבירה על כפרה ברצון. וסופה ואונס תחילה בנבעלה

בקטנותו. שעשה

 
הרודף להציל יכול להרגו. במחתרת כבא דינו אי נואף
מי במחתרת. להבא רודף בין הנפק"מ מבאר הצילו. ולא
בה. שהערה שאחר ולמי בה שהערה קודם להרגו מותר

 
עשיית ובדבר לנשים זכויות שויון בענין התורה השקפת
כאחד. ונשים לאנשים זכויות שוויון בדבר לנשים. מנין
הטעם מעמדו. לפי אחד כל הקב"ה הגביל תורה מתן בעת
הנשים מעלת גרמא. שהזמן עשה ממצות פטורות שנשים
זכויות להשוות שרוצים הרפורמים דעת נגד האנשים. על
נשים מנין שעושים ימינו של במנהג והאנשים. הנשים
מלך בת כבודה כל זכור. פרשת וקריאת שופר לתקיעת
חדשים. ג' הבחנה בדרך. לילך כשנצרכה ואפילו פנימה

הנשים. של חובתם

 

 
בי"ד גדרי קבוע. בב"ד רוצה ונתבע בזבל"א שרוצה תובע

בעיר. קבוע

 
דינים בלילה. חליצה בלילה. עדות וקבלת דין תחילת
הרשב"ם בדעת מייש הם. אחד דין והגמר שההתחלת
בלילה. אבידה השבת דין. כתחילת הוי עדות קבלת אימתי
ועדות בלילה עדות קבלת ממונות. בדיני וחקירה דרישה

ממונות. בדיני נשים

 
תשלום בערכאות. לנתבע הפסד הוצאות לבורר. שוחד

בטלתו. משכר יותר לבורר
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עונשי הספר. מבית בניו לגרש מותר אי ומסור לדין מסרב
שנדונו לפני ב"ד מיתת חייבי הריגת לדין. לבא המסרב
המסרב בן הוצאת אמסור. אני שאמר מוסר הריגת בב"ד.
מת"ת. בניו הוצאת לימוד שכר האב שלם לא פרטי. מת"ת

 
ביניהם. לפשר יכולים אי ראובן עם שהדין שחתמו ב"ד

דין. גמר איקרי מאימתי הדין. גמר אחר לפשר אין

 
בירורין שטרי טופס ב"ד שינו בירורין". "שטרי קונטרס
בידיעה. שלא זה על וכשחתם לחתום הבע"ד חייב אי
ב"ד. דעת על שלא פשרה הבירורין. שטר נוסח על ערעור
שטר בכתובה. התחייב מה הבין שלא שמערער חתן
בפשרה. שנעשה תורה הדין חלק רק בטל שנתבטל בירורין
ב"ד הפקר דנוהו. מהיכן לנדון לומר צריך ב"ד מתי מבאר
אחריותם משנה. בדבר טעות הדין. משות לפנים וכפיה

הדין. לפסק הדיינים של

 
ושמעון סכום איזה על שמעון עם לפשר הסכים ראובן
להודיע המפשר חייב האם שביקש ממה יותר ליתן מוכן
הממון. תביעת מדמי יותר לפסוק לדיין אין לתובע. זאת

חובו. בעל בפני מעיז אדם אין חזקה

 
לדון באיסור התובע. אחר הולך הנתבע אין בזבל"א

בערכאות.

 
מי. אצל להתדיין הולך מי באמריקא ואשתו בא"י בעל

שותפים. בשני מי אחרי הולך מי לא"י. לעלות כפייה

 
לראובן. בב"ד בורר להיות יכול אי לראובן פסק שנתן דיין
נאמנות כזה. בדין לדון רשאי אי בספריו כה"ג שפסק פוסק

איסורא. דאיתחזק במקום באיסורין אחד עד

 
מזכה. הייתי אני לומר לדיין שאסור בדין

 
זמן כל דארמענ"ט. הנקרא שנסגר המשפט בית תיק בדבר
כל ראשית לו. נזקקין הב"ד אין בערכאות דין עמו שיש

הערכאות. ע"י שנגרמו ההפסדים כל לשלם חייב

 
סטיפיולעשא"ן. שנקרא המשפט בית תיק בדבר

 
לשלם חייב אי בערכאות לעו"ד הוצאות הנתבע הוציא
פסולי לו. שגרם ההפסד ישלם רב זמן לאחר אפילו לו.

כשרות. לחזקת חזרה עדות

 
לדיינו מותר אי העיר בני לתקנת ציית שאינו תושב

העיר. טובי ז' של כוחם בערכאות.

 
כמה שכתבו מה הזה. בזמן במדינותינו לערכאות הליכה

חו"מ. דיני כמה נוגע אין דבזמה"ז ספרים

 
נוגע מיקרי ואי יוסף דרב פרוטה נשכר אי להעיד ההולך
האסורים מתים עבור קבורה שכר זה. בשביל בעדות

בהנאה.

 
מביא בטילה. כולם עדות אי מדרבנן פסול מהן אחד נמצא

דינא. להאי ראיה

 
אחר בזה מהני או ביחד להעיד צריכין אי הכחשה עידי
נאמנות טעם מבאר אשה. בעדות ודרישה חקירה זה.
כאחד בעינן לא העדים דחתימת דס"ל למאן אף העדים.

בעינן. העדות הגדת

 
תענה. לא משום לוקין אי זוממין עדים

 
זוממים ובעדים שאי"ל עדות הוי אי הנדחת עיר עדות
הנדחת. עיר בני קטנים הריגת כתובה. דמי לחייב שבאו
זמן את מבררת והגירושין כשנשאת מיד חיובה כתובתה

אחד. ביום לחייב לב"ד מותר מיתות כמה התשלומין.

 
עדותן שנחקרה כמי נעשה השטר על החתומים עדים בענין
חזרה העדים. חתימת אחר מזויף טעינן האיך בב"ד.

עד מהחתימה. חזרה או שאינומהעדות זמן כל לעצמו ות
כנחקרה לה חשבינן העדים חתימת מאימתי לאחריני. חייב
יודעים ואינם החתימה המכירים דיינים בב"ד. עדותן

דדייקא. היכא אשה עדות מהמעשה.

 
אלא אינו המצוה מן פטור במצוה דעוסק הנתיבות בד'

המת. בקבורת להעוסק ממצוה פטור חיובית. במצוה

 
שעבודא ידיעתו. בלי חובו בעל חבירו של טשעקים לפרוט

צדקה. מכספי נתן דר'

 
שגנב יהודי למסור מותר ואי כנושה לו תהיה לא בגדר

למשטרה. טשעקים

 
אחרים. תפילין ומצא בביהמ"ד תפיליו שאבד מי
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בבן בעלה. בנכסי חזקה לה יש אי מאהבה נתגרשה
ילפינן מהיכן בניהם. על והאם האב רחמי מאביו. שנתרחק

מאהבה. לגרש דשרי

 
חייב מי גדולה. ישיבה שבונים לשכנים להודיע חייב אי

אחרים. עם תורה לימוד במצות

 
ליד חנות העמדת ביהמ"ד. ותומכי במתפללי גבול השגת

חבירו. של חנות

 
מחשב. ותוכנות תקליטורים העתקת גבול. השגת בענין

 
על וקנין בעלות אחרים. שעשו דרשה של קלטת העתקת
ומכר. במתנה זכויות הגבלת השומע. ע"י הדרשן של קולו

ספריו. להשאיל רוצה שאינו למי קנס

 
עפרו צובר הרבים. נסיעת במקום ברה"ר מכונית להעמיד

ברה"ר.

 
הוי אי המס הפקעת לחבירו. נזק ומגיע המס מן המבריח

הלואה. כהפקעת

 
בשותפין לחזור. יכולין אימתי עד קנין עשו שלא שותפין

אומדנא. אמרינן לא

 
מנהלי רשות בלי לאחר ימכרנו שלא בתנאי בית קנה
השותפין מן ואחד שותפין בשכירות דירה או חצר הקריה.
ונעשה לאוהבו דירתו משכיר מדעתו. שלא לאחר משכירו

רע. שכן גדרי שונאו.

 
חומר מחילה. לבקש עליו גם האם שידוכו שביטלו מי

השידוכים. למבטלי העוון

 
והמכריחו למכור רוצה איני לך לומר רשאי אי החנות בעל

חמסן. נקרא אי

 
ועדים ערב לוקה. אינו דהמאנה הא שכתב הטור ד' יישוב

בעדות. דחמס רשע לעדות. פסולם ריבית בהלואת

 
משוויו יותר כשמשלם אונאה. בו יש אי יותר ללוקח שוה

דוחקו. מחמת

 
שאפשר טוען וא' יקרות מזוזות לקנות לאשה שיעץ רב

סת"מ. בסוחרי שערים הפקעת בזול. לקנות

 
או דרבנן הוי אי הרוב. אחר בממון הולכין אין בדין

במעשה. התלוי רוב איקרי מה דאורייתא.

 
האוכל. חבילת בתוך דם בה שיש ביצה באוירון קיבל
בביצים. דם איסור האסור. דבר במכירת המקח ביטול
מקח ביטול הפקר. ב"ד הפקר בשוגג. איסור אכילת

מארעא. דספני בביצים דם דרבנן. באיסור

 
בהזכיה. רוצה שאינו בצווח בפניו. שלא לאדם זכין בדין
תחומין עירובי במזכה אשה. בקידושי במכר. או במתנה

עירו. לבני

 
כנכרי אינו חרש כקטן. דינו אי חרש לשוטה. זכיה בדין

זכיה. לגבי

 
וכלה. לחתן שנותנין במתנות יחיה. מתנות שונא בענין

מצוה. דבר עבור מתנה מתנות. לקבל איסור אין

 
מעות. שם שיש בחלום אביו לו בא ואח"כ ביתו מכר
ואינו לו שיש ידועים שהיו שני ומעשר פיקדון במעות

לחלום. לשמוע חיוב יש אי הניחם. היכן ידע

 
לאשה. איש בין מחלק בטורח. באה אי מציאה

 
הנאצים בידי השניה העולם במלחמת מלחמה כיבוש
ונצלו ימ"ש הנאצים ע"י שנשדדו חפצים והאמריקאים.
אונגארן יהודי שלל לבעליהם. החזרתם דין אחרים ע"י
את אמריקה חיל קנו אי מלחמה. כיבוש קנין בהם יש אי
הפקר. או יאוש לאחר גניבה החזרת לידיהם. שנפל השלל

במטלטלין. מלחמה כיבוש ים. של מזוטו מציל

 
בהקדש. ויד חצר קנין הכנסת. בבית מציאה המוצא בענין
העבד דין הכנסת. בית מכירת כנסת. בבית מזוזה חיוב
קנין שהוקדש. לאחר שהשביח בשבח מעילה חצר. מטעם

רבים. דריסת במקום חצר

 
שלו. הוי אי פרוטה שוה המוצא

 
מכשיר לקחתו. יכול אי ציבורי בטלפון כסף מצא
של להחברה חצר דין לו יש אי מטבעות ע"י לקניות
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מעורבים גנים עבירה. מגדרי קטנים הרחקת המכשיר.
קטנים. לילדים

 
לזמן. מפקיר ומת. הפקיר מהפקר. חזרה הפקר. בגדרי
מקבל חשיב אי ההפקר מן הזוכה ומת. לצדקה הנודר
כאחד. והיתר איסור בדין רוב המקנה. אחרת מדעת מתנה
דמהפקר הטעם רשות. סילוק רק או רשות נתינת אי הפקר
הנמושות. בו שהלכו עניים מתנות בו. לחזור יכול חמץ של

עניים. במתנת זוכה אי קטן עני

 
ובלא כ' מבן פחותים יתומים קרקעות שמכר אפוטרופוס
היתומים בנכסי עושה ב"ד ע"י שנתמנה אפטורפוס הכרזה.

כבשלו.

 
בדבר לשלם. חייב אי ונגנב חבירו כסף עם למקוה הלך
חיובו שירצה. רב מכל לשאול שיוכל המפקיד שאמר

שמור. מקום חשיב והיכן הכסף בשמירת

 
חייב אי בב"ד מכרו לא והנפקד ונפסד שהלך פקדון
לנכרי הנפקד מכרו שלא חבירו של חמץ פקדון לשלם.

הפסח. לפני

 
שיהנה מה גזל ושיהא לתלמידיו העישון לאסור הרב כח
לחלל תורה. תלמוד עבור לסכנה עצמו להכניס מהישיבה.

בסכנה. עצמו שהכניס למי השבת

 
שלבו במקום אלא לומד אדם אין ישיבה. תקנת בדבד

חפץ.

 
חדשי כרטיס בו. להשתמש לשנים מותר אי מקוה כרטיס

וכדומה.

 
פועל חזרת בלע"ז). (סטרייק – מלמדים שביתת בדין
בית חזן מצוה. לדבר השכור בפועל חזרה האבוד. בדבר
לא מלמדים שביתת מצוה. מקיים או פועל הוי אי הכנסת

החוזר. כפועל חשיבא

 
ב שכרו. תתן המקוה.ביומו דמי תשלום

 
ונאנס ינהג לוי שרק בתנאי לשמעון מכוניתו השאיל ראובן

הנסיעה. בשעת לוי ביד

 
שואל לכבסו. השואל חייב אי ונתלכלך מחבירו בגד שאל

הבעטער"י. ונגמרה מחבירו פנס

 
רשאי אי מוסד מנהל גזלן. הוי אי מחזירו ואינו ספר שואל
לאחר בשאלה השתמשות המוסד. בספרי לעצמו להשתמש
הזמן. אחר החזיר ולא לזמן מכר או מתנה הזמן. שכלה

מינות. ספרי לחבירו או לספריה להחזיר שלא יראה

 
גזל גדרי חולה. עבור ביטוח חברת המטעה ביה"ח
שלא עכו"ם. הטעיית בעכו"ם. הגזילה השבת בעכו"ם.

עילה. שום ללא הביטוח חברות את להטעות

 
דבר גזל. משום מותרות המקצועות רוב הוקפלו בענין
בו הלכו לבין עניים מתנות בין מחלק בו. מקפיד שאין

הנמושות.

 
למקום גיטה נותן מקפיד. בעה"ב שאין בחפץ המקדש

השונים. לסוגיו מקפיד אינו גדרי מקפיד. הבעל שאין

 
בין ההבדל בעלים. יאוש גדר מקפיד. בעה"ב אין בדין
או הפקר של בשמן חנוכה נר הדלקת קפיד. ללא מחיל
סופו ב"ק מסכת קישור בו. מקפיד בעליו שאין בשמן

לתחלתו.

 
תשלומין. הוי אי ברכה סימן בו שאין במעות ששילם גזלן

 
מצה אכילת ובענין ממון דין בה יש אי משו"פ פחות
שוה שאינה עירובין פת שו"פ. שאינם ערבה ונטילת
ושאר גזילה לגבי פרוטה משוה בפחות ממון דין פרוטה.

הנאה. ואיסורי מצוות

 
כזיתים כמה לאכול שצריך כשיצוייר הנ"ל. בענין עוד
זמן שיעור אחת. בבת כולן לאכול בעינן אי מצה למצות
משוה בפחות ממון דין הכיפורים. ביום המחייבת האכילה
טעם הנאה. ואיסורי מצוות ושאר גזילה לגבי פרוטה
פרוטה משוה פחות גזל להשבה. ניתן לא משו"פ דפחות
פרוטה משוה פחות גזל מהגזילה. יודעים הבעלים ואין
בישראל משו"פ פחות גזל החזרת השער. ונתייקר
הישראל שגזלו דלאחר בעכו"ם השבה דין ליכא ובעכו"ם.
עכו"ם. של ממונו התירה דהתורה עכו"ם של ממונו זה אין

ואבידתו. עכו"ם טעות
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קידושין ממון. דין בה יש אי משו"פ פחות בענין עוד
והשבה גזילה פרוטה. שוה לדידה דשוה הנאה באיסורי
פרוטה לשוה שנזקקו ב"ד ובישראל. בעכו"ם בפמשו"פ
משוה פחות משו"פ. לפחות גם נזקקין הדין בסוף האם

כסף. ובשוה בכסף פרוטה

 
המיועד בזמן לצאת לו וא"א לראובן דירתו מכר שמעון
לו שאמר בין מחלק מדעת. חסר וזה נהנה זה לוי. בגלל

בחצירו. לדור ממנו שביקש ובין בחצרי דור מעצמו

 
תשובה. לעשות ורוצה בערמה הישיבה פרס שקיבל מי

 
לחברת החיוב גדרי ביטוח. לו ויש חבירו בית המזיק בדין
את לתבוע יכולין הביטוח חברת אם ולמזיק. הביטוח

להניזק. הם ששלמו מה להם שישלם המזיק

 
נוגדים העבודה כשחוקי במשטרה. משרה לקבל ישראל
גרם לכלל. טובה שהוא משום שרי אי תורה. דעת את
ממשרה להתפרנס האיסור חומר למאסר. חבירו את להכניס

כזאת. פרנסה מאשר הציבור על שיפול ומוטב כזאת

 
חולקין.בשי בספק המוטל דממון סומכוס טת

 
מחלק להציל. הבגד בעל וביד בשוגג בגדו על גחלת הניח

מדעת. אבידה חשיב אי למזיד. שוגג בין

 
דוד. של מעילו כנף מכריתת ראיה דומם. לבזות מותר אי

בדומם. תשחית בל היום. בקידוש פת של בושתו

 
לבזות אין מותר. אי לשה"ר עליו ולדבר לבזותו המרשה
רשות לו אין עצמו האדם אפילו ברשות. ואפילו אדם שום

והמרגלים. מרים חטא עצמו. לבזות

 
וחיוב שיעור שצריך. ממה יותר דם טיפת המוציא רופא
רפואה, לצורך שלא דם הקזת בעצמו. חבלה בשבת. חובל

הדם. בנק עבור דם התרמת

 
חבירו אחר דרודף ובהא הדין מן עונשין דאין בטעם
הנותן שימות. רשע לקלל בנפשו. להצילו ניתן להורגו
רבינו משה למולך. זרעו כל דהנותן פטור למולך. זרעו
הריגת בעכו"ם. הדין מן עונשין אי מק"ו. לדון יכול

הרודף.

 
הוה אי אדם. בני שאר ע"י הריגתו במחתרת. בא בדין
עומד הבית שבעל לאחר רק או כשבא מיד רודף דין ליה

שבועה. חיוב לחבירו לגרום לנגדו.

 
להציל יכולין כשאין הטריפה. בנפש בריא להציל מותר אי
ע"י האם הצלת קודם. מי החולה את או הטריפה את או
אין כעת טריפה. הריגת ע"י עצמו הצלת העובר. הריגת
במכונת להשתמש רוצה ואינו טריפה חולה רק לפניו
השלם. חולה עבור זמן כעבור זאת יצטרכו דאולי ההחיאה
תעמוד לא מכן. לאחר שתבוא מסכנה איסור ע"י להציל
מטריפה החייאה מכונת נטילת בטריפה. רעך דם על
נפשות הצלת מגוסס. חמצן נטילת השלם. עבור ומגוסס

גזילה. ע"י

 
החובל חייב. והגוסס פטור הטריפה את ההורג למה ביאור
ירוק בעודו תינוק מילת ברוצח. החיוב גדרי בטריפה.

רבות. שנים שלאחר מיתתו מקרב

 
המהרש"א דברי ביאור עוברין. בהפלת חלק לקחת אחות
עצמו הצלת בישראל. ושרי נח בבני אסורה עוברין דרציחת

עוברין. להרוג נח לבני לצוות עובר. בהריגת

 
עובר. על שבת חלול חי. חזקת לו יש אי ראשו הוציא

 
והרגו זמרי נהפך בו. פוגעים קנאין ארמית הבועל בענין
הבועל פירש העבירה. באמצע בעריות התראה לפנחס.
להרוג מותר הנרדף להרגו. מותר ולבעול לחזור ובדעתו
אדם כל ושאר להרגו השכם להרגך הבא מדין הרודף את

אסור.

 
גרמא סוגי ג' בלע"ז. רעספערעטא"ר מכשיר לנתק
מפרע גרמא פחות הוא ההחיאה מכשיר מניעת ברציחה.

המעזיבה. את עליו

 
עבורו. שבת חילול להצילו. לתיאבון מומר בדין

 
הגזלן. חיובי בגניבתו. שימות לגנב מיתה לגרום מותר אם
סם הנותן לגנב. נידוי בב"ד. שדנוהו קודם הרוצח הריגת
סם שאוכל גנב ראה גרמא. איקרי לא חבירו של במאכלו
להצילו לגנב תקנה עושין דאין אף להצילו. חייב המות
להתיר יש בלילה בגניבה אסור. ודאי להורגו מעבירה
לחם בגניבת תשלומין במחתרת. הבא מדין למותו לגרום

סם. בו המעורב
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שלא הדבר בחומר ראיות מביא הנ"ל. בענין שניה תשובה
תשחית. בל משום מאכלו השחתת ידו. על חבירו יענש
הדברים כל אדם מבני להרחיק או להוציא אדם חייב

אי מביתו. אוהמסוכנים מחשבה חשיבא הסם נתינת
מהיזק גם שבת בחילול ואפילו להצילו חובה מעשה.
מניח להנגנב. שגרם נפשית פגיעה הגניבה. בשעת הנגרם
המצער מסירת להנכנסים. הודיע ולא בחצירו נושך כלב
להציל לפנויה מותר הקודש. רוח ע"פ דנין אין לחבירו.
משום למות לגרום אסור מאנס. של במיתתו עצמה
ומשום הנאה באיסורי גזילה ליכא וימות. לרשע הלעטיהו

עשה. על בעובר הכאה גדרי הערלה. ציינו לא כך

 
אחיך. בכלל הם אם וקונסרבטיבים הריפורמים דין בירור
באחד מאמין שאינו כל מוחלפת. תהא לא התורה זאת
שנתנה אף הוא. ישראל בכלל לאו האמונה עיקרי מי"ג
בדרכים לבחור אפשרות שיש פירושו אין הבחירה לאדם
הבא. לעולם חלק לו אין לדעת עצמו המאבד אסורות.
דבר. לשום ולא להחיותו לא אחיך נקרא אינו אפיקורס
בשום לקרבם שלא שנשבה. כתינוק לחשבו יש מהם מי
לכל הם ישראל בכלל בתשובה שחוזרים בניהם סיבה.
ישראל של במצוות אחוה איכא אחוה של ענינים שני דבר.
אין נשמעות. תפילותיהם אין ישראל. של ביחוסם ואחוה

להם. להחניף

 
להורגם. חיוב יש אי ישראל כלל על רע הזוממים גוים

בעכו"ם. רעה אמחשבה ודין חיוב

 
ממנו. הגדול חבירו תמורת למיתה נפשו למסור בענין

בהנ"ל. והמדרשים מהגמ' ראיות

 
אם מעט מיתתו לעכב ויכול למות אותו שמייסרים מי
שיזיקו אף רעים מאכלים לאכול עדיף כן. לעשות חייב

כלל. יאכל ולא שירעב ממה לגוף

 
דגר ובילפותא הפקר של בדבר תשחית בל שייך אי
שנתגייר גר אמרינן לא בנשים דמי. שנולד כקטן שנתגייר

דמי. כקטן

 
צריך מ"מ פטריה שרחמנא אע"ג פטריה. רחמנא אונס בדין
כמאן דאונסא אופנים יש האונס. לו שהגיע על להצטער
אדם שבין בדינים ספרד. אנוסי דין אמרינן. לא דעבד
אדם ישתדל דעביד. כמאן אונסא אמרינן לא לחבירו

מצוה. בחיוב עצמו להכניס

 
אפילו לקלל אין בנ"י. על חובה ללמד או לקלל שאין

זרה. עבודה עובדי רשעים

 
 

שמים שלל שבמזוזה אזכרות מזוזה. בה שיש הנדחת עיר
איקרי. הנדחת עיר שלל עצמה והמזוזה אקרי

 
הזבח על גילח ב. בשני. או שנדר ביום שנטמא נזיר א.
איך מבאר מעכב. אי טומאה תגלחת ג. פסולה. ונמצא
אינה תגלחת הרי והא פסולה תגלחת משום קרבנות פסלינן
כהלכתו כולו הנזירות ימי ששלמו לאחר רק מעכבת.

דטומאה. תגלחת מעכבת. אינה תגלחת

 
לחלק יש מקדושתה. נתחללה אי לעסה או תרומה בלע

לעיסה. ע"י בליעה לבין בשלמות בליעה בין

 
לארץ. כשנכנסו תרו"מ הרבה כך כל עם הכהנים עשו מה

קדשים. כבאכילת תרומה באכילת מצוה איכא אי

 
שיחין בורות בה חופר אי נוהג שיובל בזמן שדה הקונה

בשביעית. בשדה בורות חפירת ומערות.

 
השלישי בבית השלישי. במקדש הבחירה בית בנין מצות
מצוות ע"י יבנה השלישי בנין אדם. ע"י בבנין מצוה ליכא
המקדש בית גמר מצוותו. וזה הצדיקים של טובים ומעשים
יבנה דאחישנה בעת כשיהיה אדם. בני ע"י לכו"ע יהיה

ובנס. משיח ע"י יבנה בלילה. אפילו

 
האבנים להחליף שלא המערבי. בכותל האבנים שיפוץ

ש העשבים לגזוז מותר אחרות. גורםבאבנים שורשם
קודם. יטבלו בשיפוץ המתעסקים האבנים. להתפוררות

 
נחלקו והבבלי הירושלמי דוד. שמת וגבעון בנוב ידעו איך
בו מתעסקין אין המלך כדוד קדוש גוף דוד. מת מתי

עממין.

 
אופנים באלו רמון. כמוציא נקוב היה שלמה של דים בהא

יטמאוהו. ישראלים או שהכהנים חיישינן

 
יכולים היו מדינא לה. ראוי שאינו מה אף מקדש אי מנורה

בהיכל. שנטמא טמא בשמן להדליק המנורה
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ופליט. שריד נשתייר לא כהונה בגדי אלמלא במאחז"ל

כהונה. מבגדי מרובה כפרתם הקרבנות

 
לבישת סדר כהונה. בגדי בענין ראש עטרת ספר דברי ישוב

גדול. בכהן הבגדים

 
הנדר אופן באיזה מום. בעל מהן וא' עולה אלו הרי אמר

מקצתו. שהותר נדר משום מותר

 
במעי עובר מקדישין איך ב. זמן. מחוסר הוי אי לילה א.
מום. בעל חשיב אי זמן מחוסר זמן. מחוסר הוי הא אמו

 
היכא בין לחלק יש גרמא. שהזמן מ"ע הוי אי סמיכה
שהחיוב היכא ובין חדש חיוב הוא יום כל של דהחיוב

ונעור. חוזר

 
במחלוקת שבת. דוחה אי בשעתה מצוה חביבה בענין
משום בשבת העומר קצירת דינא. בהאי והרמב"ם המבי"ט
הקטרת זמן ברית. דם הטפת בשעתה. מצוה חביבה

ובדיעבד. לכתחילה האימורים

 
בחצי קדשים שריפת ב. מכזית פחות קדשים אכילת א.
דאכילת עשה עצמן. בפני הבאות הלחם שתי ג. שיעור
בפחות לתרומה טומאה לגרום קאי. אב בית אכולה קדשים
הלילה קודם עצמן בפני הבאים הלחם שתי אכל מכשיעור.

בטהרה. או בטומאה בבאים מיירי אי תלוי

 
מתנות שאינם באכילות אחרים. באכילת למשחה בענין
של השעיר אכילת קדשים. באכילת המצוה גדרי כהונה.

הבבלים. ע"י חי כשהוא הכיפורים יום

 
חידוש ומה הרמב"ם השמיטו למה במוקדשים. בחלב בשר

במוקדשין. דנוהג לומר צריך

 
הפרשת בפה. להקדישו צריך אי קרבן להביא בלבו גמר

בלבד. במחשבה תרומה

 
חשיב אי קול להקדיש. שליחות דאין מהרי"ט בשיטת
ונאבדה. במחשבה בהמה הקדיש או תרומה הפריש מעשה.

שליח. ע"י חמץ ביטול

 
בא חשיב מאימתי שאלה. מהני אי כהן ליד שבא קרבן

קרבנות. לשאר חטאת בין לחלק אפשר כהן. ליד

 
מבכור. קדשים ילפינן אי הקריב. ולא בהפריש תאחר בל

 
לכתחילה מקדישו קרבן המקדיש הגוף. בקדושת שיור

ברירה. משום ליה ומהני שותפין של כקרבן

 
בהמת פדיית בית. שאין בזמן מום הטלת הזה. בזמן הקדש

פרוטה. בשוה הקדש

 
אי הקומץ יתר ב. קומצו. מלא של הביניים דבין בסוגיא
מתירין. לו שיש דבר הנדר איקרי מי לגבי דשיל"מ. הוי

דבר איקרי אי וחלה מתירין.הקדש לו שיש

 
מלך הדרת עם ברוב ב. יום. בכל עצים גזרי שני סידור
שיש במקום עם ברוב בשנים. המקדש עבודת ג'. במקדש.
בפחות או קטן ע"י בשבת המנורה הדלקת תורה. ביטול
בשבת. שנים ע"י כגון בחכמות המצוות עשיית מכשיעור.

 
בהיותו הפנים מלחם דוד שאכל צ"ה: דמנחות בסוגיא
הקטרת לאחר מהשולחן שהוסר פנים לחם בסכנה.
שבת חילול אכילה. כדרך שלא קדשים אכילת הבזיכין.
או חבירו בממון עצמו הצלת כבריא. הנראה חולה עבור
איסור ביה ליכא לכהנים דאסור היכא כל הקדש. בממון

זרות.

 
פיגול שלו. שאינו דבר אוסר אדם במקדש. שפיגלו כהנים

בלבד. מחשבה ע"י

 
התראת הוי אי בזה"ז התראה ב. דנותר. ספק התראת א.

ספק.

 
כשהלאו לעשה. הניתק לאו הוי ואי נותר בשריפת נשים

ועוד. דחמץ תשביתו כגון מהעשה יותר כולל

 
בהקדש. מתנה דין בית לב הקדש. במעות דין בית הפקר

 
שחיטה חולין. של כיס בתוך שנפלה הקדש של פרוטה
ביטול באכילה. האסור דבר המוכר מדרבנן. ראויה שאינה

מצורע. ציפורי בממונו. הקדש של ממון

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 
מצוה איכא אי בו. מועלין אי הכבש ע"ג הנתון מלח

הקרבן. שע"ג המלח בהקטרת

 
חולה הודחה. או העינוי לו הותרה המשתלח שעיר המוליך
מכדי יותר לאכול לו ואסור בעינוי חייב הכיפורים ביום

צרכו.

 
בכרת. הוי ק"פ אי בשבת שחל פסח ערב

 
כשלמים. או ולילה ליום נאכל אי הפסח מותר

 
תורה. מתן קודם קטן זכיית מצרים. בפסח קטן זכיית

 
שחוטי דין באכילה. מותר היה אי מצרים פסח אימורי

מצרים. בפסח חוץ

 
בני ג:). (פסחים וקטלוהו הפסח מן שאכל ארמאה בההוא

החבורה. בני נרדמו אחרים. של חלקם שאכלו חבורה

 
לישראל. המכשיל עכו"ם עונש ארמאה. בההוא עוד

 
ביו"ט. נפש אוכל גדרי המעשר. מן באה אי ראיה עולת

העולות. כשאר ודלא נפש אוכל מיקרי ראיה עולת

 
לינה, טעון אי קרבן המביא שילה.שליח במשכן ולינה

ללינה. טעמים ב'

 
אכסדראות עושין אין בענין ב. הזה. בזמן הקהל מצות
בשבת. כשחל מצוותו ובעזרה. המלך ע"י בעזרה. עץ של

 
דקבורה. מצוה גדרי האוזן. עור שנפגם בכור

 
חייבין אי כהנים ב. לכהנים. ניתנה אי בהמה מעשר א.
הכרח אין בהמה. למעשר אפוטרופוס ג. בהמה. במעשר
דהוה משום דהוא בהמה ממעשר פטירי כהנים דהא לומר
המנויים מן אחד קפץ כהונה. מתנות ספק כהונה. ממתנות

ושאר מעשר כהונה.לגבי מתנות

 
דעבירה היכא בעבירה. הבא בדבר מתכפר אדם אין בענין

לקרבן. חוץ

 
דמים. במתן תוסיף בל נדבה. באה אי חטאת

 
קדושת הפקעת תמורה גדר ב. בלב. ישנו אי תמורה
בענין חקירה ג. איסור. נעשה בשניה שגם או הראשונה

בשבת. תמורה קבין. בט' גברא כח

 
במחשבה התמורה חלות זצ"ל. גיפטער מרדכי הרב תשובת

בדיבור. רק הבהמה וקדושת

 
מחשבה. סגי אי פיגול בלב. תמורה בענין המשך

 
פרה. לשריפת כשר אי כהן מום בעל

 
אדומה. בפרה זמן מחוסר

 
אמו. במעי ולד טומאת לפרה. בניהם המגדלות נשים

 
ג. הנתק. נגע בטומאת ב. מלבין. שעיקרן שערות בשתי
סיבה השערות ליבון בנגעים. ככולו רובו בזה"ז. נגעים
לנגעים. אדומה פרה בין החילוק ביאור סימן. או לטומאה

לעיכובא. הוא הגזיזה אם משחיר ראשן

 
ודבש. שאור הקטרת באיסור ב. הקודש. חיבת בענין א.

זורע. אחר בחורש הרמב"ם בשיטת ג.

 
רגמ"ה ד' וביאור הטומאה בפני חוצץ אי מישראל אדם
לגבי חדשים לשמונה הנולד ישראל ע"א. כ' דף ב"ב
הטומאה בפני וחוצצין הממעטין דינים. ושאר טומאה
בפני חוצץ אי עכו"ם טומאות. ובשאר מת בטומאת

רצוצה. בטומאה הטומאה.

 
דבשר בילפותא ע'. זבחים התמוהים רש"י דברי ישוב

מטהרתה. שחיטתה אין טמאה

 
איזה בידוע שליח. ע"י או בי"ד ע"י ערופה עגלה מדידת
החלל קבורת העיר. בתוך חלל נמצא לחלל. קרובה עיר

הנדה. על הבא תשובת מכן. לאחר או המדידה קודם

 
הס"ת בדין ב. וזהב. כסף לו ירבה שלא המלך במצות
מתנה. שקיבל או מקודם שהיה כסף המלך. לו שכותב

תורה. ספר אביו לו הניח בשוגג. שהרג מלך
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נהרגין. כמה פי על ועכו"ם עמלקי ב"ד. בעי אי עמלק מחיית

 
מצוה. במלחמת נשים ב. המשיח. לימות עמלק מזכירין אי

באשה. זיין כלי לבא. לעתיד ופורים אסתר מגילת

 
המתים בתחיית כהנים עליו. כהונתו אי וחי וחזר שמת כהן
עולם המתים. לתחיית המתים יעמדו האיך לבא. לעתיד
לדיני והחייהו מת נינהו. חדא אי המשיח וימות הבא
קם פנחס המתים. לתחיית שיקומו למתים הזאה אישות.

לזמרי. שהרגו בשעה לתחייה

 
ושבארץ שבחו"ל בינונים ב"ב. המתים תחיית מקום בדבר
תחיית טבריה. של ומקומה המשיח התגלות מקום ישראל.

ובחו"ל. ישראל בארץ המתים

 
לכן. קודם ולא בב"א בבואו יתגלה דוד בן משיח זהות
לא ובאם משיח להיות הראוי צדיק ישנו ודור דור בכל
משיח הראוי. הוא שאחריו וצדיק העולם מן נפטר זכו
המעלות ביאור ישראל. בארץ מלך להרמב"ם להיות צריך
מנהיג לקבל הכלל על חובה דוד. בן במשיח להיות שצריך
של קבורתו מקום נודע לא למה הקודם. המנהיג בפטירת

ע"ה. רבינו משה

     

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com



