
  

  

  

הן כל אחד ואחד 

זו הלכה להמון ' 

 מארגניםזכות גדולה יש בידי 

ענין צניעות המלבושים אשר הוא יסוד ועיקר בקדושת ישראל אין 

, ורבים שוגים וסוברים שענין זה תליא במנהגים וחומרות

כ פונים אנו בזה לכבוד הרבנים 

א מוסרי השיעורים לשלב הלכות אלו בסדרת השיעורים לשלב 

, סיות ובתי מדרשות

  .השכינה בישראל

ועתן של ישראל בבנין 

  יצחק דרזיך   ישראל גנס   שמאי הכהן גרוס   שמואל דוד גרוס   

  נפתלי נוסבוים   יהודה סילמן   משה שאול קליין   חיים שמרלר   ברוך שרגא

03-5742548   

  א"טבת תשע

  קריאה קדושה

  

הן כל אחד ואחד , ם הם כידוע ימים אשר מרבים בהם בטהרה"ימי השובבי

' לעצמו והן בזיכוי הרבים על ידי מסירת שיעורי תורה ודבר ה

זכות גדולה יש בידי , אשר יעשון העם לדעת הדרך ילכו בה והמעשה

  .א"החשובים מוסרי השיעורים שליט שיעורים אלו ובידי הרבנים

ענין צניעות המלבושים אשר הוא יסוד ועיקר בקדושת ישראל אין  כידוע

ורבים שוגים וסוברים שענין זה תליא במנהגים וחומרות, שימת לב כראוי לזה

כ פונים אנו בזה לכבוד הרבנים "ע, פ הלכה"מעיקר הדין עואינם יודעים שזה 

א מוסרי השיעורים לשלב הלכות אלו בסדרת השיעורים לשלב "החשובים שליט

סיות ובתי מדרשותהלכות אלו בסדרת השיעורים הנמסרים על ידם בכל בתי כנ

השכינה בישראלשותפים לזכות הגדולה של השראת  ה"בעז ובזה תהיו

ועתן של ישראל בבנין ונזכה לראות ביש, ה יערה עלינו רוח טהרה ממרום

     .ר"בית תפארתנו במהרה אכי

  חברי בית הדין ח"בעה

  

ך   ישראל גנס   שמאי הכהן גרוס   שמואל דוד גרוס   אעזריאל אויערב

נפתלי נוסבוים   יהודה סילמן   משה שאול קליין   חיים שמרלר   ברוך שרגא
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טבת תשע, ד"בס

ימי השובבי

לעצמו והן בזיכוי הרבים על ידי מסירת שיעורי תורה ודבר ה

העם לדעת הדרך ילכו בה והמעשה

שיעורים אלו ובידי הרבנים

  

כידוע והנה

שימת לב כראוי לזה

ואינם יודעים שזה 

החשובים שליט

הלכות אלו בסדרת השיעורים הנמסרים על ידם בכל בתי כנ

ובזה תהיו

  

ה יערה עלינו רוח טהרה ממרום"והקב

בית תפארתנו במהרה אכי
  

עזריאל אויערב

נפתלי נוסבוים   יהודה סילמן   משה שאול קליין   חיים שמרלר   ברוך שרגא

  

את תקנון משמר התורה ניתן להשיג

0504156715או 


