
 

 



 

 

 רביðו אברהם ב"ר מאיר זי"ע אבן עזרא 
 א אדר'א ד' אלפים תתקכ"ד

ÊחכםÊ,הכוזריÊבעלÊהלויÊיהודאÊורבינוÊ,תםÊורבינוÊמיגאשÊהר״יÊרבינוÊבימיÊעזראÊאבןÊאברהםÊרבינו
Êתנ״ךÊבפי׳ÊמחשבותיוÊעמקיÊ,דורוÊמופתÊ,ומליצותÊהשירותÊואומןÊ,המדעיםÊבכלÊבקיÊהרזים

 נפלאים,ÊומשתעשעיםÊבוÊגדוליÊהראשונים,

ÊהיהÊאםÊעצמוÊעלÊשאמרÊמשמוÊואמרו)ÊבמסחרÊהצליחÊולאÊ,חייוÊימיÊכלÊחלקוÊחיוÊומכאוביםÊכעס
ÊוהלךÊ(מעולםÊאדםÊמתÊהיהÊלאÊבתכריכיןÊעוסקÊהיהÊואםÊ,בעולםÊוחשךÊלילהÊהיהÊלאÊנרותÊסוחר
Ê,ספריםÊוכתבÊבחכמותÊתמידÊעסקÊזאתÊובכלÊ,שםÊהיהÊשלאÊמדינהÊהיהÊלאÊוכמעטÊ,שונותÊלארצות
ÊבחכמתÊחדהÊידוÊוגםÊ,ודקדוקÊהמזלותÊומערכתÊהתכונהÊבחכמותÊספריםÊק״פÊשחיברÊואמרו

ÊשישÊמובאÊובשח״גÊ,בתלמודÊגםÊגדולÊהיהÊ,המפורשÊשםÊסודÊפיÊעלÊהשם״Ê״ספרÊוחיברÊ,הקבלה
ÊכבודÊשיריÊכתבÊר״תÊוכןÊ,בשבחוÊמאדÊמפליגÊהרמב״םÊ.מסכתותÊעלÊגםÊחידושיםÊשחיברÊאומרים

 לכבודו.

רבינוÊמשהÊבןÊ זי"עÊהיהÊלוÊמיחושÊשלאÊמצאÊלהÊרפואה,ÊושמעÊאתÊשמעÊהטובÊשלÊ וסיפרÊשרבינו
זי"עÊואיךÊשהואÊרופאÊגדול,ÊונסעÊאליוÊשירפאÊאותו,ÊכשבאÊרבינוÊלהעירÊשדרÊבהÊ מימּוןÊהרמב"ם

Êהרמב"ם Êזי"ע Êהרמב"םÊהביטÊלביתוÊונכנס Êזי"ע ÊעלÊלפניוÊוהניחÊ,סעודהÊעםÊכיבדוÊומידÊ,עליו
ÊייןÊגויÊמשרתÊהביאÊכןÊאחרÊ.דברÊענהÊולאÊושתקÊזאתÊראהÊרבינוÊ,חלבÊעםÊבשרÊצלחתÊהשלחן

Êהרמב"םÊוכיבדÊ,לשתות ÊÊיכולÊהיהÊולאÊ,הייןÊעםÊרבינוÊאתÊזי"ע ÊהאתםÊ:בקפידהÊוצעקÊלהתאפק
ÊבחלבÊבשרÊלאכולÊליÊנתתםÊעכשיוÊהלאÊ,וצדיקÊגאוןÊשאתםÊגדולותÊעליכםÊשאומריםÊהרמב"םÊהוא

ÊלוÊאמרÊ.זמןÊאיזהÊצעקÊוככהÊ'וכוÊשעשיתםÊמהÊברביםÊשאגלהÊתדעוÊ,נסךÊייןÊולשתות
שינוחÊמכעסוÊוידעÊברורÊשחלבÊהואÊחלבÊמאיזהÊפריÊואינוÊחלבÊבהמה,ÊוכןÊהייןÊהואÊ זי"ע הרמב"ם

ÊצריכיןÊהנכםÊלהתרפאÊשתוכלוÊשכדיÊהבנתיÊאתכםÊכשראיתיÊרקÊ,בנגיעתוÊמותרÊוהגויÊמבושלÊיין
ÊכלÊלפניכםÊליתןÊרקÊעצהÊליÊהיהÊלאÊלכןÊ,דברÊשוםÊעלÊהקפדתםÊלאÊמעולםÊעתהÊועדÊ,להקפיד
Ê.ולשלוםÊלחייםÊללכתÊותוכלוÊהחולאתÊנתרפאÊהריÊומעתהÊ,לשמיםÊלשםÊזהÊעלÊשתקפידוÊכדיÊזה

 (הללוÊעבדיÊה')

 מספרדÊבאÊלרומהÊבשנתÊד״אÊתת״קÊושםÊחיברÊספרÊהמאזניםÊעלÊדקדוקÊלשה״ק,

ÊהיהÊשהראב״עÊ:כתבÊתשאÊכיÊפרשתÊהאברבנאל ÊהלויÊר״יÊכיÊכתבÊוחיוחסיןÊ.הלויÊיהודאÊר׳Êהתן
 וראב״עÊהיוÊבניÊשתיÊאחיותÊוקבוריםÊיחד.

Êמורא״Ê״יסודÊספריוÊחיברÊבלאנדןÊ,נחשת״Ê״כליÊ״צחות״ÊספריוÊבמנטובהÊהשליםÊתתק״וÊבשנת
ÊוספרÊ.הלוחות״Ê״ספרÊבחקירהÊהשמים״ÊשערÊספרÊחיברÊעודÊשבח״״Ê״אגרתÊתורה,״Ê״סוד

 עלÊחכמתÊתקופותÊומולדות, העבורי

ÊספרÊבעלÊסמכאÊברÊוהיותרÊ,דיעותÊחילוקיÊישÊמנוחתוÊומקוםÊפטירתוÊובזמןÊ,שניםÊע״הÊחיÊרבינו
א׳ÊאדרÊראשוןÊתתקנ״דÊ שהואÊקבורÊבארץÊהקדושהÊונסתלקÊלגנזיÊמרומיםÊביוםÊשני היוחסיןÊשכתב

וישÊאומריםÊשנקברÊבכאבולÊצפוןÊ וישÊאמריםÊשנקברÊבעירÊצפת,לידÊהמערהÊשלÊחנהÊושבעהÊבניה.
Ê,ישראלÊארץ ÊכןÊגםÊנקברÊששם ÊזכותוÊהלויÊיהודהÊ'רÊוהרה"קÊזי"עÊגבירולÊבןÊשלמהÊ'רÊהרה"ק

 הגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

 מתורתו של רביðו

כתב רביðו על הפסוק ַוֹּיאֶמר ַּפְרֹעה ִמי ה' ֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע ְּבֹקלֹו, ְלַׁשַּלח ֶאת ִיְׂשָרֵאל. (פרשת שמות ה' ב') 
לא כיחש כי אם שם זה שלא שמע, ופי' מי ה׳ שאלה הוא, והעד התשובה שאמר  וזה לשוðו פרעה

 משה כאשר שאל מי זה, אלקי העברים ðקרא עליðו.

(פרשת משפטים כ"ג י"ט) וכתב רביðו: וטעם איסורו בעבור שהוא כמו  א ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמוֹ 
 אכזריות בלב, כטעם אותו ואת בðו גם לא תקח האם על הבðים עכ"ל

והוא תמוה לכאורה שהיא ðגד משðה (מסכת מגילה כ״ה) האומר על קן צפור יגיעו רחמיך וכו׳ 
משתקין אתו, ואמר טעמא בגמ׳ מפðי שעושה מדותיו של הקב"ה רחמים, ואיðן אלא גזירות, 
והראב"ע לא רק שאומר טעם זה בקן צפור ובאותו ואת בðו, אלא גם בא להוסיף טעם זה אף 
באיסור בב״ח? אבל לאחר העיון לק״מ דטעם זה כתב בתרגום יוðתן (פרשת אמור) באותו ואת בðו 
היכמא דאבוðן רחמן בשמיא כן תהוון רחמðין בארעא תורתא או רחילתא יתה וית ברה לא תכסין 

 ביומא חד, וכן כתוב בספר החיðוך.

דמשתקין אותו לפי שעושה מדותיו של הקב"ה  וכבר כתב רמב״ן (פרשת כי תצא) דמה שאמר חז"ל
רחמים, ואיðן אלא גזירות, לומר שלא חס האל על קן צפור ולא הגיעו רחמיו על אותו ואת בðו 
שאין רחמיו מגיעין בבעלי הðפש הבהמות למðוע אותו מלעשות בהם כל צרכיðו, שאם כן היה אוסר 
השחיטה, אלא טעם המðיעה כדי ללמד אותðו מדת הרחמðות ושלא ðתאכזר, כי האכזריות תתפשט 

 בðפש האדם עכד"ק

הרי דר״ל דרק אין לומר שטעם מצות אלו שהקב"ה חס על הבהמות וחיות, אבל מותר לומר הטעם 
וחמלה ושלא ðתאכזר, אם כן ה"ð שפיר כי הרביðו טעם אסורו  שהקב"ה רצה ללמד אותðו רחמðות

שהתורה רצה להזהיר אתðו להתרחק מהאכזריות וðקðה בðפשיðו מדת חמלה ורחמðות, ודרכים 
 דרכי ðועם. (מליצי אש)

א ָזַכר ֲהֹדם ַרְגָלי  יֹום ו ּבְ ֵאיָכה ָיִעיב ְּבַאּפֹו ֲאֹדðָי ֶאת ַּבת ִצּיֹון ִהְׁשִלי ִמָּׁשַמִים ֶאֶרץ ִּתְפֶאֶרת ִיְׂשָרֵאל ְו
איכה יעיב: השי"ת האט קודם אויפגעהויבן די אידן אזוי הויך ווי די  ַאּפֹו. (מגילת איכה ב' א') 

וואלקעðעס [יעיב פון לשון עבים וואלקעðעס] און ðאכדעם ווען די אידן האבען געהאט א מפלה ל"ע 
 איז עס געווען פון גאðץ אויבן ביז אין די טיפעðישן. (אבן עזרא)

רביðו הרב הגאון הקדוש רבי אברהם אבן עזרא המכוðה ראב"ע זי"ע ðולד 
 בטודלה לאביו בערך בשðת ד' אלפים תתמ"ט הרה"ק רבי מאיר זי"ע



 

 

 רבי יצחק אייזיק ב"ר אלכסðר זי"ע מכפר סאפרין
 א אדר'א תק"ס

Ê,מרוביםÊשמיםÊיראÊמובהקÊגאוןÊ,מופלגÊצדקהÊבעלÊוטהורÊקדושÊנשגבÊצדיקÊהיהÊרבינו
ÊעםÊיחדÊבתורהÊוהוגהÊיושבÊהיהÊ,ע"פÊשגוריםÊהיוÊשו"עÊחלקיÊ'ודÊמשנהÊסדריÊהששה
ÊמופלגÊגאוןÊכןÊגםÊוהיהÊ,זי"עÊהחושןÊקצותÊבעלÊהעללערÊהכהןÊלייבÊאריהÊ'רÊהגה"ק

 ב'חכמותÊכמוÊשכתובÊנכדוÊבספרוÊבןÊביתי.

ÊבעלÊמליזענסקÊאלימלךÊרביÊהרביÊלהרה"קÊנסעÊמספרÊופעמיםÊדורוÊלצדיקיÊנסעÊרבינו
ÊשנתÊאדרÊבכ"אÊהסתלקותוÊבשעתÊלמיטתוÊסמוךÊלעמודÊוזכהÊ,זי"עÊאלימלךÊנועם
ÊבצלÊלהסתופףÊרבותÊנוסעÊזי"עÊאלימלךÊרביÊהרביÊשלÊהסתלקותוÊולאחרÊ,תקמ"ו
ÊשבאÊאימתÊשכלÊ:ומסופרÊ,זי"עÊמלובליןÊהחוזהÊבעלÊהורוויץÊיצחקÊיעקבÊ'רÊהרה"ק
ÊבגדÊאותוÊמלבישÊזי"עÊהחוזהÊהיהÊ,החוזהÊבצלÊקודשÊבשבתÊלהסתופףÊללובליןÊרבינו
ÊבשבתÊלבןÊלבישתÊהיתהÊומאזÊ,סגולהÊליחידיÊאםÊכיÊעשהÊשלאÊמהÊ,משלוÊלבןÊעליון

 לחוקÊלרבינוÊולזרעוÊאחריו.

Ê,זי"עÊצביÊ'רÊהגה"קÊבתÊע"הÊהינדאÊמרתÊהצדקותÊלהרבניתÊנשאÊלפרקוÊרבינוÊכשהגעו
ÊהשיאוÊוגםÊארחיםÊוהכנסתÊחסדיםÊגמילותÊצדקהÊבצרכיÊזגוזתוÊאםÊרבינוÊביחדÊועסקו

 הרבהÊיתומיםÊויתומות.

ÊישבÊלאÊזי"עÊרבינוÊאביוÊכיÊזי"עÊמזידיטשובÊצביÊעטרתÊבעלÊהירשÊצביÊ'רÊהרה"קÊהעיד
 לשולחןÊלאכולÊלעולם,ÊאלאÊאםÊכןÊישהÊאיתוÊאיזהÊעניÊשהחיהÊאתÊנפשוÊבסעודה.

ÊרבינוÊנסעÊתק"סÊבשנתÊ,סאפריןÊבכפרÊמזיגהÊמביתÊוהתפרנסÊהרבנותÊאתÊשנאÊרבינו
ÊהעלערÊהכהןÊלייבÊאריהÊ'רÊהגה"קÊנפשוÊידידÊאצלÊלבקרÊשבאוקראינהÊסטריעÊלעיר
ÊנשמתוÊעלתהÊההואÊוביוםÊאדרÊחודשÊדראשÊ'בÊביוםÊשםÊוהגיעÊזי"עÊהחושןÊקצותÊבעל

 בטהרהÊלגנזיÊמרומיםÊומנוחתוÊכבודÊשם.

 ÊצביÊעטרתÊבעלÊמזידיטשובÊאייכנשטייןÊהירשÊצביÊ'רÊהרה"קÊהקדשיםÊבניוÊאחריוÊנשאר
ÊישכרÊ'רÊהרה"קÊזי"עÊלמשהÊתפלהÊבעלÊמסמבורÊאייכנשטייןÊמשהÊ'רÊזי"עהרה"ק
ÊאייכנעשטייןÊסענדערÊאלכסנדרÊ'רÊהרה"קÊזי"עÊמזידיטשובÊאייכענשטייןÊבעריש

 מקאמארנאÊזי"עÊוהרה"קÊר'ÊליפאÊאיככענשטייןÊמסבורÊזי"ע.

ÊהנהÊ:ע"הÊהינדאÊהרבניתÊזוגתוÊאתÊושאלÊ,זקנותוÊלעתÊרבינוÊנאנחÊאחתÊשפעםÊוסיפר
ÊבמסלהÊ:הרבניתÊלוÊהשיבהÊ,שבשמיםÊאביÊאלÊאעלהÊאיךÊ:לעצמיÊחושבÊואניÊזקנתיÊנא
ÊמשהÊבערישÊדהיינוÊבמסלהÊבתיבתÊהמרומזיםÊהקדשיםÊבנינוÊחמשהÊבזכותÊ,נעלה

 סענדרÊליפאÊהירש,ÊנעלהÊאלÊאבינוÊשבשמים.

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן.

  

 

רביðו הרה"ק רבי יצחק אייזיק אייכעðשטיין מכפר סאפרין זי"ע ðולד בשðת ת"ק לאביו הגה"ק ר' 
אלכסðדר מסטבðיק זי"ע בן ר' צבי זי"ע חתן הגה"ק רביðו יום טוב ליפמאן סג"ל העללער אב"ד 

 קראקא בעל תוספות יום טוב זי"ע



 

 

 רבי אורי מסמבור ב"ר אפרים צבי הכהן זי"ע
 א אדר'ב תר"ע

ÊהיהÊובפרטÊהארץÊבקרבÊישועותÊולפועלÊגדולÊחכםÊולתלמידÊוקדושתוÊבצדקתוÊמפורסםÊהיהÊרבינו
 לוÊכחÊגדולÊלפעולÊשיצליחוÊהשדותÊלגדלÊתבואותÊמבורכותÊכידוע.

ÊבצלÊהסתופףÊרבינו
ÊשלוםÊהשרÊהרה"ק
ÊואצלÊזי"עÊמבעלזא
ÊצביÊיהודהÊ'רÊהרה"ק
Êע" י ז Ê ן מסטרעטי
Ê' ר Ê ק " ה ר ה Ê ו נ ב ו
ÊמסטרעטיןÊאברהם
Êתרכ"הÊבשנתÊ,זי"ע
Ê' ר Ê ו ב ר Ê ק ל ת ס נ
ÊאזÊרקÊ,זי"עÊאברהם
ÊלקבלÊרבנוÊהסכים
Êל עלÊעצמוÊאתÊעו
ÊפיÊעלÊאףÊ,ההנהגה
ÊלקבלÊהסכיםÊלאÊכן
Êא ל Ê ך א Ê ת ו א ק ת פ
ÊכסףÊלקחת Êרב סי
ÊאינוÊהואÊכיÊבאומרו

ÊביותרÊמועטÊשכרÊאםÊכיÊלקחÊלאÊואכןÊ,מועטÊמשכרÊיותרÊלאÊלעצמוÊשמקבלÊצדקהÊגבאיÊאלא
ÊהיהÊובפרטÊולנצרכיםÊלענייםÊרבנוÊחילקÊהכסףÊשארÊכלÊאתÊ.ביתוÊבניÊלמחייתÊרבÊבקושיÊהמספיק
ÊנפשםÊאתÊשמסרוÊומקובליםÊצדיקיםÊלחכמיםÊרבותÊותמךÊישראלÊארץÊלענייÊנכבדיםÊסכומיםÊשולח

 בכדיÊלדורÊבארץÊהקודש.

ÊלעצטערÊשמואלÊ'רÊהרה"חÊסיפרÊזי"עÊמסאדיגוראÊיעקבÊאברהםÊ'רÊהרה"קÊאצלÊכןÊגםÊוהסתופף
Êרא"יÊהרה"קÊבןÊזי"עÊמסאדיגוראÊישראלÊ'רÊהרה"קÊשכשנסעÊ,רבינוÊאצלÊהגבאיÊשהיהÊע"ה
ÊרבינוÊנסעÊלסטריÊכשהגיעÊ,סטריÊעירÊדרךÊנסעÊרימנובÊבעירÊבנוÊלחתונתÊזי"עÊמסאדיגורא
ÊעלÊאביוÊאתÊזי"עÊהשניÊמסאדיגוראÊיעקבÊאברהםÊ'רÊהרה"קÊהחתןÊשאלÊשלוםÊלוÊוכשנתןÊ,לקראתו
ÊסאמבורÊאיןÊאיזÊגוףÊמייןÊ,רבינוÊענהÊ,מסאמבורÊאורי'לעÊ'רÊזהוÊ,אביוÊלוÊענהÊ,זהÊהואÊמיÊ,רבינו

 אבערÊמייןÊנשמהÊאיזÊאיןÊסאדיגער.

ÊבעירÊלגורÊעברÊתרל"חÊבשנתÊשניםÊכמהÊואחרÊרבי'סטעוועÊשםÊוהנהיגÊקאמארנאÊבעירÊדרÊרבינו
 סאמבורÊאוקראינהÊושםÊמנוחתוÊכבוד

ÊשהיהÊמיÊובפרטÊ.קודשÊשבתÊעלÊאליוÊיבואוÊכיÊחכמיםÊתלמידיÊחסידיוÊעלÊרובÊפיÊעלÊפקדÊרבינו
ÊאשרÊאנשיםÊכמהÊשישÊחזינןÊדהאÊ:זהÊעלÊהטעםÊואמרÊ.קודשÊשבתÊעלÊביותרÊעכבוÊישועהÊצריך
ÊמהםÊמדבריםÊואינםÊ,מלבםÊנשתכחוÊהצדיקÊלפניÊובבואםÊ,רבותÊבקשותÊמלאÊלבםÊלהצדיקÊבנסעם
ÊעדÊ'ליÊואמריÊכ"הÊתעניתÊפ"דÊבראשÊדמצינוÊהעניןÊהיאÊזאתÊאלאÊ.עליהםÊנושעיםÊואעפי"כÊ,כולם

ÊדמתילידÊאפשרÊ,מרישאÊלעלמאÊדאפכיÊלךÊניחאÊבניÊאלעזרÊוא"לÊ,עלמאÊבהאיÊאצטערÊמתי
ÊעודÊהיהÊלאÊוכי]Êר"אÊעבורÊהעולםÊכלÊלהחריבÊהקב"הÊרצהÊאיךÊ'והקÊ,וכ"וÊדמזוניÊבשעתא
ÊמתקייםÊהעולםÊאחדÊצדיקÊבשבילÊאפילוÊל"חÊיומאÊאר"יÊאבאÊברÊחייאÊוא"רÊ,הזמה"זÊצדיקים
ÊזאתÊרקÊכיÊלומרÊאנוÊיכוליןÊואיךÊ,תנאיםÊכמהÊהיוÊההואÊבזמןÊוהלאÊ,עולםÊיסודÊוצדיקÊשנאמר
ÊדבריאתÊ'הקÊהאוה"חÊבדבריÊ'ותיÊ[?ר"אÊעבורÊהעולםÊאתÊלהפוךÊהקב"הÊשרצהÊהכונהÊהיא
ÊשישראלÊזאתÊבשכרÊרקÊ,ליחרבÊצריכהÊהיתהÊהשבתÊוביוםÊ,ימיםÊששהÊעלÊרקÊהיתהÊלאÊהעולם
ÊאמרÊוזאתÊ,ע"כÊחדשהÊבריאהÊנעשהÊשבתÊואחרÊ,להתקייםÊיכולהÊעי"כÊ,השבתÊאתÊשומרין
ÊבריהÊהויתÊהלאÊואזÊ,השבתÊאחרÊעדÊשתמתיןÊ'פÊ,לעלמאÊדאפכיÊניחאÊ,לראבפ"דÊהבוי"ת
ÊאצלוÊושובתÊהצדיקÊאלÊהאדםÊכשבאÊכןÊגםÊהיאÊוכןÊ,העשיריםÊביןÊמזלךÊיבואÊואפשרÊ,חדשה
ÊתפלותÊידיÊעלÊלטובהÊמזלוÊונתהפךÊבקשותיוÊממנוÊנשכחÊעי"כÊ,חדשהÊבריהÊהאישÊונעשהÊ,שבת

 הצדיק,ÊועלÊידיÊזהÊישÊלוÊישועהÊאצלÊהצדיקÊעכ"לÊהק.

ÊמארץÊלאישÊרבינוÊצוהÊ,מישראלÊהצבאÊאנשיÊלקחתÊמטערקייÊהמלךÊשהתחילÊשבעתÊוסיפר
ÊלוÊישÊאזיÊ,המקוםÊמאותוÊניגוןÊאיזהÊמשורריםÊבאםÊכיÊואמרÊ,ישראלÊמארץÊניגוןÊשיזמרÊישראל
ÊבכחÊידוÊאדםÊפראÊ'יהיÊהואÊהפסוקÊאתÊ(לךÊלךÊפרשת)ÊאזÊ'ופיÊ,זהÊידיÊעלÊמפלהÊמשםÊלהשר
Ê'פיÊ"אדם"ÊאבלÊ,בכלÊהיתהÊידוÊאזÊ,מילטערÊלקחÊולאÊפראÊכשהיהÊעזה"דÊהזהÊ'הפÊ:בוÊכלÊויד

 אבלÊאםÊרוצהÊלהיותÊגםÊכןÊאדםÊביןÊשארÊמלכיÊארץ,ÊאזÊיהי'ÊידÊכלÊבו.Ê(אמרותÊטהורות)

ÊבקדושהÊנשמתוÊיצאהÊ'כתר'ÊאמירתÊכדיÊתוךÊחודשÊדראשÊ'בÊשניÊאדרÊ'אÊפקודיÊפרשתÊבשבת
 בשנתÊתר"ע.

ÊנחוםÊ'רÊוהרה"קÊזי"עÊמסמבורÊהכהןÊצביÊיהודהÊ'רÊהרה"קÊה"הÊהקדושיםÊבניוÊאחריוÊנשאר
 מחירובÊזי"עÊוהרה"קÊר'ÊשלוםÊמסטריÊזי"ע

 זכותוÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן.

 מתורתו של רביðו זי"ע

בגמרא מסכת ביצה ט"ו: אמר רבי יוחðן משום רבי אליעזר ברבי שמעון אמר להם הקדוש ברוך הוא 
לישראל בðי לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמיðו בי ואðי פורע. למי שאין לו כדי צרכי שבת. הן אם 
הקב״ה רוצה לפרוע למה יהיה האיש צריך ללוות, יתן לו מיד היד ה'תקצר כעת? אולם העðין הוא 
כך האדם כשיעשה עבירה ח״ו הרי הוא מתרחק מהשי״ת והוי כמודר הðאה ולכן לא יוכל השי״ת 
ליתן לו פרðסתו, אמðם הðה איתא (מסכת ðדרים ל״ג) המודר הðאה מחבירו פורע לו את חובו, וזהו 

 שאומר הקב״ה אע״פ שלא אוכל ליתן לך, עם כל זה לוו עלי ואðי פורע. (שפתי צדיקים)

פי' בדה"ז דהטעם שאðו מברכים אשר קדשðו במצותיו, הייðו כיון  והאמין בד' ויחשבה לו צדקה: 
מה שאין כן אותה  שאðו עושין את המצות אשר הבוית"ש כביכול עושה גם כן אותם בעצמו, 

אולם  הן בקדושיו לא יאמין,  המצוה של אמוðת צדיקים אין לו להקב"ה כמאמה"כ: (איוב טו טו) 
וזהו שדקדק הכתוב לכתוב:  אברהם אביðו הכðיס את אמוðת הצדיקים בהבוית"ש שיאמין בו. 

והאמין בד' : פי' שהכðס את האמוðה בהקב"ה שיאמין בהצדיק הזה. לכן החשיב לו הקב"ה את 
 יכול לקיימה כביכול עד כה. (אמרות טהורות) לצדקה, כיון שאותה המצוה לא היה זאת

 בפרשת חיי שרה

אם כן אם  ז) -ויאמר עבד אברהם אðכי: פי' על פי מאמרם ז"ל דעבד לוה לאיש מלוה, (משלי כב 
האדם ðותן צדקה הרי הוא כמלוה להקב"ה, כמאמר חז"ל: עשר בשביל שתתעשר, (מסכת תעðית דף 

וכיון שאברהם אביðו היה מקור  ט עמוד א) ואמרו ז"ל: לוו עלי ואðי פורע, (מסכת ביצה דף טו:) 
מלוה, לכן אמר הבוית"ש כביכול עבד אברהם אðכי, ויפורש הפ' עזה"ד עבד אברהם  החסד והיה 

 (אמרות טהורות) אðכי: פי' מי שאמר אðכי על הר סיðי, הוא עבד אברהם כביכול. 

רביðו הרה"ק רבי אורי הכהן יאלעס מסמבור זי"ע ðולד בעיר לבוב כ"ד אייר תקצ"ב בעיר לבוב אוקראיðה לאביו 
הרה"ק ר' אפרים צבי הכהן יאלעס זי"ע ולאמו הרבðית הצדיקת מרת חוה בילא ע"ה. בהיכðסו רביðו בבריתו של 
אברהם אביðו ע"ה, קרא לו אביו שמו בישראל "אורי" על שם רבו הרה"ק ר' אורי הðקרא דער שרף מסטרעליסק 

 זי"ע



 

 

 רבי אורי ב"ר אפרים צבי הכהן זי"ע מסמבור 
 א אדר'ב תר"ע

ÊהארץÊבקרבÊישועותÊולפועלÊגדולÊחכםÊולתלמידÊוקדושתוÊבצדקתוÊמפורסםÊהיהÊרבינו
 ובפרטÊהיהÊלוÊכחÊגדולÊלפעולÊשיצליחוÊהשדותÊלגדלÊתבואותÊמבורכותÊכידוע.

ÊצביÊיהודהÊ'רÊומהרה"קÊזי"עÊמבעלזאÊשלוםÊהשרÊהרה"קÊבצלÊהסתופףÊרבינו
Ê'רÊרבוÊנסתלקÊתרכ"הÊבשנתÊ,זי"עÊמסטרעטיןÊאברהםÊ'רÊהרה"קÊובנוÊזי"עÊמסטרעטין
ÊלאÊכןÊפיÊעלÊאףÊ,ההנהגהÊעולÊאתÊעצמוÊעלÊלקבלÊרבנוÊהסכיםÊאזÊרקÊ,זי"עÊאברהם
ÊצדקהÊגבאיÊאלאÊאינוÊהואÊכיÊבאומרוÊכסףÊלקחתÊסירבÊלאÊאךÊקוויטלאךÊלקבלÊהסכים
ÊהמספיקÊביותרÊמועטÊשכרÊאםÊכיÊלקחÊלאÊואכןÊ,מועטÊמשכרÊיותרÊלאÊלעצמוÊשמקבל
ÊובפרטÊולנצרכיםÊלענייםÊרבנוÊחילקÊהכסףÊשארÊכלÊאתÊ.ביתוÊבניÊלמחייתÊרבÊבקושי
ÊומקובליםÊצדיקיםÊלחכמיםÊרבותÊותמךÊישראלÊארץÊלענייÊנכבדיםÊסכומיםÊשולחÊהיה

 שמסרוÊאתÊנפשםÊבכדיÊלדורÊבארץÊהקודש.

ÊשמואלÊ'רÊהרה"חÊסיפרÊזי"עÊמסאדיגוראÊיעקבÊאברהםÊ'רÊבהרה"קÊכןÊגםÊוהסתופף
ÊבןÊזי"עÊמסאדיגוראÊישראלÊ'רÊהרה"קÊשכשנסעÊ,רבינוÊאצלÊהגבאיÊשהיהÊע"הÊלעצטער
ÊכשהגיעÊ,סטריÊעירÊדרךÊנסעÊרימנובÊבעירÊבנוÊלחתונתÊזי"עÊמסאדיגוראÊרא"יÊהרה"ק
ÊיעקבÊאברהםÊ'רÊהרה"קÊהחתןÊשאלÊשלוםÊלוÊוכשנתןÊ,לקראתוÊרבינוÊנסעÊלסטרי
Êאורי'לעÊ'רÊזהוÊ,אביוÊלוÊענהÊ,זהÊהואÊמיÊ,רבינוÊעלÊאביוÊאתÊזי"עÊהשניÊמסאדיגורא

 מסאמבור,ÊענהÊרבינו,ÊמייןÊגוףÊאיזÊאיןÊסאמבורÊאבערÊמייןÊנשמהÊאיזÊאיןÊסאדיגער.

ÊעברÊתרל"חÊבשנתÊשניםÊכמהÊואחרÊרבי'סטעוועÊשםÊוהנהיגÊקאמארנאÊבעירÊדרÊרבינו
 לגורÊבעירÊסאמבורÊאוקראינהÊושםÊמנוחתוÊכבוד

 Ê.קודשÊשבתÊעלÊאליוÊיבואוÊכיÊחכמיםÊתלמידיÊחסידיוÊעלÊרובÊפיÊעלÊפקדÊרבינו
ÊדהאÊ:זהÊעלÊהטעםÊואמרÊ.קודשÊשבתÊעלÊביותרÊעכבוÊישועהÊצריךÊשהיהÊמיÊובפרט
ÊלפניÊובבואםÊ,רבותÊבקשותÊמלאÊלבםÊלהצדיקÊבנסעםÊאשרÊאנשיםÊכמהÊשישÊחזינן
ÊזאתÊאלאÊ.עליהםÊנושעיםÊואעפי"כÊ,כולםÊמהםÊמדבריםÊואינםÊ,מלבםÊנשתכחוÊהצדיק
Ê,עלמאÊבהאיÊאצטערÊמתיÊעדÊ'ליÊואמריÊכ"הÊתעניתÊבראבפ"דÊדמצינוÊהעניןÊהיא
Ê,וכ"וÊדמזוניÊבשעתאÊדמתילידÊאפשרÊ,מרישאÊלעלמאÊדאפכיÊלךÊניחאÊבניÊאלעזרÊוא"ל
Ê,הזמה"זÊצדיקיםÊעודÊ'היÊלאÊוכיÊ]ר"אÊעבורÊהעולםÊכלÊלהחריבÊהקב"הÊרצהÊאיךÊ'והק
Ê,וציס"עÊ'שנאÊמתקייםÊעולםÊ'אÊצדיקÊבשבילÊאפיÊל"חÊיומאÊאר"יÊאבאÊברÊחייאÊוא"ר
ÊשרצהÊהכונהÊהיאÊזאתÊרקÊכיÊלומרÊאנוÊיכוליןÊואיךÊ,תנאיםÊכמהÊהיוÊההואÊבזמןÊוהלא
ÊלאÊהעולםÊדבריאתÊ'הקÊהאוה"חÊבדבריÊ'ותיÊ[?ר"אÊעבורÊהעולםÊאתÊלהפוךÊהקב"ה
ÊשישראלÊזאתÊבשכרÊרקÊ,ליחרבÊצריכהÊהיתהÊהשבתÊוביוםÊ,ימיםÊששהÊעלÊרקÊהיתה
ÊוזאתÊ,ע"כÊחדשהÊבריאהÊנעשהÊשבתÊואחרÊ,להתקייםÊיכולהÊעי"כÊ,השבתÊאתÊשומרין
ÊהלאÊואזÊ,השבתÊאחרÊעדÊשתמתיןÊ'פÊ,לעלמאÊדאפכיÊניחאÊ,לראבפ"דÊהבוי"תÊאמר
ÊאלÊהאדםÊכשבאÊג"כÊהיאÊוכןÊ,העשריםÊביןÊמזלךÊיבואÊואפשרÊ,חדשהÊבריהÊהוית
ÊונתהפךÊבקשותיוÊממנוÊנשכחÊעי"כÊ,חדשהÊבריהÊהאישÊונעשהÊ,שבתÊאצלוÊושובתÊהצדיק

 מזלוÊלטובהÊע"יÊתפלותÊהצדיק,ÊועלÊידיÊזהÊישÊלוÊישועהÊאצלÊהצדיקÊעכ"לÊהק.

ÊלאישÊרבינוÊצוהÊ,מישראלÊהצבאÊאנשיÊלקחתÊמטערקייÊהמלךÊשהתחילÊשבעתÊוסיפר
ÊמאותוÊניגוןÊאיזהÊמשורריםÊבאםÊכיÊואמרÊ,ישראלÊמארץÊניגוןÊשיזמרÊישראלÊמארץ
ÊהואÊהפסוקÊאתÊ(לךÊלךÊפרשת)ÊאזÊ'ופיÊ,זהÊידיÊעלÊמפלהÊמשםÊלהשרÊלוÊישÊאזיÊ,המקום
ÊאזÊ,מילטערÊלקחÊולאÊפראÊכשהיÊעזה"דÊהזהÊ'הפÊ:בוÊכלÊוידÊבכחÊידוÊאדםÊפראÊ'יהי
ÊאÊ,ארץÊמלכיÊשארÊביןÊאדםÊכןÊגםÊלהיותÊרוצהÊאםÊאבלÊ'פיÊ"אדם"ÊאבלÊ,בכלÊהיתהÊידו

 יהי'ÊידÊכלÊבו.Ê(אמרותÊטהורות)

ÊנשמתוÊיצאהÊ'כתר'ÊאמירתÊכדיÊתוךÊחודשÊדראשÊ'בÊשניÊאדרÊ'אÊפקודיÊפרשתÊבשבת
 בקדושהÊבשנתÊתר"ע.

Ê'רÊוהרה"קÊזי"עÊמסמבורÊהכהןÊצביÊיהודהÊ'רÊהרה"קÊה"הÊהקדושיםÊבניוÊאחריוÊנשאר
 נחוםÊמחירובÊזי"עÊוהרה"קÊר'ÊשלוםÊמסטריÊזי"ע

 זכותוÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן.

 מתורתו של רביðו זי"ע

בגמרא ביצה ט"ו: אמר רבי יוחðן משום רבי אליעזר ברבי שמעון אמר להם הקדוש ברוך הוא 
לישראל בðי לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמיðו בי ואðי פורע. למי שאין לו כדי צרכי שבת. הן אם 
הקב״ה רוצה לפרוע למה יהיה האיש צריך ללוות, יתן לו מיד היד ה'תקצר כעת? אולם העðין הוא 
כך האדם כשיעשה עבירה ח״ו הרי הוא מתרחק מהשי״ת והוי כמודר הðאה ולכן לא יוכל השי״ת 
ליתן לו פרðסתו, אמðם הðה איתא (מסכת ðדרים ל״ג) המודר הðאה מחבירו פורע לו את חובו, וזהו 

 שאומר הקב״ה אע״פ שלא אוכל ליתן לך, עם כל זה לוו עלי ואðי פורע. (שפתי צדיקים)

פי' בדה"ז דהטעם שאðו מברכים אשר קדשðו במצותיו, הייðו כיון  והאמין בד' ויחשביה לו בצדקה:
מה שאין כן אותה  שאðו עושין את המצות אשר הבוית"ש כביכול עושה גם כן אותם בעצמו, 

אולם  הן בקדושיו לא יאמין,  המצוה של אמðת צדיקים אין לו להקב"ה במאמה"כ: (איוב טו טו) 

וזהו שדקדק הכתוב לכתוב:  אברהם אביðו הכðיס את אמוðת הצדיקים בהבוית"ש שיאמין בו. 
והאמין בד' : פי' שהכðס את האמוðה בהקב"ה שיאמין בהצדיק הזה. לכן החשיב לו הקב"ה את 

 לצדקה, כיון שאותה המצוה לא הי' יכול לקיימה כביכול עד כה.(אמרות טהורות) זאת

 בפרשת חיי שרה

אם כן אם  ז) -ויאמר עבד אברהם אðכי: פי' על פי מאמרם ז"ל דעבד לוה לאיש מלוה, (משלי כב 
האדם ðותן צדקה הרי הוא כמלוה להקב"ה, כמאמר חז"ל: עשר בשביל שתתעשר, (תעðית דף ט 

וכיון שאברהם אביðו הי' מקור החסד והי'  עמוד א) ואמרו ז"ל: לוו עלי ואðי פורע, (ביצה דף טו:) 
מלוה, לכן אמר הבוית"ש כביכול עבד אברהם אðכי, ויפורש הפ' עזה"ד עבד אברהם אðכי: פי' מי 

 שאמר אðכי על הר סיðי, הוא עבד אברהם כביכול. (אמרות טהורות)

רביðו הרה"ק רבי אורי הכהן יאלעס מסמבור זי"ע ðולד בעיר לבוב כ"ד אייר תקצ"ב בעיר לבוב אוקראיðה 
לאביו הרה"ק ר' אפרים צבי הכהן יאלעס זי"ע ולאמו הרבðית הצדיקת מרת חוה בילא ע"ה. בהיכðסו רביðו 
בבריתו של אברהם אביðו ע"ה, קרא לו אביו שמו בישראל "אורי" על שם רבו הרה"ק ר' אורי הðקרא דער 

 שרף מסטרעליסק זי"ע



 

 

 רבי יעקב יחזקיה ב"ר משה זי"ע  בעל ויגד יעקב מפאפא
 ב אדר תש"א

ÊחודריםÊ,מסיניÊכנתינתםÊמאיריםÊהדבריםÊהיוÊתורהÊבדבריÊפיוÊבפותחוÊ,וקדושÊגאוןÊהיהÊרבינו
ÊשומעיÊהקהלÊנשמתÊאתÊומכבסיםÊרוחציםÊהיוÊתורותוÊדבריÊקדושתÊוכחÊ,בדםÊונספגיםÊלעצמות
ÊמחשבהÊאחריÊהיהÊמפיוÊשיצאÊדיבורÊכלÊבפיוÊזהבÊמשקלÊלוÊהיהÊקדושÊאומרÊכולוÊכלÊ,לקחו

 וזהירות,ÊוכלÊמילהÊמדודהÊבמידהÊובמשקל,

 ÊמלאÊהיהÊושיגוÊשיחוÊכלÊ,טהורהÊ'הÊויראתÊקדושהÊמלאיםÊהיוÊווערטעלÊאוÊשלוÊחוליןÊשיחתÊכל
 עומקÊבעבודתÊהשםÊיתברך.

ÊהתורהÊללימודÊהקביעותÊשלÊהמועטÊהזמןÊשלכאורהÊאע"פÊ:לתורהÊעיתיםÊשקובעיםÊאלוÊעלÊאמר
ÊאנשיםÊשאותםÊשעתיםÊאוÊהשעהÊשאותהÊמכיוןÊאמנםÊ,בתורהÊעוסקיםÊשאינםÊהיוםÊברובÊהואÊבטל
ÊמחצהÊעלÊכמחצהÊקבועÊכלÊ(ע"בÊפ"דÊיומא)Ê:חז"לÊאמרוÊכברÊהריÊ"קבועÊדברÊבגדרÊהיאÊקובעים

 דמי,ÊואינוÊבטלÊברוב.Ê(רשומיםÊבשמך)

 רבינוÊהיהÊתלמידÊמאביוÊהק',ÊותסתופףÊבצלÊאדמור"יÊבעלזאÊזי"ע.

 Ê'רÊהגה"קÊדודוÊבתÊע"הÊרבקהÊשרהÊמרתÊהצדקותÊלהרבניתÊנשאÊתר"סÊבשנתÊלפרקוÊכשהגעו
 ישראלÊמנחםÊברויןÊאב"דÊברעזוויטץÊבעלÊשאריתÊישראלÊזי"ע,

 בשנתÊתרס"וÊהתמנהÊלאב"דÊבליקוב 

ÊקרןÊבעלÊגרינוואלדÊדודÊאליעזרÊ'רÊהגה"קÊדודוÊבמקוםÊצעהליםÊלאב"דÊהתמנהÊתרע"בÊובשנת
 לדודÊזי"עÊשעברÊלכהןÊלאב"דÊאויבערÊווישובה.

ÊישראלÊשאריתÊבעלÊברעזוויטץÊאב"דÊברויןÊמנחםÊישראלÊ'רÊהגה"קÊחתנוÊשבתÊשובתÊשפ"אÊוסיפר
Ê,בשולחנותÊתורהÊדבריÊובאמירתÊבתפילהÊרבנותוÊהנהלתÊכלÊאתÊרבינוÊלוÊומסרÊ,בצהליםÊאצלוÊזי"ע
Ê,הורגלÊכאשרÊתורהÊדבריÊהואÊגםÊשיאמרÊלרבינוÊאמרÊשלישיתÊבסעודתÊד"תÊאמירתÊגמרÊוכאש
ÊבחזרהÊבאהÊקודשÊבשבתÊישראלÊלברÊשישÊיתירהÊהנשמהÊכאשרÊ:חתנוÊלוÊאמרÊ,דבריוÊקיבלÊולא
ÊוהשיבÊ?הזהÊבעולםÊבהיותהÊבשבתÊבתורהÊחידשהÊמהÊ:אותהÊשואליןÊהשבתÊאחרÊהעליוןÊלעולם

 רבינוÊבדרךÊצחות:ÊשבשבתÊזוÊחידשהÊזאת,ÊשלאÊאמרתיÊתורהÊבשולחן.(הקדמהÊויגדÊיעקב)

 בשנתÊתרפ"דÊעברÊלכהןÊבתורÊאב"דÊבהנויאדÊועמדÊבראשÊישיבתÊבעיר.

 בשנתÊתרפ"טÊהתמנהÊלאב"דÊשלÊקהילתÊפאפאÊשעלÊשמהÊהואÊנקראÊעדÊהיום,

 ושםÊעמדÊבראשותÊישיבהÊגדולהÊשהייתהÊמהגדולותÊוהחשובותÊבאונגארען.

ÊבעירÊתרפ"טÊבשנתÊאלולÊמברכיםÊבשבתÊשבתÊזי"עÊמקאמארנאÊמשהÊיעקבÊ'רÊשהרה"קÊוסיפר
ÊשבדעתםÊלוÊוסיפרוÊהעירÊטוביÊאליוÊונכנסוÊז"לÊהאפמאןÊהר"רÊשלÊבביתÊאזÊוהתאכסןÊפאפא
ÊואחרÊ.דשםÊאב"דÊבתורÊלפאפאÊיעקבÊויגדÊבעלÊגרינוואלדÊ'יחזקיÊיעקבÊ'רÊהגה"קÊאתÊלהביא
ÊהיוÊדייריוÊשכלÊאחדÊרחובÊדרךÊכשנסעוÊ,לאכסנותוÊ(פיאקר)ÊבעגלהÊנסעÊהתפלהÊאחרÊהשבת
ÊהתסתכלÊ,יעקבÊהויגדÊעבורÊלקנותוÊשרוציםÊאחדÊביתÊעלÊמקאמארנאÊלהרה"קÊוהראוÊ,יהודים

ÊאיךÊ:ואמרÊהביתÊעלÊרי"מÊהרה"ק Êאח"כÊונתגלהÊ,טומאהÊאÊדאÊשטעקטÊעסÊ,קויפןÊנישטÊהייס
שבאהÊמרוסלאנדÊוהואÊלאÊידע,ÊÊ שגרÊשםÊאישÊאחדÊ(הגםÊשהי'ÊשומרÊתורהÊומצות)ÊעםÊא"אÊרח"ל

 ולאחרÊזמןÊנמכרÊהביתÊההואÊלביתÊהמתיםÊשלÊנכרים.(שיחÊזקנים)

ÊותלמידÊתלמידÊלכלÊומסירותוÊודאגתוÊ,סוףÊלהםÊשאיןÊכמיםÊגדולהÊלתלמידיוÊרבינוÊשלÊאהבתו
 באנפיÊנפשיה,ÊהןÊבגשמיותÊוהןÊברוחניות,ÊהיוÊלשםÊדבר.

ÊבמחלהÊחלהÊ,חודשÊראשÊבערבÊאחתÊפעםÊ,ויגדורוביץÊושמוÊואביוןÊעניÊיהודיÊהתגוררÊפאפאÊבעיר
Ê,הכנסתÊלביתÊקטןÊכפורÊיוםÊתפילתÊשלÊבעיצומהÊאשתוÊפרצהÊ,רח"לÊמותÊשעריÊעדÊוהגיעÊאנושה
ÊעםÊבאותהÊשאחזÊרבינוÊ.למותÊהנוטהÊבעלהÊעלÊרבינוÊלפניÊתמרוריםÊובבכיÊבצווחהÊלבקשÊוהחלה
ÊבשמאלÊאםÊ!עולםÊשלÊרבונוÊ:גדולÊבקולÊוקראÊנעמדÊ"הימיןÊקרבהוÊדחיתוÊבשמאלÊאם"Êבמילים
ÊאורךÊלוÊתןÊהפחותÊלכלÊ,בימיןÊקרבהוÊ,כלÊאיןÊלרשÊשהריÊ,וכובדÊעושרÊבשמאלהÊדהיינוÊ'דחיתו
ימיםÊבימינה,ÊלהחיותוÊמחליוÊלאורךÊימים.ÊואכןÊשמעÊה'Êתפילתו,ÊוהאישÊנרפאÊוקםÊממחלתו.

 (רשומיםÊבשמך)

 נסתלקÊלגנזיÊמרומיםÊשבתÊקודשÊב'ÊאדרÊבשנתÊתש"אÊונקברÊבביתÊהקברותÊהיהודיÊבפאפא.

ÊיהושעÊ'רÊהגה"קÊעשהÊלגאלאנטאÊהידיעהÊהגיעהÊוכאשרÊחמישיÊביוםÊנחלהÊשרבינוÊוסיפר
ÊהחליפוÊשעותÊארבעÊובכלÊ,צהליםÊשיאמרוÊמשמורותÊזי"עÊיהושעÊנחליÊבעלÊמגאלאנטאÊבוקסבוים
ÊלפנוÊהבחוריםÊשעברוÊהזמןÊכלÊבמשךÊשבתÊבלילÊ.שבתÊלילÊעדÊתהליםÊאמרוÊוכהÊ,אחרתÊלמשמרה
ÊאבלÊ,עבורוÊשברךÊמיÊעשהÊולמחרתÊ,שלימהÊלרפואהÊזיסלÊבןÊ'יחזקיÊיעקבÊ:מהםÊאחדÊלכלÊאמר
ÊבשעהÊמנחהÊלתפלתÊוהגיעÊ(בפאפאÊרבינוÊנסתלקÊאז)Ê.יעקבÊמהויגדÊמלדברÊפסקÊהצהרייםÊאחר

ÊשלישיתÊסעודתÊ,משונותÊתנועותÊטעשהÊמדרשוÊביתÊדלתÊלידÊנעצרÊלהתפללÊשנכנסÊלפניÊ,מאוחרת
ÊהגיעהÊלביניÊביניÊ,שםÊוהתבודדÊלחדרוÊונכנסÊ,המדרשÊמביתÊיצאÊבמוש"קÊותיכףÊ,במהירותÊערך
ÊלהיפרדÊוהלכוÊלפאפאÊלנסועÊאויטאסÊכמהÊהזממנוÊהבחוריםÊ,יעקבÊהויגדÊרבינוÊשנסתלקÊידיעה
ÊצריךÊהייתיÊאניÊגםÊ,נוסעיםÊהנכםÊ:להםÊואמרÊ,בוכיותÊבעיניםÊנגדיםÊמגאלאנטאÊהגה"קÊיצאÊ,מרם
ÊושאלוÊ,סביבוÊהבחוריםÊונאסףÊהמדרשÊלביתÊיודלÊהחשובÊבחורÊבנוÊנכנסÊהשבועÊבאמצעÊ.לנסוע
ÊעברÊ,יחדיוÊעמדוÊכאשרÊ?נסתלקÊמפאפאÊשהרבÊידעÊדמניןÊ?הקודשÊרוחÊלאביוÊישÊהאםÊאותו
ÊנארישעÊ:הגאוןÊאמרÊ.ששאלנוÊמהÊבנוÊלוÊאמרÊ?מדבריםÊממהÊושאלÊשםÊמגאלאנטאÊהגאון
ÊצוÊזיךÊאןÊטישÊדערÊהייבטÊ,פעלטÊפוסÊאייןÊאוןÊפיסÊפירÊאויףÊשטייטÊוואסÊטישÊאÊוועןÊ,קינדער

 שאקלען,ÊהאבעןÊדיÊדרייÊפיסÊרוחÊהקודש?Ê(שיחÊזקנים)

 נשארÊאחריוÊבניוÊהקדושיםÊהרה"קÊר'ÊיוסףÊגרינוואלדÊבעלÊויחיÊיוסףÊזי"עÊשמילאÊממקומו.

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

תחת אחד השיחים אמר רביðו: דבדור הזה יש סגולה גדולה לחיזוק האמוðה במðהג אשר הוðהג לו 
מרבותיðו זי"ע להתאסף בשבת קודש בסעודה שלישית בשירות ותשבחות וקבלת עול מלכות שמים 
ובדברי תורה מרבותיðו הצדיקים או סיפור מðהגיהם, דזהו מועיל הרבה להðצל משטף מים רבים.

 (ויגד יעקב)

רביðו הרה"ק רבי יעקב יחזקיה גריðוואלד ðולד בעיר ברצðה לאביו הרה"ק רבי משה מחוסט בעל 
ערוגות הבושם זי"ע בן הגה"ק רבי עמרם מחוסט זי"ע, שהיה ðכד של הגה"ק ר' יוסף 
 מטשעטשאוויץ זי"ע ולמעלה בקודש זי"ע. ולאמו הרבðית הצדקות מרת זיסל לבית גסטðער ע"ה



 

 

 רבי אהרן אריה ב"ר מאיר זי"ע מפרעמישלאן
 ב אדר'ב תקע"ג

ÊבעלÊ,חו"פÊבוצ"קÊכהללÊעניוÊאמתיÊהקודשÊרוחÊבעלÊונוראÊגדולÊאלקיםÊאישÊהיהÊרבינו
ÊלמקוםÊומקרביםÊהבריותÊאתÊואוהבÊהמקוםÊאתÊאוהבÊ,נפלאÊצדקהÊובעלÊישראלÊאוהב
ÊארבעיםÊהתנעהÊלשברהÊכדיÊ,בוÊשהרגישÊרעהÊמדהÊכלÊועלÊ,נשגבותÊמדותÊבעלÊ,ב"ה

 יום,ÊומעשיוÊונפלאותיוÊאיןÊלספרÊכיÊרבוÊהם,

ÊקטןÊילדÊרבינוÊבהיותÊכיÊוידועÊ,וגלגולןÊנשמתןÊשורשÊדורוÊגדוליÊעלÊלומרÊידעÊרבינו
ÊדובÊ'רÊהרה"קÊועלÊ,'הקÊהאר"יÊשהואÊזי"עÊהבעש"טÊמרןÊעלÊאמרÊ,בעריסהÊמוטל
ÊשלÊנשמתוÊשורשÊכיÊ,זי"עÊוויטאלÊחייםÊרביÊשהואÊזי"עÊממעזריטשÊהגדלÊהמגידÊבער
ÊחייםÊמרביÊזי"עÊממעזריטשÊהמגידÊשלÊנשמתוÊושורשÊ'הקÊהאר"יÊמנשמתÊהיהÊהבעש"ט
ÊחייםÊרביÊתלמידוÊעםÊ'הקÊהאר"יÊע"יÊשנעשוÊוהיחודיםÊהתיקוניםÊוכלÊ,זי"עÊוויטאל

 וויטאלÊזי"עÊחזרוÊחלילהÊע"יÊהבעש"טÊהק'ÊעםÊתלמידוÊהמגידÊממעזריטש.

 רבינוÊהיהÊתלמידÊמובהקÊמהמגידÊהרה"קÊר'ÊיחיאלÊמיכלÊמזלאטשובÊזי"ע

ÊעליוÊהעידÊמזלאטשובÊהמגידÊרבוÊוגםÊ,לטובÊזכרÊאליהוÊגלויÊלרבינוÊשישÊמפורסםÊוהיה
ÊעדÊואליךÊשניÊשמביתÊבידוÊשקבלהÊואמרÊ,ז"לÊאליהוÊגילויÊובעלÊהקודשÊרוחÊבעלÊשהוא
ÊעליוÊהעידÊועודÊ.ז"לÊאליהוÊוגלויÊהקודשÊהרוחÊהדורותÊמכלÊפסקÊלאÊבכללÊועדÊרבינו

 רבו:ÊשישÊלוÊנשמתÊנדבÊואביהו.

ÊשלÊאחרוןÊישנהÊשלאÊ'אÊ,דבריםÊ'בÊלוÊגילהÊלטובÊזכורÊהנביאÊשאליהוÊמרבינוÊמקובל
Ê,במלחÊהמוציאÊשיטבילÊבזהÊזולתÊ,החומרותÊבכלÊנזהרÊשהיהÊפסחÊטובÊיוםÊמשארÊפסח
 וב'ÊשלאÊישנהÊשמיניÊעצרתÊמשארÊיוםÊטובÊסוכותÊלעניןÊישיבהÊבסוכה.Ê(נטעיÊגבריאל)

ÊיוםÊבכלÊלמדÊשרבינוÊהמעשהÊכמקובלÊ,ÊהגאולהÊלהביאÊכחוÊבכלÊרבינוÊהשתדלÊימיוÊכל
ÊלבשרÊביאותוÊעתÊלוÊשיגלהÊז"לÊמאליהוÊרבינוÊביקשÊאחדÊפעםÊ,ז"לÊהנביאÊאליהוÊעם

Ê.לגלותÊרשותÊלוÊשאיןÊאליהוÊלוÊהשיבÊ,הגאולה ÊÊÊללמודÊרוצהÊאיניÊכןÊאםÊרבינוÊלוÊאמר
ÊלפניוÊוהתאונןÊזי"עÊמליזענסקÊאלימלךÊרביÊהרביÊהרה"קÊאלÊאליהוÊהלךÊ,ממךÊעוד
Ê,אליוÊיבאÊשרבינוÊהגדולÊבכחוÊאלימלךÊ'רÊהרביÊפעלÊ,ממנוÊללמודÊרוצהÊאינוÊשרבינו
Ê.הגאולהÊעתÊלוÊשיבשרÊעדÊהנביאÊאליהוÊעםÊללמודÊרוצהÊשאינוÊרבינוÊאתÊוהוכיח
ÊהסכיםÊאזÊ,מאליהוÊזאתÊמבקשÊלמהÊונימוקוÊטעמוÊאלימלךÊ'רÊלהרביÊרבינוÊהסביר
ÊבקשתוÊשימלאÊהנביאÊלאליהוÊאלימלךÊ'רÊהרביÊואמרÊ.אתוÊהצדקÊכיÊאלימלךÊ'רÊהרבי

 ויגלהÊלו,ÊואליהוÊהנביאÊאכןÊגילהÊלרבינוÊקץÊהגאולה.

ÊכמעטÊגםÊובתוכםÊלאלפיםÊחסידיםÊאליוÊשנסעוÊשבדורÊסגולהÊמיחידיÊאחדÊ'היÊרבינו
ÊאלימלךÊ'רÊהרביÊהרה"קÊבןÊזי"עÊמליזענסקÊאליעזרÊ'רÊהרה"קÊומהםÊ,דורוÊצדיקיÊכל
ÊלויÊקדושתÊבעלÊמבארדיטשובÊיצחקÊלויÊ'רÊהרה"קÊזי"עÊמליזענסקÊאלימלךÊנועםÊבעל
Ê'רÊוהרה"קÊזי"עÊישראלÊהאוהבÊבעלÊמאפטאÊהעשילÊיהושעÊאברהםÊ'רÊהרה"קÊזי"ע
ÊבעלÊמנדבורנאÊהירשÊצביÊ'רÊהרה"קÊזי"עÊישראלÊעבודתÊבעלÊמקאזניץÊהמגידÊישראל
Êהרה"קÊ,זי"עÊלחייםÊאורחÊבעלÊמזלאטשובÊחייםÊאברהםÊ'רÊהרה"קÊזי"עÊלצביÊ'הÊצמח
ÊמנחםÊ'רÊהרה"קÊזי"עÊמסטרעליסקÊאוריÊ'רÊהשרףÊהרה"קÊזי"עÊמנעשחיזÊמרדכיÊ'ר
ÊמסטרעטיןÊצביÊיהודהÊ'רÊהרה"קÊזי"עÊשלוםÊאהבתÊבעלÊקאסובÊשושלתÊראשÊמענדל
ÊמדאלינאÊשלמהÊ'רÊהרה"קÊזי"עÊצביÊעטרתÊבעלÊמזידיטשובÊהירשÊצביÊ'רÊהרה"קÊזי"ע

ÊחייםÊ'רÊהרה"קÊזי"עÊקודשÊזרעÊבעלÊמראפשיץÊצביÊנפתליÊ'רÊהרה"קÊזי"ע
ÊועודÊזי"עÊמדעלאטיןÊהזקןÊצביÊ'רÊהרה"קÊזי"עÊחייםÊמיםÊבארÊבעלÊמטשערנאוויץ

 שארÊגדוליÊדורו,ÊכולםÊהיוÊכתלמידיםÊממש,ÊאוÊהכניעוÊעצמםÊלפניוÊכתלמידÊלרב.

  נסתלקÊלגנזיÊמרומיםÊב'ÊאדרÊבשנתÊתקע"ג.

Êהרה"קÊזי"עÊמקאלישÊיצחקÊ'רÊהרה"קÊ,הדורÊצדיקיÊוטהוריםÊהקדשיםÊבניוÊאחריוÊנשאר
Ê'רÊוהרה"קÊזי"עÊמברעזשאןÊבערט'שעÊ'רÊהרה"קÊזי"עÊמפרעמישלאןÊהשניÊמאירÊ'ר

 מיכלÊמקאמארנאÊזי"ע

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

 מתורתו של רביðו זי"ע

ד, ðכלם ומתבושש, כי ישער בðפשו דלפי ערכו כבודוד המלך אמר בתהלים קאפיטעל ד' בðי איש עד מה כבודי לכלימה וכו' שכאשר אדם השלם מואס בכבוד בראשית הרחקתו מן הכבוד, אם עושין לו 
, כי הכל שוה אצלו, וזה שצעק דוד המלך ע"ה: ותולא יאות לו הכבוד הזה, ואח"כ כשיזכה באמת למדת עðוה קוðה מדת ההשתוות, ששוה אצלו אם יחרפהו או יכבדהו, ושוב לא יבוש בעת שמכבדין א

   עד כמה כבודי לכלימה, עד מתי אתבייש בעת שמכבדין אותי, הלא הייתי צריך להיות במעלה שיהיה' הכל שוה אצלי אם יכלימðי או יכבדוðי.

רביðו הרה"ק רבי אהרן אריה מפרעמישלאן הðקרא ר' ארון לייב זי"ע ðולד בשðת ת"ק לבðו בכורו לאביו הרה"ק ר' מאיר הגדול ראש 
שושלת פרעמישלאן זי"ע בן הרה"ק ר' יעקב זי"ע בן הרה"ק ר' דוד זי"ע בן הרה"ק ר' משה השרף זי"ע ולמעלה בקודש גאוðי וצדיקי ארץ 
כולם בעלי גלוי אליהו זכר לטוב עד הגה"ק רביðו יצחק מקורביל בעל הסמ"ק ושו"ת מן השמים זי"ע בן הגה"ק רביðו יוסף מקורביל 

 הðקרא הר"י מקורביל מבעלי התוספות זי"ע מגזע התðא האלקי הלל הזקן ז"ל מגזע שפטיה בן דוד מלך ישראל חי' וקיים ע"ה.



 

 

 רבי אליעזר די אבילה ב"ר שמואל זי"ע בעל מגן גיבורים 
 ג אדר'א תקכ"א

ÊימישÊולאÊולילהÊיומםÊלמדÊאמיתיÊחכםÊופלאÊהפלאÊובקיÊחריףÊעצוםÊלגאוןÊמפורסםÊהיהÊרבינו
ÊוהיהÊברביםÊתורהÊמרביץÊומעשהÊעושהÊ,דעתÊיחוהÊולילהÊ,היוםÊסוףÊעדÊהחמהÊמהנץÊהאהלÊמתוך
ÊטיבותאÊמחזיקÊלאÊנפיקÊשייףÊעיילÊשייףÊ,מפומיהÊפסקהÊלאÊוגירסאÊ,גדולÊושקדןÊהמתגברÊכמעין

 לנפשיה,ÊובזהÊיובןÊמדועÊכברÊבגילÊצעירÊחיברÊחיבוריםÊחשובים.

Ê:הגדוליםÊשםÊבספרÊוכתב
ÊשמעתיÊאמתÊמגידיÊומפי
Êק מ ו ע ב Ê ו נ ו י ע Ê ת ג ל פ מה
Ê,ופלאÊהפלאÊוקלותÊוחורפא
Êואח"כÊכותבÊהיהÊעיונוÊולרוב
ÊאינוÊולכןÊ,וכיוצאÊומוחקÊחוזר
Ê.כךÊכלÊגדולתוÊמהספרÊניכר
Êי נ ב ר Ê ו י על Ê ו ד י הע Ê כבר ו
ÊמעידיןÊבהסכמותיהםÊהמערב
Êו די מתלמי Êו . ן י ר Êהמכי מן
ÊלאÊשקידתוÊמגודלÊשמעתי

 נתןÊשינהÊלעיניוÊכמעט.

ÊסיפורÊמרוקוÊמחכמיÊוסיפר
ÊהתקשהÊ לדותו Êבי מופלא:
Êי ר ב ד Ê ת נ ב ה ב Ê ו נ י ב ר ל
ÊבאחתÊתוספותÊעלÊהמהרש"א
ÊוכשלאÊ ממסכתותÊהש"ס,
Ê, ו ÊאתÊדברי ן הצליחÊלהבי
Êת ÊדלתÊבי ת, לÊלבכו התחי

ÊהיהÊרבינוÊ?בוכהÊאתהÊלמהÊ:הזקןÊשאלוÊ,נכנסÊ,בג'לאביהÊלבושÊ,פניםÊהדורÊוזקןÊ,נפתחהÊהמדרש
ÊלאÊוכמהÊכמהÊאחתÊעלÊ,התוספותÊבדבריÊלאÊבוודאיÊ,הסוגיותÊבנבכיÊבקיÊאינוÊזקןÊשאותוÊבטוח
ÊהסבירÊוהזקןÊ,רבינוÊלוÊענהÊמרובותÊהפצרותÊלאחרÊ.לוÊמלענותÊהתחמקÊכןÊעלÊ.המהרש"אÊבדברי
 לוÊאתÊדבריÊהתוספותÊבצורהÊכזוÊשדבריÊהמהרש"אÊהיוÊברוריםÊביותר.ÊמידÊלאחרÊמכןÊנעלםÊהזקן.

ÊלוÊלהסבירÊמשמיםÊנשלחÊוכיÊ,המהרש"אÊהיהÊהואÊכיÊ:לוÊואמרÊ,בחלומוÊהזקןÊהגיעÊהלילהÊבאותו
ÊהתורהÊבלימודÊועמלÊיגעÊשהואÊלכךÊכהערכהÊהתוספותÊהקדושה. את 

 רבינוÊלמדÊתורהÊמפיÊאביוÊהק'Êזי"עÊומפיÊדודוÊהרה"קÊרבינוÊבעלÊאורÊהחייםÊהק'Êזי"ע.

ÊאתÊושאלÊ,זי"עÊהקדושÊהחייםÊהאורÊבעלÊדודוÊאצלםÊביקרÊ'זÊכבןÊקטןÊילדÊרבינוÊבהיותוÊכיÊוסיפר
ÊספסליםÊשלÊרעשÊנשמעÊהסגורהÊחדרוÊלדלתÊמבעדÊ.בחצרÊשהואÊ:לוÊהשיבהÊ?אליעזרÊהיכןÊ:אמו
ÊכמנהגÊהכיסאותÊעלÊקופץÊרבינוÊאתÊוראהÊ,המנעולÊלחורÊמבעדÊהציץÊהחייםÊהאורÊ.שולחןÊושל
ÊהינךÊעתהÊואלוÊ,ספרÊעלÊרכוןÊאתהÊלבקרךÊבאÊכשאניÊתמידÊמדועÊ:שאלוÊלקפוץÊכשסייםÊ.ילדים
ÊשאינוÊכךÊעלÊצוחקיםÊכברÊהשכונהÊילדיÊאלאÊ,כךÊעשהÊלאÊמעולםÊכיÊ:רבינוÊלוÊהשיבÊ?כךÊמתנהג
ÊהחוצהÊלצאתÊלוÊשכדאיÊאותוÊומשכנעÊביÊמתגרהÊהרעÊשהיצרÊימיםÊמספרÊוכברÊ,אליהםÊמתחבר
ÊלביתÊבמנוחהÊללכתÊליÊיתןÊשהלהÊכדיÊ,היצרÊרצוןÊאתÊאחתÊפעםÊלעשותÊהחליטÊכןÊעלÊ,ולשחק

 המדרשÊוללמודÊתורה.ÊונהנהÊדודוÊהאורÊהחייםÊהק'Êמהתשובה.

Êזי"עÊשושןÊבןÊאליהוÊ'רÊהגה"קÊלבתÊ'הקÊאביוÊהשיאוÊ,שנהÊעשרהÊחמשÊכבןÊלפרקוÊוכשהגיע
 מנכבדיÊהעירÊסאלי.

ÊמסכתותÊבביאורÊברובםÊהעוסקיםÊוהחשוביםÊהרביםÊספריוÊבזכותÊהתורהÊבעולםÊהתפרסםÊרבינו
ÊעלÊגבוריםÊמגןÊספרÊנדפסוÊומהםÊ.הש"ס
ÊוספרÊ,הוריותÊמסכתÊועלÊמציעאÊבבאÊמסכת
ÊחסדÊקונטרסÊ,מסכתותÊכמהÊעלÊמצוהÊמלחמת
Êשו"עÊטורÊעלÊגניםÊמעיןÊספרÊ,דרושיםÊואמת

Êיו"ד ÊÊÊ,חייםÊמיםÊבארÊשו"תÊ,משפטÊוחושן
ÊשנשארÊועודÊ,אד"אÊדרבÊשו"תÊבשםÊגםÊהנקרא

 בכת"יÊעלÊתנ"ך.

ÊהקהילהÊלימיןÊרבינוÊעמדÊרבותÊפעמים
 בעיתותÊצרהÊומצוקה

ÊשאיימהÊשיטפוןÊסכנתÊהייתהÊשבזמנוÊומסופר
ÊהאוקיינוסÊבגליÊרבאטÊהעירÊאתÊלשטוף
ÊועםÊהמלךÊעםÊביחדÊרבינוÊהלךÊ,הסוערים
ÊלקחÊרבינוÊ,היםÊשפתÊאלÊניגשוÊהעירÊנכבדי
ÊלאחוריוÊשבÊהיםÊ,היםÊבמיÊותקעוÊמקלוÊאת
ÊשלאÊרבינוÊהזהירוÊ,משתאהÊהמלךÊבעודÊ.ושקט

 ירעÊליהודים.

ÊלמודוÊכדיÊותוךÊבחדרוÊרבינוÊישבÊאחתÊופעם
ÊבןÊיהודהÊ'רÊהגה"קÊעלÊהשגהÊכתבÊ,ופלפולו
ÊשהיהÊזי"עÊלכבירÊרביÊהמכונהÊפזÊראב"דÊעטר
ÊאלÊונמלטÊנבהלÊרבינוÊ,לטורפוÊהמבקשÊאריהÊלפניוÊראהÊ,ההשגהÊאתÊכותבÊבעודוÊ.בניסיםÊמלומד
ÊלהםÊכשהשיבÊ?שעהÊבאותהÊעשהÊמהÊאותוÊשאלוÊ,למנוסתוÊהסיבהÊאתÊלהםÊכשסיפרÊ,העירÊחכמי

גורÊאריהÊיהודה,ÊולוליÊתורתךÊÊ-שכתבÊהשגהÊעלÊרבינוÊיהודהÊבןÊעטר,ÊאמרוÊלו:ÊהאריהÊזהÊהצדיק
ÊרבינוÊשלÊמצבתוÊעלÊמופיעÊ,האריהÊציורÊעםÊזהÊסיפורÊ.אותךÊטורףÊהאריהÊהיהÊ,אבותיךÊוזכות

 יהודהÊבןÊעטרÊזי"עÊבפזÊ[ישÊאומריםÊשרבינוÊהואÊצאצאÊשלÊרבינוÊיהודהÊבןÊעטרÊזי"ע].

Ê'בגÊ,בלבדÊשניםÊמ"זÊבןÊבהיותוÊימיוÊבאביÊמרומיםÊלגנזיÊנסתלקÊרבינו ÊקודשÊבשבתÊראשוןÊאדר
 בשנתÊתקכ"אÊומנוחתוÊכבודÊבעירÊראבט.

 שםÊבעירÊראבטÊישנוÊביתÊהכנסתÊמפוארÊעלÊשמוÊוזכרוÊעדÊהיום.

    זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

 מתורתו של רביðו זי"ע

     דאין קפידא. שר איתא בגמרא במסכת הוריות י"ג המðיח בגדיו מראשותיו קשה לשכחה: כתב רביðו בספר מגן גבורים: דאם מðיח דבר המפסיק בין ראשו לבגדיו אפ

רביðו הגה"ק רבי אליעזר די אבילה בעל באר מים חיים הðקרא רב אד"א זי"ע מגאוðי הספרדים ðולד 
ערב פסח בשðת תע"ד בעיר ראבט לבן יחידו לאביו הגה"ק ר' שמואל די אבילה דומ"ץ מראוקאו בעל 
 אזן שמואל זי"ע [גיסו של הגה"ק רביðו חיים בן עטר בעל אור החיים זי"ע] בן הגה"ק ר' משה מקðס זי"ע



 

 

 רבי יהודה ב"ר שמעיה זי"ע בעל קול יהודה מסעמיהאלי
 ג אדר תרס"ז

ÊממשÊ'היÊ,הלשוןÊעםÊבע"פÊהש"סÊכלÊכמעטÊשידעÊנוראÊ'היÊובקיאתוÊמובהקÊגאוןÊרבינו
ÊכיÊלספרÊאיןÊוצדקותיוÊומדותיוÊ,בע"פÊידעוÊשלמדÊמהÊוכלÊ,טיפהÊמאבדÊשאינוÊסידÊבור

 מרוביםÊהם,ÊהיÊפשטןÊגדולÊעניוÊושפלÊרוחÊצי"עÊחו"פÊבוצ"ק,

ÊקולÊבעלÊהגה"קÊבישיבתÊללמודÊוהלךÊתורהÊלמקוםÊגלהÊשניםÊעשרÊכבןÊילדÊבהיותו
Êזי"עÊמבערגסאזÊאריה ÊÊÊהיהÊלימיםÊצעירÊהיהÊכיÊואםÊ,מאדÊ'הÊבעירÊאזÊגרÊ'שהי

Ê,חורףÊשלÊהארוכיםÊבלילותÊרבינוÊעםÊללמודÊנוהגÊ'והיÊרבוÊבעינוÊביותרÊחביבÊכתלמיד
Ê,בהתמדהÊשלמדוÊלאחרÊהלילותÊבאחדÊ,הבוקרÊלשעותÊקרובÊעדÊהלילהÊמתחילת
ÊלוÊואמרÊ'הקÊידיוÊבשניÊואחזוÊ,לעוררוÊרצהÊ,קצתÊלנוחÊרוצהÊשתלמידוÊרבוÊמשהבחין
ÊמיינסטוÊאפשרÊ,הזהÊעולםÊהאטÊווערÊ[חיבהÊבשלשוןÊקראוÊכך]יודעלעÊנארÊזאגÊ:בזה"ל
ÊלערנעןÊוואסÊאונזÊ,נייןÊ?הזהÊעולםÊהאטÊפערדÊדיÊבייÊשטאלÊאיןÊשלאפטÊוואסÊגויÊדער

 דיאÊתוספות,ÊאיןÊמאכעןÊדיÊוואוילעÊפעעטליךÊאונזÊהאבÊמירÊעולםÊהזה.

ÊאריהÊהקולÊובעלÊ,זי"עÊחייםÊדבריÊבעלÊמצאנזÊחייםÊ'רÊהרה"קÊשםÊביקרÊהימיםÊבאחד
ÊבחןÊחייםÊהדבריÊמרןÊ,אותוÊלבחוןÊוחכיםÊהיניקÊיודעלעÊתלמידוÊאתÊלפניוÊהציגÊזי"ע
ÊחייםÊדבריÊובעלÊ,פהÊבעלÊושו"עÊיוסףÊוביתÊטורÊר"שÊפירושיÊעםÊמקואותÊבמסכתÊאותו
ÊדערÊוועןÊ:חייםÊדבריÊבעלÊבאזניÊאותוÊשיבחÊ'אריÊקולÊובעלÊ,ביותרÊממנוÊהתפעל
ÊעסÊערÊזאגטÊמאהלÊערשטעÊדאסÊושו"עÊיוסףÊביתÊטורÊסימןÊאÊאדרוךÊלערנטÊיונגעל
Êאי"הÊוועסטÊדיאÊ"ÊאיפואÊהפטירÊחייםÊדבריÊהבעלÊ,לשוןÊמיטןÊווייניגÊאויסעןÊאיבער

 זייןÊאÊגדולÊבישראל,ÊברכהÊזוÊנתקיימהÊבמלואה.

Êהגה"קÊבןÊזי"עÊמחוסטÊכהנאÊמרדכיÊ'רÊהגה"קÊבתÊאתÊנשאÊשנהÊעשרהÊשבעÊבןÊבהיותו
 ר'ÊדניאלÊכהנאÊזי"עÊבןÊהגה"קÊר'ÊמרדכיÊכהנאÊאב"דÊחודרובÊזי"ע,

Ê,בתורהÊלגדולÊמפורסםÊ'היÊאזÊוכברÊחוסטÊבעירÊועבודהÊהתורהÊעלÊישבÊחתונותוÊואחר
 והגה"קÊמהר"םÊשיקÊאב"דÊחוסטÊזי"עÊהתיעץÊעמוÊבשאלותÊחמורות,

Ê,לבקרוÊארץÊרבינוÊגדוליÊשמהÊובאוÊ,ישיבהÊשםÊונהלÊבסענמיהאליÊאב"דÊהיהÊשניםÊל"ג
 וכולםÊסיפרוÊנפלאותÊמעצוםÊגדולוÊבתורה.

ÊובאחדÊ,זי"עÊחייםÊדבריÊבעלÊהרה"קÊבצלÊלהסתופףÊלצאנזÊנוסעÊהיהÊלתקופהÊמתקופה
ÊכשהיהÊפעםÊמדיÊ,החורףÊמחציתÊעדÊנוראיםÊהימיםÊמלפניÊבצאנזÊשההÊאלהÊמביקוריו
ÊהלאÊפהÊלךÊחסרÊמחÊאליוÊפונהÊחייםÊדבריÊבעלÊהיהÊהפרידהÊברכתÊלקבלÊלרבוÊנכנס
ÊהתורהÊעלÊלשקודÊוהמשיךÊרבוÊלהצעתÊנענהÊובשמחהÊ,וספריםÊהמדרשÊביתÊלרשותך

ÊשקיבלÊהנערצתÊהדרשיהÊעלÊלרבוÊהודיעÊכאשרÊרקÊלוÊניתןÊפרידהÊברכתÊ,רבוÊבהיכל
 מחותנוÊלחזורÊלביתוÊורקÊאזÊהעניקÊלוÊרבוÊאתÊברכתÊהפרידה.

ÊלבÊייטבÊבעלÊמסיגעטÊטייטלבויםÊיהודהÊיקותיאלÊ'רÊהרה"קÊעםÊהיתהÊרבÊידידות
ÊפארהוילעןÊאÊהאטÊעסÊווערÊ:עליוÊאמרÊלבÊהייטבÊובעלÊ,עמוÊלפלפלÊמרבהÊוהיהÊזי"ע

Ê.חוסטערÊיודא'לעÊ'רÊפרעגעןÊקעןÊש"סÊאיןÊ'תוס Ê'רÊהרה"קÊעםÊבידידותÊהיהÊוגם
 שלמהÊיהודהÊלייבÊוויינבערגערÊאב"דÊבאגאדÊזי"ע.

ÊאחדÊרבÊשםÊוהיהÊקודשÊשבתÊבערבÊאדרÊחודשÊהראשÊחלÊפטירתוÊלפניÊהאחרונהÊבשבת
Ê'הÊלוÊואמרÊלידוÊומסרוÊהוראהÊהתרתÊממנוÊקיבלÊבמוצש"קÊהוראהÊהתרתÊלקבלÊשבא
Ê'אÊאדרÊ'גÊמרומיםÊלגנזיÊבטהרהÊנשמתוÊויצאהÊהתעלףÊאלהÊהדבריםÊואחרÊ,דרכךÊיצליח

 בןÊס"זÊשניםÊבשנתÊתרס"ז

Êזי"עÊמהרש"גÊשו"תÊבעלÊגרינפעלדÊשמעוןÊ'רÊהגה"קÊהמפורסםÊבנוÊאחריוÊנשאר
ÊמונקאטשÊודומ"ץÊמארמארשÊיועדÊאב"דÊגרינפעלדÊשלמהÊ'רÊהגה"קÊבנוÊ,מקומוÊשמילא
Êאב"דÊפאללאקÊישעיהוÊ'רÊהגה"קÊוחתניוÊזי"עÊגרינפעלדÊאברהםÊ'רÊהגה"קÊבנוÊ,זי"ע

  זי"ע וואדקערטÊזי"ע,Êהגה"קÊר'ÊמרדכיÊיהודהÊלעווÊאב"דÊאינטערדאם

   זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן 

 

רביðו הגה"ק רבי יהודה גריðפעלד בעל קול יהודה מסעמיהאלי זי"ע ðולד בערך בשðת ת"ר לאביו הרה"ק ר' שמעיה מאיהעל הðקרא רבי 
שמעי' חסיד זי"ע [גם הרה"ק ר' משה טייטלבוים בעל ישמח משה זי"ע שהיה אז אב"ד שם, הכתירו בתואר זה שהתðהג בחסידות 
ופרישות ועסק בתורה ועבודת ה'] בן הגה"ק ר' אברהם זי"ע חתðו של הגה"ק ר' שמעון ליבערמאן אב"ד שעðיא זי"ע תלמידו של הרה"ק 
ר' יעקב יצחק בעל החוזה מלובלין זי"ע שהיה קוראו דער שייðער רב, ולאמו היתה ðכדת רביðו רבי יום טוב ליפמאן העללער בעל 

 תוספות יום טוב זי"ע



 

 

 רבי מרדכי ב"ר אברהם זי"ע אב"ד פוזðא בעל הלבושים 
 ג אדר'ב שע"ב

ÊמרדכיÊעדÊהיהודיÊממרדכיÊעליוÊואמרוÊדורוÊומופתÊזמנוÊחכמיÊמראשיÊאחדÊהיהÊרבינו
ÊהיהÊהכיÊואפלוÊ,ונוראÊגדולÊמקובלÊובעלÊאדירÊעצוםÊגאוןÊהיהÊ.כמרדכיÊקםÊלאÊיפה
Êתופר"ÊהתכלתÊללבושÊבהקדמתוÊעצמוÊאתÊוקוראÊ,אחדÊכלÊבפניÊרוחÊושפלÊעניו

 לבושים".

Êומהגה"קÊזי"עÊהרמ"אÊבעלÊקראקאÊאב"דÊאיסרלישÊמשהÊרבינוÊמהגה"קÊתלמידÊהיה
Ê'היÊבקבלהÊורבוÊזי"עÊהמהרש"לÊבעלÊלובליןÊואב"דÊראב"דÊאשכנזיÊלוריאÊשלמהÊרבינו
Êהגה"קÊאצלÊלמדÊהעיבורÊוחכמותÊזי"עÊאורהÊמפרשÊבעלÊדלוקראטÊמתתיהÊ'רÊהגה"ק

 ר'ÊיצחקÊאבוהובÊזי"ע.

ÊולאÊזי"עÊמתתיהÊ'רÊהגה"קÊרבוÊבביתÊבלימודוÊשקועÊרבינוÊישבÊהימיםÊשבאחדÊוסיפר
ÊשביקשÊ,רבוÊ,ברכתוÊאחרÊאמןÊענהÊולאÊ,המזוןÊעלÊבירךÊלידוÊשניצבÊילדÊכיÊהבחין

 להעמידוÊעלÊחשיבותÊענייתÊאמן,ÊנידהÊאותוÊלמשךÊחודשÊשלם.

ÊשניםÊמעשרÊלמעלהÊבוויניציאÊבאיטליהÊרבינוÊהתגוררÊבפיהםÊשהיהÊהגירושÊמחמת
ÊנתןÊ'רÊהגה"קÊמקוםÊלמלאותÊהורדנאÊלאב"דÊשנתקבלÊשל"בÊשנתÊעדÊשכ"בÊמשנת
ÊהלךÊומשםÊ,מפוארÊהכנסתÊביתÊרבינוÊבנהÊבהורודנהÊ,זי"עÊשעריםÊמבואÊבעלÊשפירא
ÊאיילנבורגÊברÊיששכרÊ'רÊהגה"קÊנמנהÊשםÊתלמידיוÊוביןÊ,גדולהÊישיבהÊשםÊותפסÊללובלין
Êהמהר"לÊהגה"קÊעזבÊשנ"בÊובשנתÊ,קרעמניץÊלאב"דÊנתקבלÊומשםÊ,זי"עÊשבעÊבארÊבעל

ÊובשנתÊ.פראגÊלאב"דÊשםÊמקומוÊאתÊמילאÊורבינוÊפראגÊרבנותÊאתÊזי"ע ÊÊÊלאחרÊשנ"ט
 ששבÊהמהר"לÊלפראגÊהתמנהÊרבינוÊלאב"דÊפוזנאÊובהÊכיהןÊעדÊיוםÊפטירתו.

ÊהלבושיםÊעשרתÊמלכותÊלבושÊ"לבוש"ÊשםÊנושאÊמהםÊאחדÊשכלÊספריםÊעשרהÊחיבר
ÊדיניÊכוללÊזהבÊעטרתÊלבושÊ.או"חÊטושו"עÊדיניÊכוללÊ,החורÊלבושÊ,התכלתÊהם:לבוש
ÊהאורהÊלבושÊ.חו"מÊדיניÊשושןÊעירÊלבושÊ.אה"עÊדיניÊכוללÊוארגמןÊהבוץÊלבושÊ.היו"ד
ÊקידושÊהלכותÊהיקרÊאדרÊלבושÊ.להרמב"םÊנבוכיםÊמורהÊעלÊיקרתÊפינתÊלבושÊ.עה"ת
ÊעשהÊוגםÊ.דרשותÊושמחהÊששוןÊלבושÊהקבלהÊבחכמתÊיקרהÊאבןÊלבושÊ.להרמב"םÊהחדש

 הגהותÊעלÊהש"סÊוגדוליÊאחרוניםÊעשוÊפירושיםÊוהגהותÊוחידושיםÊעלÊספרÊהלבוש.

Ê.בפוזנאÊשםÊכבודÊומנוחתוÊשע"בÊבשנתÊ'בÊאדרÊ'גÊשניםÊפ"בÊבגילÊמרומיםÊלגנזיÊנסתלק
 (ישÊאומריםÊשנפטרÊבשנתÊשע"ו)

Ê,שניםÊלכמהÊנעלםÊהיתהÊרבינוÊשלÊספונוÊשחלקתÊוסיפר ÊנכדוÊשבאÊולפניÊתקל"בÊובשנת
Êו'ואנזביקÊה'אמבערגÊא'לטונאÊאה"וÊקהלותÊבשלשהÊאב"דÊכ"ץÊהכהןÊרפאלÊרביÊהרה"ק
ÊשלÊקבורתוÊמצבתÊשםÊנתגלתהÊפוזנאÊאב"דÊלהיותÊלשםÊזי"עÊמוסרÊלשוןÊמרפאÊבעל
ÊרחוקÊפרסאותÊכחמשהÊרפאלÊהר"רÊכשהגיעÊ:סיפורÊאגבÊ,מקודםÊנודעהÊלאÊאשרÊרבינו
ÊהעירÊגדוליÊוכלÊמרפואתוÊהרופאיםÊנואשוÊאשרÊעדÊמאודÊכבדÊחוליÊחלהÊהעירÊמן
ÊמאודÊחוליוÊהכבידÊהכיפוריםÊיוםÊובערבÊ,מטתוÊאתÊלשמורÊפוזנאÊמקהילתÊבאוÊוראשיה
ÊלמיםÊצמעÊהיהÊכיפורÊיוםÊובלילÊ,הקדושÊביוםÊיתענהÊשלאÊבמפגיעÊהרופאיםÊעליוÊוצוו
ÊנרדםÊהמיםÊכוסÊלוÊהביאוÊוטרםÊהשתיהÊבשיעורÊלעייןÊעליוÊהעומדיםÊעלÊופקדÊמאוד
ÊולמחרתÊ,לרפואהÊלוÊהיתהÊוהתעניתÊ,ומשתהÊמאכלÊשוםÊבפיוÊבאÊולאÊהלילהÊכלÊוישן

 יוםÊהכיפוריםÊשנתÊתקל"גÊנסעÊלפוזנאÊונתקבלÊשםÊבכבודÊגדול.

ÊאחדÊ.'היÊחסידÊאישÊהפייטÊחיברÊשהואÊזי"עÊיפהÊישיÊ'רÊהגה"קÊבנוÊאחריוÊנשאר
ÊיחיאלÊ'רÊהגה"קÊשלÊזקנוÊשהיהÊזי"עÊעפשטייןÊהלויÊמיכלÊיחיאלÊ'רÊהגה"קÊ'היÊמחתניו

 מיכלÊמנעמרובÊזי"עÊואחיוÊהגה"קÊר'ÊאלעזרÊמזלאטשובÊהי"דÊזי"ע.

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

 מתורתו של רביðו זי"ע:

מטעם כדי לערבב השטן, שלא ידע שהיום כל  אין מברכין ראש חודש תשרי שהוא ראש השðה כמו שמברכין שאר ראש חודש, וגם אין מזכירין ראש חודש לא בקרבðות ולא בתפילה בראש השðה, וה 
וי לקרות פרשת בראשית בראש השðה, דקיי"ל רא החדש מכוסה שלא יזכירהו, ומטעם זה גם כן אין מתחילין לקרות פרשת בראשית בראש השðה, שכן היה ראש השðה וסימðך בכסא ליום חגיðו, שהיה

בת שאחריו אין מתחילין, דהואיל וכבר אידחי בש   בתשרי ðברא העולם, הייðו האדם, מכל מקום אין קורין אותו כדי שלא ירגיש השטן, ויאמר וודאי היום ראש השðה ומתחילין בו את התורה, וגם 
על זה הגה"ק ר' אברהם שטערן דומ"ץ אידחי עד כלות כל ימי יום טוב שהוא שמחת תורה, לפי שמאז והלאה יכולין לקרות הפרשיות זה אחר זה בלי הפסק. ואמר   התחלת התורה מראש השðה 

ב"ריש ש"תא. ר"ל לכן שלא ידע שטן שהיום ראש השðה רה ðאוועזאמקי בעל מליצי אש זי"ע: וð"ל בס"ד דכל זה מרומז בר"ת בראשית, ר'אש ת'שרי ב'ריאת א'דם ש'טן י'קטרג, ועד ר"ת א"ל י"תחילו ת"ו
 אל יתחילו לקרות בראשית בראש השðה אלא יתחילו ר"ת בראשית ש'מחת ת'ורה י'תחילו ר'אשית ב'רא א'לקים ע"כ

רביðו הגה"ק רבי מרדכי יפה אב"ד פוזðא בעל הלבושים זי"ע ðולד בפראג בשðת האר"ץ 
 לאביו השר הגאון ר' אברהם יפה זי"ע רב המדיðה על פיהם ופוילן



 

 

 הרה"ק רבי יהודה לייב ב"ר יוסף זי"ע הðקרא ר' לייב שרה'ס מראווðיא 
 ד אדר תקð"א

Êמעוה"זÊנהנהÊשלאÊ,צבאותÊ'הÊכמלאךÊאלקיÊמופתÊאישÊ,קדושÊאלקיםÊאישÊהיהÊרבינו
ÊמתבודדÊ'היÊנפלאÊבדביקותÊלכתÊבהצנעÊ'היÊדרכיוÊכלÊ,פרוטהÊאצלוÊלןÊולאÊכלום

 ביערותÊובמדברות,

ÊכיתתÊחייוÊימיÊוכלÊ,הנדחותÊנשמותÊולתקןÊשבוייםÊבפדיוןÊמפורסםÊ'היÊעסקוÊעיקר
ÊצדיקיםÊהל"וÊואתÊ,נסתריםÊצדיקיםÊולכלכלÊלפרנסÊמעותÊלקבץÊלמקוםÊממקוםÊרגליו
ÊלהםÊשהמשיךÊידיÊעלÊלהםÊושילםÊ,אדםÊמבניÊמעותÊללוותÊדרכוÊהיהÊזהÊולצורךÊ,שבדור
Ê,הפרעוןÊזמןÊהגיעÊוכאשרÊ,חנותÊמבעלÊמעותÊלוהÊאחתÊופעםÊ.נסÊבדרךÊמלמעלהÊשפע
ÊוהשאירÊ,דברÊאיזהÊשםÊלקנותÊשרוצהÊואמרÊ,פריץÊבלבושÊמלובשÊשליחÊהחנותÊאלÊבא
ÊלשלםÊהשמיםÊמןÊבאוÊזהÊבכיסÊכיÊ,נודעÊולבסוףÊ.שםÊשכחוÊכאילוÊ,מעותÊעםÊכיסÊשם

  רבינוÊלוהÊממנוÊ(עבודתÊעבודהÊשיחות) לוÊאתÊהחובÊאשר

ÊודיברÊ,ירידיםÊבהםÊשמתקייםÊוברחובותÊבשווקיםÊולהתהלךÊובשדותÊביערותÊלטיילÊונהג
 עםÊנשמותÊהחייםÊוהמתיםÊאשרÊפגשÊשם,ÊותיקנםÊבחכמהÊנפלאה.

ÊצאןÊרועהÊקטןÊילדÊבהיותוÊזי"עÊמקאלובÊאייזיקÊיצחקÊ'רÊהרה"קÊאתÊרבינוÊפגשÊפעם
ÊביתÊאלÊוהביאוÊ,עמוÊלקחתוÊמאמוÊרשותÊרבינוÊביקשÊ,נשמתוÊבגדולתÊשהכירÊויעןÊ,אמו

 המדרשÊשלÊהרה"קÊר'ÊשמעלקאÊמניקלשבורגÊושםÊנתגדל.

ÊולאÊ,חשדÊעליוÊפעמיםÊהעירוÊרבינוÊשלÊהנפלאיםÊשדרכיוÊ:אריÊגבורתÊבספרÊואיתא
Ê,וחרפהÊקלוןÊלאותÊזקנוÊלגלחÊורצוÊ,ותפשוהוÊללובליןÊבאÊופעםÊ,דעתוÊסוףÊעלÊעמדו
Ê,ישראלÊקדשיךÊעםÊראהÊרבש"עÊ:לצעוקÊרבינוÊהתחילÊ,כסףÊלקבץÊבאÊשבמרמהÊבחשבה
Ê,עלבונךÊאתÊותובעיםÊ,כבודךÊקנאתÊמקנאיםÊהםÊ,מאחריךÊסרÊאישÊרואיםÊכשהם

 ודבריםÊאלוÊפעלוÊעלÊלבÊהשומעיםÊוהניחוÊממנו.

ÊלשםÊהגיעÊ,בארדיטשובÊלעירÊסמוךÊשהתקייםÊהגדולÊבירידÊעמדוÊבעתÊאחתÊפעם
ÊאתÊלמלאותÊבשמיםÊלקנותÊכדיÊהירדÊאלÊבאÊאשרÊ,בשמיםÊמיניÊשלÊחנותÊבעלÊאברך
ÊלךÊאפשרÊאוÊ?אלוÊבשמיםÊלקנותÊאתהÊמוכרחÊהאםÊ:ושאלוÊרבינוÊבוÊפגשÊ,חנותו
ÊעתהÊלעתÊכלÊ,זמןÊלאחרÊגםÊלקנותםÊלוÊשאפשרÊהאברךÊאמרÊ?זמןÊלאחרÊגםÊלקנותם
ÊלצורךÊאתוÊשהביאÊהמעותÊלוÊשילוהÊממנוÊרבינוÊביקשÊ.בחנותוÊבשמיםÊעדייןÊלוÊיש
ÊהמעותיוÊוהלוהÊלזהÊהסכיםÊהאברךÊ,חדשיםÊכמהÊאחרÊלוÊלשלםÊוהבטיחוÊ,מסחרו
ÊביוםÊבוÊהפרעוןÊזמןÊהגיעÊכאשרÊ.לביתוÊוחזרÊ,כסףÊרובלÊמאותÊששÊשלÊלסכוםÊשעלו
ÊיקרÊהארנקÊכסÊשםÊשכחÊובצאתוÊ,בשמיםÊמיניÊממנוÊלקנותÊהאברךÊשלÊלחנותוÊפריץÊבא
Ê,הנשכחÊהכיסÊאתÊהאברךÊראהÊכאשרÊ,מעותÊסכוםÊובתוכוÊ"רימון"ÊהנקראÊמעורÊהעשוי
ÊהאברךÊהביטÊמהÊזמןÊכעבורÊ.אבידתוÊאתÊליקחÊהפריץÊשיחזורÊעדÊלמשמרתÊהניחו

ÊהעתÊהגיעהÊכברÊרביÊ:ויאמרÊאחריוÊוירץÊ,חנותוÊלפניÊבשוקÊעוברÊרבינוÊאתÊוראהÊלחוץ
Ê.כלוםÊקבלתיÊלאÊ:ענוÊ?המעותÊעדייןÊקבלתÊלאÊהאםÊ:רבינוÊלוÊהשיבÊ!החובÊליÊלשלם
ÊזהÊכיÊהאברךÊהביןÊאזÊ?בחנותךÊשלוÊרימוןÊאתÊפרץÊאיזהÊשכחÊלאÊהאםÊ:רבינוÊלוÊאמר
ÊרבינוÊאתÊוביקשÊהאברךÊהוסיףÊ,החובÊלפרעוןÊרבינוÊבשליחותÊלוÊשנשלחÊ,לוÊשייך

 להראותÊלוÊאתÊאחדÊמל"וÊהצדיקים,ÊלקחוÊרבינוÊאתוÊוהראהÊלוÊאחדÊמהם.

ÊתמוזÊט"וÊנסתלקÊזי"עÊ'הקÊהחייםÊאורÊבעלÊעטרÊבןÊמשהÊב"רÊחייםÊרביÊרבינוÊהגה"ק
ÊרביÊלהרה"קÊהביאהוÊואמוÊ,המצותÊלעולÊרבינוÊנכנסÊי"זÊביוםÊכךÊאחרÊימיםÊושניÊ,תק"ן
ÊהמגידÊנתןÊ,המצותÊלעולÊהכנסוÊלרגלÊשיברכנוÊזי"עÊממעזריטשÊהגדולÊהמגידÊבערÊדוב
ÊרבינוÊפעלÊ'הקÊהאוה"חÊנשמתÊובכחÊ,'הקÊאוה"חÊמנשמתÊחלקÊדרשהÊדורןÊלרבינו
ÊלמקוםÊממקוםÊהארץÊכדורÊבכלÊומשוטטÊטסÊשהיהÊכנודעÊ,חייוÊימיÊכלÊונוראותÊגדולות
ÊעלÊשלטÊ'קדÊובכחÊ,הקיסרÊבפלטיןÊוויעןÊבעירÊהרבהÊושההÊ,ישראלÊמבניÊגזירותÊלבטל
Ê,דבריוÊלכלÊלצייתÊהוכרחÊוהקיסרÊ,לעשותÊשלאÊומהÊלעשותÊמהÊעליוÊופקדÊהקיסר
ÊסיייעוÊזהÊולכל,ÊבימיוÊהדורÊכלÊעלÊוהגיןÊ,גזירותÊמיניÊכלÊישראלÊמבניÊביטלÊזהÊובכח
ÊנראהÊואינוÊרואהÊבבחינתÊפעםÊ,'הקÊמהמגידÊשיקבלÊ'הקÊהחייםÊהאורÊמנשמתÊחלק
ÊנעשהÊזהÊידיÊועלÊ,גדולÊחפשיÊשנתןÊבשבילÊ,הראשוןÊיאזעףÊהקיסרÊאתÊרבינוÊהכה
Ê,אותוÊשמכיןÊהאיךÊראהÊלאÊאחדÊשוםÊאבלÊ,אותוÊשמכיןÊצעקÊוהקיסרÊ,רח"לÊההשכלה

 והיוÊחושביןÊאותוÊלמשוגעÊר"ל.

ÊהמגידÊבערÊדובÊרביÊהרה"קÊותלמידÊזי"עÊ'הקÊהבעש"טÊרבינוÊממרןÊתלמידÊהיהÊרבינו
Ê'רÊהרה"קÊובתוכםÊ,נסתריםÊצדיקיםÊכןÊגםÊהיוÊרבינוÊותלמידיÊ,זי"עÊממעזיריטשÊהגדול

  יצחקÊמלבובÊוהגה"קÊר'ÊעזריאלÊפאליצקערÊזי"ע.

לגנזיÊמרומיםÊביוםÊד'ÊלחודשÊאדרÊראשוןÊ(י"אÊבאדרÊשני)Êתקנ"אÊומנו"כÊבכפרÊÊ נסתלק
 יאליטשקוב,

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן. 

הרה"ק ר' יהודה לייב ילטישקוב זי"ע הðקרא ר' לייב שרה'ס על שם אמו הצדיקת מרת שרה ע"ה, ðולד 
בראווðי י"ז תמוז ה' ת"ץ לאביו הרה"ח ר' יוסף המלמד מליðשטיק זי"ע שמקובל שהיה מהל"ו צדיקים 
שבדורו, מצאצאי רביðו הגה"ק רבי יהודה ליוא המהר"ל מפראג זי"ע רביðו לא הכיר את אביו כי ðפטר בעודו 

 ילד קטן



 

 

 רבי אלימלך מאוזרובר זי"ע הðקרא רבי אלימלך אוזרובר
 ד אדר'ב תר"ס

 כמהÊספיריםÊשסיפרÊרבינוÊמרבוÊהרה"קÊמראדישץÊזי"ע

ÊהלךÊ,תר"גÊבשנתÊסיוןÊי"חÊשלחÊ'אÊביוםÊשהיהÊקבורתוÊלאחרÊזי"עÊרבוÊשלÊההלויהÊבעת
Êמכ"קÊאבקשÊרבוÊ:קברוÊלתוךÊוצעקÊמראדישץÊהרה"קÊמאתÊופירדÊאחדÊחסידÊאיש
ÊהבטחתוÊמהÊלוÊלשאולÊיכולÊלאÊורבינוÊ,לדרכוÊונחפזÊליÊשהבטיחÊמהÊלקייםÊנאÊשיזכור

ÊלוÊשהבטיח ÊשלÊההילולאÊביוםÊהשניתÊבשנהÊ.מראדישץÊהרה"ק ÊהיהÊ,מראדישץÊהרה"ק
ÊאשתקדÊהנ"לÊהחסידÊשצעקÊמהÊעצמוÊאתÊרבינוÊוהזכירÊ,הנ"לÊהחסידÊהאישÊגםÊשם

ÊלךÊהבטיחÊמהÊזהÊעלÊרבינוÊאותוÊשאלÊ,הקברÊלתוך Ê'שביÊוסיפרÊ?מראדישץÊהרה"ק
הרה"קÊמראדישץÊשיושעÊבבניםÊבמהרה,ÊותודהÊלקלÊ חשוךÊבניםÊר"לÊזמןÊרבÊוהבטיחÊלו
 שבאÊעתהÊלבשרוÊהבשורהÊטובה.

ÊוניטלÊלחוץÊמוחוÊשיצאÊעדÊמוחוÊונתמזמזÊלארץÊמהעליהÊנפלÊמבאראנובÊאחדÊאיש
Ê,לעשותÊמהÊבחשבםÊויהיÊ.לגמריÊאותוÊיאשוÊכברÊוהרופאיםÊ,ר"לÊוהדיבורÊהדעתÊממנו

ÊהיהÊשנכוןÊ:ביתםÊמאנשיÊאחדÊאמר ÊשמעÊכיÊ,לראדישץÊעמוÊליסעÊזאתÊגםÊלנסות
ÊמתחילהÊ.הזהÊהחולהÊעבורÊגםÊתרופהÊימצאÊואוליÊ!הזהÊמהצדיקÊכאלוÊנוראותÊנפלאות
ÊאחרÊאבלÊ,בדרךÊימותÊואוליÊהחולהÊחולשתÊגודלÊמחמתÊזהÊעלÊהביתÊאנשיÊהסכימוÊלא
ÊשםÊואוליÊ,תקנהÊשוםÊלוÊשאיןÊנואשÊהרופאיםÊאמרוÊכברÊסוףÊסוףÊבאמרםÊהסכימוÊכך
ÊעמוÊנסעוÊותיכףÊ,הלזÊמהצדיקÊונוראותÊנפלאותÊשמענוÊכיÊעבורוÊתקוהÊעודÊימצא

ÊוהיהÊ.לראדישיץÊבמהירות ÊאצלÊדרכו ÊאזÊ,אליוÊמסוכןÊחולבÊכשהביאוÊמראדישץÊהרה"ק
ÊמראדישץÊלהרה"קÊהמשמשיםÊהודיעוÊתיכף ÊלפעמיםÊאוÊ,אליוÊהחולהÊאתÊלהכניס

ÊהמרכבהÊעםÊהחולהÊאתÊהגישוÊגופוÊעםÊלזוזÊהחולהÊביכולתÊ'היÊכשלא
Êשהיה ÊופתחÊ,החלוןÊאצלÊעליוÊמונח ÊקטןÊדלתÊאתÊמראדישץÊהרה"ק

ÊכשהביאוÊהחולהÊזהÊאצלÊעשהÊוכןÊ.החלוןÊבפניÊוהביטÊ(ליפטשיק)Êשבחלון
ÊהרגישÊותיכףÊהמוחÊבמקוםÊאותוÊומשחÊ(מאשץ)ÊמשיחהÊאיזהÊלוÊנתןÊלפניו
ÊכאחדÊבריאÊמראדישיץÊונסעÊויותרÊיותרÊפעםÊבכלÊלוÊשהוטבÊעדÊהטבה

 האדם.

ÊמעירÊז"לÊיצחק'לסÊ'רÊשמואלÊהר"רÊהחסידÊשסיפרÊרבינוÊסיפר
ÊעלÊבראדישיץÊז"לÊיצחקילÊ'רÊהרה"חÊאביוÊעםÊ'שהיÊבעתÊוולאשצאווא

ÊאצלÊקודשÊשבת ÊקודםÊקודשÊשבתÊבלילÊויהיÊ,זי"עÊמראדישץÊהרה"ק
ÊעלÊוהמתינוÊהמדרשÊבביתÊמתכנסיםÊכברÊוהחרדיםÊוהחסידיםÊהקידוש

Êביאת ÊבבגדיÊמחדרוÊבבואוÊויהיהÊ,לקדשÊהמדרשÊלביתÊמראדישץÊהרה"ק
ÊאיÊאשרÊאשÊכלפידÊאזÊבועריםÊהיוÊופניוÊבקודשÊכדרכוÊשלוÊהלבניםÊמשי
ÊפנהÊראדישיץÊחסידיÊמאברכיÊאחדÊוהנהÊ,קדשוÊבפניÊלהביטÊהיהÊאפשר
ÊשעמדÊעליוÊשהתנגדוÊהאנשיםÊמאותוÊרקÊמאנ"שÊהיהÊשלאÊאחדÊחסידÊאל

ÊבזאתÊהראיתÊ?האמתÊליÊתאמרÊ:אליוÊואמרÊבאזניוÊלוÊולחשÊ,חוץÊהיוצאÊהדלתÊאצל

ÊהייתÊאםÊ:בלחשÊהנ"לÊהאישÊלוÊוהשיבÊ?כמהוÊשבתÊקדושתÊהתלהבותÊעםÊצדיקÊ,מימיך
ÊמהשיחהÊאישÊשוםÊידעÊולאÊשמעÊלאÊוהנהÊ!לכלוםÊנחשבÊלאÊשזהÊראיתÊאזÊשליÊרביÊאצל

ÊקראÊהקידושÊלאחרÊתיכףÊרקÊ,שביניהםÊהזו Êז"לÊנחמןÊהר"רÊלמשמשוÊמראדישץÊהרה"ק
ÊהדלתÊאצלÊהמדרשÊביתÊבסוףÊשעמדÊהנ"לÊהאברךÊאתÊמשםÊירחקÊשתיכףÊעליוÊוצוהו

 (נפלאותÊהסבאÊקדישא) ואחרÊכךÊדרשוÊוחקרוÊמהÊשהיה. ודיברÊהדבריÊעזותÊהאלוÊנגדו.

 נסתלקÊלגנזיÊמרומיםÊד'ÊאדרÊב'ÊומנוחתוÊכבודÊבעירÊאוזרובר

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן.

 

ביðו היה חסיד מפורסם המופלג הן בתורה והן ביראת שמים, היה מתלמידי הרה"ק ר' ישכר בער מראדישץ 
 שוהה וישב שם איזה שבועות.  הסבא קדישא זי"ע, והיה ðוסע לרבו איזה פעמים בשðה ובכל פעם היה הðקרא



 

 

 רבי שמואל אברהם אבא ב"ר משה זי"ע מסלאוויטא
 ה אדר'א תרכ"ד

 רבינוÊהיהÊגדולÊבתורהÊחסידÊוקדושÊה',

ÊמחמלניקÊליפאÊחנינאÊ'רÊהרה"קÊבןÊזי"עÊלייבÊאריהÊ'רÊהרה"קÊשלÊבתוÊלאשהÊנשאÊלפרקוÊכשהגיע
 זי"ע.

ÊהסכיםÊשלאÊזי"עÊמקאריץÊפנחסÊ'רÊהרה"קÊמבניÊהיחידÊהיהÊזי"עÊמשהÊ'רÊהרה"קÊרבינוÊשלÊאביו
ÊהשניםÊמספרÊולאחרÊתקנ"בÊבשנתÊבסלאוויטאÊספריםÊדפוסÊביתÊפתחÊלכןÊרבנותוÊעלÊשכרÊלקבל

 העבירÊאתÊהניהולÊהשוטףÊשלÊביתÊהדפוסÊלשניÊבניו,ÊלרבינוÊולאחיוÊהרה"קÊר'ÊפנחסÊזי"ע,

ÊכןÊוכמוÊ,הוצאתםÊעלÊשלהםÊדפוסÊבביתÊהדורÊגו"צÊשלÊכתי"קÊוכמהÊש"ס'ןÊכמהÊהדפיסוÊוהם
 הדפיסוÊאתÊספרÊהזוהרÊהק'ÊבהדפסהÊמדוייקתÊמאודÊועודÊספריÊקודשÊרבים.

ÊמשהÊ'רÊהרה"קÊשלÊבדפוסÊשנדפסוÊבספריםÊללמודÊגדולהÊלזכיהÊהחשיבוÊהדורותÊצדיקיÊכיÊוידוע
ÊיראיÊצדיקיםÊאנשיםÊידיÊעלÊנעשתהÊסוףÊועדÊמתחלהÊהמלאכהÊשכלÊכיוןÊ,'הקÊובניוÊמסלאוויטא
ÊבמלאכתÊזרÊיתערבÊשלאÊ,זהÊעניןÊעלÊמאודÊהקפידוÊזי"עÊ'הקÊהבעש"טÊמרןÊותלמידיÊ,'ה

 ההדפסה,ÊכיÊכחÊהפועלÊבנפעל.

ÊוסבלוÊ,הכלאÊבביתÊזי"עÊפנחסÊ'רÊהרה"קÊאחיוÊעםÊביחדÊרבינוÊישבÊהעלילהÊבשבילÊתקצ"הÊבשנת
ÊנפסקÊתקצ"טÊשבשנתÊעדÊועינוייםÊבחקירותÊאחיוÊעםÊרבינוÊהתגלגלוÊשניםÊ'דÊ,ומריםÊקשיםÊענויים

 דינםÊשלÊכלÊאחדÊמהםÊלאלףÊוחמשÊמאותÊמלקות,ÊולאחרÊמכןÊישלחוÊלשאריתÊחייהםÊלסיביר.

ÊחייליםÊשלÊשורותÊשתיÊביןÊהאחיםÊוהעבירוÊ,האכזריÊדינםÊפסקÊאתÊמלבצעÊהצורריםÊאיחרוÊלא
 חסוניםÊכאשרÊכלÊאחדÊואחדÊמהםÊמלקהÊאתÊהעוברÊלפניוÊבשבטÊשהיהÊבידים.

ÊיותרÊיקבלÊוהשניÊחזקותÊמכותÊיקבלÊהראשוןÊכיÊהראשוןÊילךÊמיÊוויכוחÊהיהÊואחיוÊשרבינוÊוסיפר
ÊאךÊ.בראשוןÊהואÊילךÊהבכורÊשהואÊמאחרÊכיÊטועןÊרבינוÊ,עייפיםÊכברÊיהיוÊשהחייליםÊמפניÊחלש
ÊאחיוÊבסבלÊלראותÊיצטרךÊלבלÊבראשוןÊללכתÊרוצהÊהואÊכיÊמרבינוÊביקשÊובדמעותÊכנגדוÊטעןÊאחיו

 הבכור,ÊלבסוףÊניצחÊאחיוÊהק'ÊוהואÊהלךÊהראשון.

שלאÊלגירשםÊלסיבירÊÊÊ חסידיÊסלאווטאÊאספוÊכסףÊרבÊכדיÊלהמתיקÊאתÊגזרÊדינם,ÊולבסוףÊהצליחו
 רקÊלמאסרÊעולםÊבתוךÊהכלאÊבעירÊמוסקווא,

ÊוהצארÊעלייתÊבעתÊניקאלויÊהצארÊמיתתÊלאחרÊתרט"וÊשנתÊעדÊבכלאÊאחיוÊעםÊרבינוÊישבÊשנהÊי"ז
 אלכסנדרÊהשניÊקיבלוÊהאחיםÊחנינהÊושוחרורו.

Ê(מסלאוויטאÊהקדושיםÊהאחים)ÊסלאוויטאÊפוןÊברידערÊהייליגעÊדי"ÊבשםÊואחיוÊרבינוÊנודעוÊומאז
ÊלעירÊ'הקÊהאחיםÊהעבירוÊהדפוסÊואתÊ,באדמור"תÊלנהוגÊאחיוÊעםÊרבינוÊהחלÊשחרורוÊולאחר

 קאריץÊאוÊלזיטמירÊהסמוכהÊלסלאוויטא.

ÊטעלפיקÊבעירÊכבודÊומנוחתוÊתרכ"דÊראשוןÊאדרÊ'בהÊשנהÊע"טÊבגילÊמרומיםÊלגנזיÊנסתלק
 שבאוקראינא,

 Ê'רÊהרה"קÊזי"עÊשפיראÊלייבÊאריהÊ'רÊהרה"קÊזי"עÊשפיראÊפנחסÊ'רÊהרה"קÊ'הקÊבניוÊאחריוÊנשאר
 חנינאÊליפאÊשפיראÊמזיטומירÊזי"עÊשהמשיךÊלנהלÊאתÊהדפוסÊבעירÊזיטומיר.

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

 

רביðו הרה"ק רבי שמואל אברהם אבא שפירא מסלאוויטא זי"ע ðולד בשðת תקמ"ז לאביו הרה"ק ר' משה שפירא מסלאוויטא זי"ע בן הרה"ק רבי 
פðחס מקאריץ זי"ע בן הרה"ק ר' אברהם אבא שפירא משקלוב זי"ע בן הרה"ק ר' פðחס המגיד בשקלוב זי"ע בן הרה"ק ר' משה שפירא הראשון 
זי"ע מצאצאי הגה"ק רביðו ðתן ðטע שפירא מקראקא בעל מגלה עמוקות זי"ע, בן הגה"ק ר' שלמה זי"ע בן הגה"ק רביðו ðתן אשכðזי שפירא 
מהורדðא בעל מבוא שערים על השערי דורא זי"ע בן הגה"ק ר' שמשון שפירא זי"ע ממשפחת קדושים מעיר שפייער הי"ד, ולמעלה בקודש עד 

 דוד מלך ישראל חי' וקיים ע"ה. ולאמו בת הגה"ק ר' יצחק מוץ מפולðאה זי"ע



 

 

 הרה"ק רבי זאב וואלף ב"ר ðפתלי צבי זי"ע מטשארðי אוסטראה
 ה אדר תקפ"ג

ÊבוÊניכרוÊילדÊבהיותוÊוכברÊ,בחסידותÊוהןÊבתורהÊהןÊמופלאÊגאוןÊאלקיםÊאישÊהיהÊרבינו
 כשרונותÊמיוחדיםÊוסגולותÊנדירות,ÊהתמדתוÊומסירותוÊללימודÊהתורהÊהיוÊלהפליא.

Ê'בפÊז"לÊמאמרםÊע"דÊ:לאמורÊ'הÊצוהÊאשרÊהתורהÊחוקתÊזאתÊהפסוקÊעלÊרבינוÊופ"א
Ê?תורהÊלדבריÊאףÊיכולÊכאלםÊעצמוÊאדםÊיעשהÊלעולםÊ:וז"לÊ:תדברוןÊצדקÊאלםÊהאמנם
ÊהחוקÊיהיÊפירושÊ:התורהÊחק"תÊזא"תÊשלפינינוÊ'בפÊכאןÊהכוונהÊוזהוÊ,תדברוןÊצדקÊת"ל
ÊעיקרÊכלÊידברÊלאÊזהÊוזולתÊ,לאמורÊ'הÊצוהÊאשרÊדייקאÊהתורהÊרקÊכיÊיעבורÊולאÊנתן

  ומלבדÊזהÊשאינוÊמצוהÊאדרבהÊאסורÊהוא.

ÊלהסתופףÊשהחלÊ,זי"עÊממעזריטשÊהגדולÊהמגידÊבערÊדובÊרביÊהרה"קÊמתלמידיÊהיה
 בצלוÊעודÊבילדותו,ÊוהמגידÊהגדולÊקרבוÊבאותותÊחיבהÊיתירה.

ÊבעתÊעימוÊלשהותÊהגדולÊהמגידÊפעםÊהכניסוÊשניםÊשמונהÊבגילÊבהיותוÊכיÊ:מסופר
ÊהימיםÊההיא[ברבותÊבעתÊעמוÊשההÊלאÊשאישÊהיהÊשמקובלÊאףÊ,ביתוÊבניÊעםÊשסעד

 אמרÊעלÊכךÊרבינוÊכיÊלמדÊאזÊמרבוÊכמהÊוכמהÊהנהגותÊחיים].

Ê'רÊהרה"קÊרעוÊברבוÊרבינוÊדבקÊתקל"גÊבשנתÊכסלוÊבי"טÊהגדולÊהמגידÊפטירתÊלאחר
 משולםÊפייבושÊמזבאריזאÊבעלÊיושרÊדבריÊאמתÊזי"ע.

ÊמחוץÊדרךÊכברתÊפייבושÊמשולםÊהר"רÊליווהוÊלעירוÊמזבאריזÊרבינוÊכשחזרÊפעםÊ:מסופר
ÊשובÊלעירÊמשהגיעוÊ,העירÊלתוךÊחזרהÊללותוÊכדיÊלעגלתוÊרבינוÊעברÊכןÊאחריÊ,לעיר

ÊהעירÊתוךÊאלÊחזרהÊרבינוÊליווהוÊושובÊלעירÊמחוץÊאלÊפייבושÊמשולםÊהר"רÊליווהו-Ê
ÊאתÊרבינוÊדחהÊאףÊהתקשרותםÊמגודלÊ.ביניהםÊששררוÊהרבהÊוהחיבהÊהאהבהÊמחמת

 נסיעתוÊלארץÊישראלÊמפניÊשלאÊחפץÊלהיפרדÊהר"רÊמשולםÊפייבושÊזי"ע.

Êתקנ"הÊבשנתÊכסלוÊ'בכÊזי"עÊמזבאריזאÊפייבושÊמשולםÊ'רÊהרה"קÊרבוÊפטירתÊמאחר
ÊומשפחתוÊרבינוÊיצאÊתקנ"חÊשנתÊובקיץÊישראלÊארץÊאלÊלנסיעהÊבהכנותיוÊרבינוÊהחל

 עםÊהשו"בÊשלוÊלדרכו.

Ê'רÊהגה"קÊהמובהקÊתלמידוÊומהםÊוצדיקיםÊגאוניםÊהיהÊהתלמידיוÊוביןÊלאורוÊהלכוÊרבים
ÊמקאסובÊהאגערÊמענדלÊמנחםÊ'רÊהרה"קÊ,זי"עÊשרדÊלבושיÊבעלÊאייבישיץÊשלמהÊדוד
ÊלייבÊזלמןÊ'רÊהרה"קÊזי"עÊקאסוברÊיהושעÊב"רÊיצחקÊ'רÊהרה"קÊ,זי"עÊשלוםÊאהבתÊבעל
ÊאוסטראÊמטשארניÊאברהםÊישראלÊ'רÊהרה"קÊמקומוÊוממלאÊוחתנוÊ,זי"עÊמטבריה

 זי"ע.

ÊואמרÊ,מקומוÊאתÊלמלאÊיחברÊבמיÊבדעתוÊחכךÊישראלÊלארץÊרבינוÊשנסעÊלפניÊמסופר
ÊהגםÊ:אמרÊאחרÊחסידÊועלÊ,דאךÊווילÊערÊאבערÊ,טויגÊערÊ:החשוביםÊמחסידוÊאחדÊעל
ÊלתלמידוÊהתפקידÊאתÊלהטילÊבדעתוÊכיÊ:ואמרÊ,נישטÊטויגÊערÊאבערÊנישטÊווילÊער
ÊמעמדÊובאותוÊ,נישטÊווילÊערÊאוןÊטויגÊערÊ:באמרוÊזי"עÊשלוםÊאהבתÊבעלÊהרה"ק

 הכתירÊלוÊלהיותÊממשיךÊדרכו.

ÊמצאÊשםÊ,טבריאÊבעירÊמושבוÊאתÊוקבעÊחפצוÊלמחוזÊהגיעוÊתקנ"חÊבשנתÊאלולÊבחודש
ÊנקשרוÊעזיםÊידידותÊקשריÊ.זי"עÊלאברהםÊחסדÊבעלÊמקאליסקÊאברהםÊ'רÊהרה"קÊאת

Êלהרה"קÊרבינוÊהלךÊשלישיתÊבסעודהÊשבתÊבכלÊכמוÊ,זי"עÊמקאליסקÊלהרה"קÊרבינוÊבין
 מקאליסקÊזי"עÊובכלÊסעודתÊראשÊחודשÊבאÊהרה"קÊמקאליסקÊאלÊרבינו.

ÊמעתהÊעמדÊורבינוÊזי"עÊמקאליסקÊהרה"קÊנסתלקÊתק"עÊבשנתÊשבטÊ'דÊשנהÊי"אÊלאחר
 בראשÊעדתÊהחסידיםÊבטבריה.

ÊהישןÊהחייםÊבביתÊומונ"כÊתקפ"גÊבשנתÊאדרÊ'הÊראשוןÊביוםÊמרומיםÊלגנזיÊנסתלק
 בטבריאÊבחלקתÊתלמידיÊהבעש"טÊזי"ע.

ÊעיניוÊאתÊמעולםÊעצםÊשלאÊחייוÊימיÊכלÊהיתהÊרבינוÊשלÊדרכוÊכיÊ:מסופרÊפטירתוÊעל
ÊאחדÊראהÊפטירתוÊקודםÊשעותÊכמהÊוהנהÊ,פקוחותÊעיניוÊהיוÊשינתוÊבשעתÊאףÊהקדושות
ÊעברÊשרבינוÊחשבÊכיÊ,ולבכותÊלצעוקÊהחלÊמידÊ,עיניוÊאתÊרבינוÊעצםÊכיÊהתלמידים
ÊלהסתכלÊכדיÊעינייÊאתÊעצמתיÊ,תפחדÊאלÊ:ואמרÊעניוÊאתÊרבינוÊפתחÊאזיÊ,האמתÊלעולם
ÊבעליÊכמוךÊבחסידותÊגדוליםÊאנשיםÊאפילוÊשבעוה"רÊוראיתיÊ,האחרוניםÊבדורות
ÊומחשבותÊמינותÊמהרהוריÊממחשבותÊלהינצלÊ,דשמיאÊלסייעתאÊצריכיםÊיהיוÊ,מדריגות
ÊעלÊהעצהÊיהיהÊומהÊמרבינוÊושאלÊ,לבכותÊתלמידÊאותוÊהתחילÊ,רח"לÊניאוףÊשל

Ê,כך ÊÊÊצדיקיםÊהתקשרותÊוע"יÊ!אונזÊפוןÊאוןÊצדיקיםÊפוןÊרעדיןÊאיזÊעצהÊאייערÊ:ענה
 תמלטוÊוצדיקÊבאמונותוÊיחיה.

ÊמשהÊ'רÊהרה"קÊזי"עÊנפתליÊאברהםÊ'רÊהרה"קÊ,זי"עÊשלמהÊ'רÊהרה"קÊבנוÊאחריוÊנשאר
 יצחקÊזי"ע.

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

 מתורתו של רביðו זי"ע

ויתן אותם אלוקים ברקיע השמים להאיר על הארץ(בראשית א' י"ז) אימתי יכול איש ישראל 
להתעלות עד רקיע השמים, ולהאיר את ðפשו בשלימות, רק כאשר הוא "על הארץ", כשהוא שפל 
בעיðיו בדוגמת הארף שהרי: סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמימה, אם הוא יודע שבאמת הוא 

 רק מוצב ארצה.

היות שביקש דהע"ה שגם הרדיפה יהא אך טוב וחסד, כל    אך טוב וחסד ירדפוðי כל ימי חיי: פי' 
         ימיו הי' ðרדף כðודע.

עיקר הדעת של האדם הוא השפלות אמיתי ומי שאין בו דעת זה. אז בוודאי ðבלה טובה הימðו כי 
העיקר הוא השפלות כðודע. וזהו בתיðת אין שזהו יותר משפלות של מרע"ה שאמר וðחðו מה 

רק   וכמבואר כ"ז בספרים הקדושים. ועכ"פ בחי' שפלות בכלל ðקרא ג"כ אי"ן. וז"ה אין בכח הבהמה
במין האðושי כðודע רק שיש מדרגות מדרגות עד אין חקר ואין מספר וזהו ומותר כ"ו' אי"ן פירוש 

  רק זה הוא היתרון כי באמת זולת זה אין הפרש כי הכל הבל בין מין האðושי בין הזולת.

 -אוסטראה זי"ע ðולד בעיר מטשארðי   -רביðו הרה"ק רבי זאב וואלף מטשארðי 
 אוסטראה סמוך לעיר האðיפאלי לאביו הרה"ק ר' ðפתלי צבי זי"ע



 

 

 רבי אברהם אלקלעי ס"ט ב"ר שמואל הספרדי זי"ע בעל זכור לאברהם
 ו אדר תקע"א

ÊהשיבÊורביםÊ,בולגאריעןÊבמדינתÊוטובותÊרבותÊתקנותÊעשהÊגדולÊועסקןÊמובהקÊגאוןÊהיהÊרבינו
 מעון,

ÊחלקיÊ'דÊעלÊדיניםÊפסקיÊקיצורÊלאברהםÊזכורÊביותרÊהמפורסםÊהספרÊומהםÊיקריםÊספריםÊחיבר
Ê'בÊשו"תÊלאברהםÊחסדÊוספרÊ,חלקיםÊ'גÊא"בÊכסדרÊוהאחרוניםÊהראשוניםÊמכלÊהלכהÊלפסקÊשו"ע

 חלקים.

  נסתלקÊלגנזיÊמרומיםÊו'ÊאדרÊתקע"אÊוי"אÊכ"וÊבאדר.

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

 מתורתו של רביðו זי"ע

בעðין אם ðתבשל איזה תבשיל שבשכוðת המת רח"ל: כתב רביðו דמי שמת לו מת בשכוðותו ולא 
 ידע מזה ובישל עם המים, אף בחול התבשיל מותר בדיעבד. (חסד לאברהם)

רביðו הרה"ק רבי אברהם אלקלעי ס"ט אב"ד דובðיצא בבולגאריען בעל זכור לאברהם 
זי"ע ðולד בסאלאðיקי בשðת תקכ"א לאביו הרה"ק ר' שמואל הספרדי זי"ע גאון מובהק 

 מחכמי עיר שאלוðיקי



 

 

 רבי יצחק איצק ב"ר חיים זי"ע בעל דברי חיים אב"ד לוðטשיץ 
 ו אדר תר"ו

 ÊושםÊ."חריףÊיצחקÊרבי"ÊבשםÊכלÊבפיÊונקראÊעצוםÊחריףÊומובהקÊאדירÊגאוןÊהיהÊרבינו
 לילותÊכימיםÊעלÊהתורהÊועבודה,ÊוהיהÊעסקןÊגדולÊלמעןÊאחינוÊבניÊישראל.

ÊוואלףÊזאבÊ'רÊהגה"קÊבתÊע"הÊהענאÊמרתÊהצדקניותÊלהרבנותÊנשאÊלפרקוÊכשהגעו
 מזאלשיןÊזי"ע,

Êאב"דÊבינהÊאמריÊבעלÊמאירÊ'רÊהגה"קÊהדורÊהגדולÊלבןÊזכהÊתקע"הÊבשנתÊאדרÊבר"ח
 קאלישÊזי"ע.ÊאךÊכעבורÊזמןÊקצרÊנפטרהÊאשתוÊונישאÊלזווגÊשני.

ÊפלאצקÊבעירÊואב"דÊכרבÊואח"כÊקאלישÊבמחוזÊדאבריÊבעירÊאב"דÊרבינוÊהיהÊבתחילה
 ולבסוףÊמילאÊמקוםÊאביוÊבלונטשיץ.

ÊאסירÊשחרורÊעלÊטובÊלהמליץÊהמשפטÊלביתÊאביוÊהלךÊאלולÊ'טÊתקצ"טÊשבשנתÊוסיפר
ÊלשהותÊכדיÊללונטשיץÊרבינוÊונסעÊ,למשכבÊונפלÊרח"לÊבשיתוקÊלקהÊובדרךÊ,אחדÊיהודי
ÊמותוÊולפניÊ,אביוÊנסתלקÊאלולÊבי"בÊימיםÊשלושהÊכעבורÊ,למותÊהנוטהÊאביוÊבמחיצת
ÊפלאצקÊבעירÊרבנותוÊאתÊרבינוÊעזבÊ,רבינוÊיישבÊבלונטשיץÊהרבנותÊכסÊשעלÊאביוÊציווה
ÊתלמידיםÊוהקיםÊישיבהÊרבינוÊנהלÊושםÊ,לונטשיץÊלאב"דÊאביוÊמקוםÊאתÊלמלאÊכדי

 רביםÊלמאות,ÊוביןÊהתלמידיםÊהי'Êהגה"קÊר'ÊחנוךÊהעניךÊהכהןÊלויןÊזי"ע.

ÊהתאמץÊוגםÊזי"עÊברליןÊראב"דÊוויילÊמאירÊ'רÊהגה"קÊעםÊרבÊבידידותÊהיתהÊרבינו
 עבורוÊשנתקבלוÊלאב"דÊלאסק.

 נסתלקÊלגנזיÊמרומיםÊו'ÊאדרÊבשנתÊתר"ו.

Êכאב"דÊשימשÊזי"עÊקאלישÊאב"דÊבינהÊאמריÊבעלÊמאירÊ'רÊהגה"קÊבנוÊאחריוÊנשאר
ÊנענהÊתר"כÊובשנתÊ,ירושליםÊלאה"קÊעלהÊתרי"טÊבשנתÊואח"כÊוקאלישÊוקוילÊקוואהל
ÊושניהםÊ,ירושליםÊעלÊברבנותÊלימינוÊלעומדÊזי"עÊסאלאטÊשמואלÊ'רÊהגה"קÊלהפצרת
ÊבגופוÊירושליםÊענניÊלטובותÊרבותÊועשהÊופעלÊ,צרכיהםÊלכלÊודאגוÊהישובÊבראשÊעמדו
ÊהטוביםÊהמפעליםÊלכלÊהמיסדיםÊראשÊוהיהÊ,תקנותÊכמהÊבהÊותיקןÊ,ובממונו

 שבירושלים,ÊוהיהÊנשיאÊכוללÊווארשא,

 נסתלקÊכבןÊס"גÊשנהÊה'ÊאיירÊתרל"חÊונטמןÊבהרÊהזיתים

 וחתנוÊכבנוÊהגה"קÊר'ÊשמעלקיÊפריעדענזאהןÊדומ"ץÊלאדזÊזי"ע.

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

 מתורתו של רביðו זי"ע:

הן בðי ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעðי פרעה ואðי ערל שפתים, יש לפרש דהðה האדם שעבוד ה' 
בכל כחו ואיðו משגיח על גופו כלל במה שðוגע לעבודת ה' ועושה עðיðים חוץ לטבע אזי הקב"ה גם 
כן עוזר לו חוץ לטבע כי במדה שאדם מודד מודדין לו. ואם איðו בבחיðה גדולה זו אזי הקב"ה עוזרו 
רק בדרך הטבע ולא בדרך ðס. והðה מדרך הטבע כשבא משה לישראל והיו מוטרדים בעול עבודה 

קשה שלא הי' להם כלל פðאי לשמוע לשמה מקוצר רוח ומעבודה קשה. אולם אם היו שומעין 
למשה מה שמדרך הטבע איðו כן אזי בוודאי מהראוי לעשות להם ðס חוץ לטבע. וזהו שאמר משה 
להקב"ה: הן בðי ישראל לא שמעו אלי. ולא היו בבחיðה זו בעבודת ה' לעשות מה שחוץ לטבע, עם 
כן איך ישמעðי פרעה ואðי ערל שפתים, שהוא חוץ לטבע ומהראוי לעזור להם על ידי "איש דברים" 

                                           שיהי' בדרך הטבע (מגדות אליעזר)

רביðו הגה"ק רבי יצחק איצק אויערבאך אב"ד לוðטשיץ זי"ע אחי הגה"ק ר' מðחם אב"ד אוסטרובא זי"ע הגה"ק ר' אליעזר 
זי"ע והגה"ק ר' מאיר זי"ע כולם בðי הגה"ק ר' חיים אב"ד לוðטשיץ בעל דברי משפט זי"ע בן הגה"ק ר' יצחק איצק דומ"ץ 
מליסא זי"ע בן הגה"ק ר' מðחם רב ואב"ד וראש ישיבה פוזðא זי"ע בן הגה"ק ר' שלמה זלמן אויערבאך מפוזðא זי"ע ðין וðכד 
של הגה"ק איש אלקים ðורא רבי שלמה זלמן זי"ע שכתוב בהקדמת ספר דברי משפט שאמרו עליו שקוðן חצות עם ירמיה 
הðביא ז"ל. אם רביðו הי' הצדקות מרת גיטל ע"ה בת הגה"ק ר' משה משווערזðץ זי"ע מגזע הגה"ק מרן רביðו רבי יוסף בן 

 אפרים קארו בעל בית יוסף זי"ע ולמעלה בקודש עד התðא אלקי רבי חðיðא קרא עד דוד מלך ישראל חי' וקיים ע"ה.



 

 

 רבי אפרים ב"ר חיים יוסף זי"ע מסטראפקוב ירושלים 
 ו אדר'ב תרס"ח

Êזי"עÊקדשÊזרעÊבעלÊמראפשיץÊצביÊנפתליÊ'רÊהרה"קÊרבוÊאתÊפעםÊשאלÊשאביוÊוסיפר
ÊוחזרÊבדעתוÊנמלךÊשיצאÊלאחרÊ,אפריםÊ:ויענהוÊ?לוÊשיוולדÊבנוÊשםÊאתÊלקראÊכיצד
ÊלראותÊזכהÊהשנהÊלפלא.לתקופתÊויהיÊ,מנשהÊ:רבוÊוהשיבוÊ?תלדÊנקבהÊואםÊ:ושאל
ÊאפריםÊשמותיהםÊאתÊקראÊואכןÊ,לוÊנולדוÊתאומיםÊשכןÊ,רבוÊשלÊהרחוקהÊבראייתו

 ומנשה.Ê(הללוÊעבדיÊה')

ÊציבורÊבצרכיÊועסקÊועבודהÊבתורהÊיתברךÊהשםÊעבדÊרקÊבאדמורו"תÊלנהוגÊסרבÊרבינו
 ובצדקהÊוגמ"ח.

ÊבשנתÊ,שבזיבענברגעןÊבראנגאÊמגורוÊאתÊקבעוÊלימיםÊבסטראפקובÊרבינוÊגרÊבתחילה
 תרנ"בÊעלוÊלהתגוררÊבעיה"קÊירושלים.

ÊמינוהוÊהימיםÊלתקופתÊ,משהÊימיןÊשכונתÊומראשיÊ,העדהÊמחשוביÊלאחדÊנודעÊבירושלים
 לכהןÊפארÊכממונהÊהכוללÊדק"קÊזיבנבערגן.

.ÊתורהÊואמרÊדרעויןÊרעואÊבעתÊלביתוÊלעלותÊנהגוÊבירושלים 

ÊבשנתÊשניÊאדרÊ'וÊמרומיםÊלגנזיÊקוסוב נסתלקÊבחלקתÊהזיתיםÊבהרÊומונ"כÊתרס"ח 

 נשארÊאחריוÊבניוÊהק'Êהר"רÊישראלÊמאירÊז"לÊהר"רÊאריהÊלייבÊז"ל

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

 

רביðו הרה"ק רבי אפרים גוטליב מסטראפקוב ירושלים זי"ע ðולד 
 לאביו הרה"ק ר' חיים יוסף מסטראפקוב זי"ע בן הגה"ק ר' אריה זי"ע



 

 

 רביðו משה רעיא מהימðא בן עמרם ע"ה
 ז אדר ב'אלפים תפ"ט ...

 כשנולדÊנתמלאÊכלÊהביתÊכולהÊאורהÊונולדÊמהול,

 ÊלקבלÊשעתידÊמיÊרבש"עÊ:הקב"הÊלפניÊהשרתÊמלאכיÊאמרוÊ,סיוןÊ'וÊ'היÊליאורÊוכשנשלך
 תורהÊמסיניÊביוםÊזהÊילקהÊביוםÊזה,

 ÊעםÊלדברÊשעתידÊשפהÊלפיÊ,ינקÊולאÊכולןÊהמצריותÊעלÊהחזירוהוÊ,פרעהÊבתÊוכשהצילה
 השכינהÊיינקÊדברÊטמאÊ(בתמי')ÊעדÊשקראוÊאמוÊותניקהו.

ÊותקראÊלבןÊלהÊויהיÊ,פרעהÊלבתÊותביאוÊשנתיםÊמקץÊויהי
ÊְמלאÊ'הÊה רÊִצּוָ ָברÊֲאׁשֶ הÊֶזהÊַהּדָ שמוÊמשה.Êלב,ÊַויּאָמרÊמׁשֶ
ÊַהֶלֶחםÊֶאתÊִיְראּוÊְלַמַעןÊְלדרֵתיֶכםÊֶמֶרת ּנּוÊְלִמׁשְ ָהעֶמרÊִמּמֶ
Êֵמֶאֶרץ Ê ֶאְתֶכם Ê ִאי ֹוִצי ה ּבְ Ê ר ְדּבָ ּמִ ּבַ Ê ֶאְתֶכם Ê י ֶהֱאַכְלּתִ Ê ר ֲאׁשֶ

 ִמְצָרִים:

Ê,אלי"הÊר"תÊה'לחםÊא'תÊי'ראוÊל'מעןÊהטוריםÊבעלÊופירש
 שיהיהÊשמורÊעדÊשיבאÊאליהו(מכילתאÊבשלחÊט"זÊל"ג)

Ê,ה Ê.'הÊפיÊעלÊמואבÊבארץÊ'הÊעבדÊמשהÊשםÊוימת
Ê,ו ÊידעÊולאÊפעורÊביתÊמולÊמואבÊבארץÊבגיÊאתוÊויקבר

 . אישÊאתÊקברתוÊעדÊהיוםÊהזה

Ê,ז ÊולאÊעינוÊכהתהÊלאÊבמתוÊשנהÊועשריםÊמאהÊבןÊומשה
  נסÊלחה.

ÊיוםÊשלשיםÊמואבÊבערבתÊמשהÊאתÊישראלÊבניÊויבכוÊ,ח
  ויתמוÊימיÊבכיÊאבלÊמשה,

ÊפניםÊ'הÊידעוÊאשרÊכמשהÊבישראלÊעודÊנביאÊקםÊי,ולא
 אלÊפנים.

 Ê,משהÊ,למריםÊטיהרÊמיÊ:ק"אÊזבחיםÊ'מÊבגמראÊאיתה
Êהרה"קÊוהקשהÊ,הואÊקרובÊהלאÊ,אהרןÊ,כהןÊהיהÊלאÊהלא
ÊממונקאטשÊאלעזרÊמנחתÊבעלÊשפיראÊאלעזרÊחייםÊ'ר
ÊשניהםÊעלÊמתרץÊהמדרשÊאיןÊלמהÊ,הידועהÊהקושיאÊזי"ע

 שקרוביםÊהם?

 Ê,האלקיםÊאישÊמשהÊברךÊאשרÊהברכהÊוזאתÊהפסוקÊעלÊבמדרשÊדאיתאÊ:הרה"קÊותירץ
.ÊהיהÊשקרובÊמשהÊעלÊלומרÊשייךÊלאÊוממילאÊ,אלקיםÊולמעלהÊמחציוÊהיהÊרבינוÊדמשה 

 ÊבגיÊומונ"כÊזי"עÊתפ"טÊאלפיםÊ'בÊבשנתÊאדרÊ'בזÊהמנחהÊבעתÊהשבתÊביוםÊנסתלק
 בארץÊמואב.

 ÊחלקוÊבמתנתÊמשהÊישמחÊ.במשהÊחלקÊלהםÊישÊישראלÊכלÊ:קודשÊזרעÊבספרÊכתב
ÊוודאיÊא"כÊיאמרÊלאÊללמודÊיכולÊשאינוÊומיÊ,לישראלÊהחלקÊזהÊלוÊכשניתןÊשמחÊשמשה

ÊהיהÊאבריםÊברמ"חÊשלימהÊקומהÊשהיהÊע"הÊשמשהÊכמוÊכיÊ,משהÊ'מבחיÊחלקÊליÊאין
ÊהרגלÊכמוÊפחותיםÊאבריםÊבוÊוהיהÊחשוביםÊאבריםÊ'וכדÊהלבÊוכןÊרהחשובÊאבÊהראש
ÊכןÊכמוÊ,'וכדÊוהלבÊשבראשÊהמוחÊלצעתÊלשמועÊהרגלÊומוכרחÊופחותÊנמוךÊאברÊשהוא
ÊמוחÊ'בחיÊבוÊישÊהואÊשבדורÊהחכםÊ,משהÊכללותÊבהםÊישÊשבכללותםÊישראלÊבכללות
ÊהפחותÊמאברÊרקÊבוÊשישÊוישÊהחשוביםÊאבריםÊ'וכדÊלבÊ'בחיÊבוÊשישÊוישÊמשהÊ'שמבחי
ÊשמקודםÊכמוÊשבדורÊהחכםÊלעצתÊישמעÊרגלÊ'ביחÊרקÊבוÊשישÊשמיÊומוכרחÊרגלÊכמו
ÊהראשÊלעצתÊושמעÊמשהÊשלÊרגלÊ'בבחיÊנכללÊהואÊהיה
Êבכ"אÊשישÊמשהÊ'מבחיÊהחלקÊעי"זÊוהנהÊ,עתהÊיעשהÊכן
ÊבפרטיותÊממעשינוÊעתהÊג"כÊיודעÊמשהÊעי"זÊמישראל

 הןÊלטובÊוהןÊלהיפוךÊע"כ.

ÊסיפרÊ,ע"הÊרבינוÊמשהÊשםÊעלÊמשהÊשםÊקריאתÊבענין
ÊעלÊפעםÊשהיהÊזי"עÊמנאסוידÊיהושעÊאברהםÊ'רÊהרה"ק
ÊאביÊאתÊושאלÊ,בצלאלÊמשהÊלילדÊשםÊשנתנוÊמילהÊברית
ÊשםÊלוÊשנתןÊענהÊ?בצלאלÊמשהÊקראהוÊמיÊשםÊעלÊהבן
ÊשלÊבצלאלÊשםÊעלÊובצלאלÊע"הÊרבינוÊמשהÊשםÊעלÊמשה
ÊוסייםÊ[ובצלאלÊמשהÊשלÊהסדרהÊהיהÊשאז]Êהחומש
ÊגרעסטערÊדערÊגעוועןÊאיזÊערÊ:מנאסוידÊהרה"ק
ÊלומרÊרצה)ÊגעקענטÊאיםÊהאבÊאיךÊ,שניידערÊבייטעל

 שאיןÊקוראיםÊלילדÊעלÊשםÊגדוליםÊאםÊאינםÊקרובים)

ÊהעשילÊיהושעÊאברהםÊ'רÊהרה"קÊשלÊבקודשÊדרכו
ÊאחתÊשעהÊעדÊאדרÊ'ב'זÊזי"עÊישראלÊאוהבÊבעלÊמאפטא
ÊנגדÊמתענהÊכיÊואמרÊמתענהÊהיהÊהיוםÊחצותÊאחר
ÊורחבÊגדולÊשלחןÊערךÊכךÊואחרÊ.ע"הÊרבינוÊמשהÊפטירת
Ê'היÊכךÊ]מאינדיאÊהבאÊעוףÊשלחןÊעלÊמעלהÊוהיהÊ,ידים
ÊהולדתÊיוםÊנגדÊזהÊכיÊואמרÊ[שמחהÊסעודתÊבכלÊדרכו

 משהÊרבינוÊע"הÊשנולדÊבז'Êאדר(צדקתÊהצדיקים)

ÊכמוÊכיÊ,דיליהÊהילולאÊכיוםÊהשנהÊימותÊכלÊנחשבוÊבאמת
ÊיורדÊכןÊ,דיליהÊהילולאÊביוםÊלהאירÊיורדÊהצדיקÊשאור
ÊישראלÊלבניÊהתורהÊאתÊשלימדÊכשםÊכיÊ,יוםÊבכלÊלישראלÊלהאירÊמשהÊשלÊואורוÊכחו
Êחז"לÊשאמרוÊבמהÊ,צדיקיםÊשפירשוÊוכמוÊ,יוםÊבכלÊלהםÊמלמדהÊהואÊכןÊ,חיותוÊבחיים
ÊעודÊנולדÊשמתÊאחרÊמידÊכיÊ,נולדÊבאדרÊובשבעהÊמשהÊמתÊבאדרÊבשבעהÊ(י"גÊמגילה)
ÊהכתובÊאמרÊולכןÊ.בתורהÊהעוסקÊמישראלÊנפשÊבכלÊתמידÊמאירÊואורוÊכחוÊכיÊ,הפעם
ÊשלÊמכחוÊנשפעÊ,בתורהÊעוסקיםÊשאנוÊמהÊכלÊכיÊ,משהÊתורתÊזכרוÊ(כ"בÊ'גÊמלאכי)
ÊתורהÊשלÊגדולהÊיותרÊהשפעהÊויורדתÊ,אורוÊמתרבהÊ,דיליהÊהילולאÊשביוםÊאלאÊ.משה

 בזכותו.(מרןÊרבינוÊהרה"קÊמטאהשÊבעלÊעבודתÊעבודהÊזי"ע)

 זכותוÊהגדולÊיעמודÊלנוÊועלÊכלÊישראלÊאמן 

סגולה להדליק ðרות לע"ð רביðו משה בן עמרם לזכות לðיצוצי אור שלו, שהוא 
 סגולה להצלחה בלימוד.

ועתה ישראל וכו' כ"א ליראה: ואמרו בגמ' אטו יראה מילתא זוטרתא היא אין 
לגבי משה מילתא זוטרתא. ומקשים שהרי אמר זאת לבð"י. אך יש בכל איש 
ישראל חלק וðיצוץ מכחו של משה רביðו ע"ה כמ"ש תורה צוה לðו משה 

מורשה. כמו שהתורה מורשה ויש לכל ישראל חלק בה כן משה מורשה. ובשבת 
מוריש מרע"ה זאת החלק לבðי"י לכן בשבת אפי' ע"ה אימת שבת עליו כי 
בשבת הוא מילתא זוטרתא. ואיתא כי הכתרים של הקדמת ðעשה לðשמע כולן 
זכה משה וðטלם ועתיד להחזרים לðו כמ"ש שמעולם על ראשם. ואותו מדרגה 
שהי' לבð"י בקבלת התורה ודאי הי' יראה מילתא זוטרתא להם שהרי אמר להם 

רביðו משה זי"ע ðולד בשðת ב' שס"ט לאביו עמרם 
 בן  קהת בן לוי בן יעקב אביðו ולאמו יוכבד ע"ה



 

 

 רביðו משה רעיא מהימðא בן עמרם ע"ה
 ... ז אדר ב'אלפים תפ"ט

משה אל תיראו. שהיו עתידין לעלות במדרגה למעלה מן היראה. ואותן הכתרים 
מיוחדים הם לכל בð"י. והם אצל משה. לכן הוא ראה כי יש להם מדרגות 
גבוהות אשר היראה להם מילתא זוטרתי. ז"ש לגבא משה מלתא ז' הוא 
שמדרגות שלהם לגבי משה הוא ראה וידע שהיראה מ"ז להם. ועתה ישראל 
ועתה לשון תשובה שזה עיקר התשובה לחזור למדרגה הראשוðה ואז היראה 
מילתא זוטרתי היא כð"ל. וכן ע"י עסק התורה באין לבחי' משה ואז היראה 
מילתא זוטרתא וכדאיתא ומלבשתו עðוה ויראה להעוסק בתורה לשמה. (שפת 

  אמת)

ועתה ישראל וכו' כ"א ליראה: ואמרו בגמ' אטו יראה מילתא זוטרתא היא אין 
ר"ל אם ðלמוד מדת עðוה ממשה רביðו ממילא  לגבי משה מילתא זוטרתא.  

מגיע היראה בðיקל, כמו"ש הרמב"ן הק' באגרת: בעבור עðוה תעלה על לבך 
מדת היראה. וזה היא עיקר הכðה לימים הק'.ומחמשה עשר באב צריך האדם 
להכין על הימים הðוראים. ר"ל להרגיל א"ע בעðות צדק, הייðו לידע כי הכל הוא 
מאתו ית"ש, וכמו"ש בס' כי בכל מדה טובה צריך להרגיל א"ע מ' יום ומחמשה 
עשר באב עד כ"ה אלול היא מ' יום, ויוכל לזכות אח"כ ליראת ה' בימים 

    הðוראים.(ישמח ישראל)

ואתðפל וכ' את ארבעים היום ואת ארבעים הלילה: י"ל דמשה רביðו בתפילתו    
התכוין לעורר זכות התורה שילמדו ישראל ביום וזכות התורה שילמדו בלילה, 
והייðו דאמר את ארבעים היום ואת ארבעים הלילה, דבמדרש מבואר מהיכן 
ידע משה בשמים מתי יום ומתי לילה? דכשלמד עמו הקב"ה תורה שבכתב ידע 
שהוא יום, וכשלמד עמו תורה שבעל פה ידע שהוא לילה, והייðו דמפרש: את 

דעל ידי זה ידע    ארבעים היום, כלומר בזכות התורה המרומז באת מא' עד ת' 
  שהוא יום וכן ואת ארבעים הלילה, בזכות התורה שלומדים בלילה. (ויגד יעקב)

איתא בפליאה: בשעה שראה משה רביðו את ר"ע שהי' דורש על כל קוץ וקוץ     
וכו' אמר שלח ðא ביד תשלח: ויש לפרש דהðה השי"ת ðתן ע"י מרע"ה ב' 
תורות: תורה שבכתב ותורה שבע"פ וצריכין לחבר הב' תורות ולמצא רמז לכל 
תורה שבע"פ בתורה שבכתב ועי"ז יבוא משיח צדקיðו, וזה בשעה שראה מרע"ה 
שהי' ר"ע דורש על כל קוץ וקוץ וכו' כדי לחבר הב' תורוטת אמר עליו שלח ðא 

            ביד תשלח דע"י יגמר התיקון (אך פרי תבואה)

מצות יראת ה' ומצות תפלה מוðה החיðוך ושאר מוðי המצות מפ' דפ' עקב: את 
ה' א' תירא אותו תעבוד, ויש לדקדק למה מðו מצות אלו מקרא המוקדם בפ' 
ואתחðן דשם ג"כ את ה"א תירא ואותו תעבוד? וי"ל ע"ד מוסר דבפ' עקב כתיב 
בהאי קרא גם מצות להדבק בחכמים ובתלמידיהם שðאמר ובו תדבק, ומצוה זו 
מסוגלת ליראת שמים. כו שמפרשים הא דאחז"ל אטו יראה מילתא זוטרתא 
היא? אין לגבי משה מילתא זוטרתא, כלומר לאותו הדור שהיו רואין את משה 
רביðו מילתא זוטרתא הוא, וכמו כן בכל תלמוד חכם שי"ל ðיצוץ משה רביðו 
מצות דביקות לת"ח הוא מביא ליראת שמים, וכן למצות תפלה שהוא עבודה 
שבלב, כדי שתהא תפלתו עבודה שבלב מסוגל להתפלל יחד עם ת"ח. כמבואר 
בס"ח: דאם מתפלל אצל אדם שאיðו הגון הוא מבלבל את מחשבתו מלכוון 
בתפילה, ע"כ אמה"כ את ה"א תירא, ואותו תעבוד, ומפרש הכתוב הסגולה לב' 
מצות אלו ובו תדבק להדבק בת"ח, וא"ש הא דðמðו מצות אלו בקרא דפ' עקב 

 (מצותיך שעשועי)

יגודו על ðפש צדיק (תהלים צד) אמר הרה"ק ר' חיים חייקא מאמדור זי"ע. 
לשון אגודה וחיבור. אימתי יכול להתחבר עם הקב"ה כשהוא עם ðפש    יגודו 

הצדיק כשמתחבר בðפש צדיק. י"ל ע"פ: אטו יראה מילתא זוטרתא הוא וכ' אין 
לגבי משה מילתא זוטרתא. הקושיא ידוע מה מועיל לðו שלגבי משה מילתא 
זוטרתא, הלא לðו הוא דבר גדול? אך יתכן לומר אין לגבי משה, שהצדיק ðקרא 

 (מקור חיים)  משה, ומי שהוא אצל הצדיק ðקל לו להיות ירא שמים.

כל ðפש וðפש מבית ישראל יש בה מבחיðת משה רביðו ע"ה. כי הוא משבעה 
רועים הממשיכים חיות אלקות לכללות ðשמות ישראל שלכן ðקראים בשם 
רועים. ומשה רביðו ע"ה הוא כללות כולם, וðקרא רעיא מהימðא דהייðו 

שממשיך בחיðת הדעת לכללות ישראל לידע את ה' כל אחד כפי השגת ðשמתו 
ושרשה למעלה ויðקתה משורש ðשמת משה רביðו ע"ה המושרשה בדעת העליון 
וכו'. ועוד זאת יתר על כן בכל דור ודור יורדין ðיצוצין מðשמת משה רביðו ע"ה 
ומתלבשין בגוף וðפש של חכמי הדור עיðי העדה ללמד דעת את העם ולידע 
גדלות ה' ולעבדו בלב וðפש כו'. אך עיקר הדעת איðה הידיעה לבדה. אלא 
העיקר הוא להעמיק דעתו בגדולת ה' יתברך ולתקוע מחשבתו בה' בחוזק 
ואומץ הלב והמוח עד שתהא מחשבתו מקושרת בה' בקשר אמיץ וחזק, כמו 
שהיא מקושרת בדבר גשמי שרואה בעיðי בשר ומעמיק בו מחשבתו. שדעת הוא 
לשון התקשרות. וכח זה ומדה זו לקשר דעתו בה' יתברך יש בכל ðפש מבית 
ישראל ביðיקתה מðשמת משה רביðו ע"ה. רק מאחר שðתלבשה הðפש בגוף 

 צריכה ליגיעה רבה.(לקוטי אמרים)

 



 

 

 רבי יצחק אייזיק ב"ר משה יחזקאל זי"ע מקאלוב
 ז אדר'ב תקפ"א ...

ÊזמירותÊומזמרÊ,אווזותÊרועהÊבשדהÊרבינוÊאתÊראהÊזי"עÊשרה'סÊלייבÊ'רÊהרה"ק
ÊוהוליכוÊ,בנוÊאתÊכאבÊלגדלוÊעצמוÊעלÊוקיבלÊ,גדולהÊנשמהÊבוÊוהכירÊ,נפלאÊבדביקות
ÊמקובלÊובעלÊנפלאÊעלויÊנעשהÊשםÊ,זי"עÊמניקלשבורגÊשמעלקאÊשמואלÊ'רÊלהרה"ק

 נורא.

Ê'רÊהרה"קÊרבוÊכיבדוÊקודשÊהשבתÊביוםÊאחתÊפעםÊמניקלשבורגÊרבינוÊכשלמדÊ:ומסופר
ÊאישÊען"ÊאונגארישÊבלשוןÊרבינוÊענהÊ,שבתÊאשמרהÊכיÊ:הזמרÊלזמרÊשמעלקא

Êמערעם ÊוהוטבÊ,יתירהÊוכוונהÊנעימהÊבזמירהÊלזמרÊוהתחילÊ[כזהÊבקודשÊדרכוÊכידוע]
ÊלאחרÊ,הפעםÊעודÊאותהÊלזמרÊשיכפולÊבכפילאÊרבנוÊאמרןÊוכשגמרהÊ,רבוÊבעיניÊמאד
ÊשדיבורוÊאקינטש[כידועÊגעוועןÊשאויןÊאיזÊמאלÊטשוייטעÊדאסÊ:עצמוÊעלÊאמרÊשגמרה
ÊעלÊ"שבתÊאשמרהÊכיÊבפיוטÊשאומריםÊמהÊעלÊרבינוÊמפרשÊאגבÊ[טשÊ'צÊעלÊלומרÊהיה
ÊולמהÊ,המכבסÊשהואÊ,בבוריתÊלביÊבוÊאכבסÊדהיל"לÊודקדקÊ,כבוריתÊלביÊבוÊאכבסÊכן
ÊעדÊ,כךÊכלÊלבבוÊלכבסÊצריךÊשהאדםÊהכתוהÊדכוונתÊ:'הקÊהואÊומפרשÊ?כבוריתÊאמר
Ê,כךÊכלÊנקיÊיהאÊשלבוÊהיינוÊ,אחריםÊדבריםÊומלבנתÊהמכבסתÊעצמהÊכבוריתÊיהיהÊשלבו

 עדÊשיהאÊבכחוÊלכבסÊגםÊשארÊלבבותÊבניÊישראל.

ÊנועםÊבעלÊמליזענסקÊאלמלךÊ'רÊהרביÊהרה"קÊשלÊמדרשוÊלביתÊהלךÊמניקלשבורג
 אלימלךÊזי"ע,

 ונתפרסםÊלגאוןÊואישÊאלקים,ÊבעלÊרוחÊהקודשÊובעלÊמופתÊגדולÊונורא,

ÊבכלÊהחסידותÊדרךÊוהאירÊ,סאבאלטשÊמחוזÊוכלÊקאלובÊלאב"דÊנתקבלÊתקמ"אÊבשנת
 מדינתÊאונגארןÊונהגÊנשיאותוÊשםÊארבעיםÊשנה,

 כלÊימיוÊהיהÊבעלÊיסוריןÊחלשÊוחולהÊוסבלÊהכלÊבאהבה,ÊעבודתוÊהיתהÊהפלאÊופלא.

ÊהיהÊונגינותיוÊזמירותיו ÊגםÊ,הגשמיותÊבהפשטותÊנוראיםÊביחודיםÊובהתלהבותÊבדביקות
ÊאחתÊפעםÊכיÊכידועÊ,אופניםÊבכמהÊחייוÊימיÊכלÊעולמותÊהרעישÊשלימהÊהגאולהÊעל
ÊתהיהÊאםÊאלאÊהסדרÊבעריכתÊלהתחילÊרצהÊולאÊ,רבותÊשעותÊשוההÊהיהÊפסחÊבליל
ÊהרועיםÊשבעתÊאתÊאליוÊששלחוÊעדÊ,ממצריםÊצאתנוÊבעתÊכמוÊלילהÊבאותוÊהגאולה

  מעולםÊהעליון,ÊוהםÊהתחננוÊאליוÊשלאÊיתעקשÊעלÊזהÊכיÊעדייןÊלאÊהגיעהÊעתÊלחננה.

ÊשינהÊזוÊאיןÊכיÊביתוÊבניÊעליוÊוהכירוÊ,השבועותÊחגÊשלÊראשוןÊביוםÊנדרםÊאחתÊופעם
ÊהחגÊשלÊהשניÊביוםÊאבלÊ,להקיצוÊבנפשםÊעוזÊהרהיבוÊלאÊולכךÊ,נשמהÊעלייתÊאלאÊרגילה
ÊכאשרÊהחגÊאחרÊ.והקיצוהוÊמזהÊנבהלוÊ,מדביקותוÊהתעוררÊלאÊעדייןÊכיÊראוÊכאשר
Êזי"עÊצביÊעטרתÊבעלÊמזידיטשובÊהירשÊצביÊ'רÊהרה"קÊמחותנוÊלפניÊהדבריםÊסיפרו
ÊלעולמותÊאזÊעלהÊכיÊ,געוועקטÊאויףÊאיםÊהאטÊמעןÊוואסÊשאדÊאÊשאדÊאÊ:אמר
ÊהיהÊהקיצוהוÊלאÊואליוÊ,המשיחÊלהיכלÊקרובÊהגיעÊוכברÊ,הגאולהÊעלÊוהרישÊהעליונים

 פועלÊלהביאÊאתÊהגאולהÊשלימה.

ÊפאנטעטÊיחזקאלÊ'רÊהרה"קÊומהםÊ,מפורסמיםÊוחסידיםÊגדוליםÊתלמידיםÊהעמידÊרבינו
ÊגליקליךÊמיכאלÊ'רÊהרה"קÊ,זי"עÊיחזקאלÊמראהÊבעלÊוהמדינהÊקארלסבורגÊאב"ד

 הנקראÊר'ÊמיכאלÊנאנשערÊזי"עÊורביםÊמבניÊהחבורהÊאשווארÊהיהÊמתלמידיו.

ÊתילהÊעלÊהדתÊבהÊוהעמידÊאונגאריןÊמדינתÊבכלÊהיהדותÊלתקןÊפעלÊהגדולÊבכחוÊרבינו
ÊריקודיÊכגוןÊ.בואוÊטרםÊלתקןÊרבניםÊלהרבהÊעלתהÊשלאÊמהÊ,דמתאÊעניניÊשםÊותיקן
ÊשהואÊעדÊ.אונגאריןÊבמדינתÊמאודÊנפרץÊהיהÊ,נשואיןÊבשמחתÊונשיםÊאנשיםÊתערובות
ÊאלÊבאÊוכאשרÊ,בלעדוÊחתונהÊשוםÊיערכוÊשלאÊסביבÊהגלילותÊובכלÊקאלובÊבעירוÊתיקן

Ê,הדברÊשתיקןÊעדÊשקטÊולאÊנחÊולאÊ,לנשיםÊאנשיםÊביןÊמקלוÊעםÊשםÊהפרידÊהחתונות
 ובכחÊזהÊהצליחוÊעודÊרבניםÊשבמדינהÊלתקןÊהדברÊבעיירותÊשלהם.

ÊישמחÊבעלÊאוהעלÊאב"דÊטייטלבויםÊמשהÊ'רÊהרה"קÊעםÊיתירהÊבידידותÊהיהÊרבינו
Ê,תק"פÊבשנתÊנאנאשÊהודוÊבעירÊהחדשÊהכנסתÊביתÊבנייתÊכשנגמרהÊ:וסיפורÊ,זי"עÊמשה
Êהכנסת,[מסופרÊהביתÊחינוךÊלמעמדÊלבואÊמשהÊישמחÊהבעלÊואתÊרבינוÊאתÊהזמינו
Ê,לחנכוÊהראשונהÊבפעםÊלתוכוÊליכנסÊעמדוÊוכאשרÊ[הדרךÊבקפיצתÊלשםÊהגיעÊשרבינו
Ê,תחלהÊיכנסÊשרבינוÊרצהÊמשהÊוהישמחÊ,תחלהÊיכנסÊשהואÊמשהÊהישמחÊאתÊרבינוÊכיבד
ÊכבודוÊיכנסÊנפשךÊממהÊ:משהÊישמחÊבעלÊאמרÊשלבסוףÊעדÊביניהםÊוהתווכחוÊעמדוÊוכה
ÊיכנסÊשאתהÊבדיןÊ,ממניÊגדולÊאתהÊואםÊ,בקוליÊלשמועÊאתהÊחייבÊגדולÊאניÊאםÊ,תחילה

 תחלה.ÊהסכיםÊרבינוÊלדבריוÊונכנסÊלפניו.Ê(בנוסחÊאחרÊשלבסוףÊנכנסוÊכאחדÊיחד).

 נשאÊאתÊבתÊדודוÊהגה"קÊר'ÊענזילÊהכהןÊכ"ץÊמטערנצאלÊזי"ע. כשהגיעÊלפרקו

 ÊאדרÊ'זÊקודשÊבשבתÊשנהÊ'עÊכבןÊמרומיםÊלגנזיÊנסתלק ÊÊÊכבודÊומנוחתוÊזי"עÊתקפ"אÊשני
 שםÊבביתÊהחייםÊהחדשÊבעירÊקאלוב,

 עלÊפיÊצווואתוÊלאÊנכתבוÊשבחיםÊעלÊמצבתו.

 Ê'זÊ:ווארטÊהשפריךÊוכידעוÊ,אדרÊ'זÊביוםÊבקאלובÊקדשוÊציוןÊעלÊהשתטחוÊצדיקיםÊהרבה
 אדרÊאיזÊמעןÊאיןÊקאלוב.

ÊביוםÊשבאוÊ,מהבאיםÊנדבותÊקיבלוÊאשרÊבקאלובÊקדישאÊהחבראÊאמדוÊתרצ"וÊבשנת
 ההילולאÊששיםÊאלףÊאנשיםÊלשפוךÊשיחÊעלÊקברו.

עניןÊוסגולהÊגדולהÊאצלÊחסידיםÊלסייםÊכלÊספרÊתהליםÊבתוךÊהאוהלÊהק'ÊשלÊרבינוÊ היה
ÊואםÊ,שלימהÊישועהÊלהאדםÊמגיעÊתהליםÊספרÊכלÊשםÊאומריםÊאםÊואמרוÊ,אדרÊ'זÊביום

Ê.ישועהÊחציÊמגיעÊתהליםÊחציÊאומרים  

Êזי"עÊבעלזאÊלביתÊהשלישיÊהאדמו"רÊרוקחÊדובÊישכרÊ'רÊהרה"ק ÊבשנתÊגדולהÊבמלחמה
ÊונסעÊ,בראצפערטÊשנתישבÊעדÊלגולהÊמגולהÊוהלךÊ,וקהלתוÊארצוÊלעזובÊהוכרחÊתרע"ד

Êלקאליב ÊÊÊלפקוד ÊמעםÊביקשÊבקאליבÊשהותוÊבעתÊ,רבינוÊציוןÊאתÊהילולאÊביוםÊאדרÊ'ז
ÊרבינוÊשםÊשעמדÊלמקוםÊמסביבÊשםÊהמדרשÊהביתÊבתוככיÊגדרÊלגדורÊ,המקוםÊאנשי
Ê.ההיאÊהקודשÊאדמתÊעלÊלעמודÊאנשיםÊיוכלוÊשלאÊבכדיÊ.תפלהÊזוÊשבלבÊעבודתוÊבעת

 (ביתוÊנאוהÊקודש)

ÊטייטלבויםÊיואלÊ'רÊהרה"קÊרבינוÊמרן ÊÊיואלÊדבריÊבעלÊמסאטמאר-ÊÊÊמשהÊויואל Êזי"ע
Ê,דיליהÊדהילולאÊביומאÊזי"עÊרבינוÊשלÊ'הקÊציונוÊעלÊלעלותÊשנהÊבכלÊנוהגÊהיה Êותמיד

ÊלבואÊהקדיםÊאחתÊשנהÊ,השקיעהÊלזמןÊסמוךÊערבÊלקראתÊספוןÊמחוקקÊחלקתÊאלÊהגיע
Ê,ערבÊלעתÊאלאÊהציוןÊאתÊפקדÊלאÊאךÊ,גדולÊהיוÊבעודÊהבוקרÊבשעותÊכברÊלקאליב
ÊשההÊשכברÊובפרטÊערבÊצלליÊינטוÊכיÊדווקאÊלבואÊככהÊעלÊראהÊמהÊמשמשוÊשאלו
ÊשבנוהגÊ:ואמרÊ,מסאטמארÊהרה"קÊלוÊנענהÊ?מקודםÊלהגיעÊסיפקÊבידוÊוהיהÊבעיר
Êברגעי)ÊמציאותÊמערÊמעןÊכאפטÊמינוט'ןÊלעצטעÊדיÊאיןÊהירידÊביוםÊשבעולם

 האחרוניםÊמוצאיÊמציאותÊגדולות)Ê(בארÊהפרשה)

ÊצביÊעטרתÊבעלÊהרה"קÊחתןÊזי"עÊטויבÊחייםÊמשהÊ'רÊהרה"קÊבנוÊאחריוÊנשאר
 מזידיטשובÊזי"ע.

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

רביðו הרה"ק רבי יצחק אייזיק טויב מקאלוב זי"ע הðקרא בפי החסידים בלשון 
חיבה "דער אלטער קאלובער" ðולד בעיר סעðרעðטש בשðת תקי"א לאביו הר"ר 

 משה יחזקאל טויב זי"ע ולאמו הצדיקת מרת רייזל ע"ה



 

 

 רבי יצחק אייזיק ב"ר משה יחזקאל זי"ע מקאלוב
 ... ז אדר'ב תקפ"א 

ÊאתÊוטבלÊרבינוÊלשםÊאיקלעÊאחתÊפעםÊ,קריםÊמיםÊשלÊמקוהÊהיהÊסערענטשÊבעיר
ÊאתÊבוÊלחמםÊצריכיםÊעודÊהיוÊלאÊרבינוÊבוÊשטבלÊשמאזÊואמרוÊ,הקרÊבמקוהÊעצמו
ÊבעתÊובחורףÊ,פושריםÊאלאÊחמיםÊולאÊקריםÊלאÊהמיםÊהיוÊלאÊאזÊמניÊכיÊ,המים

 שבחוצותÊהי'ÊקרÊהיוÊיכוליםÊלראותÊאיךÊש'דאמףÊעולהÊמןÊהמקוה,

ÊÊאחתÊשפעםÊומסופר ÊמאדעÊבעירÊזי"עÊמצאזÊחייםÊדבריÊבעלÊהרה"קÊשבתÊכאשר
ÊבמקוהÊלטבולÊכדיÊ,סערענטשÊלעירÊבמיוחדÊקודשÊשבתÊבערבÊבאÊ,אונגארןÊבמדינת

  Ê       הנ"לÊשטבלÊבוÊרבינו

ÊילדיÊמפיÊהשחרÊברכתÊלשמועÊבכדיÊתורהÊלהתלמודÊיוםÊבכלÊלילךÊנוהגÊהיהÊרבינו

כאשרÊהקשיבÊרבינוÊלאמירתÊהברכותÊשלÊÊ התשב"ר,ÊולענותÊאמןÊאחריÊברכתן,ÊיוםÊאחד
ÊשמואלÊ'רÊהנקראÊראזענפעלדÊשמואלÊהילדÊביניהםÊגםÊהתשב"ר,היה ÊÊÊ.ז"לÊטעגלאשער

ÊאÊזייןÊאמאלÊנאךÊוועסטÊשמואלÊ:ואמרÊבברכהÊראשו,וברכוÊעלÊ'הקÊידיוÊאתÊרבינוÊשם

Ê,ישראלÊכללÊבעדÊמרוביםÊרחמיםÊותעוררÊנעיםÊבקולÊותתפללÊ,תפילהÊבעלÊגוטער
Ê,שניםÊכמהÊאחריÊנתקיימהÊברכתו ÊÊÊאצלÊנוראיםÊבהימיםÊקבועÊתפילהÊבעלÊשנעשה

Ê.ÊהמוספיןÊלתפילתÊזי"עÊמטאהשÊפיישÊמשולםÊ'רÊהרה"ק  

Ê:עגלהÊהבעלÊלוÊאמרÊחפצםÊלמחוזÊסמוךÊכשהגיעוÊ,בקרוןÊדרךÊעליÊרבינוÊנסעÊפעם
Ê?יודעÊאתהÊהאיךÊ:רבינוÊממנוÊשאלÊ,שםÊלחנותÊאנחנוÊשרוציםÊלעירÊסמוכיםÊהנניÊכבר
ÊכךÊלאÊ,עהÊעהÊ:רבינוÊאמרÊ.העירÊבקצהÊהגבוהÊהמגדלÊרואהÊהנניÊ:העגלוןÊהשיב
ÊשמגיעיןÊיודעיןÊאזÊהעירÊעלÊשורהÊ'הÊשםÊכשרואיןÊ,החנייהÊלעירÊשמגיעיםÊרואים
ÊלוÊמשמשÊ,העירÊעלÊששורהÊ'הÊשםÊ,להצדיקÊ,ונשגבÊצדיקÊירוץÊ'הÊשםÊעוזÊמגדלÊ,לעיר

 לסימןÊבמקוםÊמגדל.

 מתורתו של רביðו

א  שðאמר (תהלים א' א') הרי זה מושב לצים, שðים שיושבין ואין ביðיהן דברי תורה ּוְבמֹוַׁשב ֵלִצים 
ָיָׁשב. קשה להבין דמשמע משום דאין ביðיהם דברי תורה אף על פי שאיðם עוסקים בדברי ליצðות 

הרי זה מושב לצים, ולמה כל כך ? יש לפרש דהðה ידוע דהמקום גורם דהייðו אם  רק יושבים בטל
האדם הוא במקום צורה וקדושה מושך את לבו לקדושה, ואם האדם במקום ההיפך מושך את לבו 
להיפך, והכי קאמר הצðא שðים שיושבים ואין ביðיהם דברי תורה, ודאי הרי זה המקום מקודם 
מושב לצים ועל כן לא היה מושך את לבם לדבר דברי תורה שðאמר: ובמושב לצים, פירוש אפילו 

 רק במושב לצים לא ישב. (אמרי דעת)

יש לפרש החרוז בזמר: ברוך אל עליון, השומר שבת הבן עם הבת לא'ל ירצו כמðחה על מחבת, דבן 
שהוא בחיðת דכר מרמז על בחיðה גדולה, הם הצדיקים שמדריגתם גדולה ומרגישין קדושת שבת 
ביתר שאת, ובת שהוא בחיðת ðוקבא מרמז על בחיðה קטðה, הם דלת העם שאיðם במדריגה זו, 

השומר שבת במדריגה גדולה, ואחד השומר שבת במדריגה קטðה, אם ישצור את השבת  ואמר, אחד
ל ירצו כצמðח על מחבת, רצה לומר שהוא כמו שכתוב במðחה (מסכת מðחות ק"י) אחד -כראי לא

 המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמים. (דברי יחזקאל)

בעל בðי יששכר זי"ע לשכון כבוד בארץ אוðגארן,  כאשר בא הרה"ק רבי צבי אלימלך מדיðוב  וסיפר
ולשבת על כסא הרבðות דק"ק מוðקאטש יצ"ו שאל מאיש אחד אשר היה ממקבלי הרה"ק ר' אייזיק 
מקאליב זי"ע שיספר לו ממקצת דרכיו בקודש מה שראה אצלו בעת אשר זכה להסתופף בצל 
קודשו, ויספר לו: פעם אחת היה ðוכח אצל רביðו בעת הדלקת ðרות של חðוכה, וקודם ההדלקה 
סיפר מעשה אחת אשר אף ששמע כל מלה ומלה מדברי קודשו, עם כל זה לא זכה להבין כווðת 
הסיפור, ומה שייכתו להדלקת ðר חðוכה, והמעשה שסיפר אז כדלהלן: בכפר אחד היה דר איש אחד 

ושמו היה לוי, והיה זה עם הארץ גדול, אבל גם איש מצליח, כי הצליח ה' את מסחריו ויעש חיל 
הרבה עד שðעשה גביר גדול, ובאשר הגיעה ביתו הראשוðה לפרק בתולה ðישאת בחר לו לחתן בחור 
בן תורה. אחר כך ðתמזל מזלו עוד יותר וðעשה לאמיד גדול וגביר עצום מאד, ובאשר הגיע מועד 
ðשואי בתו השðיה היה לו כבר השגה לבחור עבורה בחור גדול בתורה ועילוי מופלג ומפורסם, לכן 
לקח את חתðו הראשון וðסע עמו אל איזה עיר גדול שהיתה שם ישיבה גדולה למען ישיג שם את 
מבוקשו, וðיגש אל הראש הישיבה ויבקש ממðו ליתן לו את הבחור היותר מובחר ומצוין בין תלמידי 
הישיבה. הראש ישיבה מילא את בקשתו ובירר לו בחור מצוין אשר באמת מצא חן בעיðיו וðתקשר 
בקשר האירוסין בשעטומ"צ. ויהי כאשר רצו לכתוב את התðאים, ðזכר בצער שהלא איðו יודע 
לכתוב כלל, ואף גם איðו יכול אפילו לחתום את שמו בשטר התðאים, וכמðהג ישראל שעל שטר 
התðאים חותמים החתן והכלה והמחותðים, ובכן מה יעשה לעת כזאת. אמðם חתðו הראשון הרגיעו 
באמרו, אל תדאג כלל כי אðי אלמד אותו האיך לחתום את שמך עד שלא יכיר אף אחד שכבודו איðו 
יודע לכתוב. והתחיל ללמדו ואמר לו הלא שמך לוי ושם זה קל ללמוד לכתבו שכותבים אותה על 
ידי ג' קוין, אות הראשוðה היא ל' היא קו ארוך, אחר כן אות ו' קו ביðוðי לא כל כך ארוך, ולסוף אות 
י' שהיא רק כðקודה קטðה, כן למד את חותðו, למען יוכל עמוד ולא יצטרך להתבייש. אמðם כאשר 
הגיע עת כתיבת התðאים, החליף העם הארץ את העðין וכתב תחלה ðקודה, ואחר כן קו ביðוðי, 
ולבסוף קו ארוך. עד כאן תורף הסיפור אשר שמע איש זה מפי רביðו זי"ע. טרם הדליק ðר של 
חðוכה, ולא זכה להבין מה עðין סיפור זה אצל הדלקת הðרות הללו. ויהי באשר שמע הרה"ק בעל 
בðי יששכר זי"ע את דבריו עðה ואמר, כי בסיפור זה טמון כל סוד החðוכה, כי כשכותבים כסדר 
הð"ל, קו ארוך, ביðוðי וקטן, הוא עולה לשם לוי, אבל כשמחליפים הסדר וכותבים הקוים בהיפוך, 
קטן, ביðוðי, ארוך, אז עולה לצירוף שם יון, וזה לעומת זה כאשר היה אז מלחמת הכהðים משבט לוי 

 בעם ובטומאת יון. (אביר הרועים)

רביðו הרה"ק רבי יצחק אייזיק טויב מקאלוב זי"ע הðקרא בפי החסידים בלשון חיבה 
"דער אלטער קאלובער" ðולד בעיר סעðרעðטש בשðת תקי"א לאביו הר"ר משה 

 יחזקאל טויב זי"ע ולאמו הצדיקת מרת רייזל ע"ה



 

 

 רבי יוסף יעב"ץ ב"ר חיים זי"ע בעל יסוד האמוðה 
 ח אדר רס"ה

ÊבילדותוÊכברÊשבחסידיםÊחסידÊאדירÊגאוןÊוקדשותוÊחכמתוÊבגדולÊמפורסםÊהיהÊרבינו
 ראוÊשלגדלותÊנוצר.

ÊרבותÊפעמיםÊכיÊ,וארץÊשמיםÊעליÊמעידÊוהנניÊ:יחידוÊבנוÊמעידÊבתורהÊעמלוÊגדולÊעל
ÊואחריÊ,אלקיוÊלחםÊלחמוÊאחריÊ,ופסקיוÊוחדושיוÊבהלכותיוÊלעייןÊלילהÊחצותÊבקומו
ÊלעבדךÊנאÊהגדÊאדוניÊ:אליוÊואומרהÊ,ומקונןÊבוכהÊראיתיוÊ,תורהÊשלÊבעמלהÊהרבÊהעמל
ÊהנאותÊאוכלÊשאניÊעלÊ,ומקונןÊבוכהÊאניÊכיÊבניÊדאÊ:אליÊויאמרÊ,זהÊמהÊועלÊזהÊמה
Ê.ליÊטובÊאזÊ,לשמהÊבתורהÊעוסקÊוהייתיÊנפחÊאוÊסנדלרÊהייתיÊואםÊ,תורהÊמדברי
ÊעלהÊ,האלהÊכדבריםÊאליÊדברוÊמאזÊכיÊ,במרומיםÊוסהדיÊעדיÊבשמיםÊוהנהÊ:בנוÊומסיים
ÊלהתעסקÊ,הריוחÊשמהÊ'יהיÊאשרÊאלÊ,העולםÊבהבליÊמנפחÊ,נפחאÊיצחקÊלהיותÊלביÊעל
ÊועוסקÊ,לשמיםÊכוונתיÊהיותÊעםÊ,לבריותÊאצטרךÊשלאÊכדיÊעסקÊובמיניÊסחורהÊבמיני
ÊכיÊבראותוÊמצטערÊהיהÊ,הזהÊלדברÊנתעוררתיÊמאריÊאבאÊמדבריÊכיÊהיותÊועםÊ,בתורה
ÊהדברÊעשהÊתוכלÊלאÊ:ליÊואומרÊביÊגוערÊוהיהÊ,התורהÊעונתÊממעטÊהייתיÊהזהÊבדרך
ÊמפריהÊותאכלÊ,בתורהÊתמידÊשתעסוקÊלךÊטובÊהלאÊ,לגריעותאÊנשתנוÊהזמניםÊכיÊ,הזה

 ותשבעÊמטובה..

ÊדוןÊרביÊהרה"קÊאצלÊגםÊשלמדÊוי"אÊתקופהÊבאותהÊהרבניםÊמגדוליÊכמהÊאצלÊלמדÊרבינו
 יצחקÊאברבנאלÊזי"ע,

ÊהחכםÊיחידוÊלוÊונולדÊזי"עÊערמאהÊמשהÊרביÊהגה"קÊשלÊבתוÊאתÊנשאÊלפרקוÊכשהגיעו
 השלםÊהגה"קÊר'ÊיצחקÊזי"עÊחתןÊהמקובלÊר'ÊיהוסףÊבןÊשרגאÊמחכמיÊפורטוגלÊזי"ע.

ÊהלךÊאבנ"יÊאלפיÊשארÊוכמוÊ,ופורטוגלÊספרדÊגירושÊהגזירתÊנגזרהÊרמ"זÊבשנתÊכידוע
ÊלצפוןÊומשםÊאיטליהÊנאפוליÊלעירÊנסעÊתחילהÊ,נדודיםÊבמסעÊבנוÊעםÊביחדÊרבינו
ÊששםÊ'הÊחסדיÊספרוÊאתÊכתבÊושםÊמנטובהÊלעירÊשנהÊכעבורÊ,פירארהÊלעירÊאיטליה

 מצאÊרבינוÊקצתÊמנוח.

ÊהשניםÊבמרוצתÊונאבדÊבכת"יÊנשארÊמהםÊוחלקÊנדפסÊחלקםÊ,הרבהÊספריםÊחיברÊרבינו
 ספרÊחסדיÊה',ÊיסודÊהאמונה,ÊאורÊהחיים,ÊאחריÊחייםÊעלÊתהיליםÊועלÊמסכתÊאבות.

ÊהחייםÊאורÊספרÊעלÊפירושÊחיברÊזי"עÊיששכרÊבניÊבעלÊמדינובÊאלימלךÊצביÊ'רÊהרה"ק
 בשםÊמעיןÊגנים.

ÊישראלÊכלÊועלÊעלינוÊיגןÊהגדולÊזכותוÊרס"הÊבשנתÊאדרÊ'חÊביוםÊמרומיםÊלגנזיÊנסתלק
 אמן

 

רביðו הגה"ק רבי יוסף יעבץ הðקרא רבי יוסף חסיד בעל יסוד האמוðה זי"ע [טעם 
שðקרא יעב"ץ: כי הוא ראשי תיבות יודע עצה בעת צער] ðולד בערך בשðת ר' 

 לאביו הגה"ק ר' חיים זי"ע בעיר ליסבון פורטוגל



 

 

 רבי אליהו ב"ר שלמה אברהם הכהן זי"ע בעל שבט מוסר 
 ח אדר'ב תפ"ט

ÊלארבעיםÊקרובÊחיברÊ,ובנסתרÊבנגלהÊבקיÊ,אלקיÊומקובלÊגאוןÊהיהÊרבינו
Ê,אליהוÊשמוÊכמספרÊפרקיםÊנ"בÊמוסרÊשבטÊספרÊנדפסוÊומהםÊספרים
Ê,אליהוÊמדרשÊ,תלפיותÊמדרשÊספרÊ,הלשוןÊלשמירתÊמוקדשÊמספרוÊוחלק
Ê,פשראÊדנאÊ,אליהוÊמנחתÊ,לעדÊסמוכיםÊ,צדקהÊמעילÊ,האיתמריÊמדרש

 תהלותÊה',

Êהגה"קÊשסיפרÊ.מהנחשÊשניצולÊהנסÊבשבילÊאליהוÊאזורÊספרÊחיברÊוגם
שבלילהÊאחתÊכשקםÊרבינוÊממטתוÊלעסוקÊבתורהÊ ר'ÊחייםÊפלאגיÊזי"ע:

ÊהרגישÊלאÊבחושךÊשהיהÊולהיותÊ,בארץÊגדולÊנחשÊלוÊנזדמןÊלחגורÊכשבא
ÊוכשהתחילÊ,במתניוÊאזורÊלאיזורÊהנחשÊוחגרÊ,החגורÊשהיהÊוחשבÊרבינו
ÊלאטÊולאטÊהקשרÊהתירÊמעטÊשמעטÊעדÊלהתנועעÊהנחשÊהתחילÊללמוד
Ê.אליהוÊאזורÊהספרÊחיבורÊזהÊנסÊועלÊ,הזיקוÊולאÊמאצלוÊהנחשÊהלך

 פרשתÊשופטים) -(תנופהÊחיים

 רבינוÊהיהÊמגדוליÊהרבניםÊוהדרשניםÊבדורוÊועלÊידיÊדרשותיוÊותוכחותיוÊרביםÊהשיבÊמעון.

ÊהחסדÊעמודÊהיהÊועבודתוÊמתורתוÊשחוץÊ,המילהÊמובןÊבמלאÊעולםÊעמודיÊשלשהÊנתאחדוÊבו
 שתמידÊקיבץÊומחלקÊלעניים,

Êהגה"ק ÊבעירÊהרבניםÊמגדוליÊהיהÊ,לענייםÊהגדולÊהאפוטרפוסÊבשםÊקראוÊזי"עÊהחיד"אÊבעל
ÊבספרÊכתבÊותפיליןÊבטליתÊמעוטףÊהלךÊהיוםÊוכלÊטערקייÊאיזמיר Ê(קע"טÊסימןÊיו"ד)ÊיוסףÊברכי

ÊלהרבÊידÊכתיבתÊבקונטרסÊמצאתי ÊקבלתיÊוז"לÊשכתבÊמוסרÊשבטÊבעלÊז"לÊהכהןÊאליהוÊמהר"ר
ÊאוÊחומשÊנוטליםÊהיוÊ,לאוÊאםÊלעשותוÊאםÊמסופקיםÊוהיוÊדברÊאיזהÊלעשותÊרוציםÊכשהיוÊמרבותי
Ê,מוצאÊהיהÊפסוקÊמהÊהדףÊבראשÊורואיןÊאותוÊפותחיןÊוהיוÊ(גמרא)Êתנ"ךÊספריÊועשריםÊארבעה
ÊבכלÊלעשותÊמהÊכדתÊהתורהÊעםÊמתיעציםÊשהיוÊונמצאÊ,עושיםÊהיוÊפסוקÊאותוÊשמראהÊמהÊוכפי

 עניניהם.

 נסתלקÊלגנזיÊמרומיםÊח'ÊאדרÊשניÊבשנתÊתפ"ט

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

 מתורתו של רביðו

מðהגי בכל שðה ושðה קודם ראש השðה לקיים כל מצות עשה בפועל ביום אחד, והמצות שאיðן 
ðוהגות עתה בזמן הזה, כעðין הקרבðות וכדומה, הייתי לומד העðין שיחשב הלימוד כמעשה, כדברי 
חז"ל: כל העוסק בתורות עולה כאלו מקריב עולה. [אמר ריש לקיש מאי דכתיב (ויקרא ז' ל"ז) זאת 
התורה לעולה למðחה ולחטאת ולאשם כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מðחה חטאת ואשם 

ובעðין כתיבת ספר תורה שחייב אדם לכתוב ספר תורה לעצמו הייתי מגיה  (מסכת מðחות ק"י)] 
איזה אות מספר תורה, וכן מצות דברי סופרים האפשרים לעשותם הייתי עושה אותם, ובעðין 

 לעקור עבודה זרה הייתי מהלך אל בית ע"ז והייתי מאבד מן הכותל איזה דבר. (אזור אליהו)

 עצה להוציא מן הספק

מצאתי בקוðטרס כתיבת יד להרב מהר"ר אליהו הכהן ז"ל בעל שבט מוסר, שכתב וז"ל: קבלתי 
מרבותי כשהיו רוצים לעשות איזה דבר והיו מסופקים אם לעשותו אם לאו, היו ðוטלים חומש או 
ארבעה ועשרים ספרים (תð"ך) והיו פותחין אותו ורואן בראש הדף מה פסוק היה מוצא, וכפי מה 
שמראה אותו פסוק היו עושים, וðמצא שהיו מתיעצים עם התורה כדת מה לעשות בכל עðיðיהם, 
וזה עצמו רומז מאמרם ז"ל ליטול עצה מן התורה, דמורה היתר לעשות כן, ואין זה בכלל משתמש 

 בתורה עכ"ל. (ברכי יוסף יו"ד סימן קע"ט)

רביðו הגה"ק רבי אליהו הכהן ווייס מאיזמיר טערקיי בעל שבט מוסר זי"ע, הðקרא רבי אליהו האיתמרי. אחי 
הקדושים הגה"ק ר' מיכאל זי"ע האיתמרי והגה"ק ר' יצחק האיתמרי זי"ע [רביðו כתב בספרו מדרש אליהו על 
אחיו הר"ר יצחק, וז"ל: והחסיד אחי כמה"ר יצחק ðר"ו מעולם לא לבש בגד משי, וגם היה מתאבל באבלות 
ירושלים וחורבן ביהמ"ק, ובהיותו בן ח"י שðים חשקה ðפשו להלוך בירושלים להסתופף בצלו יתברך, מקום אשר 
שכן שמו שם, ולא היה יכולת בידו להלוך, ומרוב חשקו שם לדרך פעמיו להלוך ברגליו אחרי שיירה אחת שהיתה 
הולכת, והקב"ה עשה לו ðסים אין חקר, וחמלו עליו בðי השיירה ושכרו לו חמור לרכוכ עליו, והוליכוהו על כפים 
עד הגיעו למקום חפצו, והלך לבית המדרש ולא יצא משם לעולם. ומעיד אðי עליו שמים וארץ שלא למד דבר 

 בתורה שלא קיימה] רביðו ðולד באיזמיר לאביו הגה"ק ר' שלמה אברהם הכהן זי"ע, ושם ישב כל ימי חייו



 

 

 רבי מרדכי סג"ל ב"ר משולם פייש זי"ע שו"ב בעיר סאטמאר וðאפקא
 ט אדר'א תרצ"ו

 

ÊאביÊזקינוÊשםÊעלÊבישראלÊשמוÊונקראÊ'בÊאדרÊכ"בÊביוםÊע"הÊאבינוÊאברהםÊשלÊבבריתוÊנכנסÊרבינו
 אביוÊע"ה.

בתורהÊושםÊלילותÊכימיםÊעלÊהתורהÊועלÊהעבודהÊועבדÊאתÊבוראוÊבהסתרÊוהצנעÊלכתÊÊ היהÊגאון
ÊבמסכתÊלימודוÊאתÊולשנןÊלחזורÊרגילÊהיהÊובמיוחדÊ,מגירסאÊפומיהÊפסיקÊלאÊהתמדתוÊומגודל
Ê:ואמרÊבזהÊהסתפקÊלאÊאזÊואףÊ,פעמיםÊשמוניםÊהמסכתÊעלÊשחזרÊעדÊ,פעםÊאחרÊפעםÊברכות

 הערשטÊיעצטÊקעןÊאיךÊנישטÊמאכןÊאÊברכה,ÊככהÊשקדÊעלÊלימודוÊעדÊזיבולאÊבתרייתא.

ÊשלמהÊ'רÊהרה"קÊבתÊלאהÊגיטלÊבריינדלÊמרתÊהצדיקתÊהרבניתÊאתÊבזיוו"רÊנשאÊלפרקוÊכשהגיע
 טויבÊאב"דÊראזדילÊזי"עÊבןÊהרה"קÊר'ÊמשהÊחייםÊזי"עÊבןÊהרה"קÊר'ÊיצחקÊאייזיקÊמקאלובÊזי"ע.

ÊרצוןÊנתקייםÊזהÊשבשידוךÊוסיפר
ÊצביÊיהודהÊ'רÊהרה"קÊשלÊקדשו
ÊקדושיםÊדעתÊבעלÊמראזדיל
Ê'רÊהרה"קÊשלÊחתנוÊשהיהÊזי"ע
ÊאמרÊאשרÊ,זי"עÊטויבÊשלמה
Êזי"עÊמטאהשÊהשרףÊלהרה"ק
ÊהםÊשעתידיםÊ,שחרותוÊבשנות
ÊואחריÊ,השידוכיןÊבקשרÊלבוא
Ê,שניםÊעשרותÊועברוÊחלפוÊשכבר
ÊמראזדילÊהרה"קÊנסתלקÊוכבר
ÊנתקיימהÊמרומיםÊלגנזיÊזי"ע

 דברÊנבואתו.

ÊשוחטÊלהיותÊהחלÊחתונתוÊואחר
ÊבהשחזתÊנפלאÊמומחהÊוהיה
 הסכיןÊובכלÊעניניÊעבודתÊהזביחה,

Êכשו"בÊלמנותוÊונכבדותÊרבותÊקהילותÊביקשוהוÊ,טהורהÊ'הÊביראתÊומצויןÊבתורהÊמופלגÊובהיותו
 דעדתם,ÊואכןÊכיהןÊכשו"בÊבק"קÊקאראסÊפ'דארמאט,Êסאטמאר,Êנאפקער,ÊנירמאדעÊועוד.

 וצדיקיÊדורוÊהיוÊמהדריםÊלאכולÊמשחיטתוÊדווקא,

ÊסאטמארÊבעירÊמהÊזמןÊלמשךÊזי"עÊמנאדבורנאÊלייפערÊמרדכיÊ'רÊהרה"קÊהתעכבÊשכאשרÊומסופר
 הידרÊלאכולÊדייקאÊמשחיטתו,ÊמשוםÊשהחשיבוÊליראתÊשמיםÊמרבים.

 ÊמאודÊהחשיבÊזי"עÊשלשיםÊבניÊבעלÊקאסאןÊשושלתÊראשÊראטענבערגÊיהוסףÊ'רÊהרה"קÊגיסוÊגם
 שחיטתו.

 Ê'רÊהרה"חÊמגיסוÊביקשÊ,קשהÊבמחלהÊמראהאדÊז"לÊגליקÊיהושעÊ'רÊהרה"חÊנחלהÊכאשרÊוסיפר
ÊתרנגולÊבשרÊלאכולÊרבוÊלוÊוהורהÊ,זי"עÊמקאסאןÊהרה"קÊרבוÊלפניÊשיזכרנוÊז"לÊרויזÊמרדכי
ÊלעירÊנסעÊיהושעÊ'רÊהיהÊכןÊואכןÊ,למחלתוÊארוכהÊתעלהÊובזהÊזי"עÊרבינוÊגיסוÊשלÊמשחיטתו
Ê,להחולהÊההיאÊמהבשרÊוהאכילוÊ,עבורוÊתרנגולÊלשחוטÊוביקשוÊ,רבינוÊשלÊלביתוÊוסרÊנירמאדע

 ותיכףÊומידÊהוטבÊלו,ÊעדÊשאחריÊזמןÊמהÊנתרפאÊברפואהÊשלימה.

ÊמראצפערטÊהירצקאÊנפתליÊ'רÊהרה"קÊבוÊהפצירÊ,תרל"גÊבשנתÊסיוןÊבכ"חÊאביוÊהסתלקותÊאחרי
ÊמןÊברחÊ,רבהÊכיÊענותנותוÊמחמתÊאךÊ,הגדולÊבנוÊבהיותוÊטאהשÊבק"קÊחסידיםÊעדתÊלנהגÊזי"ע
 הפרסוםÊולאÊרצהÊלכהןÊברבנות,ÊוהעדיףÊלהתעסקÊבעבודתÊהזביחה,ÊכשהואÊמתפרנסÊמיגיעÊכפיו.

ÊאתÊשםÊוהקדישÊטאהשÊבק"קÊמשכנוÊוקבעÊהשחיטהÊממלאכתÊלגמריÊפרשÊששיםÊלבןÊרבינוÊבהגיע
 אחריתÊשנותיוÊכלילÊלעבודתÊה'.

ÊאלימלךÊ'רÊהרה"קÊהצעירÊאחיוÊביקרוÊ,ומסוכןÊקשהÊבמחלהÊשנותיוÊבאחריתÊפעםÊנחלהÊכאשר
ÊנתרפאÊואכןÊ!ציעןÊערÊוועטÊאכציגÊדיÊביזÊ:להנוכחיםÊואמרÊנענהÊשםÊובהיותוÊ,זי"עÊמטאהש
ÊלשנתÊשנכנסÊביוםÊלעולמוÊונסתלקÊליוםÊמיוםÊשנותיוÊלוÊונמלאוÊושיבהÊזקנהÊלימיÊוזכהÊ,לגמרה

 השמוניםÊביוםÊט'ÊאדרÊא'ÊבשנתÊתרצ"הÊומנו"כÊבביתÊהחייםÊבעירÊטאהש.

 באחריתÊימיוÊהתכונןÊלקראתÊפטירתוÊלחייÊעולםÊהבא,

  

Ê,תרצ"הÊשנתÊחנוכהÊבימיÊאביוÊבצלÊשבתוÊימיÊשבמשךÊזי"עÊמחוסטÊשלמהÊחייםÊ'רÊהרה"קÊוסיפר
Ê:רבינוÊאמרÊ,מזהÊזהÊנפרדוÊוכאשרÊ,בשלומוÊולשאולÊלבקרוÊרבינוÊדודוÊלביתÊסר
Ê'רÊלוÊאמרÊ!זעהןÊנישטÊמערÊשויןÊזיךÊוועלןÊמירÊוויילÊ,לחייםÊטרינקןÊלאמיר
Ê:ואמרÊבשלוÊעבדÊרבינוÊאךÊ?נארישקייטןÊפעטערÊדיÊרעדטÊוואסÊ:שלמהÊחיים

 אדרÊוועלÊאיךÊשויןÊזייןÊאכציג.

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן. 

רביðו הגה"ק רבי מרדכי סג"ל לאווי מטאהש שו"ב זי"ע אחיו של הרה"ק ר' אלימלך מטאהש הðקרא הסבא קדישא זי"ע, ðולד בעיר 
טאהש ביום ט אדר ב' בשðת תרט"ז לאביו הרה"ק ר' משולם פייש סג"ל לאווי ראש שושלת טאהש זי"ע הðקרא השרף מטאהש, בן 
הרה"ק ר' מרדכי לאווי זי"ע משפחה המיוחס לרביðו הגה"ק רבי יום טוב ליפמאן הלוי העללער בעל תוספת יו"ט זי"ע ומרש"י הקדוש 
זי"ע ולמעלה בקודש עד דוד מלך ישראל חי' וקיים ע"ה. ולאמו הרבðית הצדיקת מרת מיðדל ע"ה בת הגה"ק ר' ישעיה דוד קופערשטיין 

 זי"ע



 

 

 רבי שמואל דוד הלוי ב"ר יוסף משה זי"ע בעל ðאות דשא אב"ד ור"מ ðייטרא 
 ט אדר תש"ה

ÊבטלÊ'היÊברךÊושפלÊעניוÊמרוביםÊשמיםÊיראתÊנפלאÊמחדשÊבעלÊעצוםÊגאוןÊהיהÊרבינו
Ê,כיוםÊלילÊועבודהÊבתורהÊעמלÊ,שמיםÊיראÊחכםÊתלמידÊכלÊלפניÊונכנעÊונשברÊומבוטל

 תפלתוÊהיהÊבקולÊהמעוררÊכוונהÊמלאÊרגש,ÊהעמידÊתלמידיםÊלאלפים,

ÊאתÊשנתןÊלפניÊ,התורהÊללימודÊשמיםÊיראתÊאתÊלהקדיםÊצריךÊכיÊתלמידיוÊאתÊלמדÊרבינו
ÊויראתÊהשםÊאהבתÊעלÊודיברÊמוסרÊמספרÊהרצאהÊנתןÊ,הישיבהÊלבחוריÊבתלמודÊהשיעור
Ê,התלמודÊ:אומרÊהיהÊהואÊ.בבכיÊפרץÊתמידÊ,דבריוÊשבסוףÊ,גדולהÊכ"כÊבהתלהבותÊשמים
ÊואינהÊערךÊכלÊאיןÊעצמהÊבפניÊולחכמהÊ"חכמה"ÊנקראיםÊופוסקיםÊש"סÊ,המפורשים
ÊכבליÊונבוניםÊמדעÊכבליÊוחכמים"ÊשחריתÊבתפלתÊיוםÊבכלÊאומריםÊשאנוÊכפיÊ,מתקיימת
ÊמעמידיםÊאנחנוÊאםÊאבלÊ."אפס"ÊלמספרÊדומהÊהחכמהÊובכןÊ."הבלÊהכלÊכיÊוכ"וÊהשכל
Êכל"ÊאבותÊבפרקיÊוז"שÊ,ערךÊמקבליםÊ,יחדÊהמספריםÊשניÊ,האפ"סÊלפניÊמסויםÊמספר

 שיראתÊחטאוÊקודמתÊלחכמתוÊחכמתוÊמתקיימת.

ÊבעירÊלאב"דÊלשמשÊעברÊשניםÊחמשÊולאחרÊבקראמפאקÊקהלותÊבכמהÊאב"דÊהיהÊרבינו
ÊאברהםÊ'רÊהגה"קÊפטירתÊלאחרÊתקצ"אÊובשנתÊשנהÊעשרהÊכחמשÊישבÊששםÊטירניו
ÊהואÊשמהÊשעלÊנייטראÊבעירÊמקומוÊלמלאÊרבינוÊנבחרÊנייטראÊאב"דÊכ"ץÊהכהןÊאהרן

 נקראÊעדÊהיום,

ÊנחÊ'רÊהגה"קÊבתÊהי"דÊע"הÊלאהÊמריםÊמרתÊהצדקותÊלהרבניתÊנשאÊלפרקוÊכשהגעו
 פרעשובÊזי"ע,-ברוךÊפישערÊאב"דÊעפעריעס

ÊשלÊזמירותÊועלÊהתורהÊועלÊפסחÊשלÊהגדהÊעלÊדשאÊנאותÊבספרÊהואÊתורתוÊמדברי
 שבתÊלחנוכהÊולפורים,ÊוספרÊדבשÊמסלעÊעלÊכמהÊמסכתÊהש"ס.

ÊשלÊקבוצותÊהיוÊישיבתוÊתלמידיÊביןÊאךÊאובערלאנדÊמנהגיÊלפיÊהתנהגÊשרבינוÊוסיפר
ÊמנותÊכשלוחÊלפוריםÊשטריימעלÊוקנוÊמהתלמידיםÊחלקÊהפתיעוÊפעםÊ,בחוריםÊחסידשע
 לרבינו,ÊוהחליטÊלחבושÊאתÊהשטריימעלÊבשבתותÊובחגיםÊאךÊרקÊבביתוÊולאÊבפרהסיא.

ÊממונקאטשÊאלעזרÊמנחתÊבעלÊאלעזרÊחייםÊ'רÊהרה"קÊנגדÊמתלמידיוÊאחדÊדיבורÊופ"א
Ê:בגערהÊלוÊואמרÊממקומוÊקפץÊ,שאומרÊמהÊשמעÊורבינוÊזי"ע ÊÊÊמשיחיÊאויףÊרעדסטÊדו

ÊבאמצעÊאסעÊאנהÊ,הבחורÊלוÊאמרÊ,ברויכןÊנישטÊדאÊדיךÊקעןÊאיךÊ!אהייםÊשויןÊפארÊ'ה
ÊמדברÊהנךÊ,מכאןÊלנסועÊאתהÊמוכרחÊ,כלוםÊלךÊלעזורÊיכולÊאיניÊ:רבינוÊלוÊאמרÊ,הזמן

 עלÊמשיחיÊה'ÊוצדיקיÊהדור,ÊולבסוףÊנתפשרÊשנסעÊמהישיבהÊעלÊשמונהÊימיםÊבלבד.

 ÊליערÊברחÊהעולםÊמלחמתÊבסוףÊלתלמידיוÊתורהÊלהרביץÊהפסיקÊלאÊהשואהÊבתקופת
 באנסקאÊביסטריצאÊובט'ÊאדרÊבשנתÊתש"הÊנסתלקÊביערÊבאנסקאÊביסטריצא,

ÊכיÊבחייםÊישארוÊאשרÊולתלמידיÊלבניÊאמורÊ:צוואהÊבתורתÊהסתלקותוÊלפניÊלבנוÊואמר
ÊשוםÊלשיחÊשלאÊמאודÊויותרוÊ,במניןÊושיתפללוÊלתורהÊעתיםÊשיקבעוÊמאתםÊמבקשÊהנני

ÊבחזרתÊולאÊ,התפלהÊבשעתÊשיחה ÊÊÊאתÊויזהירוÊ,התורהÊקריאתÊבשעתÊולאÊהש"ץ

ÊמרומיםÊלגנזיÊונסתלקÊ,דמעÊזולגותÊבעיניםÊוידויÊאמרÊכךÊואחרÊ,כךÊעלÊשלהםÊהסביבה
 מתוךÊפסוקיÊיחוד.

ÊאתÊיפנוÊאפשרÊאםÊהמלחמהÊעבורÊשאחרÊהסתלקותוÊלפניÊוצוהÊ.ביערÊשםÊנקבר
ÊואחרÊ,נעיםÊומהÊטובÊמהÊישראלÊלארץÊאפשרÊואםÊלפישטאןÊאבותוÊלמקוםÊעצמותיו

 עבורÊהמלחמהÊפנוÊאתÊגופוÊהטהורÊלמקוםÊקברותÊאבותיוÊלפישאןÊושםÊמנוחתוÊכבוד.

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

רביðו הגה"ק רבי שמואל דוד הלוי אוðגאר אב"ד ור"ם ðייטרא בעל ðאות דשא זי"ע ðולד בשðת תרמ"ו 
בעיר פישטיאן, סלאוואקיי לאביו הגה"ק ר' יוסף משה אוðגאר אב"ד קייט פישטיאן בעל שפתי יוסף 

 זי"ע הגה"ק ר' גרשם שמואל מפרעשבורג זי"ע ðכד הגה"ק ר' משה סג"ל אב"ד באסקאוויטץ זי"ע



 

 

 רבי ישראל יעקב ב"ר מרדכי מחוסט זי"ע
 ט אדר'ב תרפ"ט

 

ÊובפרטÊגדולÊמופתÊלבעלÊומפורסםÊ,מנעוריוÊ'הÊעבדÊ,מאודÊקדושÊאישÊהיהÊרבינו
ÊישראלÊלבבותÊהדליקÊעבדותוÊמכחÊ,מעוןÊהשיבÊורביםÊאליוÊנהרוÊרביםÊ,רפואהÊבעניני
ÊבעיירותÊהמפוזריםÊהענייםÊבניÊשלÊבדאגותיהםÊוהתענייןÊ,שבשמיםÊלאבינוÊוקרבום

 ובכפריםÊובישובים.

ÊשניםÊהרבהÊשלפניÊלוÊהגידהÊאחתÊשאשהÊזי"עÊמבישטינאÊמרדכיÊ'רÊהרה"קÊוסיפר
ÊהילדיםÊעםÊמטפלתÊוהיתהÊזי"עÊמנאדווארנאÊמרדכיÊהרה"קÊשלÊבביתÊעוזרתÊהיתה
ÊיעקבÊישראלÊ'יעקב.(רÊישראלÊ'רÊהרה"קÊהתינוקÊבכהÊאחתÊפעםÊאשרÊוסיפרהÊ,כרגיל
ÊנעיםÊבלשוןÊאתוÊומדברתÊבידהÊאותוÊאוחזתÊוהיתהÊ(צווויינטÊשטארקÊזייערÊזיךÊהאט
ÊישראלÊנישטÊווייןÊנישטÊווייןÊיענקע'לעÊישראלÊיענקע'לעÊעשראלÊ:ואמרהÊלהרגיעו
ÊפארוואסÊ:אמרÊבנוÊעםÊמטפלתÊהיתהÊכאשרÊמרדכי'לעÊהר"רÊכששמעÊ,וכ"וÊיענקע'לע
ÊכפקדתוÊעשתהÊהעוזרתÊ!יענקע'לעÊישראלÊ'רÊאיםÊרוףÊ?יענקע'לעÊישראלÊאיםÊרופסטו
Êמכתב)Ê.מלבכותÊהתינוקÊהפסיקÊומידÊוכ"וÊנישטÊווייןÊיענקע'לעÊישראלÊרביÊלוÊואמר

 למשמרת)

Ê'שיהיÊ,חופתםÊביוםÊהחתניםÊעלÊלהזהירÊשצריךÊ:זי"עÊאביוÊבשםÊלומרÊרגילÊהיהÊרבינו
ÊהנלויםÊלכלÊברכותÊליתןÊרצוןÊעתÊהואÊחופתוÊויוםÊ,למלךÊדומהÊחתןÊכיÊ,בשמחהÊרק
Ê:בזה"לÊואמרÊ,שמחהÊמתוךÊאלאÊשורהÊהשכינהÊואיןÊ,בשמיםÊגדולÊכחÊלוÊישÊכיÊ,אליו

 פארחמאריטÊזאלÊערÊנישטÊזייןÊבייםÊקבלתÊפניםÊנארÊשפעטערÊבייÊזיךÊאיןÊשטוב.

 כשהגעוÊלפרקוÊנשאÊלבתÊהרה"קÊר'ÊראובןÊפרענקלÊממעליץÊזי"ע.

 ביוםÊא'ÊדחגÊהסוכותÊבשנתÊתרנ"הÊנסתלקÊאביוÊהק'

 ובשנתÊתר"סÊהוציאÊרבינוÊאתÊהספרÊמאמרÊמרדכיÊתורותÊממרÊאביוÊהקÊלאור.

Ê'בÊאדרÊ'בטÊמרומיםÊלגנזיÊהטהורהÊנשמתוÊונסתלקÊשנהÊכשלושיםÊעדתוÊעתÊניהלÊרבינו
 בשנתÊתרפ"טÊומנוחתוÊכבודÊבעירÊבושטינאÊלידÊקברÊאביוÊהק'

ÊמקומוÊאתÊשמילאÊזי"עÊמחוסטÊלייפערÊשמעלקאÊשמואלÊ'רÊהרה"קÊבנוÊאחריוÊנשאר
Ê'רÊהרה"קÊבןÊזי"עÊטאהשÊמחוסטÊלאוויÊשלמהÊחייםÊ'רÊהרה"קÊכבנוÊוחתנוÊ,בחוסט

 אלימלךÊמטאהשÊזי"עÊבןÊהרה"קÊר'ÊמשולםÊפיישÊראשÊשושלתÊטאהשÊזי"ע

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

 

הרה"ק רבי ישראל יעקב לייפער מחוסט זי"ע ðולד לאביו הרה"ק ר' מרדכי מðדבורðא זי"ע בן הרה"ק ר' ישכר בער מðדבורðא זי"ע הðקרא 
רבי בערטשע מðדבורðא גליציה בן הרה"ק ר' יצחק מקאליש זי"ע בן הרה"ק ר' ארון לייב מפרעמישלאן זי"ע בן הרה"ק ר' מאיר ראש 
שושלת פרעמישלאן זי"ע בן הרה"ק ר' יעקב זי"ע בן הרה"ק ר' דוד זי"ע בן הרה"ק ר' משה השרף זי"ע ולמעלה בקודש גאוðי וצדיקי ארץ, 
כולם בעלי גלוי אליהו ז"ל עד הגה"ק רביðו יצחק מקורביל בעל הסמ"ק ושו"ת מן השמים זי"ע בן הגה"ק רביðו יוסף מקורביל מבעלי 

 התוספות מגזע הלל הזקן מגזע שפטיה בן דוד מלך ישראל ע"ה חי קיים.



 

 

 רבי יוסף ברוך עפשטיין ב"ר קלוðימוס קלמן הלוי זי"ע דער גוטער יוד פון ðיישטאט 
 י אדר תרכ"ז ...

 רבינוÊהיהÊאישÊאלקיםÊקדושÊוטהור,ÊעניוÊכהללÊגדולÊבנגלהÊובנסתר,

 Ê,במסחרÊלעסוקÊהחלÊנישואיוÊשלאחרÊמדרגותיוÊאתÊהסתירÊבשניםÊשעשרותÊוסיפר
ÊשרביםÊואףÊ.,בתורהÊכוחוÊאתÊוהסתירÊ,אביוÊשלÊתורתוÊמדבריÊרקÊלומרÊנהגÊכללÊובדרך
ÊאשרÊעדÊ,המופלאהÊבדרכוÊ'הÊאתÊלעבודÊוהמשיךÊעדהÊלנהלÊסירבÊלהיכלוÊבאיםÊהיו
Ê,בגדולתוÊהפליגÊזי"עÊצאנזÊשושלתÊראשÊחייםÊדבריÊבעלÊהאלבערשטאםÊחייםÊ'רÊהרה"ק
ÊאותםÊעודדÊוהואÊ,וענייםÊדליםÊהעםÊהמוניÊוביחודÊאליוÊלנהורÊרביםÊהחלוÊומאז

 בגשמיותÊוהדריךÊאתםÊברוחניות.

Êלהרה"קÊפעםÊבאÊזי"עÊמטאהשÊהשרףÊהנקראÊמטאהשÊלאוויÊפיישÊמשולםÊ'רÊהרה"ק
Ê,לצאנזÊחסידיםÊהרבהÊבאוÊההואÊשבתÊועלÊ,נשמתוÊלשורשÊששייךÊרביÊלוÊלחפשÊמצאנז
Êבהרה"קÊפגעÊ,בשלומםÊלפרושÊאנשיםÊשלÊהשורותÊבתריÊביןÊמצאנזÊהרה"קÊעברÊכאשר
ÊוועטÊאירÊ:מצאנזÊהרה"קÊלוÊאמרÊבידיוÊמחזיקוÊועודוÊ,העומדיםÊבתוךÊשהיהÊמטאהש
ÊשכידועÊ,שולחנוÊעלÊלסעודÊלחדרוÊעמוÊשיבואÊהיינו]Ê.קומעןÊארייןÊשטובÊאיןÊמירÊמיט
ÊהסעודהÊובמשךÊ[מקורביםÊחסידיםÊקבוצתÊעםÊיוםÊבכלÊלסעודÊמצאנזÊהרה"קÊנהג

 הראהÊלוÊחיבהÊמרובהÊוכיבדוÊמאוד.

ÊלשורשÊהשייךÊרביÊמחפשÊשהואÊמשוםÊבואותוÊשסיבתÊקדשוÊברוחÊהרגישÊמצאנזÊהרה"ק
ÊגעקומעןÊאירÊזענטÊ,רבי'ןÊאÊאייךÊזוכטÊאירÊ,רבÊטאהשערÊ:לוÊאמרÊכןÊעלÊ,נשמתו

 קאנעןÊדעםÊצדיקÊהדור,ÊבאלדÊוועטÊארייןÊקומעןÊאÊרבי!

ÊמלאÊמפניוÊמצאנזÊהרה"קÊוקםÊ,החדרÊאלÊיודÊהגוטערÊרבינוÊנכנסÊקצרÊזמןÊאחרי
ÊאיהרÊהאטÊדאÊ,רביÊאÊאיזÊדאסÊ,איהרÊזעהטÊ:לוÊואמרÊמטאהשÊלהרה"קÊופנהÊ,קומתו

 דעםÊצדיקÊהדור.

ÊשבדורוÊצדיקיםÊבפיÊואףÊ,כלÊבפיÊנקראÊוהיוÊ,אליוÊנסעוÊהמדינותÊמכלÊחסידיםÊאלפי
ÊיהודיÊלכלÊשאהבתוÊ,לבריותÊוטובÊלשמיםÊטובÊ,לכלÊומטיבÊטובÊ'שהיÊ"יודÊהגוטער"

 בערהÊבוÊביותר.

Êהרה"קÊאצלÊושמשÊהמאורÊאביוÊעםÊביקרÊבצעירתוÊדורוÊצדקיÊבצלÊהסתופףÊהיהÊרבינו
ÊמאפטאÊהעשילÊיהושעÊאברהםÊ'רÊלהרה"קÊכןÊוכמוÊזי"עÊמרימינובÊמענדלÊמנחםÊ'ר

 בעלÊאוהבÊישראלÊזי"ע.

Ê:רבינוÊסיפרÊפ"א ÊÊÊזי"עÊושמשÊהמאורÊשאביו ÊÊÊיהושעÊאברהםÊ'רÊלהרה"קÊפעםÊנסע
ÊבעלÊמלעלובÊדודÊ'רÊהרה"קÊעםÊחדאÊבצוותאÊזי"עÊמאפטאÊישראלÊאוהבÊבעלÊהעשיל

 מגדלÊדודÊזי"ע,ÊולקחÊאתÊשניÊבניוÊרבינוÊואחיוÊהרה"קÊר'ÊאהרןÊזי"עÊעמו,

 והנהÊבדרכםÊנשברÊלהםÊאחדÊמאופניÊעגלתםÊולאÊיכלוÊלהמשיךÊבדרכם.

ÊואביוÊזי"עÊמלעלובÊהרה"קÊישבוÊאחתÊעגלהÊעלÊ.קטנותÊעגלותÊשתיÊלהםÊושכרוÊהלכו
ÊעדÊ,לאטÊלאטÊדרכםÊשרכוÊקטנותÊבהעגלותÊואחיÊאניÊהאחיםÊהשניתÊועלÊ,זי"ע

 שהרגישוÊשהשמשÊבאהÊוהשבתÊמתקרבת.

 אךÊבאיןÊברירהÊבידםÊמהרוÊלנסועÊעדÊשהגיעוÊלמקוםÊכפרÊנידחÊוקטן.

ÊאניÊהלאÊ?נוסעיםÊאתםÊהיכןÊ!יקריםÊיהודיםÊ:ואמרותÊבהםÊפוגעתÊאחתÊאשהÊוהנה
 מתכוננתÊכברÊלהדליקÊאתÊהנורותÊלכבודÊשבתÊוהזמןÊמאוחרÊמכדיÊלהגיעÊלמקוםÊישוב..

 Ê:לאמרÊלנוÊאביÊציווÊ,זי"עÊמלעלובÊוהרה"קÊזי"עÊושמשÊמאורÊהבעלÊאביÊזאתÊכשמוע
 כסוÊאתÊראשיכםÊופניכםÊבמלבושיכם.

 ÊהפסיקÊעודÊלמתאÊמטוÊכיÊ,אפטאÊבעירÊהםÊוהנהÊ,כמימריהÊרגעÊרקÊכעברÊ,כןÊויעשו
Êלהרה"קÊהמדרשÊלביתÊפנוÊכןÊואחרÊ,קודשÊשבתÊלכבודÊבמקוהÊלטבולÊללכותÊהזמןÊלהם

 האוהבÊישראלÊזי"ע,

 בהגיעםÊמצאוÊכברÊהרה"קÊמאפטאÊזי"עÊעומדÊמוכןÊומזומןÊלהתפללÊמנחה,

ÊבהודוÊפתחÊומידÊ.הודוÊלתפילתÊלכםÊהמתנתיÊהלאÊ:ואמרÊאליהםÊפנהÊראהÊכאשרÊמיד
 לה'ÊכיÊטובÊכיÊלעולםÊחסדו.

ÊמלובליןÊהחוזהÊבעלÊהורוויץÊיצחקÊיעקבÊ'רÊהרה"קÊאלÊבקביעותÊנסעÊחורפוÊובימי
 זי"ע.

ÊמחדרוÊפתאוםÊנכנסÊשהחוזהÊאירעÊ,החוזהÊשלÊמדרשוÊבביתÊאברךÊשבהיותוÊמסופר
Ê,ואנהÊאנהÊהמדרשÊביתÊלאורךÊצעדÊוהואÊ,כאשÊמשולהבותÊהיוÊפניוÊ,המדרשÊלבית
ÊואלמדךÊבואÊ,מבקשÊאניÊאותךÊהלאÊקלמיש'לÊ'רÊשלÊבנוÊעמיÊבואÊ:ואמרÊידוÊעלÊונעמד

 דרךÊבעבודתÊה'.ÊהחוזהÊהובילוÊעמוÊלחדרוÊושניהםÊשהוÊיחדיוÊזמןÊרב.

ÊמקוזמירÊיחזקאלÊ'רÊהרה"קÊזי"עÊמרימנובÊהירשÊצביÊ'רÊהרה"קÊבצלÊהסתופףÊכןÊכמו
ÊקודשÊזרעÊבעלÊמראפשיץÊצביÊנפתליÊ'רÊהרה"קÊזי"עÊמלעלובÊמשהÊ'רÊהרה"קÊזי"ע
Êזי"עÊממוגלינצאÊמאירÊחייםÊ'רÊהרה"קÊזי"עÊמשידלבצאÊדודÊנתןÊ'רÊהרה"קÊזי"ע
ÊמראדושיץÊבערÊישכרÊ'רÊהרה"קÊהיהÊמובהקÊורבוÊזי"עÊמקאזניץÊאלעזרÊ'רÊוהרה"ק
ÊבעלÊמראדאמסקÊהכהןÊשלמהÊ'רÊוהרה"קÊזי"עÊמצאנזÊחייםÊדבריÊהבעלÊוהרה"קÊ,זי"ע
ÊהיוÊזי"עÊמחב"דÊצדקÊצמחÊבעלÊשינאורסאןÊמנדלÊמנחםÊ'רÊוהרה"קÊזי"עÊשלמהÊתפארת

 חבריוÊהנאמנים.

 רבינוÊנהגÊלהרבותÊבאמירתÊתהילים,ÊונהגÊלחלקÊקמיעותÊשבהםÊמופיעÊשמוÊושםÊאמו.

ÊשניםÊל"עÊבניםÊחשוךÊהיהÊזי"עÊמצאנזÊהרה"קÊשלÊהנאמניםÊביתוÊמאנשיÊאחדÊוסיפר
ÊיוםÊ.רחמיםÊעליוÊשיעוררÊ'הקÊרבוÊלפניÊפעמיםÊכמהÊתחנוניםÊוהפילÊ,נשואיוÊאחרÊרבות
ÊללכתÊתוכלוÊ:לאמרÊאליהÊפיהÊפלטהÊכעסהÊומתוךÊ,שכנתהÊעםÊאשתוÊנתקוטטוÊאחד
ÊנגעוÊכגידיןÊקשיםÊהרבריםÊ.לנצחÊתוושעÊולאÊתשובÊוריקםÊלהרביÊשניםÊעשרהÊעוד
ÊונכנסהÊ,נאהÊועטרהÊטליתÊ,חכםÊלתלמידÊדורןÊוקנתהÊומידÊתיכףÊוהלכהÊ,ללבה
Ê'להÊבניםÊלגדלÊלבלתיÊנגרעÊלמהÊ:ותצעקÊונוראותÊמרותÊבבכיותÊמצאנזÊלהרה"ק
ÊכיÊהטוב(פרשתÊבכלÊושמחתÊקראÊאמרÊעליהÊ,לכםÊביכוריםÊהבאתיÊנאÊהנהÊ,ולתורתו
ÊעלÊמצאנזÊהרה"קÊשלÊרחמיÊנכמרוÊ,שמחהÊלעשותÊשאזכהÊנאÊתברכוניÊ(י"אÊכ"וÊתבא
ÊויספרÊ,כןÊותעשÊ,בביהמ"דÊהיושבÊניישטאטערÊיוסל'עÊ'לרÊנאÊקראוÊ:להÊואמרÊהאשה
ÊהכלÊאתÊוסיפרÊלביתהÊבבואהÊ.וברכהÊ,לברכהÊוצוהÊ,העניןÊכלÊלרבינוÊמצאנזÊהרה"ק
ÊלמעןÊכיÊבוÊוהפצירÊ.פתקאÊליהÊויהיבÊרבינוÊעלÊללכתÊתשוקהÊבוÊנתעוררÊ,לבעלה
ÊרבינוÊנתןÊהגדולÊובטובוÊ,בבירורÊלוÊיבטיחÊמלבוÊדאגהÊולהסירÊהנכאהÊרוחוÊלהשקיט
ÊכתובÊומצאÊ,הקמיעÊאתÊהבןÊפעםÊפתחÊלשניםÊ,זכרÊבןÊלהםÊונולדÊשנהÊעברהÊלאÊ.קמיע

 שם:Ê"ÊיוסףÊברוךÊבןÊמילכהÊראדל".

ÊדמשקÊבעלÊמדזיקובÊהורוויץÊאליעזרÊ'רÊהרה"קÊבביתÊוהתאכסןÊ,לדזיקובÊרבינוÊבאÊפעם
Êשהי)Êשלמה'לעÊהילדÊנכדוÊשלÊהמיוחדÊחדרוÊבעדוÊנבחרÊהשינהÊולמקוםÊ,זי"עÊאליעזר
ÊנתןÊמאירÊ'רÊהרה"קÊמאביוÊבילדותוÊשנתייתםÊ(זי"עÊמבאבובÊשלמהÊ'רÊהרה"קÊאח"כ
 האלבערשטאםÊזי"עÊבןÊהרה"קÊבעלÊדבריÊחייםÊמצאנזÊזי"עÊונתגדלÊעםÊאמוÊבביתÊזקנו.

ÊניעורÊלהיותÊהתאמץÊ'היÊשפיקחÊכיוןÊאבלÊ,במטתוÊלשכבÊשלמה'לעÊהילדÊהלךÊבלילה
 כלÊהלילהÊכדיÊלהביטÊאחריÊעבודתוÊהקדושהÊשלÊרבינוÊשבאÊלביתÊמלונו.

רביðו הרה"ק רבי יוסף ברוך עפשטיין דער גוטער יוד פון ðיישטאט זי"ע אחי הרה"ק ר' ארון מקראקא הðקרא 
דער הויכער ר' ארון זי"ע ðולד בשðת תקð"ב לאביו הרה"ק ר' קלוðימוס קלמן הלוי בעל מאור ושמש זי"ע 
מגזע הרה"ק ר' אהרן הלוי מברצלוðא זי"ע לרביðו הגה"ק ר' זרחיה הלוי בעל המאור זי"ע ולאמו מילכה 

 ראדל ע"ה



 

 

 רבי יוסף ברוך עפשטיין ב"ר קלוðימוס קלמן הלוי זי"ע דער גוטער יוד פון ðיישטאט 
 ... י אדר תרכ"ז

ÊעמדÊפתאוםÊ,עבורוÊשהוכנהÊהמטהÊעלÊוישבÊלחדרוÊרבינוÊנכנסÊמאוחרתÊבשעה
Ê,איומתÊבנהימותÊנוהםÊ'והיÊכשלהבתÊבוערותÊכשפניוÊושובÊהלוךÊבהחדרÊוצעדÊממטתו
ÊמירÊהאבעןÊצוÊ:וצעקÊהארץÊעלÊוהשליכוÊראשוÊמעלÊ(קאלפיק)ÊמצנפתוÊאתÊלקחÊאח"כ

 שויןÊגארנישטÊקייןÊדעהÊאיןÊהימל?Ê(האםÊאיןÊלנוÊעודÊשוםÊכחÊבשמים)

Ê,כנ"לÊוצעקÊוחזרÊ,הארץÊעלÊוהשליכוÊחזרÊושובÊ,ולבשוÊוחזרÊהקאלפיקÊאתÊרבינוÊוהגביה
ÊעלÊעצמוÊוהשכיבÊ,הארץÊעלÊהקאלפיקÊאתÊשהניחÊעדÊ,פעמיםÊכמהÊושילשÊשנהÊוכן

 מטתוÊלישון.

Ê.עיניוÊממראיתÊורעדהÊפחדÊברובÊמטתוÊעלÊשוכבÊשלמה'לעÊהילדÊ'היÊהזמןÊאותהÊכל
ÊדיבורוÊבאמצעÊ.בלילהÊעיניוÊשראוÊהנוראÊהחזיוןÊלוÊוסיפרÊלזקנוÊנכנסÊממחרתÊויהי
ÊתודהÊ:לוÊואמרÊמדזיקובÊלהרה"קÊמנחהÊבידוÊהבאÊמןÊוהביאÊ,כפרÊבןÊיהודיÊאישÊנכנס
ÊכיÊ,ותודתךÊתשורתךÊמגיעÊליÊלאÊ:קדשוÊברוחÊמדזיקובÊהרה"קÊלוÊאמרÊ,המופתÊעלÊרבה

 אםÊלר'Êיוסי'לÊניישטאטערÊהיושבÊבחדרÊהסמוך.

ÊלךÊויתיישבÊהזהÊהאישÊאחריÊנאÊלאÊ:הילדÊלנכדוÊמדזיקובÊהרה"קÊאמרÊהאישÊבצאת
 תמיהתך.

ÊכשהקיצוהוÊ.הארץÊעלÊונפלÊהתעלףÊרבינוÊחדרÊשלÊהדלתÊבפתחוÊתיכףÊ.הזהÊהאיש
ÊפצעÊוהכהוÊעליוÊשהתנפלÊמזוייןÊליסטיםÊבוÊופגעÊביערÊתעהÊלכאןÊשבדרכוÊ:סיפר
ÊואזÊ,לארץÊוהיפלוÊעליוÊהתגברÊהגנבÊאבלÊ,אונוÊבכלÊעמוÊויאבקÊנלחםÊוהואÊ,וחבורה
Ê,הזהÊיוסל'יÊ'רÊשלÊכצורתוÊממשÊשתוארוÊאחדÊאישÊמושיעÊממרוםÊכמלאךÊהופיעÊפתאום
ÊחוזרÊשהגנבÊובראותוÊ,לארץÊהגנבÊאתÊלהפילÊהאישÊוהתגברÊ,שלוÊבהקאלפיקÊוהכהו
Ê,לגמריÊשהתחלישוÊעדÊפעמיםÊכמהÊעשהÊוכןÊ,בהקאלפיקÊהפעםÊעודÊהכהוÊ,ומתגבר

 ונשארÊהגנבÊשוכבÊעלÊהארץÊבמכותÊופצעים,ÊלכןÊהתעלףÊופגÊרוחוÊכאשרÊראהו.

ÊאתÊוהפלהÊ,רבינוÊשלÊוהנפלאÊהקדושהÊעבודתוÊאתÊשלמה'לעÊהילדÊהביןÊאז
Êזקנו (ושמשÊמאורÊיד).נעשהÊאשרÊכלÊאתÊוידעÊראהÊקדשוÊשברוחÊמדזיקוב 

ÊתמידÊרגיליםÊהיוÊהצאצאיםÊכןÊוכמוÊזי"עÊבנוÊרבינוÊוכןÊזי"עÊושמשÊהמאורÊעלÊמסופר
 לספרÊבלילÊשניÊדפסחÊאצלÊהסדר:

ÊשמהםÊשמיÊ,כףÊתקיעתÊלזהÊזהÊונתנוÊ,נאמןÊחברÊהיהÊאחרÊלצדיקÊאוÊושמשÊלהמאור
 שימותÊתחילהÊיבואÊאח"כÊויגידÊלחבירוÊהנשארÊפהÊאתÊהנראהÊוהנשמעÊבעולםÊהאמת,

 ÊמאודÊשקשהÊואמרÊ,לחבירוÊבחלוםÊשנתגלהÊעדÊעברÊרבÊוזמןÊ,החברÊנפטרÊוהנה
 להפרדÊמעולםÊהאמתÊכעצםÊהשמיםÊלטוהרÊולבואÊלעולםÊהמגושםÊהזה,

 Êהקב"הÊ,דפסחÊשניÊלילÊשבכלÊ:ככהÊלוÊהגידÊ?שמהÊהעניןÊהאיךÊ:חבירוÊשאלוÊוכאשר
ÊהכשרÊיתרוןÊבאיזהÊישראלÊבניÊראוÊלכוÊ:להםÊואומרÊ,מעלהÊשלÊבפמליאÊלכלÊמקבץ

 ואשÊלהבהÊמקיימיםÊהסדרÊבלילהÊהלזוÊאשרÊלאÊצויתי,ÊורקÊאשרÊרבנןÊהוסיפו,

ÊותענוגÊ,לספרÊפהÊכלÊילאהÊאשרÊגדולהÊשמחהÊ,ממעלÊבשמיםÊשמחהÊכךÊאחרÊונעשה
 שמחהÊהלזוÊאיןÊלשערהÊואיןÊלפורטה.

ÊפעםÊשבכלÊ,זי"עÊארוןÊ'רÊהרה"קÊואחיוÊרבינוÊבניוÊאתÊבירךÊזי"עÊושמשÊהמאור
ÊלהשתמשÊרצוÊלאÊהםÊאבלÊ,מעותÊשםÊוימצאוÊלכיסםÊידםÊיכניסםÊ,ÊלמעותÊשיצטרכו

 בזהÊאלאÊפעםÊאוÊפעמייםÊלצורךÊהכרחÊגדול.(עבודתÊעבודה)

ÊומנחתוÊתרכ"זÊשנתÊאדרÊ'ביÊשנהÊושבעיםÊחמשÊבןÊטובהÊבשיבהÊמרומיםÊלגנזיÊנסתלק
 כבודÊבעירÊניישטאט.

Ê'רÊוהרה"קÊהיהÊוחתניוÊזי"עÊקלמןÊקלונימוסÊהרה"קÊמקומוÊוממלאÊבוÊאחריוÊנשאר
 משהÊאבאÊמליטוויסקÊזי"עÊוהרה"קÊר'ÊאליעזרÊהורוויץÊזי"ע

   זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

 



 

 

 רבי אברהם ב"ר זאב ðחום זי"ע בעל אבðי ðזר מסוכוטשוב 
 יא אדר'א עת"ר

ÊטהורהÊ'הÊויראתÊהתורהÊשרÊ,בדורוÊכיחידÊהגולהÊמאורÊ,קדשיםÊקדשיÊ,הגאוניםÊגאוןÊהיהÊרבינו
 מאורןÊשלÊישראל,

 כבןÊיודÊהיהÊכברÊמחדשÊחידושיםÊוהיהÊעלויÊנפלא,Êש"סÊופוסקיםÊהיוÊשגוריםÊעלÊפיו,

 כלÊגאוניÊדורוÊהשכימוÊלפתחוÊואלפיÊחסידיםÊנהרוÊאליוÊללמודÊממנוÊתורהÊועבודה,

 מכלÊאפסיÊארץÊהריצוÊלפניוÊשאלותÊחמורותÊמביתÊמדרשוÊיצאוÊהרבהÊגדוליÊפולין,

ÊהעילויÊבשםÊרבינוÊנודעÊואזÊלרבÊאביוÊנעשהÊששםÊאלקושÊבעירÊלגורÊמשפחתוÊעברהÊבילדותו
 מאלקוש.

ÊראשÊמענדלÊמנחםÊ'רÊהרה"קÊבתÊע"הÊצינאÊשרהÊמרתÊהצדקותÊלהרבניתÊנשאÊעשרהÊשלשÊבגיל
 שושלתÊקאצקÊזי"ע,ÊוהתגוררÊבביתÊחותנוÊעדÊיוםÊפטירתוÊכ"בÊשבתÊבשנתÊתרי"ט.

 רבינוÊהיהÊתלמידÊמובהקÊמחתנוÊזי"עÊותלמידÊמאביוÊזי"עÊאתÊדרךÊהפלפול.

Ê,בעיניוÊמאדÊחמורהÊשהיתהÊ,אחתÊקושיהÊאביוÊהקשהÊאביוÊאםÊכשלמדÊבילדותוÊאחתÊפעםÊוסיפר
ÊלוÊהראהÊ,רבינוÊשלÊהתירוצוÊדחהÊאביוÊ,כללÊקושיהÊאינהÊמעיקרהÊשהקושיהÊ,מידÊהשיבÊרבינוÊאבל
ÊלעתÊ,עיוןÊבליÊבמהירותÊלהשיבÊתתרגלÊאלÊבוÊוגערÊקלהÊלחהÊסטירתÊאביוÊלוÊנתןÊ,שטעהÊרבינו
Ê,בחליוÊלבקרוÊהדורÊלגדולÊנתפרסםÊשכברÊרבינוÊבנוÊאליוÊבאÊזי"עÊמביאלהÊהרה"קÊאביוÊשלÊזקנותו
ÊשבנוÊראהÊהראשוניםÊכלÊעםÊהסוגיהÊעלÊהיטבÊכךÊאחרÊשכשעברÊלוÊוסחÊמעשהÊאותוÊאביוÊהזכירו
ÊבנוÊבקשÊעכשיוÊאבלÊ,עליוÊדעתוÊתזוחÊשלאÊ,אזÊלוÊלגלותÊרצהÊשלאÊאלאÊ,בתירוצוÊצודקÊהיה
ÊידעתיÊמעשהÊבשעתÊתיכףÊ!אביÊרבינוÊהשיבÊ,בחינםÊאזÊלוÊשנתןÊקלהÊהסטירהÊעלÊלוÊשימחול
ÊכיבודÊמצוותÊמחמתÊאזÊששתקתיÊאלאÊ,זהÊעלÊמידÊלךÊומחלתיÊ,בחינםÊאותיÊמכהÊואתהÊאתיÊשהצדק

 אב.

ÊוהרגישÊ,בקארטעןÊלשחוקÊתאוהÊלהםÊשהיהÊאיזוÊהיוÊרבינוÊשלÊהתלמידיםÊשביןÊאירעÊאחתÊפעם
Êח"וÊישחקוÊשלאÊלהתלמידיםÊבעצמוÊהזהירÊהשיעורÊאחרÊחנוכהÊימיÊקודםÊולכןÊ,רבינוÊבו
ÊבקארטעןÊאחתÊפעםÊושחקÊתאותוÊעלÊלשלוטÊיכולÊהיהÊלאÊהתלמידיםÊמןÊאחדÊוהנהÊ.בקארטען
ÊרבינוÊבשלחןÊהשיעורÊאצלÊכשישבÊלמחרתÊויהיÊ,חביריוÊבוÊידעוÊולאÊסתרÊבמקוםÊהלילהÊבאישון
ÊנזכרÊכיÊהחזירהÊותיכףÊכרגעÊהשלחןÊקצהÊעלÊאצבעותיוÊראשיÊוהניחÊבמכווןÊשלאÊידוÊאתÊהגביה

ÊדרכוÊהיהÊשלאÊמהÊחוצהÊהגמראÊמןÊרבינוÊגםÊהביטÊפתאוםÊזהÊברגעÊאבלÊיושבÊהואÊמיÊלפניÊמיד
ÊבבהלהÊלצעוקÊהתחילÊתיכףÊואזÊהשלחןÊעלÊהנ"לÊתלמידÊשלÊהידÊאצבעותÊאתÊוראהÊכןÊבקודש
ÊהסגירÊומידÊ(איךÊזעהÊהאנטÊקארטעןÊא)ÊרואהÊאניÊקארטעןÊשלÊידÊהלאÊ,רואהÊאניÊמהÊאויÊואמר
ÊובעצמוÊבכבודוÊבוÊוהחזיקÊהנ"לÊתלמידÊאלÊקודשÊברגשÊוהלךÊממקומוÊועמדÊשלפניוÊהגמראÊרבינו
Ê,הרועיםÊאביר)Ê.ובטהרהÊבקדושהÊללימודוÊחזרÊכןÊואחרÊלחוץÊודחפוÊהדלתÊעדÊאותוÊוהוליך

 סוכטשוב)

ÊראהÊהגאוןÊלביתÊכשהגיעÊ,זי"עÊקלוגערÊשלמהÊ'רÊלהגה"קÊפעםÊנסעÊאברךÊבהיותוÊרבינוÊוסיפר
ÊרבינוÊ,השיעורÊאמרÊוכהÊ,עיניוÊעלÊוהטליתÊבטליתוÊמעוטףÊיושבÊשהיהÊוסיפרÊ,שיעורÊשאומר
ÊלראותÊאניÊרוצהÊ:ואמרÊ,עניוÊמעלÊהטליתÊאתÊהגאוןÊוהגביהÊ,השיעורÊבתוךÊפעמיםÊכמהÊהקשה
ÊגעוועןÊס'איזÊאבערÊ,זאגןÊגעקענטÊאויךÊאיךÊוואלטÊשאמרÊמהÊרבינוÊוסייםÊ,הקושיאÊאתÊמקשהÊמי

 כדאיÊצוÊקוקןÊוויÊאזויÊאÊאידÊזיצטÊבייÊדיÊגמרא.

ÊשתיÊונשתכרÊשרףÊייןÊששתהÊ,פיאקÊקראקא'ווערÊמןÊמעשהÊ:בפוריםÊלספרÊרגילÊהיהÊרבינו
ÊולאבדÊלהרוגÊרוצהÊשיהיהÊ,הרשעÊהמןÊעלÊקשהÊשבאמתÊאמרÊכיÊ,פוריםÊואחרÊקודםÊשבועות
ÊמטמיניםÊמהיהודיםÊוכמהÊכמהÊאוליÊ,אחדÊיוםÊעלÊרקÊזמןÊקבעÊאיךÊ,ח"וÊהיהודיםÊכלÊאת
ÊלהגבילÊצריךÊוהיהÊ?אחדÊביוםÊאותםÊלהרוגÊיוכלÊולאÊ,וכדÊומערותÊשיחיםÊבורותÊלתוךÊא"ע
ÊותריץÊ.זוÊקושיאÊמפליאÊהיהÊורבינוÊ?אדרÊבחודשÊהפורÊשנפלÊכמוÊ,אדרÊחודשÊלכלÊעכ"פÊזמן
ÊוהיפךÊ,אותםÊלהרוגÊיוכלÊלאÊאוליÊוחשבÊ,רשעותÊהמןÊעשהÊבזהÊגםÊאשרÊ:הנ"לÊהפיאקÊבשם
Ê,אחדÊיוםÊרקÊיו"טÊלהםÊיהיהÊ,טובÊליוםÊהיוםÊאותוÊישראלÊויעשוÊ,באמתÊשהיהÊכמוÊ,'יהי
ÊאבלÊ,שמחתנוÊלמעטÊשכוונתוÊ,הרשעÊהמןÊכוונתÊיודעÊאניÊ:הפיאקערÊואמרÊ!החודשÊכלÊולא
ÊגםÊשבועותÊושתיÊפוריםÊלפניÊשבועותÊשתיÊשותהÊהנניÊלכןÊ,החודשÊבכלÊהואÊהשמחהÊבאמת

 (שיחÊשרפיÊקודש) אחריÊפורים.

 נסתלקÊלגנזיÊמרומיםÊי"אÊאדרÊראשוןÊבשנתÊעת"רÊומנוחתוÊכבודÊבעירÊסוכוטשוב.

ÊשפעםÊוהוסיףÊ,אידÊהייליגערÊאÊגעוועןÊאיזÊערÊ:רבינוÊעלÊאמרÊזי"עÊענגילÊיוסףÊ'רÊהגה"ק
ÊפתאוםÊ,ההרÊראשÊעלÊכסאÊכלÊוישבÊ,הריאותÊעלÊשסבלÊמשוםÊטובÊאוירÊלשאויףÊרבינוÊנסע
ÊרץÊלאןÊ:ושאלÊהמשמשÊבוÊאחזÊ,משמשוÊידÊעלÊועברÊ,שלמטהÊההרÊלקצהÊורץÊ,ממקומוÊעמד
Ê:הגאוןÊוסייםÊ,ערוהÊבאשהÊקולÊאוןÊפרויÊאÊזינגטÊדארטÊ,נישטÊהערסטÊ:רבינוÊענהÊ?הרבי

 דאסÊהייסטÊאÊרבי!..

ÊאתÊשמילאÊזי"עÊמשמואלÊשםÊבעלÊבורנשטייןÊשמואלÊ'רÊהרה"קÊיחידוÊבנוÊאחריוÊנשאר
 מקומו.ÊוספריוÊהקדשיםÊספרÊאבניÊנזרÊוספרÊנאותÊהדשאÊוספרÊאגליÊטל.

ÊהיהÊלאÊ,שלישיתÊפעםÊרואהÊהיהÊואםÊ,פעמיםÊשניÊשבתÊחילולÊשראהÊ:פעםÊאמרÊשרבינוÊוסיפר
  יכולÊלחברÊאתÊספרוÊאגליÊטלÊמחמתÊהפגםÊשנפגמיםÊמזהÊשרואיםÊחילולÊשבת.

ÊמחדשÊהאבÊאיךÊוואסÊחידושÊדעםÊמיטÊאוןÊ,קטרוגÊאÊגעוועןÊאיזÊעסÊרבינוÊאמרÊופעם
 [בעניןÊבלÊתוסיףÊשנדפסÊבספרוÊאבניÊנזר]ÊהאבÊאיךÊזייÊאונטערגעהאקטÊדיÊפיס. געווען

ÊבקפוטאÊכדרכוÊקודשÊבשבתÊיצאÊ,רפואהÊלצרכיÊ,שבגרמניהÊבמרחצאותÊרבינוÊכששההÊוסיפר
ÊאתÊראהÊ,טבאÊבשבתאÊובירכוÊהעירÊשלÊרבהÊבוÊפגשÊ,לשוחÊוכשיצאÊ,קיץÊימיÊהימיםÊ,ובשטריימל
Ê?קיץÊבימיÊפדווהÊשלÊכובעÊ,תורתוÊכבודÊחובשÊמדועÊ:ושאלÊזהÊשלÊבטיבוÊלוÊוהתקשהÊהשטריימל

 ענהÊלוÊרבינוÊמניהÊוביה:ÊמפניÊששבתÊשלכםÊקורÊנושבÊהימנו.

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

אבðי ðזר זי"ע ðולד בðדין פולין בשðת -רביðו הרה"ק רבי אברהם בורðשטיין ראש שושלת סוכוטשוב בעל אגלי טל 
תקצ"ט לאביו הרה"ק ר' זאב ðחום מביאלה בעל אגודת אזוב זי"ע בן הרה"ק ר' אהרן בורðשטיין משצקוצין זי"ע 
מצאצאי הגה"ק רביðו משה איסרליש מקראקא בעל הרמ"א זי"ע, ומהגה"ק רביðו מאיר הכהן בעל הש"ך זי"ע ובעל 

 מעשה רוקח זי"ע



 

 

 רבי משה יהושע העשיל ב"ר מרדכי זאב זי"ע בעל ים התלמוד אב"ד ראהאטין 
 יא אדר תקפ"ד

ÊהריםÊועוקרÊסיניÊ,נפלאÊחריףÊואדירÊעצוםÊלגאוןÊמפורסםÊ'היÊרבינו Êצי"עÊ,בפלפולו
 חסידאÊופרישאÊואדםÊהשלום.ÊבטלÊילדותוÊיצאÊשמעוÊלעילויÊנפלא.

Ê'רÊהגה"קÊאחיוÊיחדÊללמודÊוהלךÊמאביוÊהתייתםÊי"גÊבגילÊ.אביוÊמפיÊתורהÊלמדÊבילדותו
ÊזאמוטשטערÊהערשליÊ'רÊהנקראÊבושקאÊהירשÊצביÊ'רÊלהגה"קÊזי"עÊמשולםÊיעקב Êבעל

 תפארתÊצביÊזי"עÊכשהיהÊאב"דÊבראד.

 כשהגעוÊלפרקוÊנשאÊלבתוÊשלÊהגה"קÊר'ÊיוסףÊהלויÊמבראדÊזי"ע

Êלאחר ÊמשהÊ'רÊהגה"קÊגיסוÊעםÊביחידÊלמדÊזמןÊובאותוÊ,בבראדÊכאב"דÊשימשÊנישואיו
אובןÊישןÊזי"עÊועםÊהגה"קÊר'ÊאפריםÊזלמןÊמרגליותÊבעלÊמטהÊאפריםÊאב"דÊ מינץÊאב"ד
 בראדÊזי"ע

Êאב"דÊמינץÊמשהÊ'רÊהגה"ק ÊאחÊמפניניםÊיקרÊחשבÊאדםÊרבינוÊקראÊזי"עÊישןÊאובן
ÊובריביÊפתחיÊברÊחביביÊגיסיÊעולםÊיסודÊצדיקÊהתמימיםÊביןÊותםÊלחכמיםÊואבÊלנבונים
ÊמשכןÊשהיהÊ,חורפוÊבימיÊבאבוÊגיסיÊודÊכבÊאתÊמכירÊאנכיÊוהנהÊ.מנביאÊעדיףÊחכם
Êואב"דÊרבÊלהיותÊלכשנתעלהÊגםÊואףÊ,לאוזןÊמפהÊלפלפלÊאצליÊרגילÊהיהÊבבראדÊכבודו
ÊבחריפותÊלוÊידיוÊהאריÊכלבÊראיתיÊ,אליÊאגרותיוÊחריץÊהיהÊספוניתÊקהילותÊבכמה

 ובבקיאותÊוהריÊהואÊכאבירÊבאבירים.

ÊששםÊטארניגראדÊלאב"דÊנתקבלÊתקס"חÊובשנתÊראדווילÊלאב"דÊנתקבלÊתקנ"דÊבשנת
 יסדÊרבינוÊישיבה.ÊומשםÊעברÊלהויתÊאב"דÊראהאטיןÊשעלÊשמהÊהואÊנקראÊעדÊהיום.

ÊÊובתוכםÊ,ופוליןÊרוסיאÊגאוניÊיצאוÊמדרשוÊמבית ÊבעלÊאלתרÊמאירÊיצחקÊ'רÊהרה"ק
Êזי"עÊמגורÊהרי"םÊחידושי ÊמצאנזÊחייםÊדבריÊבעלÊהאלבערשטאםÊחייםÊ'רÊוהרה"ק

Ê,זי"ע Êשנתן Êזי"עÊחייםÊדבריÊבעלÊוהרה"קÊ,ידיןÊידיןÊיורהÊיורהÊהורמנאÊמצוהÊלהברÊלו
ÊסמיכתוÊבקודשÊולמעלהÊממנוÊמוסמךÊהיותוÊ(כ"גÊ'סÊחו"מÊח"א)ÊבתשובותיוÊמתפאר

 אישÊמפיÊאישÊעדÊרש"יÊהק'Êע"ה

ÊיעקבÊשמואלÊ'רÊהגה"קÊיחידוÊלבנוÊקראÊבוÊנשמתוÊעודÊפקודתוÊימיÊקרבוÊטרםÊרבינו
ÊעלÊ,שמתיÊכיוםÊלילהÊליÊהיהÊאשרÊוהיגעהÊהעמלÊכלÊאתÊידעתÊאתהÊהןÊ:לאמרÊזי"ע
ÊבניÊנאÊחזקÊ,הארץÊכלÊבדרךÊהולךÊאנכיÊהנהÊועתהÊ,בעטיÊספריÊלחוקÊעמדתיÊמשמרתי
ÊאחתÊאחתÊוסדרםÊ,ליÊאשרÊקודשÊמכתביÊבתוךÊועבורÊ,ועבודהÊהתורהÊעלÊעמודÊ,ואמץ
ÊהתילדוÊאשרÊהנפשÊתולדותÊגםÊהגוףÊכחותÊככלותÊחלילהÊפןÊכיÊ,הדפיסÊמכבשÊעלÊותנם
ÊלסדרÊז"לÊבנוÊחפץÊכאשרÊ,משהÊמוצÊאחריÊויהיÊ.יגועוÊיחדיוÊוהתבונהÊהחכמהÊברכיÊעל
ÊהלךÊהואÊ,חלדוÊבלאÊיומוÊסגרÊהזהÊהפרחÊנקטבÊ,שפתיוÊמוצאÊהקיםÊלמעןÊהדברים

 למנוחהÊלאורÊהחיים.

Êומונ"כÊשנהÊחמישיםÊכבןÊימיוÊבאביÊתקפ"דÊבשנתÊשניÊאדרÊי"אÊמרומיםÊלגנזיÊנסתלק
 בעירÊראהאטין.

ÊולאÊ,ועודÊהתורהÊעלÊדרושיםÊ,ושו"עÊרמב"םÊש"סÊעלÊגדוליםÊספריםÊאחריוÊהניחÊרבינו
Êזי"עÊאיטינגאÊסג"לÊזאבÊמרדכיÊ'רÊהגה"קÊהאדיריםÊהגאוניםÊאחותוÊוחתןÊבןÊרקÊנדפסו

ÊממנוÊהדפיסוÊזי"עÊלבובÊאב"דÊומשיבÊשאולÊבעלÊנאטהאנזאהןÊשאולÊיוסףÊ'רÊוהגה"ק
 ספרוÊהנפלאÊיםÊהתלמידÊעמ"סÊב"קÊבהערתםÊבשםÊמפרשיÊהים.

 בנוÊהגה"קÊר'ÊשמואלÊיעקבÊזי"עÊלאÊנשארÊאחריוÊזש"ק

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן.

רביðו הגה"ק רבי משה יהושע העשיל ארðשטיין בעל ים התלמוד אב"ד ראהאטין זי"ע אחי הגה"ק 
ר' יעקב משולם ארðשטיין בעל ישועות יעקב זי"ע ðולד בעיר סטאðוב בשðת תקל"ד לאביו הגה"ק 
ר' מרדכי זאב אב"ד לבוב זי"ע בן הגה"ק ר' משה אשכðזי בן הגה"ק ר' יוסקיש (יוסקי) מזלקווא זי"ע 
בן הגה"ק ר' חðוך העðיך זי"ע בן הגה"ק ר' יוסקי אב"ד שידלוב ואח"כ בוויידיסלוב זי"ע בן הגה"ק ר' 

 ðפתלי הירץ אשכðזי אב"ד לובלין ולבוב זי"ע. ולאמו בת הגה"ק ר' אליקום געציל מלובערטוב זי"ע



 

 

 רבי שמואל שטראשון ב"ר יוסף זי"ע בעל הרש"ש מווילðא 
 יא אדר'ב תרל"ב

 גאוןÊאדירÊומובהקÊאדםÊהשלםÊגבירÊמפורסם, רבינוÊהיה

Ê,רבהÊמדרשÊכלÊעלÊוחודשיÊהש"סÊכלÊעלÊהרש"שÊהגהותÊ,הרמב"םÊמקוריÊספרÊחיבר
 ועלÊשו"עÊאו"ח,ÊועודÊכמהÊחיבוריםÊנשארוÊממנוÊבכתי"ק,

 תלמידÊמהגה"קÊר'ÊאברהםÊדאנציגÊבעלÊחייÊאדםÊזי"ע

ÊחסדÊבעלÊהגבירÊבתÊע"הÊשרהÊמרתÊלהרבניתÊנשאÊבשנתÊי"גÊבןÊבהיותוÊלפרקוÊכשהגעו
 ומוקירÊרבנןÊהר"רÊדודÊשטראשוןÊז"ל.

ÊבניÊעםÊחתנוÊעםÊביתוÊבניÊעםÊרבינוÊעברÊ,נפוליוןÊבמלחמתÊשטראשוןÊעירÊבהחרב
 ביתוÊלעירÊווילנא.

ÊעלÊשנקראÊקלויזÊשםÊויסדÊ,לרבינוÊוכ"כÊביתÊשםÊקנהÊגדולÊועשירÊסוחרÊשהיהÊחתנו
ÊעולÊכלÊללאÊבתורהÊולעסוקÊללמודÊהמשיךÊורבינוÊ,שטראשוןÊדודÊרביÊשלÊקלויזÊשמו
ÊכשאשתוÊ,רווחהÊמתוךÊבשקידהÊלהגותÊרבינוÊהמשיךÊחמיוÊפטירתÊלאחרÊוגםÊ,פרנסה

 המשיךÊועוסקתÊעםÊאחיהÊבמסחרÊבהצלחה.

ÊאחתÊופעם ÊסכוםÊעלÊאישורÊדרשÊמסחרהÊבביתÊהקבועיםÊהקוניםÊהצבאÊמשריÊאחד
ÊשיעוריוÊאתÊהרצהÊרבינוÊישבÊששםÊלהקלויזÊהלכהÊ,יחתוםÊשבעלהÊרקÊורוצהÊ,מסויים
ÊהמסחרÊביתÊאלÊיבואÊ,מהÊלזמןÊממשנתוÊשיפסיקÊבעלהÊמאתÊבקשהÊ,תלמידיםÊבפני
ÊליÊאיןÊ:לאשתוÊוהסבירÊ,סירבÊרבינוÊאךÊ,השרÊשלÊחובותיוÊתשלוםÊאתÊבחתימתוÊויאשר
ÊלימודיÊאתÊלהפסיקÊאסכיםÊולאÊאוכלÊלאÊ,בתורהÊרקÊעסקיÊוכלÊהמסחרÊבביתÊעסקÊכל
Ê:בעלהÊאתÊלשכנעÊוניסתהÊ,הרפתהÊלאÊהיאÊאךÊ.הצבאÊמשריÊאחדÊשלÊשגיונותיוÊבשלÊרק
ÊוההפסדÊ,גדולÊלסכוםÊשעלוÊ,חובותיוÊאתÊהשרÊיסלקÊלאÊהמסחרÊלביתÊיבואÊלאÊאם
ÊהיהÊשרÊואותוÊ,מתÊהייתיÊכברÊאםÊעושהÊהייתÊומהÊ:משלוÊעמודÊרבינוÊאךÊ.גדולÊיהיה

ÊאותיÊלהוציאÊממךÊודורשÊבא
Êאת Ê לאשר Ê י ד כ Ê ר הקב Ê מן
ÊסייםÊובכןÊ?חובותיוÊתשלום
ÊיושבÊ'חיÊאניÊ'להÊתודהÊ:רבינו
ÊנאÊאלÊאנאÊ,בתורהÊועוסק
Ê.המסחרÊבעניניÊאותיÊתטרידי
ÊביתÊאלÊהאשהÊחזרהÊביאושה
Êהשר Ê ן י המת Êשם Êהמסחר
ÊשלÊבו ÊאתÊסירו ומסרהÊלו
ÊחןÊמצאהÊזוÊתשובהÊ.בעלה
ÊחובוÊאתÊששלםÊהשרÊבעיני
Êק פ ת ס ה ל Ê ן כ ו מ Ê א ו ה ש כ

 בחתימתÊידה.

ÊעולÊעליוÊלקבלÊסירבÊרבינו
ÊמעצמוÊמנעÊלאÊאולםÊרבנות

 מלהיותÊשותףÊלכלÊענייניÊהקהל,ÊוהואÊנמנהÊעלÊמנהיגיÊופרנסיÊהקהילהÊהחשובים.

 ושניםÊרביםÊהרביץÊתורהÊבקלויזÊדפאפלאוועסÊהמפורסם.

ÊÊברליןÊיהודהÊצביÊנפתליÊ'רÊשהגה"קÊומסופר ÊפעםÊהגיעÊזי"עÊמוואלוזשיןÊהנצי"ב
Ê,לימיםÊצעירÊעדייןÊהיהÊוהנצי"בÊ,שנהÊושלושÊבעשריםÊממנוÊמבוגרÊהיהÊרבינוÊ,לרבינו

Ê.עייןÊב'וצריךÊוהניחהÊלישבהÊידעהÊשלאÊחמורהÊקושיאÊלוÊרבינוÊהראה ÊÊÊהנצי"ב ÊזמןÊעיין

קטנהÊשמצאהÊחןÊבעיניÊרבינו,ÊוהואÊמציינהÊבשמוÊבהוספהÊ מהÊוביארÊאתÊהעניןÊבהגהה
Ê'הגÊהרבÊמפיÊשמעתיÊ:פ"אÊדףÊיבמותÊרבינוÊהודפסהÊזוÊהערה]Ê"ישקÊושפתיים"

Ê[דוואלאזיןÊר"יÊמוהרנהל"ב ÊהנכונהÊהתשובהÊאתÊאניÊמצאתיÊלאÊמהÊמפניÊ:רבינוÊשאלו
ÊמתוךÊתורהÊועומלÊלומדÊשכבודוÊמשוםÊזי"עÊהנצי"בÊלוÊהשיבÊ?כבודוÊשהצליחÊכמו
ÊהתורהÊאתÊשקוניםÊבשעהÊ,הדחקÊמתוךÊהתורהÊבלימודÊואניÊ,ובכבודÊבעושרÊהרחבה

 ביגיעה,Êבמאמצים,ÊנפתחיםÊלאדםÊמעיינותÊאחרים.

ÊזמןÊבהגיעÊ.חדשיםÊלשלשהÊרובלÊמאהÊמוילנאÊיהודיÊלוהÊפעםÊ.גמ"חÊניהלÊרבינו
ÊשלÊשטרÊוהניחÊ,חובוÊאתÊמחזירÊשהואÊלרבינוÊואמרÊ,המדרשÊלביתÊהלווהÊנכנסÊהפרעון
ÊוהמשיךÊהנימוסÊמפאתÊבראשוÊנענעÊ,בסוגיאÊשקועÊשהיהÊרבינוÊ.הגמראÊעלÊרובלÊמאה
Ê.בארוןÊוהניחהÊ,שבתוכהÊלשטרÊלבÊלשיםÊמבליÊהגמראÊאתÊסגרÊ,סייםÊכאשרÊ.בלימודו
ÊשלחÊ,שילםÊלאÊשהיהודיÊהבחיןÊכאשרÊ,פעםÊמידיÊהחובותÊרשימתÊאתÊבדקÊרבינו
ÊלפניוÊהנחתיÊ,החובÊאתÊלמע"כÊשלמתיÊהריÊ:וטעןÊהגיעÊהלהÊ.חובוÊאתÊשיפרעÊלהזכירו
ÊסיפורÊכללÊזוכרÊשאינוÊואמרÊהתעקשÊרבינוÊ.המדרשÊבביתÊכשישבÊ,רובלÊמאהÊשלÊשטר
ÊלדיןÊהלווהÊאתÊתבעÊהואÊ.בשתיקהÊזהÊעלÊלעבורÊיכולÊואינוÊציבורÊבכספיÊמדוברÊ,כזה
ÊשלÊקיתונותÊהלווהÊעלÊושפכוÊרבינוÊאתÊהכלÊהצדיקוÊ,בעירÊהדברÊוכשנתפרסםÊ,תורה
ÊבישיבהÊשלמדÊ,המצוייןÊבנוÊ.בישרוÊספקÊהטילוÊהאנשיםÊ,עבודתוÊממקוםÊפוטרÊהואÊ.בוז
ÊלפניוÊוהנהÊ,גמראÊבאותהÊרבינוÊעייןÊהימיםÊבאחדÊ.פניםÊבבושתÊהעירÊמןÊברחÊ,בוילנא
ÊאתÊלפניוÊהניחÊוהיהודיÊ,זוÊבגמראÊלמדÊיוםÊשבאותוÊ,נזכרÊהואÊ.רובלÊמאהÊשלÊשטר
Ê:לוÊואמרÊ,המסכןÊאתÊאליוÊלקרואÊמיהרÊרבינוÊ.היהודיÊאתÊיפייסÊכיצדÊותההÊ,השטר
ÊבךÊאיןÊכיÊכולםÊוידעוÊ,בפומביÊסליחתךÊאבקשÊ,בגיניÊלךÊשנגרםÊהסבלÊעלÊאפייסךÊכיצד
ÊמחמתÊכיÊיאמרוÊכולםÊ,יועילÊלאÊזהÊבשביליÊ:אמרÊ,ורצוץÊשבורÊשהיהÊהיהודיÊ.אשם
ÊליÊתועילÊומהÊ,העירÊמןÊברחÊבניÊ.לדברÊיאמיןÊלאÊאחדÊאףÊ,כןÊלומרÊהחלטתÊרחמנות
ÊיתומהÊנערהÊזוÊהיתה)Ê!לבתיÊחתןÊואקחהוÊ,אליÊלבנךÊקראÊ:רבינוÊענהוÊ?סליחתך
ÊבביתוÊשגדלהÊממשפחתו
ÊמצאÊלאÊהיהודיÊ(כבת
Êב ו ר מ Ê ו ש פ נ ל Ê ם ו מק
ÊחלםÊלאÊמעולםÊ,שמחה
ÊמחותנוÊלהיותÊשיזכה
ÊכמהÊתוךÊ.הרש"שÊשל
Ê.והיהÊהשידוךÊקםÊימים
ÊזהÊהיהÊכיÊסחוÊאנשים
ÊהואÊאךÊ,משמיםÊזיווג
Êל א Ê א צ ו י Ê ה י ה Ê א ל
Ê'הÊידÊלאÊאםÊ,הפועל
Êל כ Ê ת א Ê ה ב ב ו ס ש
ÊיצאÊ'מהÊ,אכןÊ.המאורע

 הדבר!Ê(יגדילÊתורה)

ÊמרומיםÊלגנזיÊנסתלק
ÊלימיןÊהישןÊהחייםÊבביתÊשםÊכבודÊומנוחתוÊתרל"בÊבשנתÊשניÊאדרÊי"אÊשנהÊע"חÊכבן

 הגה"קÊר'ÊאבליÊהראב"דÊווילנאÊזי"ע.

 נשארÊאחריוÊבנוÊהגה"קÊר'ÊמתתיהÊשטראשוןÊזי"ע. 

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן 

רביðו הגה"ק רבי שמואל שטראשון בעל הרש"ש זי"ע ðולד בח"י מרחשון בשðת תקð"ד בזאסקעוויץ 
לאביו הגה"ק ר' יוסף זי"ע בן הגה"ק ר' שמואל אב"ד זאסקעוויץ הגרש"ש השðי זי"ע וðקרא ג"כ בשם 

 מהר"ש זאסקעוויצער, ולאמו הרבðית ראסא ע"ה בת הגה"ק ר' אליהו מוולוזין אב"ד סמארגון זי"ע.



 

 

 רבי יהושע ב"ר צבי אלימלך זי"ע בעל קרן יהושע מריבאטיטש 
 יב אדר'א תרצ"ב

ÊהיהÊזי"עÊמראזואדובÊמשהÊ'רÊשהרה"קÊוסיפר ÊלברךÊאדםÊבןÊלשוםÊלהניחÊשלאÊמקפיד
ÊשישארÊזי"עÊמבלאזשובÊהרה"קÊחתנוÊאצלÊלפעולÊרצהÊאחתÊופעםÊ,שלוÊהאתרוגÊעל
ÊלחותנוÊאמרÊ,החגÊעלÊשםÊלהישארÊרצהÊלאÊמבלאזשובÊוהרה"קÊ,הסוכותÊחגÊעלÊאצלו
ÊעלÊלברךÊלוÊיתןÊלאÊחותנוÊכיÊידעÊבאשרÊ,שםÊישארÊשלוÊהאתרוגÊעלÊלברךÊלוÊיתןÊשאם
Ê.שםÊלישארÊוהוכרחÊ,חתנוÊלתנאוÊהסכיםÊזי"עÊמראזוואדובÊהרה"קÊאמנםÊ,שלוÊהאתרוג
ÊבחדרוÊהולךÊמראזוואדובÊהרה"קÊחותנוÊאתÊמבלאזשובÊהרה"קÊראהÊדסוכותÊ'אÊביום
ÊממנהגוÊלשנותÊ,האתרוגÊאתÊלוÊליתןÊחשקÊלוÊאיןÊשחותנוÊמזהÊוהביןÊ.בדאגהÊואנהÊאנה
ÊלוÊאמרÊ,חותנוÊשלÊלחדרוÊמבלאזשובÊהרה"קÊבאÊוכאשרÊ,אדםÊבןÊלשוםÊליתןÊשלא

ÊההיאÊבשנהÊזכרÊבןÊלוÊמבטיחÊהואÊהריÊתנאוÊלוÊימחולÊשאםÊ:מראזוואדובÊהרה"ק Êכי]
Ê,מבלאזשובÊהרה"קÊלזהÊוהסכיםÊ[בבניםÊמבלאזשובÊהרה"קÊנתברךÊלאÊעדייןÊההואÊבעת

 ובשנהÊההיאÊנולדÊלוÊבנוÊרבינוÊזי"ע.

ÊאביוÊעםÊרבינוÊנסעÊאחתÊשפעםÊוסיפרÊ,מאודÊבפשטתÊנהגÊמאודÊקדושÊאישÊהיהÊרבינו
ÊהלךÊולאÊ,אדרÊבי"טÊשחלÊזי"עÊמדונובÊדודÊ'רÊהרה"קÊזקנוÊשלÊהיארצייטÊעלÊלדינוב
Ê?בכוונהÊהיהÊזהÊאםÊרבינוÊאתÊאחדÊשאלÊ,אביוÊציוןÊעלÊלהשתטחÊמבלאזשובÊהרה"ק
ÊארויסÊנישטÊערÊאיזÊדעןÊוועגעןÊקעלטÊגרויסערÊאÊגעוועןÊאיזÊעסÊעהÊ:רבינוÊלוÊהשיב

 געגאנגען.

ÊאריהÊשלמהÊ'רÊהרה"קÊעםÊרבÊבידידותÊוהיהÊ,בדורוÊצדיקיםÊלכמהÊנסעÊרבינו
  ווינקסלבויםÊאב"דÊטיטשיןÊזי"ע.

ÊמרומיםÊלגנזיÊונסתלקÊשניםÊשבעיםÊכבןÊטובהÊלשיבהÊזכהÊרבינו ÊבשנתÊראשוןÊאדרÊבי"ד
 תרצ"ב.

Êזי"עÊשפיראÊאליעזרÊ'רÊהרה"קÊזי"עÊמבלאזשובÊישראלÊ'רÊהרה"קÊ'הקÊבניוÊאחריוÊנשאר
 והרה"קÊר'Êמאיר'טשעÊשפיראÊזי"ע

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

זי"ע הר"ר אפרים'ל ריבאטיטשער ז"ל, וביקש מרביðו בעל בðי יששכר  מדיðוב כשהיה רביðו אברך צעיר ðיגש אליו זקן אחד מחסידי דיðוב שעוד זכה להתופף בצל קדשו של הרה"ק ר' צבי אלימלך שפירא
צו שלאפן אין א הויז אן א מזוזה ווי צו שלאפען אין א  סערשיתן לו קצת יין שרף? עðה לו רביðו שאין לו יי"ש. אמר לו הר"ר אפרים: אה וואס הייסט ðישט צו האבען קיין ברויפן אין שטיב? ס'איז בע

ל פðיו, וðיגש אל אביו הרה"ק מבלאזשוב זי"ע ואמר לו כששמע רביðו דבריו עלתה בת שחוק ע הויז אן אביסל ברויפן[מה זה לישן בבית ללא יי"ש, עדיף לישון בבית שאין בו מזוזה מבית שאין בו יי"ש]
אטש) אמðם עכשיו ðוחתי לדעת שאיðי יודע ללמוד, וðק בבדיחותא: אðי חשבתי שאðי יודע ללמוד, שהרי יש לי היתר הוראה מהבית יצחק (ה"ה הרה"ק ר' יצחק אייזיק ווייס מסוואליווע זי"ע ראב"ד מ 

מחסיד זקן, צריך לדעת שאין הדברים כפשוטם   מרא שהרי לא ידעתי הלכה זו ששמעתי מר"ר אפרים שעדיף לישון בבית שאין בו מזוזה מלישון בבית שאין בו יי"ש. עðה לו אביו כששומעים איזה מי 
 (ספר דער בלאזובר רבי) ובודאי יש דברים בגו, תתבוðן ðא תראה שהמספר של יי"ן שר"ף עולה עשרה פעמים מספר מזוז"ה.

רביðו הרה"ק רבי יהושע שפירא מריבאטיטש בעל קרן יהושע זי"ע ðולד י' סיון בשðת תרכ"ב בעיר בלאזשוב לאביו 
הרה"ק ר' צבי אלימלך ראש שושלת בלאזשוב בעל צבי לצדיק זי"ע בן הרה"ק ר' דוד מדיðוב זי"ע בן הרה"ק רבי צבי 
אלימלך ראש שושלת דיðוב בעל בðי יששכר זי"ע, ולאמו הרבðית הצדיקת מרת שרה ע"ה בת הרה"ק ר' משה הורוויץ 
ראש שושלת ראזוואדוב זי"ע בן הרה"ק ר' אליעזר מדזיקוב זי"ע בן הרה"ק ר' ðפתלי צבי ראש שושלת ראפשיץ בעל 
זרע קודש זי"ע בן הרה"ק ר' מðחם מעðדל מליðסק זי"ע מðכדי הגה"ק רבי יצחק הלוי מהאמבורג אב"ד אה"ו הðקרא רבי 
איציקל המבורגער זי"ע ומהגה"ק רבי מאיר הלוי בעל מהר"ם טיקטין זי"ע בן הגה"ק ר' שמואל שמעלקא מטורðא זי"ע 
בן הגה"ק ר' יהושע הארוך זי"ע בן הגה"ק רכבה"ג ר' פðחס הלוי איש הרוויטץ זי"ע. ולמעלה בקודש עד הגה"ק רביðו 

 זרחיה ב"ר יצחק הלוי הרז"ה בעל המאור מגדולי חכמי פראביðס לוðיל זי"ע



 

 

 רבי שלמה ב"ר חðוך העðיך דוב זי"ע בעל מðחה חדשה מסאסיב 
 יב אדר'ב תרע"ט

ÊמלחיןÊובנסתרÊבנגלהÊבתורהÊגדולÊאמתיÊמופתÊבעלÊונוראÊקדושÊאלקיםÊאישÊהיהÊרבינו
 ובעלÊתפלהÊפלאי,

ÊבשנתÊימיהÊבדמיÊנפטרהÊע"הÊאמו]Êזי"עÊמבעלזאÊשלוםÊהשרÊהרה"קÊזקנוÊאצלÊנתגדל
ÊפטירתÊשאחריÊוסיפרÊ,לגדלוÊנכדוÊרבינוÊאתÊזי"עÊמבעלזאÊשלוםÊהשרÊלקחÊתר"ח

ÊהצדיקתÊהרבנית ÊהשרÊזקנוÊשלÊבחדרוÊישןÊרבינוÊהיהÊהטהורÊמחברתוÊע"הÊמלכהÊמרת
ÊיצחקÊ'רÊומהרה"קÊזי"עÊמדזשיקובÊהורוויץÊאליעזרÊ'רÊהרה"קÊשלÊותלמידÊ[זי"עÊשלום

 מאירÊמזינקובÊזי"עÊומהרה"קÊר'ÊאברהםÊמסטרעטיןÊזי"ע.

Êכשהגיע ÊאריהÊצביÊ'רÊהרה"קÊבתÊע"הÊכוליאÊמרתÊהצדיקתÊלהרבניתÊנשאÊלפרקו
ÊמאליקÊאריהÊצביÊ'רÊהרה"קÊבןÊזי"עÊמאליקÊדודÊיוסףÊ'רÊהרה"קÊבןÊזי"עÊמפלעטשין

 זי"ע.

ÊאתÊזי"עÊמייערÊיצחקÊ'רÊהרה"קÊאחיוÊמילאÊאביוÊפטירתÊאחרÊתרמ"דÊבשנתÊאלולÊ'בא
Êאדמו"רÊבתורÊלכהןÊהחלÊושםÊסאסיבÊבעירÊאהלוÊנטהÊורבינוÊ,באלעסקÊאביוÊמקום

 ומארבעÊפינותÊהעולםÊבאוÊאליוÊחסידיםÊרביםÊלקבלÊאתÊברכתוÊהטהור.

ÊמבעלזאÊיושע'לעÊ'רÊהרה"קÊדודםÊאלÊואחיוÊרבינוÊבאוÊאביהםÊפטירתÊשאחריÊמספרים
ÊביןÊ,אביהםÊלהםÊשהניחÊהירושהÊחפציÊבחלוקתÊביניהםÊשיכרעÊממנוÊובקשוÊזי"ע
Êזי"עÊמהר"יÊחילקÊ,זי"עÊשלוםÊהשרÊחותנוÊמעזבוניÊאביהםÊשקיבלÊסכיןÊהיהÊהדברים
ÊאתÊהושיטÊ(שטוהל)ÊידÊמביתÊ(קלינג)ÊהסכיןÊלהבÊאתÊוהפרידÊ,חלקיםÊלשניÊהסכיןÊאת
ÊהסכיןÊלהבÊאתÊונתןÊ,ה'שטוהלÊזייןÊוועטÊדירÊפארÊ:ואמרÊזי"עÊיצחקÊלהר"רÊהידÊבית
ÊעלÊזי"עÊמהר"יÊרמזÊאלהÊשבדבריםÊאמרוÊחסידיםÊ.קלינגÊדערÊדירÊפארÊ:באמרוÊלרבינו
ÊהרבנותÊכסÊדהיינוÊהשטוהלÊאתÊיצחקÊהר"רÊירשÊאכןÊכיÊ,הרבנותÊבעניןÊעתידם
ÊונשמעÊהארץÊרחביÊבכלÊמאדÊשמוÊהתפרסםÊכיÊלרבינוÊלוÊהיהÊהקלינגÊאבלÊ,באלעסק

 קולוÊבכלÊמקום.

ÊהיהÊרבינו ÊהגדולÊהמגידÊבערÊדובÊ'רÊהרה"קÊבוÊשהשתמשÊכסףÊגביעÊכןÊגםÊלו
ÊלוצקערÊשלמהÊ'רÊהרה"קÊלתלמידוÊזי"עÊהגדולÊהמגידÊנתןÊהגביעÊ,זי"עÊממעזריטש
Êזי"עÊמבעלזאÊוהרבÊזי"עÊמבעלזאÊשלוםÊהשרÊהרה"קÊלתלמידוÊנתנוÊוהלהÊזי"עÊמסקוהל
ÊלבנוÊשנתנוÊזי"עÊמאלעסקÊשמחÊלבÊבעלÊמייערÊדובÊהעניךÊחנוךÊ'רÊהרה"קÊלחתנו

 רבינוÊזי"ע.

ÊלרפאÊהכוחÊאתÊזי"עÊמאלעסקÊומאביוÊזי"עÊשלוםÊהשרÊמזקנוÊשירשÊרבינוÊעלÊאמרו
ÊדיבוקיםÊולגרשÊרוחÊחוליÊלרפאÊהרבÊבכוחוÊרביםÊוהפילאÊ,הקדושיםÊידיוÊבמישושÊחולים

 אךÊהואÊעצמוÊהתייחסÊבביטולÊגמורÊלמופתיםÊשנראוÊאצלו.

ÊאחדÊאישÊשםÊועמדÊהיהÊמיÊהדיבוקÊוסיפרÊ,דיבוקÊר"לÊשנכנסÊאחדÊאצלוÊבאÊאחתÊפעם
ÊעפעסÊדיךÊהאסטוÊוואסÊ:אותוÊשאלÊהואÊמיÊוכששמעÊ,בחייםÊעדייןÊכשהיהÊשהכירו
ÊקפץÊ,שאמרÊמהÊהדיבוקÊכששמעÊתיכףÊ?מהילדÊרוצהÊאתהÊמהÊ,דעםÊאיןÊאנגעטשעפט
ÊהאסטÊדוÊ:הדיבוקÊואמרÊהשלחןÊעלÊשעמדהÊלייכטערÊבמעשינאÊואחזÊלהשלחןÊהילד
ÊאחרÊ.מהדיבוקÊיוזקÊשלאÊלחוץÊהנ"לÊהאישÊלקחוÊאנשיםÊשארÊ?זאגןÊצוÊעפעסÊאויךÊשוין

ÊברענטÊאירÊרביÊ,מיךÊברענטÊאירÊרביÊ:הדיבוקÊצעקÊ,השלחןÊעלÊמטבעÊרבינוÊסיבבÊכך
 מיך,ÊלבסוףÊיצאÊהדיבוקÊמהילד.

ÊושבעÊזקןÊמרומיםÊלגנזיÊנסתלקÊושםÊ,לבובÊלעירÊרבינוÊעברÊהראשונהÊהעולםÊבמלחמת
ÊכבודÊמנוחתוÊושםÊתרע"טÊבשנתÊקודשÊשבתÊערבÊ'בÊאדרÊבי"בÊשניםÊפ"דÊבןÊימים

 בלבובÊלידÊהגה"קÊאב"דÊלבובÊבעלÊביתÊיצחקÊזי"ע,

 השאירÊאחריוÊחיבורÊבכתביÊידותÊבשםÊמנחהÊחדשה,

ÊנהרוÊחסידיםÊואלפיÊבסאסיבÊמקומוÊאתÊמילאÊזי"עÊמייערÊמיכלÊיחיאלÊ'רÊהרה"קÊובנו
 אליו,ÊובנוÊהרה"קÊר'ÊיוסףÊדודÊמייערÊזי"עÊנפטרÊבימיÊעלומיו.

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

 

 סגולה גדולה למחילת עווðות

מדברי רביðו זי"ע: שכשיהודי משכים בשבת קודש בבקור ומעביר את הסדרה שðיים מקרא ואחד 
 תרגום ואומר את חלק התהלים שלו ומעמדות, אומרים בשמים פארפאלען מה דהוי הוי.

 מתורתו של רביðו זי"ע

ִהים ֶּדֶר ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים א ðָָחם ֱא (פרשת בשלח י"ג י"ז) מאחר שהוי  :ַוְיִהי ְּבַׁשַּלח ַּפְרֹעה ֶאת ָהָעם ְו
הפלשתים ליצðים, היתה סכðתם רבה מסכðת העמלקים, כי ליצðות מסוכðת מכפירה וממיðות, 

 לפיכך לא ðחם דרך ארץ פלשתים

ע זי" רביðו הרה"ק רבי שלמה מייער מסאסוב זי"ע ðולד בזאת חðוכה בשðת תקצ"ה לאביו הרה"ק ר' חðוך העðיך מייער בעל לב שמח ראש שושלת אלעסק  
בעל הב"ח   רקש בן הרה"ק ר' שמואל מייער זי"ע בן הגה"ק ר' מאיר זי"ע ðכד הגה"ק ר' יצחק מייער אב"ד בעלז זי"ע שðתברך אביו מפי הגה"ק רביðו יואל סי 

ראש ום  זי"ע בברכת הבðים וðולד לו הר"ר יצחק שכיהן אחר כן כראב"ד בעלז. ולאמו הרבðית הצדיקת מרת פריידא ע"ה בת הרה"ק ר' שלום רוקח השר של 
וקח אב"ד ה רשושלת בעלזא זי"ע בן הגה"ק ר' אלעזר מבראד זי"ע ðין וðכד להגה"ק ר' טודרוס הלוי בעל אוצר הכבוד זי"ע והגה"ק ר' אלעזר רוקח בעל מעש

 אמסטערדאם זי"ע הגה"ק המקובל ר' ðפתלי הכהן בעל סמיכת חכמים מפראðקפורט זי"ע, והגה"ק ר' צבי הירש אשכðזי בעל חכם צבי זי"ע



 

 

 רבי שלמה זלמן ב"ר יצחק זי"עהðקרא רבי זעלמעלע וולאזשיðער 
 יג אדר תקמ"ח

ÊבןÊכנערÊהיהÊזי"עÊהגר"אÊהגה"קÊלרבינוÊמובהקיםÊמתלמידיםÊוהיהÊ,האחיםÊביןÊהצעירÊהיהÊרבינו
ÊוראשיÊעקריÊפיוÊעלÊשגוריםÊהיוÊששהÊכבןÊבהיותוÊ,הנהניןÊברכתÊלברךÊהצדיקתÊאמוÊכשלמדוÊשנה
Ê'חÊכבןÊ,הדורÊהגדוליÊבעיניÊאפילוÊלפלאÊהנערÊוהיהÊ,פהÊושבעלÊשבכתבÊשבתורהÊהכללים

כברÊכמעיןÊהמתגברÊוידעÊכמהÊמסכתותÊבעלÊפהÊעםÊהלשון,ÊוהיהÊבקיÊעצום,ÊושכלוÊישרÊוחדÊ היה
Êכסכין ÊתוספתאÊוספריÊספראÊוירושלמיÊבבליÊהש"סÊכלÊהיהÊשנהÊכ"דÊבןÊבהיותוÊ(עדןÊעצי)

ÊפהÊבעלÊלאמרםÊע"פÊשגוריםÊספריםÊושארÊתיקוניםÊזוהרÊעולםÊסדרÊ,וטורÊרמב"םÊומדרשים
ÊהכתובÊאמרÊועליוÊ,ופלאÊהפלאÊשהואÊ:עליוÊאמרÊזי"עÊהגר"אÊרבוÊשאףÊעדÊ,וכלשונםÊככתבם
ÊלאמרÊידעÊהכלÊהאדםÊדעתÊמבהילÊ'היÊוזכרונוÊבקיאותוÊכחÊכיÊ,בלבםÊתורתיÊעםÊ('וÊנ"דÊישעי)
ÊבכלÊבקיÊהמובןÊבמלאÊהראשוניםÊספריÊבכלÊהנזכרÊודברÊדברÊכלÊמקורÊוידעÊ,ממשÊובלשוןÊפהÊבעל
ÊלשוןÊעםÊוטהרותÊקדשיםÊסדרÊכלÊלשונוÊעלÊושגוריםÊבלבוÊושמוריםÊערוכיםÊ,התורהÊמקצועות
ÊבליÊעליוÊמוטלÊוהיהÊבימיוÊהמקדשÊביתÊהיהÊשאלוÊ,ומיודעיוÊמכיריוÊעליוÊששפטוÊעדÊהרמב"ם
ÊהמתיחסיםÊהדיניםÊבכלÊהשערהÊאלÊקולעÊהיהÊ,ותומיםÊלאוריםÊהכהןÊלהעמידÊאחרÊצדקÊמורה

 לזהÊולאÊיחטיאÊ(תולדותÊאדם)

ÊכמוÊ,פהÊבעלÊכולהÊהתורהÊבכלÊבקיÊשהיהÊ:עליוÊאמרÊזי"עÊמוולאזשיןÊחייםÊ'רÊהגה"קÊרבינוÊאחי
 שיהודיÊיודעÊבעלÊפהÊאתÊהמזמור:ÊאשריÊיושביÊביתך,ÊהנאמרÊשלושÊפעמיםÊכלÊיום.

ÊרךÊבהיותוÊ,הקדושהÊותורתוÊ'הÊלעבודתÊהקדישÊרגעיוÊכלÊ,מעולםÊבטילהÊשיחהÊשחÊלאÊרבינו
ÊמעיינותÊכלÊנבקעוÊשלרבינוÊפיÊעלÊואףÊ,ספירותÊעשרÊעניניÊעלÊהספירÊלבנתÊספרÊחיברÊבשנים
ÊהיהÊודרכוÊ,עצמוÊבעיניÊשפלÊהיהÊמקוםÊמכלÊ,נפתחוÊלוÊההשגותÊשמיÊוארובותÊהידיעותÊתהום
ÊמיעוטÊלהכירÊ,האמתÊאהבתÊזולתÊיקרהÊמדהÊבםÊמצאתיÊולאÊ,שליÊהנפשÊבתיÊבכלÊמששתיÊ:לומר
ÊיודעÊאינוÊ,יודעÊשאיניÊמהÊנגדÊיודעÊשאניÊמהÊאערוךÊאםÊ:ואמרÊ.השגתיÊוקוצרÊערכי

(תולדותÊאדם)ÊואםÊשמעÊשמהלליםÊאותוÊאוÊהרגישÊשמכבדיםÊאותוÊהי'ÊמצטערÊמאוד.ÊודמהÊ כלום.
 באות.-בנפשוÊכאלוÊזורוÊעליוÊגפריתÊאש,ÊרבינוÊהיהÊממשÊכאחדÊהראשוניםÊוכמלאךÊה'Êצ

ÊכגוןÊ,תורהÊמדבריÊהערהÊאוÊרמזÊפיÊעלÊרקÊ,מלאÊבפהÊלגוףÊהצריךÊדברÊשאלÊשלאÊרבינוÊשלÊדרכו
ÊכתיבÊ:יוסיÊרביÊאמרÊ(כ"בÊתעניתÊמסכת)Êז"לÊמאמרםÊלומדÊ'היÊאכילתוÊתורÊבהגיע Ê('כÊבראשית)

Ê.השולחןÊלוÊוערכוÊלאכולÊשרוצהÊביתוÊבניÊוהבינוÊע"כÊ'החייÊבךÊשנתתיÊנשמהÊ,'חיÊלנפשÊהאדםÊויהי
ÊכשהיהÊ.לשתותוÊוהביאÊלשתותÊשרוצהÊמשרתוÊידעÊ,שתהÊולאÊאכלÊז"לÊמאמרםÊושונהÊלומדÊכשהיה
ÊוקודםÊ,המטהÊוהציעÊלישןÊשרוצהÊמשרתוÊידעÊאזÊ,שינהÊזוÊמאדÊטובÊוהנהÊעה"פÊהדרושÊלומד
ÊבליÊמידÊלמדÊמשנתוÊהקיצוÊואחריÊ,השינהÊבעתÊבבשרוÊהידיםÊיגעוÊשלאÊידיםÊבתיÊלבשÊהשינה

Ê.תורהÊבלאÊחייוÊמימיÊאחדÊרגעÊאףÊלאבדÊשלאÊזמנוÊעלÊרבינוÊחסÊכךÊכלÊ.ידיםÊרחיצת Êתולדות)
 אדם)

ÊפעסלעסÊמיכלÊיחיאלÊ'רÊהגה"קÊבתÊע"הÊגיטאÊמרתÊהצדיקתÊלהרבניתÊנישאÊלפרקוÊכשהגיע
 מנכבדיÊווילנאÊזי"ע

ÊכלÊרצונוÊולעשותÊהמרובהÊלתורתוÊואכסניאÊלהצדיקÊמדורÊלהיותÊשזכתהÊרבינוÊאשתÊעלÊומסופר
ÊנגידÊבתÊשהיתהÊמחמתÊ?זהÊלכלÊזכתהÊומדועÊ.בתורתוÊלהÊשהיהÊהרבÊהחלקÊלשערÊיוכלÊומיÊ,ימיו
ÊושמשהÊ,נחלתהÊיעקבÊחלקÊשיהיהÊרצונהÊרקÊהעירÊמנגידיÊבחורÊאשתÊלהיותÊבחרהÊלאÊזהÊכלÊועם
ÊרבינוÊוכשהיהÊ,וכ"וÊפניÊכראותÊבראותוÊוהיתהÊ.הלבÊושמחתÊבושתÊורובÊגדולהÊבאימהÊבעלהÊאת

ÊנפלÊולאÊהלילהÊכלÊומשמרתוÊיושבתÊהיתהÊהנרÊלאורÊיחידיÊללמודÊרצהÊולאÊקודשÊשבתÊבליליÊלומד
 שוםÊחבליÊשינהÊותנומהÊעליהÊמגודלÊאהבתÊהתורהÊשהיתהÊבקרבה.

ÊיחרÊאלÊאחיÊ:להקרואיםÊאמרÊהסעודהÊגמרÊאחרÊ,לבנוÊמילהÊבריתÊסעודתÊרבינוÊעשהÊכאשר
ÊליÊנתנהÊלאÊהתורהÊאםÊאעשהÊמהÊכיÊ,כבודכםÊלפיÊהראויהÊסעודהÊלפניכםÊהכינותיÊלאÊכיÊאפכם
Êי"בÊלהכיןÊזמןÊלהÊנתנוÊז"לÊחכמינוÊאשרÊבתיÊנשואיÊבשמחתÊאולםÊ,אותהÊלהכיןÊימיםÊשמנהÊרקÊזמן

 (תולדותÊאדם) חודשÊאזÊאי"הÊאראהÊלהכיןÊאותהÊכפיÊהיכולתÊעלÊצדÊהיותרÊטוב.

Ê(אדרÊ'בטÊוי"א)ÊאדרÊבי"גÊזי"עÊהגר"אÊרבוÊבחייÊעודÊשנהÊל"גÊכבןÊבצעירותוÊמרומיםÊלגנזיÊנסתלק
 בשנתÊתקמ"ח.

Ê,לבקרוÊכולםÊהשכימוÊרבינוÊשלÊפטירתוÊשביוםÊ:זי"עÊמווילנאÊבערÊב"רÊלייבÊ'רÊהגה"קÊוסיפר
ÊאשרÊבחליוÊומתהפךÊמטתוÊעלÊשוכבÊאותוÊמצאוÊלביתוÊבבואםÊ.מאודÊעדÊכחוÊשתשÊששמעוÊמפני
ÊאחÊ:לייבÊ'רÊלוÊויאמרÊ.נעיםÊאףÊיפהÊבקולÊבוÊקוראÊוהואÊ,לפניוÊמונחÊתהליםÊוספרÊ,בוÊימות
Ê,אליÊמדברÊאתהÊמהÊ,אחיÊ:רבינוÊלוÊהשיבÊ!עתהÊאתהÊכחÊתשÊכיÊ,מקריאתךÊמעטÊנאÊהרףÊ,נעים

(מסכתÊשבתÊפ"ג)ÊעלÊהמקראÊ(במדברÊי"טÊי"ד)ÊזאתÊהתורהÊאדםÊכיÊימותÊ הלאÊתלמודÊערוךÊהוא
ÊכזאתÊלעתÊלאÊאםÊיודעÊומיÊ,מיתהÊבשעתÊאפילוÊתורהÊמדבריÊאדםÊימנעÊאלÊיונתןÊ'רÊאמרÊ:באוהל

 (תולדותÊאדם) הגעתי.

 ÊאמןÊישראלÊכלÊועלÊעלינוÊיגןÊהגדולÊזכותו  

 מתורתו של רביðו זי"ע

לא רצה להתפייס ולמחול לו,  אחד הבא לרצות ולפייס חבירו בערב יום כיפור וחבירו מעשה באיש
ואמר מן הדין איððי צריך למחול לך, מפðי שהוצאת עלי שם רע. ורביðו הי' אז עלם רך מאוד, ויאמר 
אל האיש אשר לא רצה להתפייס: הלא ידעת מאמרם ז"ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו 
דבריהם על דין תורה, ולכאורה הוא פלא דבספר יחזקאל מוðה עבירות גדולות שעברו, ואיך יתכן 
ליחס חורבן ירושלים בעבור שלא עשו לפðים משורת הדין? אולם העðין כך הוא כי באמת עברו 
ישראל עבירות גדולות, אולם כל זה שהעבירו על מדותיהם ðגד חבריהם, גם אביהם שבשמים 

העביר על פשעיהם כמשז"ל (מסכת ראש השðה י"ז) כל המעביר על מדותיו מעבירין על כל פשעיו, 
אבל כשבאו למדה זו להעמיד כל עðיðיהם על דין תורה אף בדבריהם שראויה לוותר ðגד חבריהם, 
ואמרו יקוב הדין את ההר ולא לפðים משורת הדין, גם השי"ת אמר הגיע העת להפרע מהם כל 
חובותם, וזה שאמר ז"ל: על שהעמידו דבריהם על דברי תורה. האיש כששמע זאת מיד 

  (תולדת אדם) ðתפייס.

רביðו הגה"ק רבי שלמה זלמן בעל תולדות אדם מווילðא הðקרא רבי זעלמעלע 
וולאזשיðער זי"ע אחי הגאוðים הגה"ק ר' שמחה זי"ע הגה"ק ר' חיים מוולאזשין זי"ע 

 ðולד בכ"ו סיון בשðת תקט"ו לאביו הצדיק הגביר הגה"ק ר' יצחק בוולאזשין זי"ע



 

 

 רביðו יהודה החסיד ב"ר שמואל זי"ע בעל ספר חסידים
 יג אדר ד' אלפים תתקע"ז

Ê"ונביאÊקדושÊחסיד"ÊבשםÊתוארוÊדורוÊבניÊ.התוספותÊומבעליÊאשכנזÊמחכמיÊהיהÊרבינו
 שתיקןÊפיוטיםÊהרבה,ÊולהרבהÊמהקדמוניםÊהואÊהמחברÊשלÊשירÊהיחוד,

ÊמאשפיראÊאברהםÊהרבינוÊהיהÊהבכורÊ,אחתÊובתÊבניםÊחמשהÊלוÊ'היÊשמואלÊרביÊאביו
Êזי"עÊהדרשןÊמשהÊרבינוÊוחתנוÊזי"עÊרבינוÊ'היÊוהצעירÊזי"עÊהרוקחÊבעלÊשלÊרבוÊזי"ע

 רבוÊשלÊבעלÊהמאורÊזי"עÊוהראב"דÊזי"ע.

ÊומהÊלמעלהÊמהÊיודעÊ'יהיÊבנוÊשיהודהÊהקדושÊאביוÊעליוÊניבאÊשנהÊי"חÊבןÊרבינוÊ'כשהי
 למטאÊולאÊיהי'ÊנעלםÊממנוÊדבר,ÊוכןÊהיה.

Ê'היÊתנאיםÊאוÊאמוראיםÊבימיÊ'היÊשאםÊ(רי"חÊבתולדותÊכמובא)ÊדורוÊחכמיÊעליוÊואמרו
 אמוראÊאוÊתנא.ÊואילוÊהי'ÊבימיÊנביאיםÊהיÊנביא,

 ÊיוםÊעשהÊימיםÊ'ובÊבשבתותÊאפילוÊוצםÊנפשוÊתעבהÊאוכלÊשכלÊעדÊעצמוÊהקדישÊרבינו
 כפור,ÊוזכהÊהרבהÊלגלויÊאליהוÊז"ל,

ÊאלעזרÊרבינוÊזי"עÊזרועÊאורÊבעלÊיצחקÊרבינוÊומהםÊהרבהÊגדוליםÊתלמידיםÊהעמיד
Êזי"עÊממגנצאÊברוךÊרבינוÊזי"עÊהסמ"גÊבעלÊמשהÊרבינוÊזי"עÊהרוקחÊבעלÊמוורמייזא
Êזי"עÊמאשפיראÊשמחהÊרבינוÊ,ואמוראיםÊתנאיםÊיחוסיÊבעלÊקלונימוסÊב"רÊיהודהÊרבינו

 וכהנהÊוכהנהÊעדÊאיןÊמספר.

ÊהרבהÊמהםÊהתורהÊמקצועותÊכלÊעלÊספריםÊחיברÊשרבינוÊ:רי"חÊתולדותÊבספרÊכתוב
ÊסודותÊתנ"ךÊעלÊ'פיÊ,תשובותÊ,החכמהÊוספרÊהבושםÊגןÊבספרÊכגוןÊז"לÊבהראשוניםÊהובא
ÊהכבודÊוספרÊ,האורהÊספרÊ,יצירהÊספרÊעלÊפיÊ,המצותÊטעמיÊתורהÊוסתריÊ,התפילהÊעל
ÊפיוטיםÊותיקוןÊ,בנמצאÊאינםÊכברÊעתהÊאשרÊממנוÊספריםÊהרבהÊועודÊחסידיםÊוספא

 הרבה.

ÊנעשהÊ,אותוÊשציערÊרשעÊשכלÊ:ÊרבינוÊעלÊכותבÊזי"עÊמקאמארנאÊמהרי"אÊ'רÊהרה"ק
 צדיקÊגמור,ÊואפילוÊגויÊשציערÊאותוÊנתגיירÊ(ÊנתיבÊמצותיךÊנתיבÊהיחודÊשבילÊו'ÊאותÊג')

ÊראוÊמטתוÊולפניÊהחדרÊלכבדÊצוהÊאדרÊי"גÊתצוהÊפרשתÊקודשÊבשבתÊתתקע"זÊבשנת
ÊיצאהÊתלמידיוÊעםÊתורהÊדבריÊלימודÊוביןÊ"חסיד"ÊכתובÊמטתוÊשלפניÊשבאבקÊתלמידיו
ÊבמיתתוÊנעשוÊגדוליםÊוניסיםÊ,שנהÊס"זÊכבןÊמרומיםÊבגנזיÊוטהרהÊבקדושהÊנשמתו

 וקבורתו.

ÊתלוÊאותוÊהפעמוןÊ,הבאÊעולםÊבןÊהואÊאםÊכיÊלתלמידיוÊאמרÊפטירתוÊטרםÊמהם
ÊכאשרÊואכןÊמותוÊלאחרÊייפולÊהנפטריםÊאתÊמוציאיםÊהיוÊדרכוÊהשערÊעלÊהנוכרים

 הובילוÊאתÊמיטתוÊדרךÊהשער,ÊהפעמוןÊנפל.

ÊתלמידÊזי"עÊמשהÊורבינוÊזי"עÊהספירÊלבנתÊבעלÊדודÊרבינוÊהקדושיםÊבניוÊאחריוÊנשאר
 רבינוÊאפריםÊמרגנשפורקÊזי"עÊוחתנוÊהי'ÊרבינוÊיהודאÊב"רÊממגנצאÊזי"ע

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

 מתורתו של רביðו של רביðו זי"ע

אם ðגזר על פלוðי ששמו כך, הרי הגיע עד שערי מות, וקוראים לו שם שיðוי וחי, כמו יולד בן לðעמי 
(רות ד') והוא בן רות, כגון ראובן שיש לו בן וðוטה למות, ויבא שמעון ויאמר לאביו ולאמו פלוðי 
ופלוðי הא לכם שקל, הא לכם ככר, ובבשר ויין אðי פודה את בðיכם שיהא בðי ויחי', כך עושים למי 

 שאין מתקיממים לו בðיו, ואין בו משום מיחש .(ספר חסידים אות רמ"ה)

טעם שאðו אומרים ðותן התורה לשון הווה? כי הוא ית"ש ðותן לðו בכח יום תמיד תורתו, דהייðו 
 כשאðו עוסקים בה הוא ית"ש ממציא לðו טעמים ודיðים חדשים (ספר חסידים)

דע כי עוðשים שאיðם כתובים בתורה גדול עוðשם מעוðשים הכתובים בתורה (רבי יהודה חסיד  
 אות ת"ו)

אדם שמשתתף בצרת חבירו ומתפלל עליו כאילו בא עליו הצרה, אפילו טם לא ðעðה מכל מקום אם 
יבא צרה כזו עליו ח"ו [על המתפלל] יזכר ה' שכשהיה צרה זו בחבירו, כמה הצטער זה האיש על 

 חברו ויעזור לו ה' (ספר חסידים)

כל מי שגילה לו הקב"ה דבר תורה ואיðו כותבה ויכול לכתוב הרי זה כאלו גוזל למי שגילה לו כי לא 
קים ָיִבא ְבִמְׁשָּפט, ַעל ָּכל ðְֶעָלם(קהלת  גילה לו אלא כדי שיכתוב, וזה שכתב: ִּכי, ֶאת ָּכל ַמֲעֶׂשה, ָהֱא

 (ספר חסידים) שגורם שðעלם דב"ז. י"ב י"ד)

 חזן: ַאðְִעים ְזִמירֹות ְוִׁשיִרים ֶאֱאֹרג, ִּכי ֵאֶלי ðְַפִׁשי ַתֲעֹרג

רביðו יהודה החסיד זי"ע ðולד בשðת ד' אלפים תתק"י לאביו רביðו שמואל החסיד 
זי"ע בן רביðו קלוðימוס הזקן ממגðצא זי"ע בן רביðו יצחק זי"ע רבו של רביðו 

 יצחק הלוי רבו של רביðו רש"י הקדוש זי"ע ועוד למעלה בקודש



 

 

ק רבי משה ב"ר דוד זי"ע פייðשטיין בעל אגרות משה “הגה  
 יג אדר'ב תשמ"ו

ÊÊדודÊלרבÊ,הרוסיתÊשבאימפריהÊאוזדהÊבעיירהÊנולד-ÊÊÊהחסידיםÊקהילתÊשלÊרבה
Êאב"דÊדוידוביץÊיחיאלÊיצחקÊהרבÊבתÊשהייתהÊ,גיטלÊופייאÊ,הגר"אÊמצאצאיÊ,בעיירה

ÊÊרבנוÊמשהÊשלÊ,ופטירתוÊהולדתוÊביוםÊנולדÊ.השל"הÊמצאצאיÊ,קרליץ-ÊÊÊונקראÊ,באדרÊ'ז
 שמו.-על

ÊשבגילÊ10מסופרÊÊבטרםÊעודÊ.בתראÊובבאÊמציעאÊבבאÊקמאÊבבאÊבמסכתותÊבקיאÊהיה
ÊלוÊ13מלאוÊÊלאחרÊ.מלצרÊזלמןÊאיסרÊהרבÊאצלÊ"החייםÊעץ"ÊבישיבתÊללמודÊנשלחÊשנים

ÊפסחÊהרבÊעמדÊשבראשהÊ"קובריןÊישיבת"ÊאתÊלייסדÊמחבריוÊכמהÊעםÊנשלחÊמכן
ÊלאחרÊ.פרוסקיןÊוהרבÊאביוÊידיÊעלÊלרבנותÊנסמךÊ.המובהקÊכרבוÊבוÊשראהÊפרוסקין
ÊואבÊלרבÊהתמנהÊתרפ"אÊבשנתÊ.אודזהÊהולדתוÊעיירתÊשלÊלרבהÊהתמנהÊ,אביוÊפטירת

 ביתÊהדיןÊשלÊהעירÊלובאן.

ÊראשÊ,קסטונוביץÊמשהÊיעקבÊשלÊביתוÊשהייתהÊקוסטנוביץÊלסימהÊנישאÊתרפ"בÊבשנת
 הקהילהÊהמקומיתÊ(נפטרהÊבחשווןÊה'תשנ"ד).

ÊישיבתÊראשÊהיהÊשםÊ,הבריתÊלארצותÊוהיגרÊהמועצותÊבריתÊאתÊעזבÊתרצ"גÊשבטÊבחודש
ÊאגודתÊכנשיאÊכיהןÊלפטירתוÊעדÊ,שנהÊכחמישיםÊבמשךÊיורקÊבניוÊ"ירושליםÊתפארת"
ÊבענייניÊפניותÊאליוÊקיבלÊ.תורהÊעזרתÊארגוןÊוכנשיאÊ,וקנדהÊהבריתÊארצותÊשלÊהרבנים

ÊÊ.הדורÊגדולÊבוÊראוÊרביםÊ.בעולםÊמרבניםÊהלכה 

יורקÊבשנתÊתשמ"וÊ,ÊלאחרÊמחלהÊקשה.ÊבהלוויתוÊשהתקיימהÊ-הרבÊפיינשטייןÊנפטרÊבניו
Ê.הרבניםÊבחלקתÊהמנוחותÊבהרÊנקברÊ.אלפיםÊמאותÊהשתתפוÊבירושליםÊפוריםÊבשושן
ÊלכלÊהמדבריםÊראשÊלחכמיםÊאבÊהדורÊגדולÊההוראהÊעמוד"Ê:היתרÊביןÊנכתבÊמצבתוÊעל
ÊבכלÊ,קץÊאיןÊובסבלנותÊוגבורהÊבאומץÊותבונהÊבחכמהÊהדורÊמשאÊנשאÊ,שבקדושהÊדבר
ÊלוÊשעלתהÊהאמתÊלהעמדתÊנפשוÊמסרÊ,ולימדÊהורהÊהנהיגÊהדריךÊ,ועשהÊפעלÊאשר
ÊאורÊוהעלהÊמשהÊודברותÊמשהÊאגרותÊבספריוÊתורהÊשלÊאוצרותÊאצרÊימיוÊכלÊמעמלו
ÊומבטחÊמשענתÊחייםÊתורתÊהמבקשÊלכלÊההלכהÊמקורÊ.ובהבנתהÊהתורהÊבלמודÊחדש
ÊלהשתתףÊלצרכיהםÊלשמועÊונדכאÊנזקקÊלכלÊעצמוÊוהמציאÊהשפילÊהשי"תÊבעבודתÊלהם
ÊכלÊלהצילÊבגבוריםÊלבÊאמיץÊלישועתםÊבתפילתוÊרחמיםÊדלתיÊעלÊונקשÊולסעדםÊבצערם

 עשוק.ÊקדושÊוטהורÊחכםÊועניוÊאהובÊלמעלהÊואהובÊלמטהÊומקובלÊלכל".

ÊאלפיÊ.הבריתÊבארצותÊביותרÊוהמשפיעÊהבולטÊהחרדיÊכפוסקÊמוכרÊהיהÊפיינשטייןÊהרב
ÊביןÊ.משהÊאגרותÊהספריםÊבסדרתÊורוכזוÊכולוÊהיהודיÊבעולםÊהופצוÊבהלכהÊתשובותיו
ÊבעיקריÊואףÊ,והלכהÊרפואהÊ,מודרניותÊטכנולוגיותÊבבעיותÊבתשובותיוÊדןÊהואÊהיתר

 היהדות.

ÊלתנועהÊבחריפותÊהתנגדÊ.היהודיתÊבקהילהÊוחינוךÊציבורÊבענייניÊפעילÊהיהÊכןÊכמו
ÊממזרותÊלענייןÊהחשיבÊלאÊשכןÊ,קולאÊיצאהÊזהÊמדברÊאךÊ,ולקונסרבטיביתÊהרפורמית
ÊהסתמךÊבפסיקהÊ.אזרחייםÊונישואיםÊקונסרבטיביÊאוÊרפורמיÊבטקסÊשנערכוÊנישואים
ÊשהואÊכפיÊ.האחרוניםÊפסיקותÊעלÊמאשרÊיותרÊ,ובראשוניםÊבתלמודÊסברתוÊעומקÊעל
ÊוהאחותÊהאחÊדיןÊלפסקÊחריפהÊהתנגדותÊהביעÊהואÊ,זאתÊעםÊ.הספרÊבהקדמתÊמסביר

 ולהתנהלותוÊשלÊהרבÊשלמהÊגורןÊבנושאÊזה.

ÊהלכתיותÊתשובותÊמכתביÊהמכילÊ"משהÊאגרות"Êשו"תÊהואÊביותרÊהמפורסםÊחיבורו
ÊשבעהÊ.החדשותÊלבעיותÊההלכתיתÊובהתייחסותÊ,הלכתיתÊבפסיקהÊדרךÊאבןÊשמהוות
ÊעלÊ,פטירתוÊלאחרÊלאורÊיצאוÊוהתשיעיÊהשמיניÊהכרךÊ.בחייוÊהדפיסÊזוÊמסדרהÊכרכים
ÊשטענוÊישÊ.רפפורטÊשבתיÊהרבÊ,טנדלרÊהרבÊשלÊוחתנוÊ,טנדלרÊדודÊמשהÊהרבÊ,חתנוÊידי

ÊנוסףÊכרךÊ.שעהÊהוראתÊבגדרÊוהיוÊלהדפיסÊרצהÊשלאÊדבריםÊכולליםÊאלוÊכרכיםÊכי
 הקרויÊ"ידÊמשה"ÊמכילÊמפתחותÊלכלÊסדרתÊהשו"ת.

ÊשלÊכרכיםÊוכמהÊ,ואגדהÊדרושÊבענייניÊ"משהÊדרש"ÊבשםÊספרÊלאורÊהוציאÊכןÊכמו
ÊמוסרÊדבריÊ.בתלמודÊהישיבתיותÊהמסכתותÊעלÊשיעוריםÊהכולליםÊ"משהÊדברות"
ÊיורקÊניוÊ,כרכיםÊשלושהÊ,רםÊקולÊבסדרהÊיצאוÊוהמועדיםÊהתורהÊעלÊשלוÊוחידושים

 תשל"ט.-תש"ל

הרב משה פייðשטיין היה מגדולי פוסקי ההלכה החרדים לאחר השואה, יושב ראש 
מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בארצות הברית וראש מתיבתא תפארת 

 ירושלים בðיו יורק. 



 

 

 רבי שאול יחזקאל ב"ר אברהם שלמה זי"ע מליטשיק
 יד אדר תר"ט

ÊבמחוזÊלוטשיקÊבכפרÊישבÊהכליםÊאלÊונחבאÊעניוÊובקיÊחריףÊמפורסםÊוחסידÊנשגבÊצדיקÊהיהÊרבינו
 אונגווארÊכלÊימיוÊסגורÊבחדרÊביתוÊוישבÊעלÊהתורהÊועבודהÊבשקידהÊרבהÊיומםÊולילה.

Ê'רÊהרה"חÊבתÊע"הÊמלכהÊמרתÊהצדיקתÊלהרבניתÊראשוןÊבזיווגÊנשאÊתקע"גÊבשנתÊלפרקוÊכשהגיע
ÊמרתÊהצדיקתÊלהרבניתÊשניÊובזיווגÊ.זי"עÊזאווידקערÊהערשלעלÊרביÊהנקראÊמזאווידקאÊהירשÊצבי

ÊהצדיקתÊלהרבניתÊשלישיÊבזיווגÊנשאÊתרי"בÊשבטÊבי"חÊפטירתהÊולאחרÊ,ע"הÊריזל Êע"הÊלאהÊמרת
 בתÊהר"רÊזאנווילÊז"ל.

ÊלהÊניתנהÊופעםÊ,ביתוÊעבודתÊלשרתÊעוזרתÊהיתהÊאשרÊבביתוÊנתגדלהÊאחתÊיתומהÊשנערהÊוסיפר
ÊסלÊבתוךÊהכליםÊכלÊאתÊצברהÊוכאשרÊ,בביתוÊאשרÊזכוכותÊכליÊכלÊאתÊולנקותÊלהדיחÊזוגתוÊמאתÊצו
ÊמוראÊמחמתÊהנערהÊכיÊמאליוÊמובןÊ,לאחתÊאחתÊהכליםÊאתÊושברהÊרגליהÊהתמוטטוÊפתאוםÊ,אחת
ÊבחדרוÊרבינוÊבאזניÊגםÊצללוÊשבריםÊפעמוןÊקולÊוהנהÊ,חדלהÊלאÊעליהÊלצעקותÊהרבניתÊוגםÊ,נבהלה

ÊוהיהÊ?שומעÊאנכיÊאשרÊהרעשÊקולÊמהÊ:הגיעÊלשאולÊונפשוÊמחדרוÊבאÊוע"כÊ,המסוגרה Êכאשר
ÊמיניÊכוסÊלהÊוהושיטÊהחדרהÊרץÊמהרÊ,עומדתÊובפחדהÊנבהלהÊהנערהÊזאתÊכיÊהרואותÊעיניו
ÊמהרÊאךÊ,ההמהÊזכוכותÊשבריÊעלÊלהשגיחÊעתÊלאÊ:לזוגתוÊואמרÊ,נחתÊלנפשהÊלמצאÊ,מרקחת

 להחיותÊנפשÊהנערהÊואתÊרוחהÊשלאÊתפולÊחלילהÊלמשכבÊמחמתÊגדולÊמוראה.

 חשובÊבעיניÊצדיקיÊדורו.ÊובאוÊלבקרו,ÊכמוÊהגה"קÊר'ÊמאירÊא"שÊמאונגווארÊזי"ע, רבינוÊהיה

ÊצדקותוÊהרגישÊומרחוקÊ,שםÊדרךÊעברÊפעםÊזי"עÊמזידיטשובÊהירשÊצביÊ'רÊהרה"קÊכאשרÊוסיפר
ÊעלÊואמרÊ,עמוÊהשתעשעÊרבינוÊלבקרÊבאÊוכאשרÊ,ודירתוÊהאישÊאיהÊ,בנעימהÊשאלÊושאולÊ,הרמה

 רבינוÊכיÊלומדÊתורהÊלשמה,

ÊחופףÊלשמהÊתורהÊלימודÊכיÊ:זי"עÊישעיÊאורÊבעלÊמראפשיץÊישעיÊאשרÊ'רÊהרה"קÊאמרÊכןÊוכמו
 עליו,

 הגה"קÊר'ÊחייםÊצביÊהירשÊמאונגווארÊמאנהיימערÊזי"עÊאמר:ÊכיÊלמדÊתורהÊלשמהÊוכונתוÊלשמים,

 וכמוÊכןÊהעידÊהרה"קÊר'ÊצביÊהירשÊמליסקאÊזי"עÊשרבינוÊהי'ÊעוסקÊבתורהÊלשמה.

ÊעתותיוÊכלÊהקדישÊבעודוÊאשרÊעליוÊכתבÊזי"עÊמיהאליוויץÊאב"דÊגרינבערגÊאהרןÊ'רÊוהגה"ק
ÊהיתהÊהתורהÊהנכבדותÊומעלותיוÊהיקרותÊבמדותיוÊמפורסםÊ'והיÊחסדיםÊולגמילותÊולעבודהÊלתורה

 תחלתוÊלילהÊכיוםÊהאירÊלוÊכחשכהÊכאורה.

ÊצדיקÊברכתÊלקבלÊוזכהÊ,זי"עÊקודשÊזרעÊבעלÊמראפשיץÊצביÊנפתליÊ'רÊהרה"קÊבצלÊהתתופףÊרבינו
 מהרה"קÊר'ÊצביÊהירשÊבעלÊעטרתÊצביÊמזידיטשובÊזי"עÊואמרÊעלÊרבינוÊשהואÊלומדÊתורהÊלשמה.

ÊמובהקÊותלמידÊזי"עÊסופרÊחתםÊבעלÊמפרעשבורגÊסופרÊמשהÊרביÊהגה"קÊתלמידיÊמגדוליÊהיה
Ê,בנעימיםÊעמוÊהשתעשעÊרבוÊזי"עÊמשהÊישמחÊבעלÊאוהעלÊאב"דÊטייטלבויםÊמשהÊרביÊמהרה"ק
ÊוסיפרÊ,תלמידוÊברבינוÊעצמוÊוהתפארÊ,קדשוÊבפהÊתהלתוÊהיהÊותמידÊ,הימיםÊכלÊמלחבבוÊזזÊולא
Ê:לוÊואמרÊקראוÊ,בהיכלוÊלבקרוÊרבינוÊבאÊ,משכבוÊעלÊל"עÊחולהÊ'היÊזי"עÊמשהÊהישמחÊרבוÊכאשר

 קיםÊאהערÊשאולÊלעבין,ÊאיןÊפאךÊמיךÊאבÊמיטÊדייןÊתורה.

 ופעםÊקראÊרבינוÊבשםÊבכלÊביתיÊנאמןÊהוא.

ÊטרףÊהואÊכיÊשלוÊמדירהÊהגגÊאודותÊ,זי"עÊמשהÊישמחÊבעלÊלרבוÊבקובלנאÊרבינוÊבאÊאחתÊפעם

ÊדעןÊזיךÊמעןÊדארףÊדעםÊאויףÊ:זי"עÊמשהÊהישמחÊוהשיבÊ,לתקנוÊרוצהÊאינוÊהביתÊואדוןÊונשבר
ÊשטייטÊעסÊוויÊ!צעבראכןÊאיזÊוואסÊהמקדשÊביתÊהייליגןÊאויפןÊזיךÊמעןÊדארףÊאפרעדןÊ?אפרעדן

 (אשיÊישראל) לכוÊונשובהÊאלÊה'ÊכיÊהואÊטרף.

ÊבעצםÊאדרÊבי"דÊתשאÊכיÊפרשתÊ'הÊביוםÊמרומיםÊלגנזיÊנסתלק ÊומנחתוÊתר"טÊבשנתÊהפוריםÊיום
 בעירÊמיהאלאוויץ. כבוד

Êז"לÊגרינפעלדÊנחÊ'רÊהרה"חÊז"לÊגרינפעלדÊיצחקÊ'רÊהרה"חÊראשוןÊמזוויגÊבניוÊאחריוÊנשאר
 והרה"חÊר'ÊמאירÊיעקבÊגרינפעלדÊז"ל

Ê.זי"עÊלאדימערÊדק"קÊשו"בÊשפיראÊמשהÊ'רÊהגה"קÊשניÊמזוויגÊובנו  

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

 

הם שלמה אבר רביðו הרה"ק רבי שאול יחזקאל גריðפעלד בעל מגן שאול מליטשיק הðקרא רבי שאול ליטשיקער זי"ע ðולד באוהעל בשðת תקð"ג לאביו הגה"ק ר'  
זי"ע בן הגה"ק יל  גריðפעלד דומ"ץ באוהעל זי"ע בן הגה"ק ר' יהושע העשיל ראב"ד אוהעל זי"ע, ולאמו הרבðית הצ' מרת שרה ליפשא ע"ה בת הגה"ק ר' יהושע העש 

יעקב אב"ד לובלין   רבי ר' בðימין זאב וואלף זי"ע בן הגה"ק ר' יהודא לייב זי"ע בן הגה"ק המפורסם רביðו יהושע העשיל מקראקא בעל חðוכת התורה זי"ע בן הגה"ק  
ו שמו בישראל שאול אבי זי"ע בן הגה"ק רבי צבי הירש מלובלין זי"ע בן הגה"ק ר' דוב בער זי"ע בן הגה"ק רבי יהושע זי"ע. כשהכðיתו לבריתו של אברהם אביðו קרא  

 יהודה זי"עע ביחזקאל שאול על שם הגה"ק ר' שאול אב"ד אמסטערדאם בעל בðין אריאל זי"ע ויחזקאל על שם הגה"ק ר' יחזקאל סג"ל לאðדא אב"ד פראג בעל ðוד



 

 

 רבי מðחם מעðדל ב"ר משה זי"ע אב"ד קראטשין 
 יד אדר'א תפ"ט

ÊעלÊהקרויהÊאויערבאךÊמשפחתÊהיאÊנודעתÊשבישראלÊוהמיוחסותÊהעתיקותÊהמשפחות
ÊזוÊמשפחהÊשלÊשוניםÊענפיםÊ,שבגרמניהÊהסןÊשבמדינתÊאויערבאךÊמוצאהÊעירÊשם

 העמידוÊרביםÊמגדוליÊישראל,ÊמןÊגדוליÊהקדמוניםÊלמשפחהÊזוÊהואÊרבינוÊזי"ע.

 רבינוÊהיהÊגאוןÊקדמוןÊכאחדÊהראשוניםÊאישÊאלקיםÊקדוש.

 נסתלקÊלגנזיÊמרומיםÊי"דÊאדרÊראשוןÊפוריםÊקטןÊבשנתÊתפ"ט.

ÊחייםÊ'רÊהגה"קÊחתןÊזי"עÊלונשיץÊאב"דÊוואלףÊזאבÊ'רÊהגה"קÊ'הקÊבניוÊאחריוÊנשאר
 קראÊבגלוגאÊרבתיÊזי"עÊוהגה"קÊר'ÊאבוגדורÊאב"דÊחענטשיןÊזי"ע.

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

 

רביðו הגה"ק רבי מðחם מעðדל אויערבאך אב"ד קראטשין פולין זי"ע ðולד לאביו 
הגה"ק הðגיד ר' משה טארðיגראד זי"ע בן הגה"ק ר' מðחם מעðדל מרגליות אב"ד 

 פרעמישלא זי"ע חתן הגה"ק ר' אפרים זלמן שור מלובלין בעל תבאות שור זי"ע



 

 

 רבי יצחק ב"ר ðתן זי"ע מטולטשין 
 יד אדר'ב תר"ל

 

  זי"ע. רבינוÊהיהÊאישÊקדושÊמרוםÊמעם,ÊתלמידÊהרה"קÊר'ÊנחמןÊמברסלב

Ê15בגילÊÊועברÊבשניתÊנישאÊ,התגרשÊכשנתייםÊלאחרÊ,טשרקאסÊמהעירÊאישהÊרבינוÊנשא
  לגורÊבטולטשין.ÊאנשיÊקהילתÊטולטשיןÊהעריכוÊמאדÊאתÊרבינו.

 והתיישבÊבצפת, בשנתÊתרכ"חÊובהיותוÊרבינוÊכבןÊשישיםÊשנהÊעלהÊלארץÊישראל

ÊסמוךÊלקבורהÊוהובאÊ.תר"לÊשנתÊ'בÊאדרÊבי"דÊטובÊבשםÊמרומיםÊלגנזיÊשםÊונסתלק
 ונראהÊלקברוÊשלÊרבינוÊהביתÊיוסףÊזי"ע

ÊכמוÊממשÊשוטףÊגשםÊהיהÊשנפטרÊבעתÊכיÊהיאÊיוסףÊהביתÊידÊעלÊשנקברÊוהסיבה
Êשקוראי ÊחפרוÊאזיÊ,ראוÊולאÊבלילהÊהיהÊשזהÊמשוםÊוגםÊ,מהירותÊמרובÊאזיÊ,ענניםÊשבר

ÊהחברהÊוראוÊהגשמיםÊכשהפסיקוÊולמחרתÊ,שמהÊאותוÊוקברוÊיוסףÊהביתÊידÊעלÊקבר
ÊצפתÊרבניÊהרבניםÊאלÊפנוÊאזיÊ,יוסףÊהביתÊידÊעלÊפשוטÊאדםÊשקברוÊעשוÊמהÊקדישא
Ê,'וכוÊהיהÊהואÊמיÊלבררÊשצריכיםÊהרבניםÊפסקוÊקודםÊאבלÊ,משםÊאותוÊלפנותÊורצו
ÊספריÊאתÊחיברÊשאביוÊוהיותÊ,זי"עÊמברסלבÊנתןÊ'רÊהרה"קÊבןÊשהואÊלהםÊונתגלה
ÊעלÊשמעוÊוכןÊ,רביז"לÊדבריÊפיÊעלÊמפורשÊערוךÊהשולחןÊכלÊשבהםÊ,"הלכותÊלקוטי"

 רבינוÊזי"עÊשהיהÊאישÊמורםÊמעם,ÊולכןÊפסקוÊשישארÊבמקוםÊמנוחתו.

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

 

רביðו הרה"ק רבי יצחק שטרðהרץ מטולטשין זי"ע אחי הרה"ק ר' שכðא זי"ע הרה"ק ר' מאיר זי"ע הרה"ק ר' 
דוד צבי זי"ע ðולד בשðת תקס"ח לבן שðי לאביו הרה"ק ר' ðתן מברסלב זי"ע המכוðה גם רבי ðתן מðעמירוב 
בן הðגיד רבי ðפתלי הירץ שטערðהארץ ז"ל, ולאמו הרבðית הצדקות מרת אסתר שייðדל ע"ה בת הגה"ק ר' 

 דוד צבי אויערבאך זי"ע



 

 

 רבי יעקב קאפיל ב"ר קלוðימוס זי"ע רבי קאפיל ליקאווער 
 טו אדר'א תקכ"ט

ÊישריםÊדורÊנשתלשלÊממנוÊ,האריז"לÊוכתביÊהזוהרÊשרÊנוראÊאלקיםÊאישÊמפורסםÊגאוןÊהיהÊרבינו
ÊהיהÊ,פזרונוÊבצדקתÊשמוÊנודעÊועובדהÊבתורהÊלגדלותוÊבנוסףÊ,ישראלÊאלפיÊראשיÊוקדושיםÊגאונים
ÊוזכהÊ,הפריץÊמןÊשחכרÊ,טארניגראדÊלעירÊהסמוךÊליקאוועÊבכפרÊ(קרעטשמע)ÊמגיזעÊביתÊמחזיק

 לעשירותÊמופלגת,ÊוגמלÊשםÊחסדיםÊנפלאים.

ÊנפגשוÊיחדÊורשÊעשירÊ,תמידÊאצלוÊהתאכסנוÊרביםÊואורחיםÊ,ושבÊעוברÊלכלÊלרוחהÊפתוחÊהיהÊביתו
ÊאבותÊמסכתÊעלÊביתוÊזקןÊבספרוÊזי"עÊמקאמארנאÊצביÊאליעזרÊ'רÊהרה"קÊנכדוÊשמביאÊכמוÊ.בביתו

ÊממהÊזי"עÊמקאמארנאÊאייזיקÊיצחקÊ'רÊהרה"קÊאביוÊבשם ÊמיערוסלובÊשמעוןÊ'רÊמהרה"קÊשקיבל
ÊלרווחהÊפתוחÊביתךÊיהיהÊ:וזל"קÊזי"ע ÊוביןÊלענייםÊביןÊהעולםÊלכלÊלומרÊרצהÊ(מ"הÊפ"אÊאבות)

ÊבניÊשהםÊכמוÊיאכלוÊאלאÊ,מלאכולÊיתביישוÊלאÊבביתךÊלאכולÊענייםÊשכשיבואוÊ:והטעםÊ.לעשרים
Ê.יתביישÊלאכולÊלביתךÊעניÊכשיבואÊאזÊ,ענייםÊאלאÊלאכולÊבביתךÊמכניסÊאתהÊאיןÊשאםÊ,ממשÊהבית
ÊמלאכולÊעודÊיתביישÊלאÊהעניÊזהÊעבורÊ,עשיריםÊגםÊאצלךÊמכניסÊשאתהÊבךÊמכיריןÊכשענייםÊאבל
Ê.עניÊשהואÊבעבורÊדוקאÊאותוÊקראתÊולאÊישראלÊכלÊעםÊחסדÊלעשותÊשדרכךÊאחרÊשיאמרÊ,אצלך
ÊיתביישוÊולאÊ,ממשÊביתךÊכבניÊכלומרÊ:ביתךÊבניÊענייםÊשיהיהÊ:בסיפאÊהתנאÊשאמרÊמהÊוזהו
ÊשמעוןÊמו"הÊהישישÊהחסידÊהצדיקÊמהרבÊששמעÊשליט"אÊמאאמ"רÊשמעתיÊוכןÊ.כללÊאצלךÊמלאכול
ÊבדרךÊתמידÊמתנהגÊהיהÊמליקוועÊקאפילÊיעקבÊ'רÊהצדיקÊהגאוןÊהרבÊשזקיניÊזלה"הÊיערסלובÊמעיר
ÊהיהÊזלה"הÊקאפילÊ'רÊשזקיניÊ:הקדושÊמפיוÊשמעתיÊובה"לÊ.לעילÊשכתבתיÊכמוÊאורחיםÊהכנסת
ÊלהיותÊיכולÊוהיהÊ,עשיריםÊוביןÊלענייםÊביןÊשםÊושביםÊעובריםÊשהיוÊהאנשיםÊכלÊיוםÊבכלÊמכניס
ÊלהםÊנותןÊוהיהÊ,יותרÊעודÊואפשרÊ,אנשיםÊמאהÊלערךÊלשלחנוÊסביבÊאצלוÊיושביםÊשהיוÊיוםÊשהיה

 כמהÊמאכליםÊטוביםÊוכמהÊמשקאות,ÊוכלÊזהÊבליÊמעות.

ÊוהסתירÊהכליםÊאלÊנחבאÊרבינוÊהיהÊרבותÊשנים ÊÊÊ,רואהÊכלÊמעיןÊוצדקתוÊגאונותוÊואתÊמדריגותיו
ÊממחוזÊנודףÊעדןÊגןÊשלÊטובÊשריחÊאמרוÊ,ליקאוועÊלכפרÊמסביבÊנקלעוÊאשרÊהדורÊצדיקיÊואף

Ê.לכתÊובצנעÊבהסתרÊהואÊבריךÊהבוראÊאתÊהעובדÊצדיקÊאישÊשםÊמתגוררÊובוואדיÊ,ההיא Êנפלאות)
 הרבי)

Ê.חבורתוÊלבניÊלהמשיכוÊפעליםÊעשהÊואףÊ,קדושתוÊשגבÊזי"עÊהבעש"טÊמרןÊגילהÊלבסוף Êקדוש)
ÊנתקיימוÊדבריוÊואכןÊ,חסידיםÊיהיוÊכברÊחלציוÊיוצאיÊ:ואמרÊהפטירÊבידוÊעלהÊומשלאÊ(יעקב
ÊבתקופתםÊהחסידותÊמאוריÊמגדוליÊכמהÊביניהםÊ,ותרשישיםÊאראליםÊיצאוÊממנוÊכיÊ,במלואם
ÊמאטילÊשפרינצאÊמרתÊהצדקותÊהרבניתÊשבתוÊזי"עÊמלובליןÊהחוזהÊבעלÊיצחקÊיעקבÊ'רÊכהרה"ק

ÊהורוויץÊהלויÊאליעזרÊאברהםÊ'רÊלהגה"קÊנישאהÊע"ה ÊÊÊ.החוזהÊשלÊאביוÊזי"עÊשערברשיןÊאב"ד
Êזי"עÊרבינוÊבןÊזי"עÊמיוזעפוףÊאיילבויםÊישראלÊ'רÊהגה"קÊבןÊזי"עÊמיערוסלבÊשמעוןÊ'רÊהרה"ק
ÊרבינוÊבתÊע"הÊחנהÊמרתÊהצדקותÊהרבניתÊבןÊשהיהÊזי"עÊמקאמארנאÊאייזיקÊיצחקÊ'רÊהרה"ק

ÊהמליץÊמברכתו. זי"ע.וכןÊלהושעÊבכדיÊ,אליוÊליסעÊלאנשיםÊהבעש"ט (שלוחהÊאילה) 

ÊכבודÊומנוחתוÊתקכ"טÊבשנתÊקטןÊפוריםÊבשושןÊראשוןÊאדרÊט"וÊ'דÊביוםÊמרומיםÊלגנזיÊנסתלק
 בעירÊטארניגראד.

ÊלמחוזÊולקחוÊעגלותוÊעלÊמעלהוÊהיהÊבדרךÊמהלךÊבעניÊפגשÊכאשרÊהיתהÊרבינוÊשלÊדרכוÊוסיפר
ÊלהעלותÊהנמנעÊמןÊוהיהÊמקוםÊאפסÊעדÊהנוסעיםÊמרובÊהעגלהÊנתמלאהÊכאשרÊלפעמיםÊ,חפצו

Ê.העגלהÊלצדÊרגליÊהלךÊוהואÊלעניÊמושבוÊאתÊגםÊנותןÊהיהÊהעגלהÊעלÊאנשיםÊעוד  

ÊממנוÊביקשÊוכדרכוÊ,ובלואיםÊקרועיםÊבבגדיםÊלבושÊעניÊבאישÊפגשÊבדרךÊנוסעוÊמדיÊאירעÊפעם
ÊשיסכיםÊוהפצירוÊאליוÊוניגשÊהעגלהÊמןÊרבינוÊירדÊ.לעלותÊמיאןÊהלהÊאבלÊ,העגלהÊעלÊשיעלה
ÊיודעÊכיÊואףÊ,העגלהÊעלÊעמךÊשאסעÊביÊמפצירÊאתהÊמדועÊ:בתימהÊהעניÊשאלוÊ,עגלתוÊעלÊלעלות

 אניÊשלטובהÊכוונתך,ÊאמנםÊביןÊכךÊוביןÊכך,ÊיותרÊטובÊליÊללכתÊברגליÊמאשרÊלנסועÊבעגלה.

Êנתן"ÊהלשוןÊכפלÊמהוÊולכאורהÊ,לוÊתתןÊנתןÊ('יÊט"וÊראהÊפרשת)Ê'הקÊבתורהÊכתובÊ:רבינוÊלוÊאמר
ÊמציעאÊבבאÊמסכת)Êחז"לÊבזהÊדרשוÊכברÊואכןÊ?ללמדנוÊבאÊמהÊ"תתן ÊעלÊלהוסיףÊישÊאמנםÊ(ל"א

ÊשץפצירÊ,מקוםÊמכלÊלוÊ,תתןÊנתןÊ,ממךÊמליהנותÊמסרבÊכשהעניÊשאףÊלרבותÊבאÊשהפוסקÊ,דבריהם
ÊכןÊ,אכןÊ:לוÊאמרÊ,דבריוÊאתÊהעניÊכשמועÊ.העגלהÊעלÊלעלותÊממכםÊאבקשÊובכןÊ..שיקבלÊעדÊבו
ÊכיÊ,האומלליםÊהענייםÊלטובתÊאינהÊוחסדÊצדקהÊבעשייתÊכוונתםÊשכלÊחסדיםÊגומליÊכלÊדרךÊהוא
ÊאנכיÊויגעÊשעיףÊהאמתÊעלÊמודהÊהנניÊואמנםÊ,הבאÊלעולםÊלזכותÊלמעוןÊ,בלבדÊעצמםÊלטובתÊאם
ÊהגדולהÊבמצוהÊלזכותםÊרוצהÊאניÊאיןÊזהÊמשוםÊדוקאÊאךÊ,מאודÊעדÊכואבתÊורגליÊ,הדרךÊמטורח
 להחיותÊנפשÊמישראל,ÊשהריÊכלÊכוונתךÊאינהÊלטובתי,ÊאלאÊלטובתךÊלהרבותÊלךÊשכרÊלעולםÊהבא.

ÊאעשהÊאזיÊ,עגלתיÊעלÊלעלותÊרוצהÊאינוÊזהÊבשבילÊרקÊאםÊ:לעומתוÊוהשיבÊלדבריוÊהקשיבÊרבינו
ÊעלÊושבÊעלהÊועתהÊ,זוÊמצוהÊמשכרÊליÊיגיעÊאשרÊהבאÊעולםÊחלקÊאתÊלךÊאתןÊאניÊ,עסקÊעמך
ÊעלÊשאעלהÊשמקודםÊ,זהÊבתנאיÊרקÊאבלÊ,מסכיםÊהנניÊכןÊאםÊ:ואמרÊ,העסקÊעלÊהעניÊששÊ.העגלה
ÊרבהÊובשמחהÊ,דבריוÊאתÊמידÊקייםÊרבינוÊ..!זוÊבשכרÊאותיÊמזכהÊשהנךÊכףÊתקיעתÊליÊתתןÊהעגלה

 הקנהÊלוÊאתÊשכרÊהמצוהÊבתקיעתÊכףÊנאמנה.

 ÊאחתÊרקÊ,גדולÊעניןÊלךÊלגלותÊליÊישÊ:בקוליÊושמעÊהקשבÊעתהÊ:ואמרÊפיוÊאתÊהעניÊפתחÊאזÊאו
ÊכיÊ,נאמנהÊתדעÊידועÊ:ואמרÊוהמשיךÊ,דבריÊכלÊאתÊלדברÊכיליתיÊאשרÊעדÊתפסיקניÊאלÊנאÊ,שאלתי
ÊשירדÊהמוותÊלמלאךÊמעלהÊשלÊדיןÊמביתÊהפסקÊיצאÊוכברÊ,העולםÊמןÊלהסתלקÊפקודתךÊעתÊהגיע
ÊהצדקהÊממעשהÊשנוצרוÊמעלהÊמלאכיÊובאוÊנקבצוÊמידÊהפסקÊיצאÊאךÊכאשרÊויהיÊ,נפשךÊאתÊלקחת
ÊומיÊ,ממותÊתצילÊוצדקהÊ('בÊ'יÊמשלי)ÊכתובÊהלאÊ:הכבודÊכסאÊלפניÊוטענוÊ,שעשיתÊהרביםÊוהחסד
ÊעודÊנפשוÊאתÊלקחתÊהמותÊמלאךÊעלÊפקדתÊואתהÊ,בארץÊוחסדÊצדקהÊהעושהÊקאפילÊכרביÊכמוהו

 טרםÊהשיאÊאתÊבתוÊמאטיל,ÊהיתכןÊדברÊכזה,ÊהשופטÊכלÊהארץÊלאÊיעשהÊמשפט?

ÊעושיÊשעלÊ,הקב"הÊלפניÊטעןÊ,הדיןÊמדתÊעלÊגוברתÊהרחמיםÊשמדתÊהמותÊמלאךÊהואÊהשטןÊכראות
ÊלשםÊשלאÊהםÊמעשיהםÊכלÊכיÊ,ממותÊתצילÊצדקהÊ:הכתובÊלהמליץÊשייךÊאיןÊ,כזהÊדורÊשלÊצדקה
ÊגדולÊבחלקÊלזכותÊולמעןÊ,ברביםÊוכבודםÊשמםÊלפרסםÊכדיÊ,דורשיםÊעצמםÊטובתÊאםÊכיÊ,לשמים
ÊלעולםÊלרדתÊהשטןÊשעלÊאתרÊעלÊפסקוÊ,טענתוÊאתÊמעלהÊשלÊדיןÊהביתÊבשמועÊ.הבאÊלעולם
ÊרקÊ,שמיםÊלשםÊשלאÊוחסדÊצדקהÊמעשהÊעושהÊשאתהÊשטעןÊדבריוÊהיעמדוÊלראותÊולנסותךÊ,הזה
ÊככלÊעשיתיÊ!לנסותךÊנשלחתיÊאשרÊהמותÊמלאךÊהואÊאניÊ,לךÊדעÊ:העניÊוהפטירÊ,ולהנאתךÊלטובתך
ÊיצאתÊכןÊעלÊ,לבדוÊ'להÊבלתיÊרקÊמעשיךÊכלÊעושהÊשאתהÊ,וישרÊצדיקÊמצאתיךÊוהנהÊ,נצטוויתיÊאשר
ÊבתךÊאתÊלחופהÊלהכניסÊתזכהÊלמעןÊשניםÊוחמשÊעשריםÊעודÊחייםÊשנותÊלךÊויוספוÊבדינךÊזכאי
ÊאתÊיאירÊאשרÊ,היאÊתולידÊאשרÊבנהÊאתÊגםÊאםÊכיÊ,לבדÊבתךÊרקÊולאÊ,מאטילÊמרתÊהצעירה

 העולםÊומלואוÊבתורתוÊוקדושתו.Ê(קדושÊיעקב)

ÊאתÊאדםÊלשוםÊגילהÊלאÊרבינו
ÊהמותÊמלאךÊעםÊפגישתוÊדבר
ÊשעותÊורקÊ,האחרוןÊיומוÊעד
ÊאתÊגילהÊפטירתוÊלפניÊאחדות
ÊכלÊאתÊלהנוכחיםÊוסיפרÊסודו

 המאורעÊהנורא.

 ÊכלÊועלÊעלינוÊיגןÊהגדולÊזכותו
 ישראלÊאמן.

 מתורתו של רביðו זי"ע

אמו של הקדוש מוהרי"י מלובלין, שהקשה למה בי  הרה"ק ר' יצחק אייזיק מקאמארðא זי"ע מביא דברי תורה בשם רביðו וז"ל: ושמעתי משם אבי זקðי הגאון הקדוש מוה"ר יעקב קאפיל מלוקווא, א 
א ðקודת, והיכן ימצאו שבא בראש יהושע? ותירץ בל ðשתðה לכתוב בן בחירק ולא בסגול ככל המקרא? ואמר: דאיתא בדברי חז"ל שהיוד של שרי ðתðה בראש יהושע כידוע, והוקשה הא יוד של שרי ðחה

 שלקחו מן הסגול של בן שבא, וðשאר בן בחירק, כך אמר רביðו מוהרי"י מלובלון משם זקיðו, שהוא אבי אם אמי, והוא ðכון. (היכל הברכה)

רביðו הרה"ק רבי יעקב קאפיל מליקאווע הðקרא רבי קאפיל ליקאווער זי"ע ðולד 
 בערך בשðת ת"ן לאביו הרה"ק ר' קלוðימוס זי"ע



 

 

 רבי צבי הירש ב"ר אהרן שמואל זי"ע בעל קב הישר 
 טו אדר'ב תע"ב ...

 רבינוÊהיהÊגאוןÊוקדושÊבקיÊבתורתÊחה"ן,ÊאישÊאלקיםÊנוראÊמוכיחÊנפלאÊואישÊמופת.

 יתברךÊבמסורתÊנפש.Ê עובדÊהשם

 ÊמפתחÊשיצאÊכדיÊ,בביתוÊותפיליןÊציציתÊלהניחÊהאדםÊצריךÊ:הישרÊקבÊבספרוÊרבינוÊכתוב
ÊויכווןÊהמזוזהÊאצלÊיעמודÊ,שהותÊלוÊשישÊומיÊ,ותפיליןÊבציציתÊומעוטרÊמושלםÊוהואÊביתו
ÊעלÊידיוÊויעברÊהמזוזהÊעלÊידוÊיניחÊכךÊואחרÊ,במזוזהÊהמחוסרÊציציתÊפרשתÊלהשלים
ÊבזכותÊופשעÊמחטאÊיוםÊובכלÊהיוםÊואנצלÊהרהוריםÊממניÊהסרÊרבש"עÊ:ויתפללÊעיניו

 שלושהÊמצוותÊהאלו,ÊאשרÊהםÊשלשתןÊיחד.

Êמהגה"קÊמובהקÊותלמידÊזי"עÊפיורדאÊאב"דÊהעשלÊ'רÊהגה"קÊמתלמידיÊהיהÊרבינו
ÊÊ.זי"עÊיוסףÊיסודÊבעלÊרבתיÊדובנאÊאב"דÊיהודהÊב"רÊיאסקיÊיוסףÊ'רÊהמקובל Êועיקר

 תורתוÊקיבלÊמאביוÊהגדולÊזי"ע.

ÊגאנזÊהכהןÊיצחקÊ'רÊהגה"קÊבתÊע"הÊגוטלÊמרתÊהצדקיתÊלהרבניתÊנשאÊלפרקוÊכשהגיעו
 זי"עÊבןÊהגה"קÊר'ÊיהודהÊכ"ץÊזי"ע.

ÊאביוÊעםÊרבינוÊויצאÊווילנאÊעירוÊאתÊלעזובÊאביוÊנאלץÊרבותÊצרותÊעקבÊתט"וÊבשנת
 והלכוÊמגולהÊלגולהÊוהתישבÊבקראקאÊשבפוליןÊבשנתÊתל"ג.

ÊברביםÊודרשÊזי"עÊצורףÊהעשילÊ'רÊהגה"קÊהמקובלÊלקראקאÊמווילנאÊבאÊזמןÊובאותו
Êפק"בÊהישרÊקבÊבספרוÊממנוÊדברÊשמביאÊשיעורוÊממקשביÊהיהÊורבינוÊ,הקבלהÊבסודות

 ששמעתיÊמפהÊקדושÊה"הÊהאישÊהאלקיÊמהור"רÊהעשילÊצורףÊז"ל.

 רבינוÊחיברÊספריםÊיקריםÊספרוÊהמפורסםÊביותרÊה"הÊספרÊקבÊהישר.

ÊהיהÊזי"עÊמליזענסקÊאלימלךÊ'רÊהרביÊשהרה"קÊ(ק"הÊאות)ÊאלימלךÊאורÊבספרÊמובא
ÊכמספרÊ,פעמיםÊושניםÊמאהÊהספרÊאתÊולמדÊ,הישרÊקבÊהקדושÊבספרÊתמידÊמעיין

 פרקיÊהספר.

ÊילמדוÊשבנותיוÊ:בצוואתוÊכתבÊזי"עÊמפרעשבורגÊסופרÊחתםÊבעלÊסופרÊמשהÊ'רÊהגה"ק
 בספריÊמוסרÊויראהÊבשפהÊהמדוברתÊאידיש,ÊאשרÊבנויםÊומיוסדיםÊעלÊאגדותÊחז"ל.

 ÊרבוÊשכוונתÊ:כתבÊזי"עÊהעבריÊלבÊבעלÊשלעזינגערÊיוסףÊעקיבאÊ'רÊהגה"קÊותלמידו
 החתםÊסופרÊזי"עÊהיתהÊשילמדוÊבספרÊהקדושÊקבÊהישר.

 ÊכספרÊעליוÊממליץÊזי"עÊרבינוÊדבריÊאתÊבספריוÊרבותÊמזכירÊזי"עÊהחיד"אÊהגה"ק
 מעוררÊליראתÊה'ÊוהיהÊמצויÊעלÊשולחנוÊבעתותÊרצון.

ÊמאמרÊכשלומדיםÊ:אמרÊזי"עÊישראלÊעבודתÊבעלÊמקאזניץÊישראלÊ'רÊהמגידÊהרה"ק
 מהזוהרÊבספרÊקבÊהישר,ÊיותרÊמסוגלÊלהתעוררותÊממהÊשלומדיםÊבספרÊהזוהרÊעצמו.

ÊדהנהÊ:זי"עÊמאוסטרובצהÊהלויÊיחיאלÊמאירÊ'רÊהגה"קÊמסבירÊהמופלאיםÊדבריוÊולהבין
ÊדבריםÊלהביןÊיכולÊאינוÊ,נמוךÊממקוםÊנשמתוÊשבאÊמיÊולכןÊ,הנשמותÊהשתלשלותÊיש
Ê,הישרÊבקבÊזוהרÊשלומדÊשמיÊאמרÊכןÊועלÊ,נשמתוÊמשורשÊיותרÊגבוהÊממקוםÊהבאים
ÊכחÊכןÊגםÊשםÊנתןÊ,הישרÊקבÊשבעלÊמפניÊ,עצמוÊהזוהרÊבספרÊשלומדÊממיÊיותרÊמבין
ÊמספרÊשמתעורריםÊממהÊיותרÊולהתעוררÊלהתפעלÊנוכלÊלכןÊ,נשמתוÊשורשÊקדושת

 הזוהרÊעצמו.Ê(מאירÊעיניÊחכמים)

ÊכןÊכשמוÊהישרÊקבÊ:כ"אÊסימןÊמנחיליןÊישÊבספרוÊכתבÊזי"עÊקצינלבויגןÊפנחסÊ'רÊהגה"ק
ÊודבריוÊמישריםÊתוכחתÊכולוÊוהואÊ,דעתÊלמוצאיÊוישריםÊנכוחיםÊדבריוÊכיÊ,תהילתו

 נחמדיםÊויקרים.

Êזי"עÊמיÊשלÊשבתÊבעלÊאנקונאÊאב"דÊס"טÊסיניגאליאÊשבתיÊשמשוןÊיעקבÊ'רÊהגה"ק
ÊאמרÊרבאÊדגבראÊ[הישרÊקב]הרבÊכוונתÊהיאÊזוÊ:ומסייםÊזי"עÊרבינוÊבדבריÊלפלפלÊמאריך

 מילתאÊוצריךÊלדקדקÊולבארה.

ÊהספרÊאתÊשלמדÊעצמוÊעלÊסיפרÊזי"עÊמבעלזאÊשלוםÊשרÊבעלÊרוקחÊשלוםÊ'רÊהרה"ק
Ê(ק"בÊכמנין)ÊהישרÊקבÊהקדוש (חייםÊשפע)ÊפעמיםÊק"ב 

 ÊשלÊכיבושיןÊמדבריÊשאבÊזי"עÊמבעלזאÊשלוםÊהשרÊהרה"קÊשלÊשמיםÊהיראתÊכיÊוהעיד
 ספרÊקבÊהישר.(מדבריÊהרה"קÊר'ÊמשהÊאריהÊפריינדÊראב"דÊירושליםÊזי"ע)

 ÊדרךÊמתוהÊזי"עÊמליובאוויטשÊצדקÊצמחÊבעלÊשניאורסאהןÊמנדלÊמנחםÊ'רÊהרה"ק
ÊדיבורםÊהישר.(לקיטוÊקבÊהספרÊאתÊללמודÊומורהÊתלמידיוÊמגדוליÊלאחדÊ'הÊליראת

 מהרי"ץ)

ÊבצוואתוÊכותבÊזי"עÊמפילץÊצדיקÊשפתÊבעלÊיוסטמןÊאלעזרÊמנחםÊפנחםÊ'רÊהגה"ק
 (צוואהÊה')ÊילמדÊכלÊאחדÊלבניוÊקבÊהישרÊפעמיםÊרבותÊשיכנסÊבלבםÊמוסרÊוצניעות.

ÊראיתיÊ,הישרÊקבÊהבהירÊבספרÊעבריÊמדיÊ:בהקדמתוÊמצייןÊזי"עÊהקבÊרובעÊבעלÊהגה"ק
 והנהÊישÊבוÊדבריםÊנחמדיםÊונאהביםÊמרגליותÊצפונותÊוסמינותÊאשרÊלאÊראתםÊעיןÊכל.

 מתורתו של רביðו זי"ע

כתיב אם תגביה כðשר ואם בין כוכבים שים קðך משם אורידך ðאם ה' וג"ו. ע"ד הלצה יש לפרש 
הפסוק: רק ðקדים גמרא דברכות מ"ד: ואתם בערתם הכרם גזלת העðי בבתיכם כיון שהוא עðי היאך  
יכולין לגזול את העðי, כיון שאין לעðי שום דבר? א"ר חלבו אמר רב הוðא כיון שהעðי ðותן שלום 

 ולא החזיר לו שלום ðקרא גזלן. עיין שם.

הרבה בðי אדם ðכשלים בזה שאין מחזירין שלום לעðי וכד'. והðה העון זה ראיתי שרבים ðכשלים בו 
כשאדם ביðוðי ðותן שלום לעשיר אזי העשיר הוא מחזיר פðיו ממðו ומכל שכן כשעðי הוא ðותן 
שלום אזי איðו רוצה להביט בפðיו של העðי ועושה עצמו כאלו עיðו איðה רואה ואזðו איðה שומעת, 

 וא"כ לפי הגמרא הðזכר לעיל ðקרא גזלן.

וכל זה הוא מפðי גאוה יתירה שיש לו לאדם שאיðו רוצה להשיב לאדם ביðוðי ומכל שכן לאדם עðי 
ואביון, ומרוב הגאוה של העשיר הופך פðיו לצד אחר ומחמת זה העðי הוא מבוייש והופך פðיו לצד 
אחר, ודומה הדבר בעיðי כאלו הן ðשר שיש לו שðי ראשים ראשו אחד מהפך פðיו לצד אחד וראש 
השðי מהפך פðיו לצד אחר, ועל אדם בעל גאוה כזה ðאמר: אם תגביה כðשר משם אורידך ðאם ה' 

וגו'. כי הקב"ה הוא גבוה מעל גבוהים ויודע כל הðסתרות, הוא משפיל העשירים שעושין כן ומגביה 
 שפלים הן העðיים, והקב"ה עושה סולמות זה העðי יהיה בקרב ימים עשיר והעשיר עðי.

 כשמחזיר שלום לחבירו, הלבבות ðתקרבות זה לזה.

ע"כ אðי מזהיר לכל בר דעת להסיר מכשול זה מעל פðיו, להשיב לכל אדם כשðותן לו שלום יחזיר 
ויתן לו שלום אזי הלבבות יהיו קרובות. מה שאין כן כשהעשיר איðו שם לבו לפðות אל העðי אזי 

 צעק יצעק העðי במר לבו אל ה' ובודאי ישמע ה' את קול העðי כי חðון הוא

והðה ראיתי שיש בðי אדם עשירים ומחמת עשרן הוא בעל גאוה, והðה בðי אדם שהן חכמים גדולים 
ומחמת חכמתו שעמדה לו הוא בעל גאוה, מ"מ על אותן אðשים יש לי ללמוד זכות שיש להם קצת 
גאוה מחמת עושרם או מחמת חכמתם, אבל אðי כועס על אותן אðשים שאיðן מיוחסים ואין להם 

 תורה וחכמה ואין להם עושר למה ועל מה יהיה להם הגאוה ?

 לקרב העðיים ולהחזיר להם שלום, ואז הקב"ה יעשה שלום עליðו:

רביðו הגה"ק רבי צבי הירש קיידðובר בעל קב הישר זי"ע ðולד בפרðקפורט דמיין לבן יחידו לאביו הגה"ק ר' 
אהרן שמואל אב"ד קראקא בעל ברכת הזבח זי"ע (כשðכðס בבריתו של אברהם אביðו ע"ה קראו אביו אהרן, 
 ואחר כן בילדותו חלה והיה בסכðת חיים הוסיף לו אביו את השם שמואל) בן הגה"ק ר' ישראל קייðובר זי"ע



 

 

 רבי צבי הירש ב"ר אהרן שמואל זי"ע בעל קב הישר 
 ... טו אדר'ב תע"ב 

ÊאחדÊכלÊיצוהÊ:(במדברÊ'פÊחייםÊתוכחת)כותבÊזי"עÊפלאג"יÊחייםÊ'רÊהמקובלÊהגה"ק
ÊמוסרÊבספריÊבשיעורוÊהספרÊגמרÊבעצמוÊהואÊגםÊ,ועודÊהישרÊקבÊבספרÊללמודÊלבניו

 במוצאיÊשבת(צוואהÊמחייםÊאותÊל"ב)

 ÊחייםÊאותÊבספרוÊזי"עÊאלעזרÊמנחתÊבעלÊממונקאטשÊשפיראÊאלעזרÊחייםÊ'רÊהרה"ק
ÊומעשהÊ:ומסייםÊהישרÊבקבÊהמובאÊבעובדאÊהלכהÊלעניןÊדןÊ:י"בÊאותÊרס"וÊסימןÊושלום
ÊומזחיחיןÊמדחיןÊאיןÊבוודאיÊזצ"לÊהישרÊהקבÊהואÊקמאיÊביןÊמפורסםÊוקדושÊגאוןÊרב

 אותה.

ÊקבÊהספרÊאתÊמאודÊחיבבÊזי"עÊמסלוניםÊאברהםÊביתÊבעלÊווינבערגÊאברהםÊ'רÊהרה"ק
ÊאפילוÊ:בזה"לÊביתוÊמבאיÊלאחדÊפעםÊוהתבטאÊ,מצואÊעתÊבכלÊבוÊרגילÊוהיהÊהישר

 גאוניםÊאפילוÊצדיקיםÊדארפןÊדאסÊלערנען,ÊמזאלÊעסÊלערנען.

ÊהישרÊקבÊהקדושÊבספרÊכתובÊהריÊ:לוÊענהÊ,לעשותוÊהאילÊעניןÊבאיזהÊששאלוÊולאחד
 לעשותÊכךÊוכך.

ÊליזהרÊנאÊ:לאחיוÊבמכתבוÊכתובÊזי"עÊירושליםÊראב"דÊדושינסקיאÊצביÊיוסףÊ'רÊהרה"ק
ÊלהוציאÊרקÊבעלמאÊבראיהÊלאÊאבלÊ,וישרÊקבÊ,יועץÊפלאÊספרÊמוסרÊספריÊהרבהÊלקרות
ÊלקראתÊבהכנהÊוהסליחותÊהרחמיםÊבחודשÊוישרÊקבÊבספרÊלמדÊגםÊ.לחץÊהשפהÊמן

 הימיםÊהנוראים.Ê(מבנוÊהרה"קÊגאב"דÊירושליםÊזי"ע)

 ÊשמואלÊאמונתÊהספרÊג"כÊהדפיסÊוהואÊ,התורהÊעלÊהאיליםÊעופרÊספרÊחיברÊכןÊוכמו
 וספרÊתפארתÊשמואלÊמאביוÊהגז"ל.

 נסתלקÊלגנזיÊמרומיםÊט"וÊאדרÊשניÊבשנתÊתע"בÊומנו"כÊבעירÊפראנקפורט. 

ÊחסידÊאישÊוטמוןÊקבורÊפהÊקאיידנוורÊהירשÊמו"הÊהרבניÊהתורניÊ:קברוÊשעלÊהנוסחÊוכה
Êתע"בÊשניÊאדרÊט"וÊ'דÊיוםÊ'נפיÊזצ"לÊשמואלÊמ"רÊהגדולÊהרבÊבןÊצביÊמ"וÊה"הÊונאמן

 לפ"קÊתנצב"ה.

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן 

על כן אחי ורעי סורו סורו מן דרכי הגאוה ותראו לדבר עם כל אדם ולקרב העðיים ובפרט שצריך 
להקדים שלום לעðיים ומכל שכן מחויב להחזיר לו שלום, ואז עושה שלום במרומיו הוא יעשה 

 שלום עיðו וע כל ישראל אמן. (קב הישר פרשת מסעי)

צריך האדם להזהר כשיעשה סעודת מצוה, כגון מילה או סעודת אירושין או ðשואין וסעודת בר 
מצוה, יהדר להיות בתוך הקרואים עðיים ואביוðים, ולהשגיח עליהם בדברים ðאים.(קב הישר פרק 

 י"א)

סגולה לומר מזמור למðצח על אילת השחר ביום תעðית אסתר: וכל מי שצריך רחמים על איזה דבר 
שהוא צריך להתפלל, יקח פðאי לעצמו ביום התעðית אסתר, ויאמר תחלה מזמור כ"ב בספר 
תהלים :אילת השחר" ודרשו רז"ל דאסתר היתה ðקראת אילת השחר, ואח"כ ישפוך שיחו לפðי ה' 
ויבקש בקשתו ויזכיר זכות מרדכי ואסתר אשר בזכותם יעתר לו הקב"ה ויפתח לו שער רחמים 

 (קב הישר פרשת כי תבא פרק צ"ח)            ותקובל תפלתו ברצון

ויש עוד טעם לתעðית אסתר אשר גילה המגיד להרב בית יוסף ז"ל והוא, שהשגחת הקדוש ברוך 
הוא הוא תמיד על ישראל שהן ðחלתו ועדת סגולה והוא חפץ להצדיקם כדי להðחילן שכר טוב 
לעולם הבא, וביום שמגיע י"ד להיות ישראל שמחים וששים בו על תוקף הðס שעשה הקדוש ברוך 
הוא בהמן הרשע ובבðיו ובשאר שוðאי ישראל אז היא ðקראת שמחה של מצוה, ועל כן אמרו 

 רבותיðו ז"ל (מגילה דף ז' עמוד ב') "חייב איðש לבסומי בפוריא".

והðה יש לחוש פן על ידי ריבוי האכילה ושתיה ושמחה באין ישראל 
לידי חטא, לכן הקדים הקדוש ברוך הוא התעðית לפי שהתעðית היא 
סגולה להðצל על ידי התעðית מן החטא ולא יהיה כח להשטן ולילית 

 לקטרג עליהם ולהביאם לידי חטא מחמת ריבוי האכילה ושתייה.

וטוב לכוין כשיאמר פזמון במתי וכו' כשאומרים שומע תפלה והעבר 
תיפלה וכו' צריך לכווין שלא יבואו לידי חטא ועון ח"ו על ידי ריבוי 

 אכילה ושתיה ושמחת פורים.

 עðין תפלה על קברי האבות וצדיקים

ופירש״י: ״מלמד שהלך כלב על קברי  ויבא עד חברון (במדבר י"ג כ"ב) 
האבות להתפלל שם שיהיה ðיצול מעצת מרגלים. ומכאן ðתפשט המðהג 
יפה שבישראל שאðחðו הולכים על קברי אבות להתפלל ביום שמת בו 
אביו או אמו, ואף אם הוא במקום אחר באותו הפעם ביארצייט ואיðו 
במקום ששוכב שם אביו או אמו מכל מקום כשהולך על שאר קברי 

מתעוררים כל הðשמות שבגן עדן באותה  ישראל להתפלל מכל מקום 
התפלה וסדðא דארעא חד הוא, שהקב״ה גזר כן להיות ðפשות הצדיקים 
מצויין על הקברות לטובת ישראל שיהיו שומעין לתחיðות ותפלות 
ישראל הבאים להתפלל על הקברות, וכל מי שיש לו איזה צער יבא אל 
קברי אבותיו או שאר קברות ויודיע צערו להðפשות כי בעת שהðשמות 

והרוחות עולין  עדן  וðפשות שומעין תפלתן של החיים המתפללין על צערו אז עולין לרוחות שבגן 
עדן אשר שם ðשמות הקדושות ומעוררין האבות שבארץ ישראל ושם משתחווים לפðי  אל חדרי גן

 כסא הכבוד ומתפללין על החיים.

אכן כשהðשמה איðה זוכה עדיין למקומה בגן עדן העליון והיא עדיין ðדחית מחוץ לפרגודא קדישא 
וðדה וðעה אזי גם הרוח והðפש ðע וðד ובכל פעם באה הðפש ורוח בתוך הקבר ורואה הגוף מסובב 

בתולעים ופיו פתוח ותולעים מקשקשים בו וקרביו ובðי מיעיו מלאים רימה ותולעה אז הðשמה 
כשהגוף קדוש וטהור אזי מתעכל הבשר על  מתאבלת עליו כמש״ה: ״וðפשו עליו תאבל׳/ משאין כן

ידי העפר ואז ðעשה גופו ובשרו עפר ואפר תיכף ואיðו טובל שום צער של תולעים ורימה זהו שכר 
גופו ושכר הðשמה בגן עדן העליון עולה מיד וכן הרוח לגן עדן התחתון וכל שבת וראש חודש עולה 
הרוח לגן עדן העליון אשר שם היא הðשמה, ובה הוא אור וזיו הטהור יורדת למטה במוצאי שבת 
ויום טוב וראש חודש ואז עולה הðפש ומקבלת גם כן מהאור ומהזיו הטהור שקבל הרוח למעלה 
מðשמה שבגן עדן העליון ואז הðפש יורדת וðכðסת תוך הקבר וðוטלת ציור הגוף שהיו בחיותן 
בעולם הזה ובציור הזה עומדין ממש בגופות כמו שהיו בחיותן ועומדים על הקברים וðותðים שבח 

שמו על גודל מעלות אור הðשמה, וזיו פðיהם מאירים באור גדול ואז מרבין  והודיה לאל יתברך 
בשירות ותשבחות בציודן ממש עם העצמות מרוק מות ומגולמות בדמיון הגוף. ואלו היה רשות 
לבðי אדם לראותן היו רואים אותם בכל מוצאי שבת ומוצאי ראש חודש ויום טוב בדמיון גופות על 
הקברים ואו׳ שיר ושבח וזש״ה: ״כל עצמותי תאמרðה ה׳ מי כמוך״, אומרים אין כתיב כאן אלא 

 תאמרðה שאומרים המתים שירה ושבח בכל מוצאי שבת ויום טוב וראש חודש. (קב הישר)



 

 

 רבי שלום ב"ר ישראל איסר זי"ע בעל דברי ר"ש אב"ד לאקעðבאך 
 טז אדר תקפ"ה

ÊבנגלהÊופוסקיםÊבש"סÊתורהÊחלקיÊבכלÊובקיÊעצוםÊחריףÊהגדולÊלהגאוןÊנודעÊהיהÊרבינו
ÊביתוÊבניÊואתÊעצמוÊהתנהגÊ.חריףÊשלוםÊ'רÊבשםÊרקÊתארוהוÊלאÊדורוÊשבניÊעדÊ,ובנסתר
ÊשביליÊושיודעÊונוראÊגדולÊמופתÊולבעלÊאלקיםÊלאישÊמפורסםÊ'והיÊ,וטהרהÊבקדושה

 הרקיע.

ÊסעללעשÊאב"דÊהחייםÊצרורÊבעלÊקלייןÊשמעלקאÊשמואלÊ'רÊהגה"קÊהמובהקÊתלמידו
Ê.ז"לÊעקיבאÊרביÊהאלקיÊהקודשÊהתנאÊנשמתÊלוÊ'שהיÊזי"עÊרבינוÊרבוÊעלÊהעידÊזי"ע

בעלÊזכרוןÊיוסףÊבפיורדאÊזי"עÊ בנערותוÊלמדÊרבינוÊבישיבתÊהגה"קÊר'ÊיוסףÊשטיינהראט
ÊהורוביץÊאישÊהלויÊפנחסÊ'רÊהגה"קÊלישיבתÊהלךÊומשם Êזי"עÊהפלא"הÊבעל

ÊאדלערÊהכהןÊנתןÊ'רÊהגה"קÊבישיבתÊכןÊגםÊולמדÊ,ישיבהÊראשÊשםÊונעשהÊ,לפראנקפורט
ÊעםÊבפלפולÊבאÊבבחרותוÊכברÊ.הקבלהÊחכמתÊזהÊמרבוÊלמדÊבפרטÊ,בפראנקפורטÊזי"ע

ÊיוםÊ'רÊהגה"קÊעםÊדורוÊגאוני-ÊאלגאזיÊטוב ÊאריהÊ'רÊהגה"קÊזי"עÊאלגזיÊמהרי"טÊבעל
 בעלÊשאגתÊאריהÊזי"ע. לייב

 ÊÊמרתÊבצדקותÊלהרבניתÊנשאÊלפרקוÊרבינוÊכשהגעו Êרעכיל ÊרפאלÊ'רÊהגה"קÊבתÊע"ה
 ריעססÊאב"דÊעדינגעןÊלענגענויÊוכלÊמדינותÊשוויץÊזי"עÊשביתוÊהשליםÊרבינוÊעצמו.

ÊמרבינוÊממעשהÊוללמודÊולהודיעÊלידעÊוהגוןÊראויÊ,אנשבאךÊלאב"דÊנבחרÊתקמ"חÊבשנת
Ê,הגדולהÊעירÊאנשבאךÊבעירÊאב"דÊ'כשהיÊ,הקדושיםÊבניוÊבגידולÊנפשוÊמסרÊכמהÊעד
ÊשבתוÊאחתÊפעםÊשמעÊאחדÊבמקוםÊוגדולהÊתורהÊאצלוÊ'שהיÊ,עולםÊשלÊברומוÊשםÊוישב
ÊאתÊשיעזובÊבדעתוÊגמרÊמידÊ,דשםÊהקהלÊראשÊשלÊבתוÊעםÊלטהעאטערÊלילךÊרוצה
ÊקראוהוÊובאמתÊ,וכיו"בÊטהעאטערÊשםÊשאיןÊקטניםÊבכפריםÊרקÊרבנותÊויקבלÊ,העיר
ÊבטחÊובנותיוÊבניוÊלגדלÊשיוכלÊבמקוםÊרקÊרבנותÊשוםÊקיבלÊואלÊ,גדולותÊקהלותÊלכמה
ÊאברהםÊ'רÊהגה"קÊהבכורÊהקדושיםÊבניוÊושתיÊ,חדשותÊשםÊבליÊוהיראהÊהתורהÊדרכיÊעל
ÊזלמןÊשלמהÊ'רÊהגה"קÊואחיוÊזי"עÊבלאקענבאךÊממקומוÊשמילאÊאברהםÊביתÊשו"תÊבעל
ÊלויתÊבליÊמקוםÊלאיזהÊאוÊלשוקÊלילךÊהניחÊלאÊזי"עÊשלמהÊיריעותÊבעלÊמאקאוועÊאב"ד
ÊדברÊיראוÊשלאÊ,וכיו"בÊהרעÊלשוןÊישמעוÊשלאÊ,מפורסםÊוצדיקÊמופלגÊחכםÊתלמיד
ÊשלÊהצבועÊבסמלÊלאÊואףÊ,רשעÊאדםÊבפניÊיסתכלוÊשלאÊולשמרםÊ,הגוןÊושאינוÊהאסור

 אישÊכזה.

ÊשיצאÊאחרÊמידÊבניוÊבשניÊוהסתכלÊלקבלוÊמוכרחÊ'שהיÊרשעÊאישÊאליוÊבאÊאחתÊופעם
ÊככהÊ,עמוÊהקטניםÊבניוÊ'ובÊ,עצמוÊוטבלÊטהורהÊלמקוהÊבניוÊ'בÊעםÊרץÊמביתוÊהרשע
ÊלמיÊואשרÊ,כמוהוÊלעשותÊשיכולÊמיÊאשרÊ,וקדשיםÊגאוניםÊשנעשוÊבניוÊגידלÊוכיו"ב

 שלמדÊממנוÊאופןÊודרךÊלגידולÊבניו.(מליציÊאש)

 ÊנאדÊבעירÊובשנתÊשטאמפפעןÊלאב"דÊתקנ"בÊבשנת-ÊמשםÊ,שאמאדיÊמחוזÊוכולÊאטאד
ÊבחצותÊנשבהÊוהואÊשםÊמלחמהÊהייתהÊתקס"טÊובשנתÊפרויקירכעןÊאב"דÊלהיותÊעלה
ÊהודיעוÊלבסוףÊ.להצילוÊאחריהםÊרדפוÊהעירÊאנשיÊ.הצרפתיםÊידיÊעלÊמביתוÊלילה
ÊנתנוÊהעירÊאנשיÊ.עץÊעלÊיתלהÊכןÊלאÊושאםÊרבÊכסףÊבסכוםÊלפדותוÊשיכלוÊהשובים
ÊבתורÊלאקענבאךÊעברÊכןÊאחרÊוהצילהוÊהמבוקשÊלסכוםÊהגיעÊשלאÊאףÊעלÊרבÊכסף

 אב"דÊשעלÊשמהÊהואÊנקראÊעדÊהיום.

Ê.אגדהÊדבריÊוקצתÊהש"סÊעלÊר"שÊדבריÊספרוÊרקÊכעתÊנדפסוÊולאÊחיבוריםÊהרבהÊחיבר
ÊשהואÊרבינוÊשלÊספרוÊעלÊאמרÊזי"עÊוהמדינהÊניקלשבורגÊאב"דÊבנעטÊמרדכיÊ'רÊהגה"ק
Êהגה"קÊ.דעתוÊלסוףÊלירדÊיכולÊבש,סÊהבקÊורקÊ,עמקותוÊגודלÊלשערÊואיןÊ,ופלאÊהפלא
Êשו"ת)ÊרבינוÊאתÊמאודÊמאודÊכיבדוÊזי"עÊמפרעשבורגÊסופרÊחתםÊבעלÊסופרÊמשהÊ'ר

 ח"סÊחו"מÊסימןÊקכ"ז)

ÊחוליןÊשיחתÊשחÊלאÊכברÊפטירתוÊלפניÊושניםÊ,פטירתוÊיוםÊרבינוÊידעÊימיוÊבאחרית
Êזי"עÊאברהםÊ'רÊהגה"קÊלבנוÊכתובÊהסתלקותוÊלפניÊשבועותÊ'ודÊ,כלוםÊדיברÊלאÊוכמעט
ÊשנולדÊביוםÊאדרÊט"זÊוביוםÊ.העליוןÊבמשפטÊטרודÊשהואÊמפניÊ,בקיצורÊלוÊכתבÊשלכן
ÊמיוםÊצדיקיםÊשלÊשנותיהםÊממלאÊשהקב"הÊבוÊוקייםÊתקפ"הÊבשנתÊשנהÊשבעיםÊלפני

 ליום.ÊנסתלקÊלגנזיÊמרומיםÊומנוחתוÊכבודÊשם.

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן.

רביðו הגה"ק רבי שלום אוללמאðן הðקרא ר' שלום חריף בעל דברי ר"ש אב"ד 
לאקעðבאך אוðגארן זי"ע ðולד בט"ז אדר בשðת תקט"ו בפיורדא לאביו הפרðס 

 הצדיק הגה"ק ר' ישראל איסר זי"ע



 

 

 רבי אלעזר מðחם מעðדל ב"ר משה זי"ע לעלוב ירושלים 
 [א]טז אדר'ב תרמ"ג 

Ê,אמיתיÊהקודשÊרוחÊבעלÊעליוןÊוקדושÊגדולÊמופתÊאישÊהיהÊרבינו ÊהיהÊ,למרחקיםÊצופותÊשעיניו
ÊשדבריוÊישועותÊכפועלÊהתפרסםÊ,מזדעזעÊהיהÊתפילתוÊהשומעÊכלÊ.עליוןÊבחסדÊומחנךÊמדריך

 נשמעיםÊבשמים.

ÊיסוריםÊעצמוÊעלÊקיבלÊהואÊ.מגרסיהÊפומיהÊפסקÊולאÊולילהÊיומםÊבתורהÊועמלÊיגעÊהרבי
ÊידיÊעלÊלאÊאבל'ÊהמיליםÊתחתÊ,הווידויÊאתÊהחלÊבטרםÊ,יוהכ"פÊבתפילתÊ.ישראלÊשלÊלכפרתם

עלÊידיÊיסורים.ÊכשהיהÊעולהÊעלÊערשÊיצועו,ÊהיהÊמפשילÊכותנתו,ÊולנגדÊ יסוריםÊהיהÊאומרÊואפילו
ÊאנוכיÊ,להםÊהניחיÊ:ואמרÊלהÊהרשהÊלאÊ,ולהניסםÊלגרשםÊמשביקשהÊ.פרעושיםÊנגלוÊהרבניתÊעיני

 קראתיÊלהםÊבכדיÊשיקיזוÊאתÊדמיÊוימצצוÊאתÊלשדי.

ÊנפשוÊלהרוותÊראשוÊעלÊימינוÊשתÊאביוÊוגםÊרואיוÊכלÊבעיניÊחןÊנושאÊויהיÊהנערÊנתנכרÊמנעוריו
ÊומברכותÊמעלÊשמיםÊממגדÊהתפרנסהÊנשמתוÊ.והמקוםÊהזמןÊמפגעיÊולשמרוÊמעדןÊהיוצאÊמנהר
ÊמחזיקÊכליÊלךÊשאיןÊענוותוÊ,כנתינתהÊוברקיםÊבקולותÊ,האשÊמןÊשפיללÊתפילותÊ,מתחתÊשגברוÊאביו
ÊשניםÊ.הארץÊבקרבÊולתהילהÊלשםÊיצאוÊבמעלותיהÊונתעלהÊשעלהÊחסידותÊ,הימנהÊוברכהÊטובה
Ê.רביÊולהיותÊשכזהÊאבאÊברכיÊועלÊשכזהÊבביתÊלגדולÊרבותאÊזוÊאיןÊכיÊ:רבינוÊאמרÊמכןÊלאחרÊהרבה
ÊאוÊבישראלÊרביÊוצומחÊבתיםÊולנגעיÊאדםÊבניÊלנגעיÊחשוףÊ,פשוטÊלאבÊפשוטÊבביתÊנולדÊהיהÊאילו

 אזÊהיוÊכאןÊפניםÊלחידוש.

ÊכןÊכמוÊ,קאפטעןÊגעלעÊדערÊהירשלמיÊהלבושÊאתÊותיקןÊבירושליםÊהחסידיÊהישובÊבראשÊעמד
ÊהיהÊאחתÊפעםÊמשוםÊ,המדרשÊבביתÊשמןÊנרותÊכ"וÊלייכטערÊההענגÊתלייתÊהמנהגÊאתÊתיקן

ÊבעלÊשינאוואÊשושלתÊראשÊהאלבערשטאםÊשרגאÊיחזקאלÊ'רÊהרה"ק ÊבארץÊזי"עÊיחזקאלÊדברי
ÊשארÊבליÊהשלחןÊעלÊמונחיםÊהיוÊשהנרותÊראהÊשבתÊובלילÊ,קודשÊשבתÊעלÊרבינוÊאצלÊוהיהÊישראל
Ê.במקדשÊשבותÊאיןÊ:לוÊענוÊ?האסורÊלדברÊבסיסÊנעשהÊהשלחןÊהלאÊ:משינאוואÊהרה"קÊאמרÊ,דברים
Ê?כאןÊהרעשÊמהÊושאלÊ,משהוÊשאירעÊהרגישÊכךÊאחרÊאבלÊ,מעשהÊבשעתÊשםÊהיהÊלאÊרבינו
ÊשבתÊשלÊהנרותÊיניחוÊלאÊוהלאהÊשמהיוםÊאמרÊזי"עÊמשינאוואÊהרה"קÊעםÊשהיהÊמהÊלוÊכשסיפרו
 כיÊאםÊעלÊההענגÊלייכטערÊשהיהÊתלויÊבגג,ÊועשאוÊכ"וÊנרות,ÊומאזÊוהלאהÊמדליקיםÊכךÊבלעלוב.

ÊסעודהÊלאכולÊישבÊשלאÊונהגÊ,שעותÊגביÊעלÊשעותÊהמערביÊבהכותלÊלילÊבכלÊלהתפללÊנהגÊרבינו
 ורביםÊמתחמיםÊלאורו,ÊוהרבהÊנוושעÊמברכתוÊהטהרה. אלאÊאםÊאורחÊאוכלÊעמו,

ÊלהרעÊוביקשוÊהמקוםÊתושביÊערביםÊלוÊנטפלוÊ,בכותלÊרגליוÊדרכוÊכאשרÊ,שבתÊבלילÊ,אחתÊפעם
ÊעלÊהרביÊמשסבÊ.יעשהÊאשרÊאתÊלראותÊוציפוÊ,לביתוÊמהכותלÊהדרךÊלאורךÊאשÊהציתוÊהםÊ.לו
Ê.והתעלותÊדבקותÊברובÊהשמימהÊהטהורותÊבעיניוÊוהביטÊמקומוÊעלÊעמדÊ,למקוםÊוהגיעÊעקבותיו

 לפתעÊכבתהÊלהÊהאשÊוהרביÊומלוויוÊהמשיכוÊבדרכםÊהביתה.

Ê,ע"הÊגערישÊהערשÊהר"רÊהמשמשÊ.עזיםÊגשמיםÊלרדתÊהחלוÊ,ערביתÊבתפילתÊעומדוÊבעתÊ,פעם
Ê,דםÊוצמאÊערביÊבליעלÊבןÊלמקוםÊהגיחÊלפתעÊ.בדומייהÊוהמתיןÊעמדÊ,במטרייהÊעליוÊשסוכך
ÊעלÊממחבואÊצופהÊכשהואÊנפשוÊעלÊנמלטÊהגבאיÊ.נמרצותÊמכותÊוהכהוÊבאכזריותÊבוÊלהלוםÊשהחל
ÊכמלואÊממקומוÊהרביÊזעÊולאÊנעÊלאÊעתÊאותהÊבכלÊ.אבניםÊעליוÊלהשליךÊהוסיףÊשגםÊהערבי
ÊדםÊזבÊהרביÊשלÊגופוÊכלÊכיÊ,לחרדתוÊהגבאיÊהבחיןÊ,בגדיוÊאתÊוהסירÊ,לביתוÊמשחזרÊרקÊ.נימה

 ופצעיםÊנפערוÊבוÊלרוב.

Ê'הקÊהאבותÊשב"קÊבערבÊ:ואמרÊ,להםÊנתןÊלאÊבערש"קÊחברוןÊלעיה"קÊלנסועÊאנ"שÊשרצוÊפעםÊהיה
 באיםÊלכותלÊהמערבי.Ê(נטיעותÊשמעון(

Êדוד'לÊרביÊ.המקטרתÊהצתתÊלצורךÊבוערתÊגחלתÊלוÊשיביאÊ,דוד'לÊ'רÊמבנוÊרבינוÊביקשÊ,אחתÊפעם
ÊנאלץÊוהואÊידוÊכףÊאתÊכמובןÊצרבהÊהיאÊ.בידוÊהגחלתÊאתÊנטלÊולתומוÊ,קטוןÊנערÊעתÊבאותהÊהיה
ÊכשהואÊבוÊגערÊבמעשיוÊהאבÊהבחיןÊ.לוÊלמוסרהÊוביקשÊאביוÊלפניÊבאÊכאשרÊ,ידÊאלÊמידÊלהעבירה
ÊהגחלתÊובתוכהÊפשוטהÊכשידוÊ,עומדוÊעלÊדוד'לÊנותרÊ.'?אבאÊבפניÊעומדיםÊכךÊהאםÊ:בוÊנוזף

 הצורבתÊוהמתיןÊבסבלנותÊעלÊלנטילתהÊבידיÊהאב.

ÊערביÊמטבעÊלוÊיתןÊשאםÊ:רבינוÊלוÊאמרÊ,לבנוÊחאלאקעÊשיעשהÊמרבינוÊאחדÊאישÊביקשÊאחתÊפעם
ÊשערותÊגזזÊורבינוÊ,המטבעÊהאישÊנתןÊ,לבנוÊהחלאקעÊיעשהÊאזÊגדולÊסכוםÊשהואÊעטשידעÊבשם

ÊלמטהÊהדלתÊעלÊוהקישÊלרבינוÊאביוÊהלךÊ,ל"עÊמאודÊהילדÊנחלהÊימיםÊכמהÊאחרÊ.הילד Êרבינו)
ÊהאבÊאיךÊ,געזונטÊזייןÊוועטÊערÊ,גייןÊאהייםÊקענסטÊ:רבינוÊאליוÊצעקÊ(העליונהÊבקומהÊגרÊהיה

 שויןÊגעמאכטÊאÊפדיוןÊפארÊאים.Ê(תפארתÊביתÊדוד)

ÊהתגוררÊ,רבינוÊשלÊבנוÊזיע"אÊמלעלובÊשלמהÊצביÊדודÊרביÊהרה"קÊנישואיÊאחרÊראשונהÊבשנה
ÊחגÊעלÊשםÊשישארÊמדוברÊוהיהÊ,זי"עÊממאגרובÊפנחסÊרביÊהרה"קÊלחותנוÊסמוךÊצפתÊבעיה"ק
ÊבוÊמכתבÊאביוÊרבינוÊשיגרÊהסוכותÊחגÊובהתקרבÊ,ביתוÊבחצרÊסוכתוÊאתÊהרדצ"שÊוהקיםÊ,הסוכות
ÊהיהÊכיÊבאמרוÊחמיוÊסירבÊתחילהÊ,במחיצתוÊעמוÊלשבותÊהסוכותÊלחגÊלירושליםÊשיעלהÊמבקשו
ÊהסכיםÊ,בתוקףÊכךÊעלÊעומדÊשרבינוÊכשראהÊמכתביםÊחילופיÊכמהÊלאחרÊאךÊ,אצלוÊשיהיהÊמדובר
ÊלראותÊהיטיבÊאביוÊכמהÊלדעתÊנוכחÊלביתוÊהרדצ"שÊכששבÊהסוכותÊחגÊאחרÊויהיÊ.ברירהÊבלית
ÊהסוכותÊחגÊובאמצעÊ,כבידותÊמאבניםÊישןÊכותלÊהיהÊלסוכתוÊסמוךÊ,ירושלימהÊאליוÊשיעלהÊבדרשו

 התמוטטÊהכותל,ÊוכלÊאבניÊהכותלÊנפלוÊעלÊסוכתו,ÊוכמעטÊולאÊנשארÊממנוÊשרידÊופליט.

ÊמרתÊהצדיקתÊלהרבניתÊנשאÊלפרקוÊרבינוÊכשהגיע Êע"הÊמאטילÊפייגא ÊהלויÊצביÊ'רÊהרה"קÊבת
ÊאליעזרÊאברהםÊ'רÊהרה"קÊבןÊזי"עÊמלובליןÊהחוזהÊבעלÊיצחקÊיעקבÊ'רÊהרה"קÊבןÊזי"עÊהורוויץ
 משברשיןÊזי"עÊולמעלהÊבקודשÊעדÊהרה"קÊרביÊישעיהÊהלויÊאישÊהורוויץÊבעלÊהשל"הÊהקדושÊזי"ע.

ÊהקדושÊאביוÊנסתלקÊימיםÊע"בÊואחרÊ.ישראלÊלארץÊ'הקÊאביוÊעםÊביחדÊרבינוÊעלהÊתקל"זÊבשנת
ÊורבינוÊ,ע"הÊהנביאÊזכריהÊקברÊלידÊהמזרחיתÊלחומהÊסמוךÊהזיתיםÊבהרÊכבודÊומנוחתוÊטבתÊבי"ג

 מילאÊמקומו.

ÊעתהÊכיÊ,הגוללÊסתימתÊאחרÊמידÊ,מקומוÊהממלאÊרבינוÊנענהÊ,אביוÊשלÊהסתלקותוÊאחריÊוסיפר
ÊמוזכריםÊבוÊדרחמיÊפתקא)ÊבקוויטלעךÊאותיÊלפוקדיÊטובותÊישועותÊלפעולÊגדולÊרצוןÊעתÊהוא
ÊזוÊשמחהÊבוודאיÊכיÊחשבוÊהמהÊ,שמיםÊבשמיÊשמחהÊזמןÊהואÊכעתÊכיÊ(ורחמיםÊישועהÊלדברÊשמות
ÊאתÊיודעיםÊוכיÊ,להםÊופירשÊהוסיףÊשרבינוÊאלאÊ,טובÊשכולוÊלעולםÊהצדיקÊפניÊקבלתÊמשוםÊהוא

ÊÊלזהÊזהÊהמלאכיםÊושואליםÊ,השמימהÊבסערהÊעלהÊהקדושÊאביÊכיÊ,עושהÊמהÊזוÊשמחה-ÊÊÊמי
ÊוכשנתעוררÊ,שחוקÊמרובÊשחקוÊכולםÊהמ"מÊהואÊשאניÊוכששמעוÊ,הזהÊבעולםÊמקומוÊאתÊממלא

 מתורתו של רביðו

ת ִעָּמðּו ׂשוֹ ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפיðּו ּוְלׁשֹוððֵּו ִרָּנה ָאז ֹיאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִּדיל ה' ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶּלה. ִהְגִּדיל ה' ַלעֲ 
ג') לעתיד לבוא כאשר ייגאלו עם בðי ישראל ויגדיל הקב"ה את חסדו -ָהִייðּו ְׂשֵמִחים. (תהלים קכ"ו ב'

עמם, יבואו הגויים וישאלו: מדוע הגדיל ה' לעשות עם אלה, וכי צדיקי גמורים היו בכל שðות 
הגלות, ומדוע יקבלו שכר רב כל כך? על זה יעðו להם בðי ישראל ויאמרו: הגדיל ה' לעשות עמðו, 
על כי הייðו שמחים, הייðו על אף רוב הסבל והצרות הרבות שסבלðו בשðות הגלות לא משה 
השמחה מלבðו לעולם, ותמיד התחזקðו בבורא כל עולמים בשמחה של מצוה, ועל כן בדין הוא 

 שðיטול שכר טוב.

כמו כן פירש רביðו הפסוק: ָהלֹו ֵיֵל ּוָבֹכה ðֵֹׂשא ֶמֶׁש ַהָּזַרע ֹּבא ָיבֹוא ְבִרָּנה ðֵֹׂשא ֲאֻלֹּמָתיו. (שם ו') 
שלא בשמחה אלא בעצבות, אזי ðושא רק משך הזרע, אבל אם בוא יבוא בריðה, אזי ðושא 

 אלומותיו, חבילי חבילים של שפע.

היה מרגלא בפומיה דרביðו לומר כשאדם קם משלחðו אחר הסעודה ומðער את הספר שהחזיקו 
מהפרורים, מקיים בזה כל השðה מצות התורה למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי 
חייך. ופעם היה מעשה, בליל התקדש חג הפסח בא חסיד אחד לבית רביðו והתחðן לפðיו שיבקש 
רחמים על אשתו שחלתה אðושות, השיב לו רביðו: שמא ðשאר חמץ בביתך? חזר האיש לביתו 
ובדק בחורין ובסדקין, אך לא מצא כל פירור של חמץ, ושב אל הרבי בפחי ðפש, אמר לו רביðו צא 

רביðו הרה"ק רבי אלעזר מðחם מעðדל בידרמאן מלעלוב ירושלים זי"ע אחיו של הרה"ק ר' יצחק דוד זי"ע ðולד בשðת תקפ"ז לאביו הרה"ק ר' 
משה מלעלוב בעל תפארת משה זי"ע בן הרה"ק ר' דוד ראש שושלת לעלוב בעל מגדול דוד זי"ע בן הרה"ק ר' שלמה צבי זי"ע ולמעלה בקודש 
זי"ע, ולאמו הרבðית הצדיקת מרת רבקה רחל ע"ה בת הרה"ק ר' יעקב יצחק רביðאוויטץ ראש שושלת פרשיסחא הðקרא דער יוד' הקדוש 
מפרשיסחא זי"ע בן הרה"ק ר' אשר מפרשעדבורז זי"ע בן הגה"ק ר' אלחðן אב"ד גריðצא זי"ע ולמעלה בקודש ממשפחת רבðים מפוארת אשר 

ת יחוסם מגיע עד להגה"ק ר' יצחק הלוי זי"ע אחיו של הגה"ק ר' דוד הלוי בעל טורי זהב אב"ד לבוב זי"ע בן הגה"ק ר' שמואל הלוי זי"ע. בשע 
לידתו ðתðמðם אביו הרה"ק רבי משה מלעלוב תðומה קצרה וכשהקיץ סיפר ששלושה צדיקים באו אליו כעת מעולם העליון לבקשו שיקרא שם 
בðו שיוולד לו כעת על שמם. לשðיים מהם, שהם הרה"ק ר' אלעזר מליזעðסק זי"ע בðו של הרה"ק הרבי רבי אלימלך זי"ע, והרה"ק ר' מðחם 

 הבטחתי, ולצדיק השלישי לא ðעðיתי, ולכן לא אגלה את שמו. ולכן ðקרא שמו בישראל, אלעזר מðחם מעðדיל -מעðדיל מרימאðוב זיע"א 



 

 

 רבי אלעזר מðחם מעðדל ב"ר משה זי"ע לעלוב ירושלים 
 [ב]טז אדר'ב תרמ"ג 

 שחוק,ÊשמחהÊוגילÊבשמיםÊהואÊעתÊרצוןÊלהוושעÊבכלÊמיניÊהשפעותÊטובות.

ÊÊמתאיםÊוהעניוÊבעיניוÊהשפלÊרקÊ,ההכנעהÊשםÊעלÊ,כנעןÊארץÊנקראתÊישראלÊארץÊ,אומרÊהיהÊרבינו
 לארץÊישראל.

ÊוהשכיבוהוÊבחדרוÊהכניסוהוÊ,למכבירÊמשקאותÊמשתייתÊבפוריםÊ'הקÊבשולחנוÊפעםÊנתבסםÊ,רבינו
ÊהירשÊצביÊ'רÊבקודשÊהמשמשÊנדהםÊמאדÊמהÊאולםÊ,הפתחÊאתÊוסגרוÊמביסומוÊשינוחÊמיטתוÊעל
Ê,בנחתÊשבחדרÊהשולחןÊידÊעלÊיושבÊמצאוÊ,רגעיםÊכמהÊלאחרÊתיכףÊהחרכיםÊמןÊכשהציץÊגעריש
ÊטעםÊלאÊוכאילוÊהתבסמותÊשלÊסימןÊשוםÊעליוÊניכרÊולאÊ,בהÊשקועÊוכולוÊבתורהÊעוסקÊכשהוא
ÊהשיבוÊ,כךÊעלÊממנוÊלשאולÊשהעיזÊעדÊהירשÊצביÊ'רÊבעיניÊהפליאהÊנשגבהÊ.ייןÊשלÊטעמוÊעכשיו
ÊמותרÊהזהÊהיחודÊשיודעÊמיÊובכןÊ,משכרותוÊהאדםÊאתÊלהוציאÊשבכוחוÊיחודÊישנוÊ,הפלאÊומהÊ:רבינו

 )ליקוטיÊדבריÊדוד( לוÊלהשתכר.

ÊלקרואÊאותוÊשלחהÊאשתוÊ,רציניÊבאופןÊילדוÊנחלהÊפעםÊז"לÊבלטינשטרÊזיידילÊ'רÊהרה"חÊסיפר
ÊאשתוÊ.רבוÊאלÊללכתÊרצהÊזי"עÊמלעלובÊמנדילÊאלעזרÊרביÊבהרה"קÊמאודÊדבוקÊשהיהÊוהואÊלרופא

Ê.לרופאÊלקרואÊנאלץÊוהואÊהתעקשה
ÊאלעזרÊלרביÊוהלךÊהתישבÊהדרךÊבאם
ÊלוÊוסיפרÊהילדÊאתÊלהזכירÊמנדיל
Êקא דו Êלקרוא ÊהתעקשהÊ שאשתו
ÊלוÊנתןÊמנדילÊאלעזרÊרביÊ.לרופא
ÊאתÊשידוךÊלוÊוצוהÊסוכרÊחתיכת
ÊבתוךÊזהÊאתÊולהשיםÊלאבקÊהחתיכה
ÊשאלוÊלאשתוÊולהגידÊסגורותÊמעטפות
Ê,הוהÊכךÊ...הרופאÊשנתןÊהתרופותÊהם

 והילדÊנתרפא.Ê(מלכותÊביתÊדוד)

ÊעםÊלהכנסÊנהגוÊירושליםÊמבניÊרבים
ÊלמעןÊנו ÊאלÊרבי ילדיÊה'חאלקע'
ÊדברÊהתרחשÊאחתÊשנהÊ.במצוהÊיתחיל
ÊמיÊמכלÊרבינוÊדרשÊכמנהגוÊשלאÊ,פלא
ÊכסףÊסכוםÊ'ב'חלאקעÊלכבדוÊשרצה

ÊÊ נגרטןÊÊÊ-רב, וי ÊדודÊהר"רÊסיפר
ÊÊירושליםÊמעיה"ק–ÊÊÊביןÊשנמנהÊאבי

ÊגדולÊסכוםÊלשלםÊנאלץÊהחסידים
ÊזמןÊכעבורÊאולםÊ,רבינוÊשלÊדעתוÊלסוףÊירדÊלאÊאישÊ.הרביÊעליוÊהשיתÊאשרÊככלÊ,כספוÊממיטב
ÊעשהÊשרבינוÊהילדיםÊכלÊ:פלאÊזהÊוראהÊ,רביםÊחלליםÊרח"לÊוהפילהÊבעירÊילדיםÊמגיפתÊפרצהÊקצר

Ê,רבÊכסףÊמאבותיהםÊוקיבלÊ'ה'חלאקעÊלהם-ÊÊלאÊמהםÊאחדÊואפילוÊ,ושלמיםÊבריאיםÊנשארוÊהם
 )תפארתÊביתÊדוד( נפלÊאוÊנפגעÊבמגיפהÊהמשתוללת.

ÊהצדיקתÊאמוÊ.מחייוÊנואשוÊוהרופאיםÊ,הכבדÊדלקתÊ,קשהÊמחלהÊרבינוÊאתÊתקפהÊהשלושיםÊבשנתו
ÊהאםÊחלתהÊשבועÊבאותוÊ:כןÊואמנםÊ.שלהÊחייםÊשנותÊכ"הÊבמתנהÊלוÊנותנתÊשהיאÊאזÊהכריזה

 ושבקהÊחיים,ÊורבינוÊהבריאÊוקםÊממיטתÊחליוÊוהוסיףÊאחרÊכןÊלחיותÊעודÊכ"הÊשנים.

ÊפוריםÊבירושליםÊדמוקפיןÊפוריםÊמוצאיÊ'בÊאדרÊבט"זÊמרומיםÊלגנזיÊנסתלק ÊשבתÊמוצאי)Êהמשולש
Ê(מלכהÊמלוהÊבסעודתÊקודש ÊאיחלÊשיכרÊכוסÊלעצמוÊמזגÊ,פוריםÊלסעודתÊידיםÊנטלתÊאחר

ÊאתÊוהשיבÊ"...ישראלÊשמע"ÊקראÊ'צדקנוÊמשיחÊלביאתÊבמהרהÊשנזכהÊרצוןÊיהי'ÊאמרÊ,"לחיים"
 ומנוחתוÊכבודÊבהרÊהזיתיםÊלידÊקברÊאביוÊהק'. נשמתוÊליוצרה.

ÊשמילאÊזי"עÊשלמהÊצביÊדודÊ'רÊהרה"קÊהקדושיםÊבניוÊאחריוÊנשאר ÊירחמיאלÊ'רÊהרה"קÊ,מקומו
 יוסףÊזי"עÊוהרה"קÊר'ÊאלתרÊאברהםÊנתןÊנטעÊמסאסנאווצאÊזי"ע

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן.

ובדוק בספר פלוðי שעייðת בו בשבת כשאכלת 'קוגעל', שמא ðשארה בו אטריה בודדת, חזר לביתו 
חמץ בעין. מיד עמד וביער החמץ ועלתה  -ולהפתעתו מצא כי ðתאמתו דברי רביðו, ומצא האטריה 

 ארוכה לאשתו. (תפארת בית דוד)

יכול אðי לפטור את כל העולם כולו מן הדין, (מסכת  משום רבי שמעון בר יוחאי  אמר ר' ירמיהו 
סוכה מ"ה:). יש לבאר על פי מה דאיתא (מסכת שבת צ"ב:) פלוגתא בין חכמים לרבי שמעון בשðים 
שהוציאו ככר לרשות הרבים וכל אחד מהם בפðי עצמו איðו יכול, חכמים מחייבים ורבי שמעון 
פוטר. ובפרק חלק (מסכת סðהדרין צ"א.) אמר ליה אðטוðיðוס לרבי גוף וðשמה יכולין לפטור עצמן 
מן הדין, כיצד גוף אומר ðשמה חטאת, שמיום שפירשה ממðי הריðי מוטל כאבן דומם בקבר, וðשמה 

אומרת גוף חטא שמיום שפירשתי ממðו הריðי פורחת באויר כצפור. אמר ליה אמשול לך משל למה 
הדבר דומה, למלך בשר ודם שהיה לו פרדס ðאה והיה בו בכורות ðאות והושיב בו שðי שומרים אחד  
חיגר ואחד סומא, אמר לו חיגר לסומא בכורות ðאות אðי רואה בפרדס, בא והרכיבðי וðביאם 
לאכלם, רכב חיגר על גבי סומא והביאום ואכלום. לימים בא בעל פרדס אמר להן בכורות ðאות 
היכן הן, אמר לו חיגר כלום יש לי רגלים להלך בהן, אמר לו סומא כלום יש לי עיðים לראות, מה 
עשה הרכיב חיגר על גבי סומא ודן אותם כאחד. אף הקב"ה מביא ðשמה וזורקה בגוף ודן אותם 
כאחד, ע"כ. ויש לומר דרבי שמעון לשיטתו דסבירא ליה שðים שעשו וכל אחד בפðי עצמו איðו יכול,  
הרי הם פטורים, אם כן יכול הוא לשיטתו לפטור כל אחד מן הðבראים בטעðה זו ששðים שעשאוהו 

 פטורים.

לעלוב בעל תפארת משה זי"ע בן הרה"ק ה מרביðו הרה"ק רבי אלעזר מðחם מעðדל בידרמאן מלעלוב ירושלים זי"ע אחיו של הרה"ק ר' יצחק דוד זי"ע ðולד בשðת תקפ"ז לאביו הרה"ק ר' מש
רה"ק ר' יעקב יצחק רביðאוויטץ ראש ת ה ר' דוד ראש שושלת לעלוב בעל מגדול דוד זי"ע בן הרה"ק ר' שלמה צבי זי"ע ולמעלה בקודש זי"ע, ולאמו הרבðית הצדיקת מרת רבקה רחל ע"ה ב 

ממשפחת רבðים מפוארת אשר   ודש שושלת פרשיסחא הðקרא דער יוד' הקדוש מפרשיסחא זי"ע בן הרה"ק ר' אשר מפרשעדבורז זי"ע בן הגה"ק ר' אלחðן אב"ד גריðצא זי"ע ולמעלה בק 
ידתו ðתðמðם אביו הרה"ק רבי משה מלעלוב ת ליחוסם מגיע עד להגה"ק ר' יצחק הלוי זי"ע אחיו של הגה"ק ר' דוד הלוי בעל טורי זהב אב"ד לבוב זי"ע בן הגה"ק ר' שמואל הלוי זי"ע. בשע

' אלעזר מליזעðסק זי"ע בðו של ק ר תðומה קצרה וכשהקיץ סיפר ששלושה צדיקים באו אליו כעת מעולם העליון לבקשו שיקרא שם בðו שיוולד לו כעת על שמם. לשðיים מהם, שהם הרה" 
 רא שמו בישראל, אלעזר מðחם מעðדילהבטחתי, ולצדיק השלישי לא ðעðיתי, ולכן לא אגלה את שמו. ולכן ðק -הרה"ק הרבי רבי אלימלך זי"ע, והרה"ק ר' מðחם מעðדיל מרימאðוב זיע"א 



 

 

 רבי אברהם ב"ר שלום שכðא זי"ע מפרוהביטש הðקרא דער קלייðער מלאך
 יז אדר תקע"ו

ÊדורוÊבנוÊבפיÊונקראÊובפרישותÊבקדושהÊהיתהÊהנהגתוÊקדושÊאלקיםÊאישÊהיהÊרבינו
 בתוארÊדערÊקליינערÊמלאך,

 כשהגעוÊלפרקוÊנשאÊבתÊהרה"קÊר'ÊיוסףÊמשהÊמקרסנאÊזי"ע.

ÊואחיוÊ,שניםÊעשרהÊששÊכבןÊאזÊהיהÊורבינוÊ,'הקÊאביוÊנסתלקÊתקס"גÊבשנתÊסוכותÊערב
ÊמקוםÊאתÊלמלאותÊרבינוÊנבחרÊהצעירÊגילוÊעלÊואףÊ,ששÊכבןÊהיהÊזי"עÊמריזשיןÊהרה"ק
ÊאתÊרבינוÊערךÊהסוכותÊחגÊלילÊהיוםÊבאותוÊועודÊ,פראהביטשÊבעירÊכאדמו"רÊאביו
Ê,שםÊהחגÊאתÊלשבותÊשנשארוÊ'הקÊאביוÊוחסידיÊתלמידיÊבמעמדÊאלפיםÊעםÊיחדÊשלחונו

 אחריÊחזרםÊמלווייתÊרבםÊהק'.

Ê.זי"עÊמריזשיןÊהקטןÊאחיוÊאתÊאתוÊרבינוÊלקחÊ,קידושÊלעשותÊלסוכהÊכניסתוÊקודם
ÊלאמםÊוכשהגיעוÊ,טובÊיוםÊגוטÊברכתÊלהÊלברךÊע"הÊהצדיקתÊהרבניתÊאמםÊאלÊונכנסו
ÊמהÊדברÊלוÊלשלוחÊוצריכיםÊ,חדשÊאורחÊבשמיםÊעתהÊלוÊישÊהשי"תÊהנהÊ:רבינוÊאמר
ÊועשהÊלהסוכהÊונכנסÊ,קידושÊלוÊאעשהÊרקÊ,לוÊלשלוחÊאוכלÊומהÊ,כנהוגÊהאורחÊלכבוד
ÊזוÊמהÊלשמחהÊ,אמוÊאותוÊשאלהÊ,מאודÊבשמחהÊרבינוÊהיהÊהשלוחןÊעריכתÊבעתÊ,קידוש
ÊשעותÊכמהÊאחרÊכךÊכלÊשמחÊ'היÊלאÊפשוטÊאבÊלוÊ'שהיÊפשוטÊאישÊאפילוÊוהלאÊ?עושה
ÊהיכןÊעדןÊבגןÊאבינוÊשלÊמקומוÊאתÊרואהÊהייתÊאלמליÊ:רבינוÊלהÊענהÊ.אביוÊפטירתÊשל

 הואÊהייתÊגםÊכןÊבשמחה.

ÊעלÊהעידÊזי"עÊאפטאÊשושלתÊראשÊישראלÊאוהבÊבעלÊהעשילÊיהושעÊאברהםÊ'רÊהרה"ק
 רבינו,ÊשיכולÊלהביטÊמסוףÊהעולםÊועדÊסופו.

ÊמיÊעלÊרבש"עÊ:הסתלקותוÊקודםÊכסלוÊבח"יÊאמרÊזי"עÊממעזיבושÊברוכ'לÊ'רÊהרה"ק
ÊטוביםÊבניםÊהניחÊזי"עÊמפרוהביטשÊשלוםÊשרביÊשמעתיÊאמנםÊ?העולםÊאתÊמניחÊאתה

 אתÊשניÊהמאורותÊהגדוליםÊר'ÊאברהםÊואחיוÊר'Êישראל.

ÊדבוקיםÊשהיוÊהצדיקיםÊאותםÊביןÊנמנהÊשרבינוÊ:אחיוÊרבינוÊעלÊהעידÊמרוזיןÊהרה"ק
 תמידÊבשםÊיתברךÊשמוÊבליÊהפסקÊשלÊרגע.

ÊכבןÊלימיםÊצעירÊבהיותוÊתקע"גÊבשנתÊאדרÊלחודשÊטו"בÊמרומיםÊלגנזיÊנסתלקÊרבינו
 כ"וÊומנוחתוÊכבודÊבעירÊפראהביטשÊלידÊקברÊאביוÊהק',

ÊשבניÊליÊמגיעהÊמהÊמפניÊ:לוÊואמרהÊזי"עÊמאפטאÊלהרה"קÊהסתלקתוÊאחרÊהלכהÊאמו
ÊמהÊ,ביותרÊהגבוההÊלמדריגתוÊהגיעהÊבנךÊ:זי"עÊמאפטאÊהרה"קÊלהÊענהÊ?בחייÊימות

 עודÊהיהÊלוÊלעשותÊבעולםÊהזה..

 רבינוÊלאÊהשאירÊאחריוÊזש"ק.

 חלקÊבדבריÊתורתוÊנאספוÊבספרÊעיריןÊקדישין.

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

רביðו הרה"ק רבי אברהם פריעדמאן מפרוהביטש זי"ע אחיו של הרה"ק ר' ישראל ראש שושלת רוזשין זי"ע ðולד בשðת 
תקמ"ז לבן בכורו לאביו הרה"ק ר' שלום שכðא מפרוהביטש זי"ע הðקרא בפי כל דער גרויסער רבי שלום בן הרה"ק ר' 
אברהם המלאך בעל חסד לאברהם זי"ע בן האיש אלקים המגיד הגדול ר' דוב בער ממעזריטש זי"ע. ולאמו הרבðית הצדקðות 

 מרת חוה ע"ה בת הרה"ק ר' מקאריסטשוב זי"ע. וקרא שמו ישראל אברהם על שם זקðו הרה"ק ר' אברהם המלאך זי"ע



 

 

 רבי אברהם ב"ר ישעי'לע זי"ע מקערעסטיר
 יח אדר'א תרפ"ז

Ê'רÊהרה"קÊאלÊנסעהÊזי"עÊרבינוÊשלÊאמוÊהצדיקתÊהרבניתÊ:ישעיהוÊבארÊמיÊבספרÊסיפר
Êהרה"קÊאךÊ,קיימאÊשלÊזרעÊלהÊשיבטיחÊממנוÊוביקשהÊזי"עÊמנאדבורנאÊמרדכי
ÊהאטÊ'ישעיÊדייןÊ?מירÊצוÊקומסטוÊוואסÊ:להÊואמרÊמלהבטיחÊהשתמטÊזי"עÊמנאדבורנא
ÊשהרביÊהיותÊ,לפניוÊוטענהÊ,בוÊלהפצירÊהרבתהÊהיאÊברםÊ!הימלÊאיןÊוועגÊפרייעןÊאÊדאך

Ê,שלהםÊשדכןÊהיה Êישע'לעÊ'רÊהרה"קÊשלÊרבוÊזי"עÊמליסקאÊהערשל'עÊ'רÊהרה"קÊכי]
ÊאתÊקייםÊישעי'לעÊ'ורÊ,סאקמערÊלמחוזÊתסעÊ,להנשאÊתצטרךÊכאשרÊ:לוÊאמרÊזי"ע
ÊוהואÊזי"עÊמנאדבורנאÊהרה"קÊאלÊהתדבקÊושםÊ,סאטמארÊלמחוזÊונסעÊרבוÊפקודת
ÊבןÊלהÊשיבטיחÊ,בוÊוהפצירÊ,זש"קÊלהםÊשיהאÊלדאוגÊעליוÊכןÊעלÊ[השידוךÊאתÊלוÊהציע
Ê,להבטיחÊסירבÊמנאדבורנאÊהרה"קÊאךÊ.שנהÊועשריםÊמאהÊאחריÊקדיש'לÊלהÊשיהאÊ,זכר
ÊישועותÊלפעולÊהגדולÊכוחוÊידעהÊהרבניתÊברםÊ?להבטיחÊיוכלÊאניÊכלוםÊ:באמרוÊוהתנצל
ÊועמדהÊ!געשעפטןÊדיÊקעןÊאיךÊ,רביציןÊאÊאויךÊביןÊאיךÊ:ואמרהÊממנוÊהרפתהÊלאÊכןÊעל
ÊונתרצהÊ!קדיש'לÊליÊיבטיחÊשהרביÊעדÊמכאןÊיוצאתÊאיניÊ:ואמרהÊוהתעקשהÊהחדרÊבפתח
Ê,וואסÊווייסטוÊ:ואמרÊהוסיףÊאךÊ,קדיש'לÊלהÊוהבטיחÊ,לבקשתהÊזי"עÊמנאדבורנאÊהרה"ק
Êכוונתו.[כאשרÊפירשÊולאÊדבריוÊסתםÊ,!קדיש'לÊאÊאיםÊפארÊאויךÊזייןÊשויןÊוועטÊדאס
ÊאחריהÊרבינוÊאמרÊ,תרפ"בÊתמוזÊכ"כÊביוםÊע"הÊשרהÊמרתÊהצדיקתÊהרבניתÊאמוÊנפטרה
Ê,קדישÊאחריוÊגםÊאמרÊ,תרפ"הÊאיירÊ'גÊביוםÊישעי'לעÊרביÊאביוÊנפטרÊוכאשרÊ,קדיש
ÊהובנהÊואזÊ,ימיוÊבדמ"יÊלעולמוÊונסתלקÊ,נשיאותוÊימיÊארכוÊלאÊאךÊמקומוÊמילאÊורבינו
ÊאחריÊקדישÊיאמרÊשרבינוÊקדשוÊברוחÊשחזהÊזי"עÊמנאדבורנאÊהרה"קÊכוונתÊלמפרע
ÊבןÊבעודוÊויסתלקÊימיםÊיאריךÊלאÊ,פטירתםÊאחרÊקדישÊבאמירתÊיגמורÊוכאשרÊ,הוריו

Ê[שניםÊמ"ד Êתרמ"גÊשבטÊ'יÊוביוםÊבמלואהÊנתקיימהÊזי"עÊמנאדבורנאÊהרה"קÊהבטחת
ÊפעמיםÊוהרבהÊ,קשיםÊומכאוביםÊמחלותÊחייוÊימיÊכלÊסבלÊרבינוÊאולםÊ,זי"עÊרבינוÊנולד

 חשבוÊשכברÊהגיעÊלשעריÊמות,ÊאךÊבדרךÊנסÊנתרפאÊבכלÊפעםÊממחלתו.

 ÊעדÊ,ליוםÊמיוםÊוהלכהÊגברהÊומחלתוÊ,רבינוÊנחלהÊשפעםÊהדורÊמופתÊבספרÊוסיפר
ÊולאÊ,מרÊבבכיÊהתייפחÊהקשהÊמצבוÊלאביוÊנתוודעÊכאשרÊ,לחייוÊנואשÊאמרוÊשהרופאים
ÊהורגלוÊשלאÊמפניÊ,ואנחותיוÊבכיותיוÊלקולÊנבהלוÊומקורביוÊביתוÊבניÊ,לנפשוÊמרגועÊמצא
ÊמעירÊז"לÊבערקאוויטשÊהערשÊירמיהÊ'רÊהרה"חÊאתÊויבקשוÊ,כזאתÊממנוÊלשמוע
ÊופתחÊהערשÊירמיÊ'רÊנכנסÊ.רוחוÊאתÊלהרגיעÊולנסותÊישעי'לעÊ'רÊעלÊליכנסÊ,גיבארט
ÊשלÊצווארוÊעלÊמונחתÊחדהÊחרבÊכאשרÊאףÊ('יÊברכותÊמסכת)Êחז"לÊאמרÊהלאÊ:לוÊואמר
ÊאףÊ,ומרפאÊארוכהÊלהעלותÊובידוÊ,יוכלÊכלÊהקב"הÊוהלאÊ,הרחמיםÊמןÊיתייאשÊאלÊ,אדם

Ê.כברÊהתייאשוÊהרופאיםÊכאשר ÊÊÊקאÊהחולהÊבניÊמצבÊדאÊעלÊלאÊ"ישעי'לעÊ'רÊלוÊאמר
ÊלפניÊשופךÊיהודיÊשכאשרÊבנפשיÊדמיתיÊומעולםÊמאזÊכיÊ,אנחותיÊרבוÊזאתÊעלÊרקÊ,בכינא
ÊעתהÊברםÊ,ביתיÊבתוךÊהצרהÊהיתהÊכאילוÊ,בצרתוÊמצטערÊהנניÊאזיÊ,לבבוÊמצוקתÊאת
Ê,זוÊמדהÊלידיÊהגעתיÊלאÊשעדייןÊ,לדעתÊנוכחתיÊ,דויÊערשÊעלÊמוטלÊיקיריÊבניÊכאשר
ÊנפשיÊזאתÊועלÊ,אחרÊיהודיÊשלÊממחלתוÊיותרÊבנפשיÊפגעהÊבניÊשלÊמחלתוÊכיÊ,והראיה

ÊאומÊאשאÊזייןÊאיךÊקעןÊאזויÊוויÊ:בזה"לÊואמרÊוהמשיךÊ.תשתוחחÊעלי-ÊוועןÊאזÊ,מענטש
 מייןÊאברהם'לעÊאיזÊנישטÊגעזונט,ÊזאלÊאיךÊשפירןÊמערÊווייטאג,ÊוויÊבייÊאÊצווייטןÊאיד!.

ÊבירכוÊעלÊגידלÊנפלאותÊבישועותÊידוÊעלÊנושעוÊרביםÊמופתÊבעלÊקדושÊאישÊהיהÊרבינו
 וכמוÊאביוÊהיהÊדרכוÊבקודשÊבפעולותÊצדקהÊוחסד,Ê אביו

ÊמסעמיהאליÊמהרש"גÊהגה"קÊמישיבתÊבחוריםÊקבוצתÊיצאהÊשישיÊמלילותÊשבחדÊוסיפר
ÊאחריÊ,ישעי'לעÊ'רÊהרה"קÊבצלÊבשב"קÊשםÊלשבותÊכדיÊלקערעסטירÊרגליÊוהלכוÊ,.זי"ע
Ê,מהדרךÊועייפיםÊרעביםÊהםÊכאשרÊ,הבוקרÊבאשמורתÊלשםÊהגיעוÊ,ומפרכתÊארוכהÊדרך
ÊהוכנוÊכברÊאשרÊהמאכליםÊושארÊהחלותÊשלÊהטובÊריחםÊהריחוÊ,החצרÊאלÊבהתקרבם
ÊשםÊהתהלךÊ,לחצרÊנכנסוÊכאשרÊ.יותרÊעודÊרעבונםÊגדלÊומזהÊ,שב"קÊסעודותÊלכבוד

Ê,אליהםÊרבינוÊניגשÊ,שהגיעוÊהבחריםÊבקבוצתÊהבחינוÊוכאשרÊ,זי"עÊ'הקÊאביוÊעםÊרבינו
ÊדבריÊאביוÊכשמעוÊ.הבוקרÊארוחתÊלאכולÊלכוÊ?התפללתםÊכברÊבחוריםÊ:להםÊואמר

ÊבלשוןÊאלאÊ,יהודיםÊפניÊמקבליםÊכךÊלאÊ:לוÊאמרÊ,רבינו ÊגייטÊ,הונגעריגÊזענטÊאירÊ:זה
 אנבייסן!ÊואםÊעדייןÊלאÊהתפללו,ÊכברÊילכוÊמעצמםÊלהתפלל.

ÊראיתיÊכןÊואחרÊשליט"אÊיראיםÊקהלÊאב"דÊיונגערÊאליעזרÊיהודאÊ'רÊמהרה"גÊשמעתי
ÊעםÊווייטצעןÊדרךÊרבינוÊנסעÊאחתÊפעםÊ.אברהםÊביתÊאבותÊבתיÊבספרÊזהÊהמעשה
ÊאזÊונתוודעÊ,הדרךÊאםÊעלÊלהטעקסיÊבענזיןÊלקחתÊדלקÊתחנתÊידיÊעלÊועמדוÊטעקסי
ÊלוÊוליתןÊאתוÊולדברÊלראותוÊלשםÊובאוÊ,הזהÊהטעקסיÊבתוךÊיושבÊשרבינוÊאנשיםÊלכמה
ÊבפתקאÊבבקשתוÊמרבינוÊוביקשÊ,ל"עÊבניםÊחסרÊאחדÊאישÊהיהÊובתוכםÊ,'וכדÊקוויטעל
ÊעכשיוÊ,נוÊ:זהÊעלÊרבינוÊלוÊוענהÊהשי"תÊבעזרÊזכריםÊבניםÊלוÊשיהיהÊרבינוÊלוÊשיבטיח

ÊבןÊלקנותÊכדיÊלהנהÊוהגיענוÊבאנוÊכןÊגןÊאנחנו-ÊהבנזיןÊולשלםÊלקנותÊתשתדלÊכןÊעלÊ,זין
ÊבןÊרמזÊהואÊבנזין)ÊבןÊאי"הÊלךÊויהיהÊלךÊיעזורÊוהשי"תÊ,עכשיוÊלנוÊשצריךÊכמהÊפהÊהזה
ÊביתÊאבותÊבתי)Ê.לוÊרבינוÊכהבטחתÊבןÊלוÊנולדÊזמןÊשאחרÊשהגיעÊהיהÊוכןÊ(זיהןÊבאידיש

 אברהם)

ÊלפרקוÊרבינוÊכשהגיע ÊÊÊהרבניתÊאתÊנשאÊתר"סÊבשנתÊראשוןÊאדרÊ'זÊתצוהÊ'גÊביום
 הצדיקתÊמרתÊבלומאÊיהודיתÊע"הÊבתÊהגה"צÊר'ÊמיכאלÊזשירקערÊזי"ע.

 וכאשרÊנסתלקÊאביוÊלגנזיÊמרומיםÊביוםÊג'ÊאיירÊתרפ"הÊמילאÊרבינוÊאתÊמקומו, 

 Ê,שנהÊמ"דÊבןÊבהיותוÊימיוÊבדמיÊמרומיםÊלגנזיÊונסתלקÊארכהÊלאÊהנהגתוÊתקופתÊאך
 ביוםÊח"יÊאדרÊראשוןÊבשנתÊתרפ"זÊומנוחתוÊכבודÊבאהלÊמנוחתÊאביו.

ÊכלÊועלÊעלינוÊיגןÊהגדולÊזכותו
 ישראלÊאמן

רביðו הרה"ק ר' אברהם שטייðער מקערעסטיר זי"ע ðולד ביום יו"ד שבט תרמ"ג בעיר קערעסטיר לאביו 
הרה"ק ר' ישעי'לע ראש שושלת קערעסטיר זי"ע בן הרה"ק ר' משה מכפר זאבריו זי"ע. ולאמו הרבðית 
הצדיקת מרת שרה ע"ה בת מוה"ר יצחק יוðה ווייðשטאק ז"ל בן מוה"ר ישראל חיים ווייðשטאק מאוהעל ז"ל 

 בן מוה"ר יעקב ז"ל



 

 

 המקובל הגה"ק רבי אלכסðדר זיסקיðד ב"ר משה זי"ע בעל יסוד ושורש העבודה 
 יח אדר'ב תקð"ד

ÊהיהÊרבינו ÊבדורוÊהרבניםÊמגדוליÊכאחדÊהתפרסםÊאשכולותÊאישÊגדולÊאלקיÊומקובלÊעולםÊגאון
Ê,תורהÊשלÊאוהלÊמתוךÊמשÊשלאÊוהקדושהÊהתורהÊבמעלותÊונתעלהÊעלהÊבימינוÊמיוחדÊוכצדיק
Ê,הואÊברוךÊהבוראÊמדבקותוÊברגעÊאפילוÊדעתוÊהסיחÊולאÊ,מעלהÊמשרפיÊכחדÊבוראוÊאתÊועבד

Ê.והתוה"קÊשמוÊיתברךÊהבראÊבעדÊנפשוÊלמסורÊרגעÊבכלÊמוכןÊוהיה ÊמגדוליÊרביםÊשלÊעדותÊוכפי
Ê,חייוÊימיÊכלÊבמשךÊהפסקÊשלאÊ,השי"תÊלעבודתÊבמעשיוÊנפשוÊמסירותÊגודלÊהפליגוÊאשרÊדורו

 שהואÊכמלאךÊושרףÊשכמוהוÊלאÊהיהÊבדורותÊהאחרונים.

 נוהגÊהיהÊלעסוקÊבגמילותÊחסדיםÊעםÊענייםÊואףÊהיהÊלווהÊכסףÊמגביריםÊעשיריםÊלצורךÊכך.

ÊהלויÊלייבÊאריהÊ'רÊמהגה"קÊתלמידÊהיהÊ,מאדÊעדÊוחדוהÊשמחהÊבתמידותÊבוערÊהיהÊבלבו
 אפשטייןÊבעלÊהפרדסÊזי"עÊוכמוÊכןÊהיהÊתלמידÊחברÊלהגה"קÊר'ÊמשהÊאיויערÊזי"ע.

ÊראשÊזיסקינדÊלייבÊאריהÊהגה"קÊהמקובלÊבנוÊומהםÊ,מדרשוÊמביתÊיצאוÊמקובליםÊבעליÊקדושים
 הקלויÊבהורדנאÊזי"עÊוהגה"קÊר'ÊהעשילÊריינעסÊזי"ע.ÊצדיקיÊדורוÊחיבבוהוÊושיבחוהוÊמאד,

ÊמחזרÊוהיהÊלגלותÊשיצאÊבעתÊזי"עÊממעזבוזÊברוךÊ'רÊהרה"קÊאצלÊרבינוÊהיהÊאחתÊשפעםÊוסיפור
Ê,לחםÊפתיתיÊטארבעÊעםÊאחדÊעניÊכאןÊהיהÊ:ברוך'לÊהר"רÊהרה"קÊאמרÊמשםÊכשיצאÊ,הפתחיםÊעל

 היוÊצריכיםÊלקבלÊמאתוÊאתÊהפתיתיםÊולהניחÊמרגליותÊבמקומם.

ÊהמחברÊחזקתÊכיÊ:לספרוÊבהסכמהÊכתבÊזי"עÊלויÊקדושתÊבעלÊמברדיטשובÊיצחקÊלויÊ'רÊהרה"ק
 היאÊשיכנסוÊדבריוÊבלבÊשומעיהםÊלהחזיקÊבמוסרÊה'Êויראתו.

ÊמאודÊשחשובÊ,משמיאÊלוÊשיגלוÊ:אמרÊזי"עÊמלובליןÊהחוזהÊבעלÊהורוויץÊיצחקÊיעקבÊ'רÊוהרה"ק
Ê,יתברךÊ'הÊלפניÊלבבוÊתמימותÊוגודלÊהעבודהÊושורשÊהיסודÊהצדיקÊשלÊהתנהגותוÊסדרÊהקב"הÊאצל

 כיÊהואÊהיהÊמתנהגÊתמידÊבאמונהÊובהשגחהÊפרטיתÊבכלÊענייניו.

ÊשכתבÊמהÊלצייןÊישÊ,הברכהÊעלÊאמןÊדענייתÊהעניןÊבגודל
ÊמבניÊאחדÊנענשÊתק"ןÊבשנתÊהוראנדאÊבעירÊ:וז"לÊ,רבינו
ÊימיםÊבלכתוÊכיÊ,בכפוÊחמסÊלאÊעלÊאכזריÊמותÊבעונשÊעמנו
ÊאחתÊנוצריתÊכיÊראהÊלעירÊמחוץÊהפסחÊחגÊלפניÊאחדים
ÊשםÊותמצאÊעליהÊנפלÊחולÊשלÊגדולÊוהרÊהבורותÊבאחתÊנפלה
ÊכברÊכיÊבידוÊעלתהÊלאÊאךÊלהצילהÊמיהרÊהואÊ,קבורתה
ÊנוצריםÊההואÊהמקוםÊידÊעלÊעבורÊההואÊוברגעÊ,נחנקה
ÊאלÊהנוצריתÊאתÊהשליךÊבזדוןÊכיÊעליוÊהעלילוÊוהםÊ,אחדים
ÊהפסחÊחגÊלצורךÊבוÊוישתמשÊדמהÊאתÊימוץÊלמעןÊהבור
ÊלארבעהÊלהגזרÊיצאÊומשפטוÊבמאסרÊהושםÊהנאשםÊ,הקרוב
ÊיהודיÊ!וחיÊהנוצריםÊאמנותÊאתÊלקבלÊיאותÊאםÊרקÊ,גזרים
ÊלבבÊטובÊאישÊהיהÊוהואÊהמלךÊאלÊנמרצהÊבבקשהÊפנוÊהעיר
ÊהנאשםÊלטובותÊדברÊמעשותÊקצרהÊידוÊגםÊאךÊ,המזגÊורך

ÊרשיוןÊלהשיגÊהשתדלÊז"לÊלהצדיקÊהדברÊובהוודעÊ,רמהÊוידםÊבארץÊאזÊמשלוÊהכמריםÊכיÊ,האומלל
ÊויעוררÊעצומהÊדתיתÊבהתלהבותÊלבבוÊאתÊהלהיבÊאליוÊובבואוÊ,האסוריםÊבביתÊהנאשםÊאתÊלבקר
ÊוהואÊ,המומללÊלבÊעלÊרושםÊעשוÊודבריוÊ,מורשהÊבדתÊיבגודÊולאÊלממיתיםÊגווÊאתÊיתןÊכיÊרוחוÊאת
ÊהנוראÊבדיןÊגזרÊיצאÊהשבועותÊלחגÊהשניÊביוםÊ:לספרÊוממשיךÊ..דבריוÊאחרÊלמלאוÊלוÊהבטיח
ÊבניÊכלÊאתÊאחזהÊורעדהÊ,הלךÊאנהÊידעÊלאÊואישÊמדרשוÊמביתÊפתאוםÊיצאÊז"לÊוהצדיקÊ,לפעלות
ÊלאÊואישÊ,הורדנאÊיהודיÊלכלÊוערפלÊענןÊחשךÊ,פחדיםÊיוםÊהיהÊההואÊהיוםÊכיÊ,ומקורביוÊמשפחתו
ÊאךÊ,גדולÊפחדÊלנפשוÊכולםÊפחדוÊהעיירהÊהמדרשÊהביתÊמקירותÊהצדיקÊובצאתÊ,ביתוÊמפתחÊיצא
ÊויקשבÊההריגהÊמקוםÊאלÊהתקרבÊלבÊובאומץÊפחדÊכלÊידעÊלאÊהואÊ,הצדיקÊעםÊהיתהÊאחרתÊרוח
ÊבסכנתÊהיתהÊהדרךÊ,אחריהÊ"אמן"ÊויענהÊהשםÊקידושÊעלÊהאומללÊבירךÊאשרÊהברכהÊאתÊוישמע
ÊשנאהÊבאשÊבוערÊוכולוÊלאלפיםÊהתאסףÊאשרÊהרבÊההמוןÊביןÊבשלוםÊעברÊנסÊובדרךÊממשÊמות
ÊלנשמתÊהזכרהÊויעשÊכשופרÊמרÊקולÊהצדיקÊהריםÊמדרשוÊביתÊאלÊובשובוÊ,ליהודיםÊדתיתÊומשטמה
ÊנשמתוÊליוצרÊבקולÊצעקÊ,בבכיÊנמוגÊהעםÊוכלÊ,בכפוÊחמוסÊלאÊעלÊדמוÊנשפךÊמעטÊזהÊאשרÊהקדוש
ÊראהÊ,אחתÊברכהÊעלÊ"אמן"ÊלאמרÊכדיÊהמסכנתÊודרכוÊהזהÊהצדיקÊובמעשהÊ,הקדושÊדםÊשפךÊעל
ÊאשרÊעליוןÊבקדושיÊימינוÊדבריÊעשיריםÊאמנםÊכיÊ,אליהÊערוךÊאיןÊאשרÊבמינהÊנפלאהÊצדקותÊהעם
ÊזהוÊ"אמן"ÊאמירתÊבשבילÊבסכנהÊנפשוÊאישÊיביאÊכיÊאבלÊ,השםÊקדושתÊעלÊנפשםÊלמותÊהערו
Ê.דורÊמדורÊלהםÊיאמרÊקדושÊאשרÊהצדיקיםÊגדוליÊביןÊגםÊדוגמתוÊלמצואÊיקרÊאשרÊבודדÊמקרה

 (הדרתÊקודשÊחלקÊהמכתביםÊעמודÊי"ג)

 נסתלקÊלגנזיÊמרומיםÊי"חÊאדרÊשניÊבשנתÊתקנ"דÊומנו"כÊבעירÊהוראדנא.

Ê'דÊבוÊושיקימוÊ,כללÊשבחÊשוםÊעליוÊידברוÊשלאÊלהםÊשצוואÊ:קדישאÊלהחברהÊבצוואתוÊכתבÊרבינו
ÊעלÊדווקאÊגדולÊבכוחÊאותיÊויזרקוÊממשÊהתקרהÊעדÊאנשיםÊכמהÊאותיÊשיגביהוÊ,דיןÊביתÊמיתות
ÊאותוÊלקבורÊציווהÊכןÊכמוÊ,זוÊאחרÊזוÊפעמיםÊשבעהÊיעשוÊוכזהÊ,קשÊאוÊסדיןÊהפסקÊשוםÊבליÊהארץ

 בכלÊציציותיו,ÊולהשאירÊמסביבÊלקברוÊמקוםÊפנויÊד'ÊאמותÊמכלÊצד.

ÊעליהםÊונחרתÊ,מרגלותיוÊלצדÊואחדÊמראשותיוÊלצדÊאחדÊמצבותÊשתיÊלוÊהוצבוÊצוואתוÊפיÊועל
 מפניםÊאלכסנדרÊזיסקינד,Êבמו"הÊמשה,ÊהנולדÊמהאשהÊרבקה,ÊעובדÊהשםÊיתברך.

ÊהזהורÊעלÊ'פÊאורÊקרניÊוספרÊ,העבודהÊושורשÊיסודÊביותרÊהמפורסםÊספרÊ'הקÊספריוÊאחריוÊנשאר
 הק'.

ÊאמןÊישראלÊכלÊועלÊעלינוÊיגןÊהגדולÊזכותו Ê  

 סגולה גדולה לכל עðיðים

זלש"ק של רביðו זי"ע בצוואתו: אף מי שלא קיבל מעולם דבר מה מחבורי, 
בקשתי היא במאד מאד, שיקבעו בו שיעור לימוד כל יום, ומבטיח אðי 

 אותם שאהיה מליץ טוב בתמידות בעדם בעולם העליון, ולהשומע יוðעם

 סגולה

אחיי ורעיי הבט ימין וראה והן לו מכיר, האיך ישתדל האדם לעðג את 
השבת קודש לה' הישועה על עמו ברכה ישלח מקדש ושלם אותו בזה 
ובבא כפלי כפלים לתושיעה ואם איש עðי ואביון הוא ואליו הוא ðושא 
משאת מאומה יהטח השם ה' וישען באלקיו והוא יפרע הקפותיו. (יסוד 

 ושורש העבודה שער שמיðי)

פעם קרא הרה"ק רבי משה מרדכי בידערמאן מלעלוב זי"ע לשðים 
ממקורביו, וציוה עליה להפיץ את דברי ה'יסוד ושורש העבודה' אלו, מה 
שלא הורגל בכגון דא, ויצא מגדרו בראותו גודל התועלת שבקריאת 

ופשוט הוא, ששכר קיום מצות עשה זו שכרה מרובה יותר, כי  הדברים. 
צערא דגופא עדיף כידוע, הðה אחר כל ההצעות האמיתיות והכðות האלו, 

אחיי ורעיי: יתבוðן כל אדם בשכלו כי ראוי וטוב לו לשמוח שמחה עצומה 
עד מאוד בכל רגע בצער העיðוי מאכילה ושתית וחליצת הסðדל על קיום 
מצות עשה מן התורה שמקיים בכל רגע שסובל העיðוי, ובדאי מי שתקועה 
בלבו אהבת הבורא יתדרך שמו ויתעלה, ישקו ורצוðו שיתארך היום הצום 
הקדוש הזה כפלי כפלים, בכדי שיקיים בכל רגע בצער העðוי מצות עשה מן 
התורה שצוה לו יוצרו ובוראו יתברך שמו ויתעלה. (יסוד ושורש העבודה 

 שער עשירי)

  עðיðי שבת קודש:

ראוי לומר שיר השירים בערב שבת קודש (על פי זוה"ק פרשת ðח) יזהר 
האדם מאד באמירתה בדקדוק התיבות ולא יפסיק באמצע קריאתו אפילו 
בדברי תורה. וðמצא כתוב בספרים שאם לא ידקדק היטב בתיבות או 
יעשה הפסקות, יעשה פירוד ח"ו בין מדות העליוðים הקדושים, לפי שכל 
הפסוקים של שיר השירם מסודרים בסדר מעלות המדות העולמות 
העליוðים הקדושים. (עיין בזוה"ק פרשת תרומה דף קמ"ג ע"ב) ואם אין לו 

(יסוד  שהות לקרותה בערב שבת קודש, אזי יקרא בשבת מתי שיוכל. 
 ושורש העבודה)

כתב רביðו בשם האריז"ל: כשיגיע לפורוס עליðו סוכת שלומך, צריך 
 (יסוד ושורש העבודה שער ח' פרק ד') לעמוד.

ראוי לומר בכל עת: הריðו אוכל לכבוד שבת קודש לשם יחוד קוב"ה 
 (יסוד ושורש העבודה שער ח') ושכיðתיה.

כל המרבה בטבילה הרי זה משובח, שבכל טבילה הוא ממשיך עליו 
 (יסוד ושורש העבודה שער ח' פרק א')  קדושה.

 מתורתו של רביðו

ואם ðפל זבוב בקערה או בכוס שהשלכתי אותה מהקערה או מהכוס 
אמרתי בזה"ל: יוצרי ובוארי ית"ש הריðי מוכן ומזומן לקיים שðי מצות ל"ת 
שציותðו בתורתיך הקדושה כל שרץ העוף טמא הוא לכם לא יאכלו וðאמר 
אל תטמאו ðפשותיכם בכל השרץ השורץ על הארץ ולא תטמאו בהם. 

 (יסוד ושורש העבודה בצוואתו אות מ')

ביחוד בימות הקיץ חייב לבדוק ממילבי"ן כל המאכלים וכל המשקין וכל 
 הכלים שðעשו בהם המאכל או המשקה. (שער ז' פ"ד)

רביðו הגה"ק רבי אלכסðדר זיסקיðד מהוראðדא בעל יסוד ושורש העבודה זי"ע 
הðקרא מוהרא"ז ðולד בראזðאי בשðת תצ"ט לאביו הגה"ק ר' משה זי"ע ולאמו 

 הצדקות מרת רבקה ע"ה מצאצאי הגה"ק ר' משה יפה בעל הלבושים זי"ע



 

 

 הרה"ק ר' יעקב שמשון ב"ר חיים מקאסוב זי"ע
 [א]יט אדר תר"מ 

Ê,גדולÊעניוÊהיהÊ,'הÊקדושÊהיהÊרבינו Ê,יתירהÊובענווהÊבצניעותÊונהגÊתורהÊדבריÊבאמירתÊהמעיט
Ê.ישועותÊופועלÊהקודשÊרוחÊבעלÊוהיה ÊחייםÊ'רÊהרה"קÊובפרטÊ,מאדÊהעריכוהוÊדורוÊצדיקי

 האלבערשטאםÊבעלÊדבריÊחייםÊמצאנזÊזי"עÊשהיהÊמפליגÊבשבחו.

Êאב"דÊווייגערÊצביÊשמעוןÊ'רÊלהרה"גÊשנכתבÊתשובהÊנדפסÊחייםÊדבריÊשבשו"תÊלצייןÊונכון
ÊהמכתבÊשכתיבתÊהתשובהÊבזהÊלוÊכותבÊחייםÊדבריÊבעלÊוהרה"קÊ,רבינוÊמתלמידיÊזי"עÊקרייפעטש
ÊהצדיקÊבביתÊהמסתופףÊ'הÊיראÊשהואÊכבודוÊלמעןÊאךÊ,ביותרÊהואÊשטרודÊמשוםÊמאודÊלוÊקשהÊהיה

 (רבינו)ÊמקאסובÊאינוÊרוצהÊלהשיבÊאתÊפניוÊריקם,ÊלכןÊהואÊכותבÊלוÊאתÊהתשובה.

ÊנפקדוÊולאÊשניםÊעשרÊעמהÊששההÊוהיותÊשפיטובקאÊבעירÊהראשונהÊזוגתוÊאתÊנשאÊלפרקוÊכשהגיע
ÊובשנתÊ,פיטוריןÊגטÊלהÊנתןÊ,קיימאÊשלÊבזרע
ÊמרתÊהצדיקתÊלהרבניתÊשלישיÊבזיווגÊנשאÊתרט"ו
ÊמאוסטראהÊיוסףÊיעקבÊ'רÊהרה"קÊבתÊע"הÊחוה
Ê'רÊהרה"קÊבןÊזי"עÊפנחסÊ'רÊהרה"קÊבןÊזי"ע
ÊיוסףÊיעקבÊ'רÊהרה"קÊבןÊזי"עÊגעץÊאליקים
Êהרה"קÊבןÊזי"עÊייביÊרבÊהנקראÊמאוסטראה

יהודהÊלייבÊמגידÊמישריםÊדק"קÊאוסטראהÊזי"עÊ ר'
 בןÊהגה"צÊרביÊמשהÊזיע"א

ÊיושבÊוהיהÊטובהÊדעתיהÊבדיחאÊפעםÊהיהÊריבנו
ÊובדביקותÊלהבותÊחוצבÊבקולÊסיפוריםÊומספר
ÊוהאנשיםÊ,הצהרייםÊאחרÊאחדותÊשעותÊעדÊגדולה
ÊומרובÊ,דו שעמדוÊלפניוÊלאÊזזהÊידםÊמתוךÊי

ÊמהÊ:ואמרÊהמסוביןÊמןÊאחדÊקםÊלדברÊכשכילהÊ.שחריתÊסעודתÊלאכולÊלביתםÊלילךÊשכחוÊהדביקות
ָתהÊ(פ'ÊעקבÊט'Êט')Ê שאמרÊמשהÊרבינוÊע"ה ִעיםÊַלְיָלהÊֶלֶחםÊלֹאÊָאַכלÊּוַמִיםÊלֹאÊׁשָ ִעיםÊיֹוםÊְוַאְרּבָ ַאְרּבָ

ÊחייםÊאלוקיםÊדבריÊשמעוÊואזניוÊראוÊשעיניוÊבמהÊלוÊשהיהÊהתענוגÊשמגודלÊ,כךÊכלÊרבותאÊזוÊאין
Ê:רבינוÊלוÊהשיבÊ?השכינהÊמזיוÊונהניםÊיושביםÊשהצדיקיםÊ,הבאÊעולםÊכעיןÊשבעÊהיהÊ.הגבורהÊמפי
ÊשכמהÊ,זהÊעלÊמקונןÊהיהÊ,להפךÊרקÊושתהÊאכלÊשלאÊבמהÊהתפארÊלאÊע"הÊרבינוÊשמשהÊאפשר
ÊהמאכליםÊואלהÊ,יוםÊארבעיםÊבאלהÊוהשתייהÊהאכילהÊידיÊעלÊלהוציאÊיכולÊהיהÊהקדושהÊניצוצות

 עודÊיתבעוÊממנוÊעלÊשלאÊתיקנם.Ê(ספוריÊחסידים)

החלÊרבינוÊלשמשÊכאדמו"רÊ אביוÊלגנזיÊמרומים,ÊואזÊ בשנתÊה'Êתרי"דÊכ"הÊאיירÊמ'ÊלעומרÊנסתלק
 קאסוב,ÊואלפיÊחסידיםÊהלכוÊלאורו. וכממלאÊמקומוÊבעיר

ÊיתומיםÊמגדלÊשהיהÊמקאסובÊאביוÊמחסידיÊז"לÊמאוברטיןÊשטארקÊמענדלÊמנחםÊ'רÊהרה"חÊ,וסיפר
ÊלבןÊמשיאםÊשהיהÊעדÊבהםÊומטפלÊ,בביתו-ÊÊהפצירÊשניםÊובמשךÊבבנותÊרקÊנתברךÊהואÊ,זוגםÊבת

ÊלפניÊכשנהÊתרי"גÊבשנתÊ,לוÊהבטיחÊלאÊאךÊ,לבניםÊשיזכהÊזי"עÊמקאסובÊחייםÊתורתÊמבעל
ÊזהÊהיהÊהשי"תÊבעזרתÊבןÊלוÊיוולדÊעודÊכיÊזי"עÊמקאסובÊחייםÊתורתÊהבעלÊלוÊהבטיחÊ,הסתלקותו
ÊשנהÊכעבורÊ...אורחÊלשרהÊלהיותÊוחדלÊחמישיםÊלגילÊמעלÊהיתהÊכברÊע"הÊשרהÊמרתÊזוגתוÊכאשר
ÊכןÊלאחרÊמספרÊחדשיםÊ,מרומיםÊלגנזיÊועלהÊזי"עÊמקאסובÊחייםÊתורתÊהבעלÊנסתלקÊתרי"דÊבשנת
ÊולעלותÊעסקיהםÊאתÊלחסלÊהזמןÊהגיעÊשמאÊבימיםÊבאיםÊשהםÊהיותÊ,וזוגתוÊמענדלÊ'רÊבדעתÊעלה
ÊולקבלÊלהתייעץÊבליÊכזהÊדברÊיעשוÊלאÊ,ומקדםÊמאזÊקאסובÊחסידיÊבהיותםÊברםÊ,ישראלÊלארץ
ÊראשÊצדיקÊצמחÊבעלÊמענדלÊמנחםÊ'רÊהרה"קÊוכאשרÊ,המעודÊאתÊכיוונוÊהםÊ,רבםÊמבניÊהסכמת

Êזי"עÊווישניץÊשושלת ÊנסעוÊ,רבינוÊאחיוÊאצלÊלביקורÊהיה
ÊמנחםÊ'רÊוהרה"קÊ,בהכנסםÊ.בנידוןÊלהתייעץÊלקאסובÊשניהם
ÊבבכיÊהאשהÊפרצהÊ?חדשÊמהÊ:שאלםÊזי"עÊמוישניץÊמענדל

Êזי"עÊמקאסובÊחייםÊתורתÊהבעלÊאביוÊכיÊבאמרה Êהבטיח
Ê,ברכתוÊאתÊוהפסידהÊלעולמוÊהסתלקÊהנהÊאךÊ,זכרÊבןÊלהם
ÊולנסועÊעסקיהםÊלחסלÊחושביםÊ,בימיםÊבאיםÊשהםÊומאחר
Ê:ואמרÊצדיקÊצמחÊבעלÊאחיוÊאלÊרבינוÊפנהÊ.ישראלÊלארץ
ÊלאÊאבינוÊכיÊונכוןÊאמתÊ(יקיריÊאחי)Ê,ברודערקעÊשומעÊאתה
ÊבעלÊוהרה"קÊ!?יתקייםÊזהÊהריÊהבטיחÊואםÊ,שקרןÊהיה

ÊאתÊאישרÊצדיקÊהצמח ÊשיסעוÊ:להםÊאמרוÊושניהםÊ.דבריו
ÊנסיעתםÊלבטלÊהחליטוÊזהÊסמךÊועלÊ,טובÊויהיהÊלביתם
ÊאשרÊ,זכרÊבבןÊנתברכוÊשנהÊבמלאותÊוהנהÊ,ישראלÊלארץ

 נקראÊבשםÊמשה.

Ê,סעלישÊבעירÊבהיותוÊפעםÊ.ישראלÊבקרבÊישועותÊופועלÊמופתÊכבעלÊמפורסםÊרבינוÊהיהÊכאמור
ÊהבאיםÊוביןÊ,בכהÊוזהÊבכהÊזהÊ,לישועהÊלזכותÊחדרוÊבפתחÊונדחקוÊבנמוניהםÊבאוÊהעירÊותושבי
ÊכלÊ.לעירÊשבאÊרבינוÊלפניÊאותוÊשהביאוÊמדברÊואינוÊשומעÊשאינוÊואלםÊחרשÊאחדÊאישÊהיה
ÊיעלהÊמהÊלראותÊוציפוÊ,לישועתוÊהמצפהÊהאומללÊלמעןÊדרךÊופינוÊהביתÊלצדדיÊנדחקוÊהנוכחים
ÊפסעוÊומלויוÊהחרשÊאשרÊבעתÊהביתÊרחביÊבכלÊהושלךÊהסÊ?לאÊאוÊרבינוÊלברכתÊיזכהÊוכיÊ,בגורלו
ÊעבורוÊישועהÊשיפעולÊשלישÊבדמעותÊממנוÊובקשוÊרבינוÊשלÊלברכתוÊהמחכיםÊהאנשיםÊציבורÊבין

Ê:המשנהÊבדבריÊדבריוÊאתÊרבינוÊפתחÊ.האנשיםÊכלÊכשארÊולדברÊלשמועÊשיוכל ÊּבֹוÊרּו ּבְ ּדִ ֵחֵרׁשÊׁשֶ
Ê.ר ֵאינֹוÊלֹאÊׁשֹוֵמעÊְולֹאÊְמַדּבֵ ָכלÊָמקֹום,Êׁשֶ ב')ÊדהיינוÊבכלÊ תרומותÊפרקÊא'ÊמשנהÊ (מסכתÊ ֲחָכִמיםÊּבְ

ÊאחרÊשנתחדשÊולאÊחרשÊשנולדÊזהÊהיינוÊחרשÊלאדםÊהנוגעÊמסויימתÊהלכהÊבמשניותÊשהוזכרÊמקום

 מתורתו של רביðו

בהיות שרביðו מסתיר דרכו ðמðע מלומר חידושי תורה בעת עריכת שלחðו הטהור, פעם כשהפצירו 
בו מאוד אðשי שלומו שיאמר דברי תורה כמðהג אבותיו, פתח פיו בחכמה ואמר: איתא 

שמעון העמסוðי ואמרי לה ðחמיה העמסוðי היה דורש כל אתים שבתורה כיון שהגיע לֶאת ה'  בש"ס,
קי ִּתיָרא (פרשת דברים ו' י"ג) פירש (מסכת פסחים כ"ב:) רמז, דמתחילה היה היה דורש, וכיון  ֱא

 ה' אלקיך תירא, הייðו יראת הרוממות, פסק מלדרוש עוד. (ðזר החיים) שהגיע למדרגת את

מעðדל האגער ראש  כשהשתתף בחתוðת הרבðית הצדיקת מרת שרה ע"ה בת אחיו הרה"ק ר' מðחם
שמואל רוקח מסקאהל זי"ע בן הרה"ק ר'   שושלת ווישðיץ בעל צמח צדיק זי"ע שðישאה להרה"ק ר'

יהושע מבעלזא זי"ע בן הרה"ק רבי שלום בעל שר שלום מבעלזא זי"ע. ביקשו הרה"ק מבעלזא 
מרביðו שיאמר חידושי תורה, אך רביðו סרב בתחילה לומר, ורק אחר הפצרות רבות ðעðה ואמר 

דברת בם, בם יש לך רשות  ודרשו חז"ל: (פרשת דברים ו' ז') ְוִדַּבְרָּת ָּבם בקריאת שמו אðו אומרים:
לדבר ולא בדברים אחרים. (מסכת יומא י"ט:) דהכווðה היא, דאפילו אם תקיים "ודברת בם" מכל 

מקום בל יהיו דברים בטלים, מילם ללא חיות ורגש של קדושה, שלא יעשו רושם כלל, אלא צריך 
לקיים המצוה בחיות הדיבור שיעשו פרי למעלה בכל העולמות, על דרך שאמר הרה"ק ר' אורי 

ָּברּו ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעוָלם.  קלוגהויפט בעל אמרי קדוש מסטרעליסק הðקרא השרף סטרעליסק זי"ע: 
ָּברּו הּוא. זוהי ברכה. וכמו כן שיעשה רושם למטה, שיכðסו  אם אומר "ברוך" ובזה ðברא עולם, 

ַוָּיָמד ֵׁשׁש ְׂשֹעִרים ַוָּיֶׁשת ָעֶליָה (מגילת רות ג'  הדיהורים בלב השומעים שישובו. ופירש את הכתוב: 
ט"ו) וחז"ל משתדלים להסביר מה ðתן בועז לרות (מסכת סðהדרין צ"ג) ורש"י הק' אומר: דששה 

ַוָּיֶׁשת, שמשמעותה כי ðתן עליה משא? ברם יש לומר,  גרעיðין ðתן לה לסימן, ולכאורה קשה הלשון
והיו לה בתחילה שבע מצוות שðצטוו בðי ðח, על כן "ַוָּיֶׁשת" הטיל עליה עוד  כי רות היתה גיורת 

ש"ש בגימטרא ת"ר ועם המספר "שש" הרי הם תר"ו, ועם השבע שהיו לה מתחילה, רמז כי מעתה 
 (ðזר החיים) עליה לקיים סך תרי"ג מצוות.

 סגולה

 רביðו התבטא, כי בשעת ברכת "ֲאֶׁשר ָיַצר" יכולים להחיות מתים. (ðזר החיים)

מראדוויץ זי"ע והרה"ק ר' מðחם    הרה"ק ר' אלתר יוסף  רביðו הרה"ק ר' יעקב שמשון האגער מקאסוב זי"ע אחי 
בעל צמח צדיק ראש שושלת ווישðיץ זי"ע ðולד בשðת תקע"ד לאביו הרה"ק ר' חיים האגער בעל תורת חיים  מעðדל 

ווישðיץ זי"ע בן הרה"ק ר'   -מקאסוב זי"ע בן הרה"ק ר' מðחם מעðדל האגער בעל אהבת שלום ראש שושלת קוסוב  
יעקב קאפיל חסיד זי"ע, תלמיד ממרן הבעש"ט זי"ע ולאמו רביðו הרה"ק ר' יעקב שמשון האגער מקאסוב זי"ע 

בעל צמח צדיק ראש שושלת ווישðיץ זי"ע ðולד  הרה"ק ר' אלתר יוסף מראדוויץ זי"ע והרה"ק ר' מðחם מעðדל  אחי 
לאביו הרה"ק ר' חיים בעל תורת חיים מקאסוב זי"ע בן הרה"ק ר' מðחם מעðדל האגער בעל אהבת שלום ראש שושלת 

ווישðיץ זי"ע בן הרה"ק ר' יעקב קאפיל חסיד זי"ע, תלמיד ממרן הבעש"ט זי"ע ולאמו הרבðית הצדיקת מרת   -קוסוב  
 ציפורה ע"ה בת הרה"ק ר' יהודה מאיר שפירא משפיטובקה זי"ע בן הרה"ק ר' פðחס מקאריץ זי"ע



 

 

 הרה"ק ר' יעקב שמשון ב"ר חיים מקאסוב זי"ע
 [ב]יט אדר תר"מ 

ÊהמשנהÊכוונתÊוזהÊ,אדםÊבניÊדיבורÊקולÊמעודוÊשמעÊלאÊשהריÊלדברÊיודעÊאינוÊחרשÊשנולדÊוכיוןÊ,כן
Ê:שאמרו ÊלפעולÊשרצהÊרבינוÊאךÊ.מדברÊולאÊשומעÊלאÊשאינוÊ,מקוםÊבכלÊחכמיםÊבוÊשדיברוÊחרש

Ê:אמרÊוכךÊאחרÊבאופןÊהמשנהÊדבריÊאתÊפירשÊחרשÊלאותוÊישועה ÊפירושÊחכמיםÊבוÊשדיברוÊחרש
Ê,שומעÊואינוÊמדברÊשאינוÊחרשÊאפילוÊזהוÊ,לדברÊשיוכלÊבשבילוÊפועליםÊשהחכמיםÊחרשÊאיזהו
Ê.הדיבורÊכחÊגםÊלקבלÊזוכהÊוממילאÊהשמיעהÊחושÊאליוÊחוזרÊמידÊחכםÊלברכתÊזוכהÊשהואÊשכיון
ÊלפליאתםÊ,האדםÊכאחדÊלשמועÊוהתחילÊחושיוÊכלÊלהחרשÊחזרוÊמידÊדבריוÊאתÊרבינוÊוכשגמר

 ותדהמתםÊשלÊכלÊהנוכחים.Ê(מכתםÊלדוד)

ÊאותןÊניגבÊ,לסעודהÊידיוÊשנטלÊלאחרÊ,חסידיוÊקהלÊאםÊחדאÊבצוותאÊלסעודהÊפעםÊהתיישבÊרבינו
ÊאךÊ,לאכולÊהחלÊוכברÊהשלחןÊלידÊשהתיישבÊהיהודיםÊאחדÊעלÊהסתכלÊהעתÊוכלÊ,וחזורÊנגבÊבמגבת
ÊהעניןÊשכלÊהיותÊ.לאכולÊוהפסיקÊהתביישÊממנוÊעיניוÊמסירÊואינוÊבוÊמביטÊשרבינוÊההואÊמשראה
ÊואילמלאÊ,בוÊטמונהÊמחטÊכיÊ,הבחיןÊולפתאÊ,שלפניוÊבמאכלÊחסידÊאותוÊהסתכללÊ,פליאהÊעורר

Ê.מאסוןÊניצלÊרבינוÊשלÊלמבטוÊוהודותÊ,ר"לÊהמחטÊאתÊבולעÊהיהÊמשיםÊבליÊלאכולÊחדל Êנזר)
 החיים)

ÊהואÊ,קאסובÊלעירÊוהגיעÊ,לגליציהÊמסחרוÊלרגלÊנסעÊשבמרמרושÊביטשקובÊמהכפרÊאחדÊיהודי
ÊבכפרÊומתןÊמשאÊאיזהÊלבקשÊיסעÊהאםÊושאלÊ,מסחרוÊאודותÊוהתייעץÊקוויטלÊעםÊלרבינוÊנכנס
ÊעמדÊהאישÊ.מקוםÊלשוםÊתסעÊואלÊלביתךÊמידÊשתסעÊדעתיÊ:רבינוÊלוÊענהוÊ?והסביבהÊזעלבליא
ÊרבינוÊאךÊ?הדברÊפשרÊעלÊושאלÊ,לביתוÊרבינוÊששלחוÊזהÊמהÊועלÊזהÊמהÊלדעתÊומחרשÊמשתאה
ÊמאיןÊ,רביÊ:האישÊשאלÊ,קודשÊשבתÊלפניÊעודÊלהגיעÊוהשתדלÊלביתךÊתסעÊכיÊ,דיברתיÊאחתÊ:ענהו
ÊלמועדÊחזוןÊעודÊ?ימיםÊ'בÊבערךÊאורכתÊהנסיעהÊכיÊ,מרמרושÊעדÊמקאסובÊלנסועÊעגלהÊכעתÊלי
ÊקייםÊהלהÊ.הלאהÊלהמשיךÊעגלהÊהשי"תÊלךÊיזמיןÊומשםÊ,לקולומייאÊסעÊכלÊטרםÊ,רבינוÊהשיבו
ÊזהÊמהÊ:ודרשוÊחקרוÊביתוÊבניÊ.קודשÊשבתÊבערבÊלביתוÊוהגיעÊעגלותÊ'דÊלוÊאינהÊואכןÊ,רבינוÊדברי
ÊהרביÊכיÊ:בקצרהÊהשיבÊאלאÊ,כלשהיÊסיבהÊלהםÊלהשיבÊידעÊלאÊהואÊגםÊאךÊ?היוםÊבואÊמיהרת
ÊקולÊנשמעÊלפתעÊ,שנתםÊאתÊנמוÊהביתÊאנשיÊכאשרÊ,קודשÊשבתÊמוצאיÊבלילÊוהנהÊ.ציוהוÊמקאסוב
ÊשבוÊהחדרÊתיקרתÊכיÊ,ראהÊהחוצהÊובצאתוÊ,הביתÊבניÊכלÊהתעוררוÊהאדירÊלקולוÊאשרÊ,גדולÊרעש
ÊונפלהÊלרסיסיםÊנשברהÊכולהÊמאבניםÊבנויהÊהיתהÊכיÊויעןÊ,צדהÊעלÊמוטלתÊהמשפחהÊבניÊישנו
ÊהביןÊאזיÊ.לאחדÊאףÊנזקÊשוםÊבליÊמשםÊהוצאיםÊוהואÊ,חלילהÊרעÊפגעÊובליÊשטןÊבליÊוב"הÊ,ארצה
ÊהיהÊלאÊבאםÊביתוÊלבניÊעולהÊהיהÊמהÊיודעÊמיÊכיÊ,לביתוÊלשובÊלוÊהורהÊשרבינוÊהדברÊפשרÊכבר

 (נזרÊהחיים) מיÊשיוציאםÊמביןÊההריסות.

ÊבביתÊכבודÊומנוחתוÊתר"םÊשנתÊאדרÊי"טÊפקודיÊויקהלÊפרשתÊשלישיÊיוםÊמרומיםÊלגנזיÊנסתלק
 החייםÊבעירÊקאסוב.

מפיוÊהגהÊלאוירÊהעולםÊ וסיפרÊכשנתייםÊלפניÊפטירתוÊפסקÊרבינוÊמלדברÊמשוםÊשלאÊרצהÊלהוציא
 (מכתםÊלדוד) השפלÊוהמזוהם,ÊבתחילהÊעודÊהתפללÊלפניÊהעמודÊאיזהÊזמןÊעדÊשהפסיקÊגםÊאתÊזה.

Ê,לזהÊהסיבהÊמהיÊשאלוÊזי"עÊווישניץÊשושלתÊראשÊצדיקÊצמחÊבעלÊמענדלÊמנחםÊ'רÊהרה"קÊוכשאחיו
 קראÊלוÊלחלוןÊוהראהÊלוÊאתÊביתÊהחיים.

 משהÊבעלÊלקטÊעניÊזי"עÊשמילאÊאתÊמקומוÊכאדמו"רÊבקאסוב. בנוÊיחידוÊהרה"קÊר' נשארÊאחריו

ÊמרןÊשלÊערךÊיקריÊתפיליןÊרי"שÊרבינוÊקנהÊזי"עÊמשהÊ'רÊיחידוÊבנוÊשלÊמצוהÊהברÊלקראתÊאגב
Ê'הקÊמהבעש"טÊבקבלהÊוהיהÊ.ורבÊעצוםÊסךÊאזÊשהיהÊ,ריינישÊאלףÊסךÊבעדÊזי"עÊהבעש"טÊרבינו
Ê,התפיליןÊשיפתחוÊברבינוÊמאדÊשהפצירÊסת"םÊסופרÊהיהÊבקאסובÊוהנהÊ,התפליןÊאתÊיפתחוÊשלא
ÊכיÊעדÊכךÊכלÊהפצירÊהסופרÊאךÊ,לפתחםÊבתחילהÊמאןÊרבינוÊ,כשריםÊשהםÊידועÊמניןÊכיÊ,בטענתו
ÊהיוÊשםÊאשרÊ,רבינוÊביתÊשלÊהעליונהÊבקומהÊשריפהÊפרצהÊהיוםÊלמחרתÊ,לבקשתוÊנעתרÊרבינו

  מונחותÊהתפיליןÊוהכלÊנשרף,ÊוביןÊהשארÊגםÊבתפילין.

Ê,תרמ"גÊשנתÊבמרחשוןÊכ"בÊנפטרהÊרבינוÊשלÊרעיתוÊ:מספרים ÊÊÊאמרהÊפטירתהÊלפניÊמספרÊוימים
ÊמניןÊהשאלהÊעלÊ.מרומיםÊלגנזיÊלשכוןÊותעלהÊ,ימיהÊלקץÊמגיעהÊהיאÊהקרוביםÊשבימיםÊ:הרבנית
Ê,קידושÊלעשותÊשבאÊרבינוÊבעלהÊאתÊרואהÊהיתהÊקודשÊשבתÊלילÊבכלÊכיÊ:ענתהÊ?יודעתÊהיא

  ובשבתÊהאחרונהÊלאÊבא.ÊואמנםÊכעבורÊמספרÊימיהÊהואÊנפטרה.

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן



 

 

 רבי מאיר יחיאל הלוי ב"ר אברהם יצחק זי"ע בעל מאיר עיðי חכמים 
 יט אדר תרפ"ח

ÊופסקיםÊבש"סÊבקיÊעצוםÊחריףÊקדושÊאלקיםÊאישÊומובהקÊאדירÊגאוןÊהיהÊרבינו
ÊצבÊ'הÊלמלאךÊדומהÊקדישאÊסבאÊנפלאÊדרשןÊ,קבלהÊוחסידותÊובהלכות-ÊמפלפלÊהיÊ,אות

 גדול

ÊעדÊלהתפללÊהלךÊולאÊ,התפלהÊקודםÊתלמידיםÊעםÊשיעורÊלמדÊיוםÊבכלÊהיהÊודרכו
 שחידשÊאיזהÊפלפולÊוהי'ÊלוÊעניניםÊגבוהיםÊבזה,

ÊלהגידÊהלומדיםÊאליוÊוקראÊכתפוÊעלÊטליתוÊהניחÊלהתפללÊלבהמ"דÊבבואוÊ'היÊודרכו
ÊמאסÊ.והתפללÊבטו"תÊמתעטףÊ'היÊואח"כÊ,ובונהÊבסותרÊופלפלוÊ,שחידשÊמהÊלהם
ÊוהיהÊברציפותÊצוםÊשנהÊארבעיםÊבמשךÊכיÊומסופרÊ,ימיוÊכלÊעצמוÊוסיגףÊעולםÊבתענוגי
ÊאכלÊלאÊבאסטראווצאÊלרבÊוכשנתקבלÊ,צרÊלחםÊעלÊהלילהÊבשעותÊרקÊצומוÊאתÊשובר

 בשרÊודגיםÊחוץÊבשבתÊויםÊטוב.

ÊאותוÊכיבדÊורבינוÊ,רבינוÊאצלÊזי"עÊמקאזניץÊמשהÊירחמיאלÊ'רÊהרה"קÊביקרÊאחתÊופעם
ÊשמביאיןÊזי"עÊמקאזניץÊהרה"קÊכשראהÊ,פירותÊוהכניסוÊ,כיבודÊלהכניסÊוציוהÊמאד
ÊאמרÊ[יוםÊכלÊמתענהÊהיהÊזי"עÊרבינוÊכי]תעבידÊלאÊלחברךÊסניÊדעלךÊ,עהÊ:אמרÊ,פירות
Ê,בוÊלהרוחÊבשמיםÊשיכניסוÊזי"עÊמקאזניץÊהרה"קÊענהÊ?אתכםÊאכבדÊבמהÊאזÊרבינו

 ויוכלÊגםÊרבינוÊלברךÊעלÊהבשמים.

Ê,הלכהÊפיÊעלÊהשיטותÊכלÊחובתÊידיÊלצאתÊמנתÊעלÊהרבותÊבחומרותיוÊידועÊהיהÊרבינו
ÊכמוÊ,דורוÊמגדוליÊרביםÊעםÊונתןÊנשאÊ,בדורוÊכיחידÊחשבוהוÊדורוÊוצדיקיÊגאוניÊוכל
Ê'רÊהרה"קÊועםÊזי"עÊצאנזÊשושלתÊראשÊחייםÊדבריÊבעלÊהאלבערשטאםÊחייםÊ'רÊהרה"ק

 יהודהÊלייבÊאלטרÊבעלÊשפתÊאמתÊמגורÊזי"עÊועוד.

 אביוÊלקחוÊעמוÊאלÊביתÊרבוÊבגרודזיסקÊששםÊקיבלÊתורותÊהחסידות,

 כמוÊכןÊלמדÊאצלÊהגה"קÊר'ÊישראלÊיהושעÊמקוטנאÊזי"ע.

Êזי"עÊמוורקאÊאברהםÊ'רÊהגה"קÊבתÊאתÊלאישהÊנשאÊי"זÊכבןÊבהיותוÊלפרקוÊכשהגעו
 ולמדÊשםÊכמהÊשנים.

ÊבעירÊלאב"דÊנבחרÊשניםÊכ"חÊכבןÊרקÊבהיותוÊתר"םÊבשנת
Êזי"עÊמקוטנאÊיהושעÊ'רÊהגה"קÊרבוÊבהסכמתÊסקרנביץ
 וחתנוÊהגה"קÊר'ÊחייםÊאלעזרÊוואקסÊבעלÊהנפשÊחיהÊזי"ע.

ÊמריםÊרחלÊמרתÊהרבניתÊאתÊשניÊבזיווגÊנשאÊהשנהÊובאותו
 שידלובסקיÊע"ה.

ÊשניםÊושלושÊאוסטרובצהÊשלÊכרבהÊנתמנהÊתרמ"טÊבשנת
ÊאלימלךÊ'רÊהרה"קÊרבוÊנסתלקÊתרנ"בÊבשנתÊמכןÊלאחר
ÊקיבלוÊלאÊפעוטותÊעדייןÊשהיוÊובניוÊזי"עÊמגרודזיסק
Ê,בוÊעיניהםÊהחסידיםÊרובÊנתנוÊהעדהÊהנהגתÊאתÊעליהם
ÊשלÊומנהיגםÊכאדמו"רÊעליהםÊקבלוהוÊלרצונוÊובניגוד

 ישראל.

ÊהבאיםÊאתÊלקבלÊוהחלÊההנהגהÊאתÊעליוÊקיבלÊבהמשך
 אליוÊלעצהÊולברכה.

Êואדמור"יÊמרבניÊנמנוÊמהםÊאשרÊ,וחסידיםÊתלמידיםÊאלפיÊלחצרוÊמשכוÊתורותוÊדברי
 פולין.

 ל"טÊשניםÊכיהןÊכאב"דÊאוסטרובצה. 

ÊאחתÊובתוךÊזי"עÊמראדזמיןÊמענדלÊמנחםÊאהרןÊ'רÊהרה"קÊעםÊרבינוÊנפגשוÊפעם
ÊהזקןÊהאדמו"רÊאריהÊיעקבÊ'רÊהרה"קÊזקינוÊבשםÊזי"עÊמראדזמיןÊהרה"קÊסיפרÊהשיחות
Êזי"עÊמקאזניץÊישראלÊ'רÊהמגידÊאצלÊשהיהÊמהÊלוÊעמדהÊזהÊכיÊשאמרÊזי"עÊמראדזמין
ÊוהאורותÊהגדולותÊוהמדרגותÊ,פסחÊשלÊסדרÊוראהÊושמעÊ.פסחÊשלÊסדריםÊעשרהÊשמונה
ÊהיהÊשםÊשהיהÊמישראלÊנפשÊשכלÊעדÊלמרחוקÊמאירÊהיהÊ,אזÊמאירÊשהיהÊדקדושה
ÊכיÊאומרÊהיהÊזי"עÊהזקןÊאדמו"רÊכיÊואמרÊ,דקדושהÊונעימותÊהמתיקותÊגודלÊמרגיש
ÊלהביןÊאפשרÊהיהÊעדייןÊמ"מÊעמוקיםÊד"תÊאומרÊשהיהÊאףÊהסדרÊשלÊהראשוןÊבמחצית
ÊדיבוריםÊדיבורÊאזÊמהסדרÊהשניÊלמחציתÊכשהגיעÊאבלÊ,אומרÊשהיהÊממהÊקצתÊולהשיג
ÊהמגידÊוכשהתחילÊ[זהÊבלשוןÊכוונותיוÊלהלבישÊלפעמיםÊנוהגÊהיהÊכן]פולישÊבלשון
ÊפאוויעםÊטאÊוויעÊצאÊ:פולישÊבלשוןÊאמרÊיודעÊאניÊאחדÊיודעÊמיÊאחדÊזי"עÊמקאזניץ
ÊדהשםÊהידועÊע"פÊבזהÊ'הפיÊזי"עÊהזקןÊאדמו"רÊואמרÊ.אומרÊזהÊיודעÊשאניÊמהÊשפירושו
ÊושםÊ,כ"וÊ'גיÊעולהÊ'הויÊדשםÊ,צ"אÊמספרÊעוליםÊיחדיוÊושניהםÊ'אדÊבשםÊמשולבÊ'הוי
ÊיודעÊשאניÊ"וויעםÊצא"ÊשאמרÊוזהÊ.צ"אÊמספרÊעוליםÊיחדÊושניהםÊ,ס"הÊ'גיÊעולהÊ'אד
ÊמדברÊשהאדםÊמהÊדכלÊ,תמידÊאדברÊוזהÊ"פאוויעםÊטא"Ê,השילובÊשםÊשהואÊצ"אÊמספר
ÊאתרÊעלÊרבינוÊהשיבÊ.דיבורעוÊבכלÊ'ושכינתיÊקוב"הÊלייחדÊזאתÊלדעתÊהואÊצריךÊתמיד
ÊלפיÊ,יודעÊמיÊאחדÊהפיוטÊאצלÊהזהÊהעניןÊרמזÊלמהÊ,זי"עÊמקאזניץÊהמגידÊדבריÊלבאר
Ê'דÊ'גÊ'בÊ'אÊהזהÊוהמספרÊ,"יודעÊמיÊעשרÊשלשה"ÊעדÊ"יודעÊמיÊאחד"ÊמןÊ,כןÊשהמספר
ÊלאחדÊחוזריםÊכולםÊשהריÊ,צ"אÊמספרÊעוליםÊיחדיוÊכולםÊ,י"גÊי"בÊי"אÊ'יÊ'טÊ'חÊ'זÊ'וÊ'ה
ÊנהנהÊ'היÊזי"עÊמראדזמיןÊואדמו"רÊ.הכלÊאתÊומקיףÊהסובבÊ'אדÊ'הויÊשהואשםÊ,יודעÊמי

 מאודÊמזה.

 נסתלקÊלגנזיÊמרומיםÊבי"טÊאדרÊראשוןÊבשנתÊרפ"חÊונטמןÊבביתÊהעלמיןÊבאוסטרובצה.

 אתÊמקומוÊאחריוÊבאוסטרובצהÊמילאÊבנוÊהרה"קÊר'ÊיחזקאלÊהי"דÊזי"ע.

ÊידÊבכתבÊנותרוÊזי"עÊרבינוÊכתביÊרוב
ÊספרÊ:נדפסÊמכתביוÊקטןÊחלקÊרקÊואבדו
ÊמאירÊ,ÊתורהÊאורÊ,חכמיםÊעיניÊמאיר
ÊנסÊקונטרסÊ,עיןÊטובÊ,טהרהÊאורÊ,לארץ

 לשושנים,ÊביתÊמאיר.

ÊקלמןÊקלונימוסÊ'רÊהרה"קÊהיהÊמתלמידיו
Ê'רÊהרה"קÊבןÊזי"עÊמפיאסצנאÊשפירא
ÊלויÊ'רÊוהרה"קÊזי"עÊמגרודזיסקÊאלימלך
ÊברסלובÊחסידיÊממנהיגיÊבענדערÊיצחק

 זי"ע.

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

רביðו הרה"ק רבי מאיר יחיאל הלוי האלשטוק מאוסטרובצה בעל מאיר עיðי חכמים זי"ע ðולד בשðת תרי"ג 
בעירייה סאבין פולין לאביו הר"ר אברהם יצחק האופה העיר סאבין ז"ל שהיה מחסידי הרה"ק ר' ירחמיאל 
מפשיסחא זי"ע בן הרה"ק ר' יעקב יצחק מפשיסחא הðקרא היוד' הק' זי"ע, ומחסידי הרה"ק ר' חיים יחיאל 
השרף ממאגליðצא זי"ע אשר על שמו קרא את שם בðו רביðו זי"ע בהכðסו לבריתו של אברהם אביðו ע"ה. 

 ומחסידי הרה"ק ר' אלימלך שפירא מגרודזיסק זי"ע ולאמו הצדקות מרת חðה ביילא ע"ה



 

 

 רבי יוסף חיים זאðעðפעלד ב"ר אברהם שלמה זי"ע אב"ד ירושלים בעל שלמת חיים 
 יט אדר'ב תרצ"ב

ÊישראלÊלארץÊוכשהגיעÊ,חייםÊרבינוÊשםÊהיהÊשבתחילהÊוסיפר
ÊהשםÊאתÊזי"עÊדיסקיןÊלייבÊיהושעÊ'רÊהגה"קÊלוÊוהוסיףÊ,נחלה
ÊמנותÊמשלוחÊרבינוÊשלחÊשלאחריוÊבפוריםÊ.רבינוÊונתרפאÊ,יוסף
Ê"ÊוהסבירÊ,מאדÊבהשכמהÊזי"עÊדיסקיןÊלייבÊיהושעÊלהגה"ק

 (שיחÊזקנים) יוס"ףÊחיי"םÊבגממטריהÊזרי"ז.

 כברÊבבחרותוÊהי'ÊמפורסםÊללמדןÊגדולÊולקדושÊוטהור,

ÊגדולÊועסקןÊאלקיםÊולאישÊמובהקÊלגאוןÊנעשהÊהקדושÊבארץ
ÊבעלÊירוחםÊיצחקÊ'רÊהגה"קÊהגאוניםÊעםÊיחדÊ,הכללÊבעניני

 מהרי"לÊדיסקיןÊזי"עÊהגה"קÊר'ÊשמואלÊסאלאנטÊזי"ע,

Êהגרי"לÊשלÊמבד"ץÊולאחדÊהחומתÊשומריÊכוללÊלראשÊנבחר
 דיסקיןÊזי"ע,

ÊשהיהÊאף ÊללחוםÊכגבורÊמתניוÊחלץÊ,כהללÊעניוÊרוחÊשפל
ÊנפשÊבמסירתÊארץÊומשכיליÊהפושעיםÊנגדÊוהדתÊ'הÊמלחמת

 ממש,

אוהבÊישראלÊאמיתי,ÊאךלעצמוÊהפסיקÊבמיעוטאÊדמיעוטאÊ היה
Ê,אולםÊ,לאביוניםÊהכלÊפיזרÊוהשארÊממשÊורעבוןÊמצוקהÊתוך
ÊרבינוÊוישאÊ,הרבניתÊזוגותוÊדאגתÊהיהÊביותרÊלוÊשהעיקÊמה
Ê,ממוןÊליÊשתזמיןÊ,לבקשךÊעליÊקשהÊרבש"עÊ:לשמיםÊעיניוÊאת
ÊאיניÊזהÊגםÊ?אבידהÊשאמצעÊ.חינםÊמתנתÊלקבלÊחפץÊאיניÊכי
Ê,מוכןÊמוכןÊאינניÊ.מבריותיךÊאחדÊלצערÊתצטרךÊשהריÊ,רוצה
ÊאתÊקבעÊ,אנאÊ:ממךÊאבקשÊזאתÊרקÊ,נבראÊיצטערÊשבגיני
ÊאזÊכיÊ,משאלתיÊתמלאÊאםÊ.אשתיÊשלÊבלבהÊהבטחוןÊמידת
ÊבזהÊוסייםÊ.חלילהÊאחריםÊחשבוןÊעלÊלאÊ,נהנהÊנמצאתי
Ê'חיÊהייתיÊימיÊכלÊכיÊ,נתקבלהÊאכןÊשתפילתיÊ,דומניÊ:הלשון
ÊעלÊהרבניתÊהתאוננהÊלאÊומעולםÊ,פרנסהÊדוחקÊמתוך

 גורלה..

הרה"חÊר'Ê מעולםÊלאÊרצהÊרבינוÊליקחÊכסףÊמאףÊאחדÊוסיפר
ÊהלךÊהנסיעהÊוקודםÊ,לארץÊלחוץÊנסעÊשפעםÊסענדירÊיצחק
ÊענהÊ?לחו"לÊנוסעÊהואÊלמהÊ:רבינוÊלוÊשאלÊ,מרבינוÊלהפרד
ÊבשבילÊ:רבינוÊלוÊאמרÊ.כסףÊלוÊואיןÊבנוÊלהשיאÊשצריךÊמפניÊ:הוא
ÊאתÊיצחקÊהר"רÊשאלÊ!המןÊפרשתÊתאמר?Êלחו"לÊנוסעÊאתÊזה
Ê!כןÊ:רבינוÊלוÊענהÊ?המןÊבפרשתÊבניוÊהשיאÊהרביÊגםÊהאםÊ:רבינו
ÊלוÊאמרÊבניוÊדכשנתגדלוÊוסיפרÊ,המןÊפרשתÊיוםÊבכלÊאומרÊאנח
ÊאתהÊ:להÊאמרתיÊ.כסףÊלנוÊואיןÊלהתחתןÊצריכיםÊ:הרבניתÊפעם
ÊחמישיםÊעםÊקאווערטÊהדלתÊאצלÊמצאתיÊולמחרתÊ,צודק
ÊבשבילÊנצרךÊשהייתיÊהמדוייקÊהסכוםÊהדלתÊתחתÊתחובÊרענדליך

 להשיא.Ê(שיחÊזקנים)

ÊמרבינוÊוביקשÊ,נכסיםÊעתירÊיהודיÊישראלÊלארץÊהגיעÊפסחÊבערבÊפעם
ÊיפותÊפניםÊבסברÊקיבלוÊורבינוÊ,אצלוÊסעודתיוÊאתÊלאכולÊרוצהÊשהוא
ÊהוצאותÊכלÊאתÊלשלםÊרוצהÊשהואÊמרבינוÊביקשÊוהיהודיÊ,גדולÊובכבוד
ÊכלÊאתÊההואÊהאישÊונתןÊ.לזהÊגםÊהסכיםÊורבינוÊ,הפרטיÊמכיסוÊהחג
ÊכברÊשבירושליםÊהמעודÊדחולÊראשוןÊביוםÊהחגÊולאחרÊ.מראשÊההוצאות

ÊהאורחÊהאורח,[אצלÊשםÊשהתאכסןÊהמלוןÊלביתÊרבינוÊהלךÊ,טובÊיוםÊאינו
ÊהכסףÊכלÊאתÊהשולחןÊעלÊוהניחÊ[לארץÊחוץÊבןÊבהיותוÊיו"טÊהיהÊעדיין
ÊלרבינוÊהכסףÊאתÊלהחזירÊיוכלÊלאÊהאורח]Ê,ההוצאותÊאתÊהאורחÊששילם
ÊאתÊלוÊהחזירÊמדועÊ:רבינוÊאתÊושאלÊהנדהםÊוהעשירÊ[יו"טÊאצלוÊהיהÊכי
ÊהכנסתÊשלÊגדולהÊמצוהÊלמכורÊרוצהÊאינוÊכיÊ:רבינוÊוהשיבÊ?הכסף
ÊלקחתÊהסכיםÊהחגÊבערבÊמדועÊכןÊאםÊ:היהודיÊושאלוÊ!כסףÊבעדÊאורחים

ÊÊ?מידוÊהכסף ÊהואÊכאילוÊבטובÊירגישÊשהאורחÊרצהÊכיÊ:רבינוÊלוÊאמר
Ê.ממונוÊאתÊלוÊמחזירÊהואÊכעתÊואליוÊ,משלוÊאוכל ÊמלכהÊמלוהÊשיחות)

 להגר"נÊגעשטעטנערÊזי"ע)

זי"עÊהיהÊ הגה"קÊר'ÊראובןÊשלמהÊיונגרייזÊמזכירÊהעדהÊהחרדית
ÊלהתענותÊנהגÊשרבינוÊהשובבי"םÊמימיÊבאחדÊשכאשרÊ:מספר
ÊזאתÊלעשותÊשסירבÊאלאÊ,מהÊדברÊלטעוםÊעדÊלבוÊנחלשÊ,בהם
ÊואכןÊ,מצוהÊסעודתÊהטעימהÊלוÊשתחשבÊכדיÊ,מסכתÊשיסייםÊעד
Ê,מנחותÊמסכתÊעלÊעברÊשעותÊכמהÊובמשךÊלביהכנ"סÊעלהÊמיד
ÊלוÊהוטבÊשכברÊביתוÊלבניÊהודיעÊהמסכתאÊאתÊשסייםÊמכיוןÊאך

 (מראÊדארעאÊדישראל) ויכולÊלסייםÊאתÊהתענית.

ÊעלÊאפילוÊהישנהÊירושליםÊחומתÊאתÊעזבÊלאÊלאה"קÊמבואו
 רגע,ÊלאÊבעתÊצרהÊולאÊבעתÊשמחה,

ÊפסקÊלאÊבירושליםÊאשכנזיםÊקהלÊלאב"דÊשנבחרÊומשעה
Ê'הÊשםÊכיÊהארץÊעמיÊכלÊוראוÊבישראלÊוקדושהÊתורהÊמלהרבות
ÊוהמשכיליםÊוהציוניםÊהפושעיםÊמתנגדיוÊאפילוÊהכלÊ,עליוÊנקרא
ÊממדתוÊידעוÊכיÊועצותיוÊבקולוÊשמעוÊהמלוכהÊשריÊואףÊכבדוהו

 מדתÊהאמתÊושהואÊטובÊומטיבÊלכל.

ÊמאונגווארÊמאנהיימערÊהערשÊחייםÊ'רÊמהגה"קÊתלמידÊהיה
ÊסופרÊכתבÊבעלÊסופרÊבנימיןÊשמואלÊאברהםÊ'רÊומהגה"קÊזי"ע
ÊקאבערסדארףÊאב"דÊשאגÊאברהםÊ'רÊומהגה"קÊזי"עÊמפרשבורג
ÊנסעÊזי"עÊאברהםÊאהלÊבעלÊרבוÊועםÊזי"עÊאברהםÊאהלÊבעל

 לארץÊישראלÊבשנתÊתרל"ג,

ÊמשךÊישארÊלאÊשרבוÊובכדיÊ,שבועותÊארכהÊהלזÊשהנסיעהÊוסיפר
ÊקודםÊיוםÊשלשיםÊרבינוÊלמדÊ,לשבתÊבשרÊבליÊשבועותÊשל
ÊבשבילÊשחטÊהנסיעהÊימיÊובמשךÊ,השחיטהÊאומנותÊאתÊהנסיעה

ÊהשחיטהÊהסכיןÊאתÊהחביאÊישראלÊלארץÊבבואוÊ,עופותÊשניÊרבו
 ולאÊשחטÊשובÊכלÊימיו.

 ÊהואÊרבינוÊנשארוÊ,דירהÊביתÊמצאÊלאÊישראלÊלארץÊובבאו
ÊימיםÊארבעהÊלסוףÊ,לילותÊוארבעÊימיםÊארבעהÊברחובÊוחפציו
ÊהכתליםÊהטוחÊלפניÊ,הערביםÊאחדÊבחצרÊדירהÊביתÊלוÊהמציאו

 ולפניÊהרצףÊהרצפה.

ÊבכבודÊחלילהÊיפגעÊשלאÊחשבונותÊמחשבÊרבינוÊהיהÊימיוÊכל
ÊכמהÊכששההÊ,האחרונהÊבשנתוÊ.יטרידםÊולאÊהבריותÊושלוות
Ê,לירושליםÊבכניסהÊדיסקיןÊהיתומיםÊבביתÊהקיץÊבימותÊשבועות
ÊלביתוÊשובוÊאתÊלהקדיםÊביתוÊבניÊאתÊזירזÊ,מאודÊחלשÊכברÊוהוא
Ê,לוÊיפהÊהאוירÊכיÊוטעןÊלכךÊהתנגדÊהרופאÊ,העתיקהÊבעירÊאשר
ÊמאשרÊיותרÊשםÊשהותוÊאתÊוקיצרÊ,דעתוÊעלÊעמדÊהואÊאבל
ÊהאוירÊהריÊ,יותרÊישארÊלאÊמדועÊבנוÊכששאלהוÊ.האחרותÊבשנים
ÊאתÊבחשאיÊלךÊאגלהÊ:רבינוÊהשיבÊ?לבריאותוÊטובÊכאן
ÊבירושליםÊנהוגÊכידועÊוהריÊ,קרבÊשיומיÊמרגישÊהטעם:מאני
ÊשאצטרךÊאיפואÊנמצאÊ,הזיתיםÊלהרÊעדÊבידיםÊהמטהÊאתÊלשאת
ÊשישאוניÊהמלויםÊוקהלÊ'קדישאÊה'חבראÊחבריÊאתÊלהטריח
ÊירושליםÊבמערבÊהנמצאÊדיסקיןÊיתומיםÊמביתÊכזהÊעצוםÊמרחק
 ועדÊלהרÊהזיתיםÊבמזרחה,ÊהלאÊטירחאÊמיותרתÊהיא(נועםÊשיח)

ÊשכלÊ,רח"לÊומריםÊקשיםÊביסוריםÊדויÊערשÊעלÊבשכבוÊכשרבינו
ÊהלאÊ:רבינוÊאמרÊ,כאלוÊמחייםÊליפטרÊכברÊרוצהÊהיהÊהמוניÊאיש
ÊהריÊולכאורהÊ,בחייםÊובחרתÊ(י"טÊ'לÊדברים)ÊהתורהÊמצותÊיש
ÊלבחורÊלהזהירנוÊהתורהÊהוצרכהÊלאÊ,ושלויםÊשקטיםÊלחיים
ÊעליהםÊשמוטבÊ,כאלוÊחייםÊעלÊהיאÊשהכוונהÊאלאÊ,בחיים
ÊבחייםÊלבחורÊ'הÊמצותÊבאהÊזהÊעלÊ,רח"לÊמהחייםÊהמיתה
ÊבעיניÊמאודÊחשובהÊ,קלהÊשעהÊאףÊבעוה"זÊהחייםÊכיÊ,כאלו
ÊדוחהÊ,שעהÊלחייÊאףÊנפשÊפיקוחÊשהריÊ,הואÊברוךÊהמקום

 (יפהÊשיחתן) איסוריןÊשבתורה.

Êתרצ"בÊשנתÊשניÊאדרÊי"טÊוחציÊעשרÊבשעהÊראשוןÊביוםÊנסתלק
ÊשלÊקברוÊלידÊהזיתיםÊבהרÊומונ"כÊמרומיםÊלגנזיÊשנהÊפ"גÊכבן

 רבוÊבעלÊאהלÊאברהםÊזי"ע.

ÊאותוÊרבינוÊשכתבÊמכתבÊבצורתÊקצרהÊצוואהÊנמצאהÊבארגזו
Ê:השארÊביןÊכתובÊשבאÊ,תרצ"אÊסיוןÊכ"הÊביוםÊ'הקÊידוÊבכתב
ÊחבלÊ:רקÊיאמרוÊושהמספידיםÊ,מדרשוÊלביתÊאותוÊיכניסוÊשלא

 עלÊאלטעןÊארץÊישראלÊאיד!

 נשארÊאחריוÊספריוÊשלמתÊחיים,ÊסדרÊפוריםÊהמשולש,האגודה.

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

 מתורתו של רביðו

הדברים הללו לא ðאמרו לה כðבואה בלבד אלא גם כתרופה להקל על מכאוביה. כי  יר. (פרשת תולדות כ"ה כ"ג)גֹוִים ְּבִבְטðֵ ּוְׁשðֵי ְלֻאִּמים ִמֵּמַעִי ִיָּפֵרדּו ּוְלֹאם ִמְלֹאם ֶיֱאָמץ ְוַרב ַיֲעֹבד ָצעִ  ַוֹּיאֶמר ה' ָלּה ְׁשðֵי
יר, לא רצה אף אחד לצאת תחילה, וðחו. ועל ידי כך הוקל כיוון ששמעו ורב יעבוד צע לפי חז"ל (מדרש הגדול) היו עולין ויורדין במעיה כגלי הים, זה אומר אðי יוצא תחילה וזה אומר אðי יוצא תחילה.

 לה לרבקה.

 יב רביðו: לדעתי, הדבר ðאה ומתקבל. (חכמת חיים)הש פעם שאל לו אחד מðכדיו: העולם אומרים בשם הגר"א מווילðא זי"ע שבבטחון אמיתי יכול אדם לעבור את הים הגדול ברגליו, אם יד דברים בגו?

רביðו הגה"ק רבי יוסף חיים זאðעðפעלד אב"ד ירושלים וגאב"ד העדה החרדית זי"ע ðולד בו' כסלו שðת תר"ט 
בוערבאו במדיðת סלובוקיה לאביו הגה"ק ר' אברהם שלמה זי"ע ובשðת הרביעית להולדתו ðתייהם מאביו ועבר 

 לעיר סעðיץ לבית אביו חורגו



 

 

 רביðו יואל סירקיש ב"ר שמואל יפה חסיד זי"ע בעל בית חדש הב"ח אב"ד קראקא 
 כ אדר ת"א

ÊואצלÊזי"עÊליבוש'סÊ'רÊשלמהÊ'רÊשםÊאב"דÊהגה"קÊבישיבתÊלובליןÊבעירÊלמדÊרבינו
Êאבד"קÊפייבשÊמשולםÊ'רÊהגדולÊ'הגÊאצלÊוגםÊ,זי"עÊמבריסקÊשורÊהירשÊנפתליÊ'רÊהגה"ק

 קראקאÊזי"ע

ÊמענדלÊמנחםÊ'רÊהגה"קÊנכדÊזי"עÊמלבובÊאברהםÊ'רÊהגה"קÊבתÊאתÊנשאÊלפרקוÊבהגיע
ÊפרוזשאניÊבק"קÊהרבנותÊרבינוÊקיבלÊעלומיוÊבימיÊעודÊ,זי"עÊקראקאוויץÊאבד"ק-ÊÊÊ,לוקב

ÊתקפותוÊמגודלÊאךÊ,בבעלזאÊכיהןÊואח"כÊלמיזבוזÊומשםÊבלובמלאÊנבחרÊשס"אÊובשנת
ÊדליטאÊובריסקÊשידלובÊלאב"דÊאזÊונתקבלÊ,משםÊלברוחÊנאלץÊ'והיÊשונותÊרדיפותÊלוÊ'הי
Êזי"עÊפייבשÊמשולםÊ'רÊהגה"קÊרבוÊתחתÊ,בקראקאÊור"מÊלאב"דÊנתמנהÊשע"טÊובשנת
ÊבמקוםÊוגדולהÊתורהÊלוÊ'והיÊאדירÊגבירÊונעשהÊלנפשוÊמנוחהÊומצאÊמצבוÊלוÊהוטבÊומאז
Ê,צרכיהםÊכלÊעםÊ,הארץÊפנותÊמכלÊשמהÊאליוÊנהרוÊאשרÊ,ישיבתוÊבניÊכלÊאתÊוהחזיקÊ'א

 וגםÊפנוÊאליוÊגדוליÊהדורÊבשאלותיהםÊולבקשÊעצתו,

ÊבעלÊקראכמאלÊאברהםÊב"רÊמענדלÊמנחםÊ'רÊהגה"קÊהגאוניםÊ'היÊתלמידיוÊמגדולי
ÊמגיניÊבעלÊמקרקובÊיוסףÊב"רÊיהושעÊ'רÊוהגה"קÊזי"עÊמניקלושבורגÊצדקÊצמחÊשו"ת
Êזי"עÊהגרשוניÊעבודתÊבעלÊמיץÊאב"דÊאשכנזיÊיהודהÊב"רÊגרשוןÊ'רÊהגה"קÊזי"עÊשלמה
Ê'רÊהגה"קÊבניוÊוגםÊזי"עÊזקניםÊהעטרתÊבעלÊאויערבאךÊמענדלÊמנחםÊ'רÊוהגה"ק
Êב"רÊדודÊרבינוÊהגה"קÊוחתניוÊזי"עÊיהודהÊ'רÊוהגה"קÊזי"עÊפינטשובÊאב"דÊצביÊשמואל
ÊקראקאÊאב"דÊאשכנזיÊיהודהÊ'רÊוהגה"רÊזי"עÊזהבÊהטוריÊבעלÊלבובÊאב"דÊהלויÊשמואל

 זי"ע.

 רבינוÊהי'ÊמפורסםÊלבעלÊמקו'ÊגדולÊונורא,ÊומופתÊהדור, 

ÊיוסףÊוביתÊטוריםÊ'הדÊעלÊ(ב"ח)ÊחדשÊביתÊספרÊומהםÊרביםÊחיבוריםÊאחריוÊהניחÊרבינו
ÊועודÊהלכהÊלפסקÊהנחוציםÊבדבריםÊונעלמיםÊסתומיםÊדבריםÊכלÊיתבארוÊבוÊאשר
ÊעלÊ'ופיÊושו"תÊופוסקיםÊהש"סÊעלÊוהגהותÊוהערותÊופרישהÊדרישהÊהסמ"עÊעלÊהשגות

Ê,בכתי"קÊנשארוÊחיבוריםÊהרבהÊועודÊרותÊעלÊנפשÊמשיבÊ,קבלהÊעפ"יÊהתפילות ÊÊÊ'ג
 חלקיÊהב"חÊנדפסוÊבחייו,

ÊיואלÊ'לרÊמקוםÊפנוÊבשמיםÊנפיקÊכרוזאÊרבינוÊשבפטירתÊ:שבתÊ'תוסÊבספרÊאיתא
 סירקיש,

 ÊרבינוÊפטירתÊשבעתÊ:זי"עÊטובÊשםÊהבעלÊרבינוÊמרןÊבשםÊאיתאÊטובÊזכרוןÊובספר
ÊהגיהנוםÊיצננוÊאםÊבתנאיÊאבלÊשיאמרÊוהשיבÊ,בדרשהÊמעלהÊשלÊדיןÊביתÊאותוÊכובדו

 ארבעיםÊיום.

 נסתלקÊלגנזיÊמרומיםÊכ'ÊאדרÊבשנתÊה'Êא"ת.

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

 מתורתו של רביðו זי"ע

כתב רביðו טעם דדוד המלך ע"ה התפלל תחילה הדריכðי בðתיב מצותיך, על הרגלים, ואח"כ הט לבי 
וכו', ורק אח"כ העבר עיðי מראות שוא, ויהודה בן תימא הזהיר תחילה תהי' קל כðשר ðגד ראות 
עיðים(טור סימן א') כמו הðשר שט באויר, כן תעצים עיðיך מראות רע. כי תחילת עבירה הם 
העיðים, שעין רואה, ואח"כ אמר גבור כארי, כðגד הלב, להתחזק בעבודתו, שהלב חומד, ואח"כ רץ 
כצבי ðגד הרגלים, שכלי המעשה גומרים, דעיקר השכר בקיום המצוה, ודוד התפלל על קיום המצוה, 
ובזה הסדר הלב וכלי המעשה, ואח"כ התפלל, מאחר שחפצי ורצוðי לקיים המצות בכל לב, ראוי 
שתעביר עיðי מראות בשוא, שלא יטרידðי הראייה מעסק קיום המצות, אבל יהודה בן תימא שלא 

 בא אלא להזהיר האדם, הזהיר תחילה על העין ע"ד סור מרע ועשה טוב.(ב"ח או"ח סימין א')

מה דצריך בפורים ליתן מתðות לב' עðיים, ולשלח ב' מðות לאדם אחד, שיהי השמחה כוללת, שמחת 
הקב"ה שהם המתðות לאביוðים, ושמחת האדם הם רעיו במðותו ובהיות שהתשועה בפורים היתה 
כוללת ב' ישועות, האחת שפרע לכל צריðו, שðית שהציל אתðו שלא ðפקד מאתðו איש, ע"כ לזכר 

אלו ב' מתðות שðתן לðו ה', ותקðו חכז"ל בין בשמחת עבודת בוראיðו בין בשמחת אדם עם אוהביו, 
 ליתן מידו ומהוהו ב' מתðות לזכר ב' תשועות אלו. (ב"ח או"ח תרצ"ה)

ה') יש לומר הכווðה  וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בðו ד' אלקיך מיסרך. (פרשת עקב ח' 
עפי"ד הזוהר עה"פ או הודע אליו חטאתו שהקב"ה כשמעðיש לאדם על חטא שחטא הוא מעðישו 
בדוגמא אותו עון, ומתוך זה מבין האדם החטא שחטא וðותן אל לבו לשוב בתשובה, והðה ידוע דרך 
העולם כשאב מכה את בðו על איזה דבר אשר לא טוב עשה, אומר לו בשעת הכאה מדוע עשית כך 
וכך, ובעבור זה אðי מכה אותך, וזש"כ וידעת עם לבבך ר"ל שידעת בלבבך מה שחטאת, אך אם 
תאמר איך יודע האיש איזה עבירה עבר בשוגג, ולזה אמר כי כאשר ייסר איש את בðו כן ד' אלקיך 

 מיסרך, פירש דוגמת אותו חטא שחטא, וא"כ תדע לעשות תשובה על אותו חטא שחטא.

הגה"ק רביðו יואל סירקיש זי"ע בעל בעל בית חדש הב"ח אב"ד קראקא (השם סירקיש הוא על שם אמו 
ששמה שרה) ðולד בלובלין בשðת ה' שכ"א לאביו הגה"ק ר' שמואל יפה חסיד זי"ע (כן כיðה רביðו הב"ח את 
אביו בשם חסיד) בן הגה"ק ר' משה זי"ע בן בðו הגה"ק ר' שמואל לðדייא בעל כלי יפה על תð"ך זי"ע בן 

 הגה"ק ר' אברהם בעל ðקודות הכסף זי"ע חוטר מגזע חכמי הקבלה בא"י ז"ל, ולאמו הצדקות שרה ע"ה



 

 

 רבי אביגדור מדוקלא ב"ר אריה לייבוש זי"ע
 [א]כא אדר'א תרל"ז 

ÊאחתÊשפעםÊוסיפרÊ.ולילהÊיוםÊתורהÊולומדÊ,עצוםÊומתמידÊגדולÊעמקןÊ,עולםÊגאוןÊהיהÊרבינו
Ê,פהÊבעלÊלימודוÊושינןÊבחוץÊמעטÊלטיילÊיצאÊהקיץÊבימותÊבמוצש"קÊמסכתÊאיזוÊעלÊחוזרÊבהיותו
ÊאוÊכשניםÊשלÊמרחקÊשהיתהÊ,וישינקאÊהסמוכהÊלעיירהÊעדÊנגיעÊבמחשבותיוÊתפוסÊשהיהÊומרוב
ÊולתמהונוÊחנותוÊאתÊלפתוחÊע"הÊמוישניקאÊליזערÊהר"רÊיצאÊבוקרÊלפנותÊ,מדוקלאÊמיילÊשלשה
ÊידעÊלאÊשעדייןÊרבינוÊ,במתכוןÊלשםÊבאÊשלאÊמלבושוÊוהכירÊדוקלאÊאב"דÊרבינוÊאתÊלפניוÊראה
Ê:ליזערÊ'רÊענהוÊ?בדוקלאÊפהÊמעשיךÊמהÊ:בתמיההÊאליוÊופנהÊליזערÊ'ברÊהבחיןÊנמצאÊהואÊהיכן
ÊחזרהÊלהוליכוÊעגלהÊמידÊושכרÊלביתוÊהכניסוÊליזערÊהר"רÊ!בוישינקאÊפהÊכעתÊנמצאיםÊהינכםÊרבי

ÊבעלÊמהרה"קÊצדיקיםÊאמרות)Ê.לביתו
 שפעÊחייםÊמקלויזנבורגÊזי"ע)

ÊשמיהÊפקעÊכברÊילדותוÊשחרÊמטלÊכבר
ÊלמדÊהגדולÊשאביוÊכמסופרÊ,בחריפותו
ÊקושיאÊאביגדורÊרביÊלוÊ״והקשהÊ,עמו
ÊזמןÊאיזהÊהיטבÊעייןÊואביוÊ,עצומה
ÊהילדÊהלדÊכךÊ Êובין לתרץÊקושיתו,
ÊהשלגÊעלÊ׳שליטן׳ÊעםÊלשחקÊהחוצה
ÊאביוÊאותוÊוכשקראÊ,הילדיםÊכדרך
ÊתירוצוÊאתÊסתרÊשובÊהקושיאÊלתרץ
ÊעבדיÊהללו)Ê.לשחקÊהחוצהÊורץÊוחזר

 ה')

Êלש״בÊפעםÊסיפרÊעצמוÊרבינוÊכןÊכמו
Êזי״עÊמרודניקÊהירשÊצביÊרביÊהרה״ק
Êה םÊשאתעל רי סבו Êל הכ Ê ו י ה Ê לד י
Ê.חיים׳Êה'דבריÊמאחיÊיותרÊבכשרונותי
ÊלמקריÊהראשונהÊבפעםÊוכשהוליכוני
Êאת Ê י נ לפ ÊהמלמדÊא Êהקרי דרדקי

ÊלמהÊלוÊאמרתיÊ,תשר״קÊלרישאÊמסיפאÊלאומרםÊכשהתחילÊואזÊ,אחריוÊחזרתיÊואניÊא״בÊהאותיות
Ê.לבדיÊהאותיותÊכלÊעלÊוחזרתיÊ,מעצמיÊאותםÊיודעÊכברÊאניÊהלאÊשניהÊפעםÊזהÊעלÊלחזורÊלכם
ÊלוÊאמרתיÊומידÊ,אÊאלףÊקמץÊליÊואמרÊ,הנקודותÊאתÊעמדÊואלמדÊהבהÊכןÊאםÊהמלמדÊליÊאמר
ÊיוםÊובאותוÊ,הנקודותÊכלÊשארÊעםÊוכךÊ,'וכוÊבÊביתÊקמץÊואמרתיÊהשארÊאתÊכברÊיודעÊשאני

 שנכנסתיÊלתלמודÊתורהÊידעתיÊכברÊ׳עברי׳Ê(ÊצביÊתפארה),

ÊאתÊלעצמוÊבחרÊשרבינוÊ:אחיוÊרבינוÊעלÊסיפרÊזי"עÊחייםÊדבריÊבעלÊמצאנזÊחייםÊ'רÊהרה"קÊוסיפר
ÊמסכתÊללמודÊהשםÊויראיÊחסידיםÊנוהגיםÊכידועה)ÊשלוÊהבאÊעולםÊמסכתÊשתהאÊפסחיםÊמסכת

Ê(מסכתאÊהבאÊעולםÊלוÊוקוראיםÊפהÊבעל ÊהלךÊכאשרÊאחתÊפעםÊ,רבותÊפעמיםÊעליהÊחוזרÊוהיה
ÊבימיםÊהחסידיםÊשנהגוÊכמו)Êזי"עÊמרוזשיןÊישראלÊ'רÊהרה"קÊבצלÊלהסתופףÊלרוזשיןÊהדרךÊעלÊרגלי
ÊובתוךÊ,שלוÊהמסכתאÊעלÊפהÊבעלÊחזרÊובדרכוÊ(נפשÊבמסירותÊרגליÊאףÊהצדיקיםÊאלÊללכתÊההם
ÊנפשÊועגמתÊצערÊלוÊגאםÊוזהÊ,זוÊבמסכתאÊמקוםÊבאיזהÊ'הקÊרש"יÊמדבריÊאחדÊדיבורÊשכחÊהדרך

ÊאכסניאÊבאיזהÊקצתÊלנוחÊנכנסÊצערוÊובתוךÊ,צערÊמרובÊמנוחהÊלוÊהיהÊלאÊוממשÊ,מרובה
ÊהטהÊוכאשרÊ,גמראÊשלÊקרועÊדףÊהרצפהÊעלÊמצאÊלשםÊנכנסÊכאשרÊומידÊ,שבדרךÊ(קרעטשמע)
ÊמןÊסיבבוÊכיÊ,שכחÊהואÊאשרÊרש"יÊשלÊדיבורÊאותוÊבוÊשכתובÊדףÊאותוÊזהוÊכיÊראהÊלהגביהוÊעצמו

Ê.רבהÊשמחהÊמזהÊלוÊוהיהÊ,בלימודוÊלהמשיךÊשיוכלÊכדיÊקרועÊדףÊשםÊשימצאÊהשמים Êעבודת)
 עבודהÊדברותÊקודש)

לפרקוÊנישאÊלהרבניתÊהצדיקתÊמרתÊחנהÊרחלÊע"הÊבתÊהרה"קÊר'ÊאברהםÊחייםÊהורוויץÊ כשהגיע
Êזי"עÊלינסקÊאב"ד ÊהורוויץÊצביÊנפתליÊ'רÊהרה"קÊבן

Êהגה"קÊבןÊזי"עÊקודשÊזרעÊבעלÊראפשיץÊשושלתÊראש
ÊיוקלÊיעקבÊ'רÊהגה"קÊבןÊזי"עÊמלינסקÊמענדלÊמנחםÊ'ר
ÊבעלÊהארוויץÊהלויÊמאירÊ'רÊהגה"קÊנכדÊזי"עÊמלינסק
ÊמעלקאÊשמואלÊ'רÊהגה"קÊבןÊזי"עÊטיקטיןÊמהר"ם
ÊבןÊזי"עÊהארוךÊיהושעÊ'רÊהגה"קÊבןÊזי"עÊמטורנא
ÊשלÊגיסוÊזי"עÊהארוויץÊאישÊפנחסÊ'רÊרשכבה"גÊהגה"ק

 בעלÊהרמ"אÊזי"ע. רבינוÊר'ÊמשהÊאיסרליש

ÊששההÊתקופהÊמאותהÊמסופרתÊביותרÊמופלאהÊעובדא
ÊנפתליÊרביÊהרה״קÊ:בלינסקÊחותנוÊבביתÊרבינו
ÊאברהםÊרביÊהרה״קÊאצלÊפעםÊביקרÊזי״עÊמליזענסק
ÊאתÊמלינסקÊרא״חÊשלחÊממנוÊכשנפרדÊ.בלינסקÊחיים
Ê,הסמוךÊהכפרÊעדÊאתוÊוהלךÊ,ללוותוÊרבינוÊחתנו
ÊשנקראÊ,מאודÊגבוהÊסלעÊעמדÊכפרÊבאותוÊ.הילינע
ÊאבניםÊחוצביםÊהיוÊממנוÊ,שטיין״ÊהילינערÊ״דער
ÊשלאÊשאמרוÊעד)ÊלמצבותÊאבניםÊוכןÊהבתיםÊליסודות
ÊנפתליÊומתגדל)רביÊהולךÊשהיהÊרקÊ,חסרÊהסלעÊהיה
ÊביניהםÊודיברוÊהסלעÊלידÊנעמדוÊורבינוÊמליזענסק
Ê.שניהםÊנפרדוÊואזÊ,הלילהÊאמצעÊעדÊקודשÊשיחת
ÊבוÊהטיחÊ,לחנקוÊורצהÊבצווארוÊרבינוÊאתÊואחזÊ,מאודÊגבוהÊאדםÊדמותÊהאבןÊמאחוריÊיצאÊלפתע
ÊאלעזרÊרביÊבןÊשהואÊ,נפתליÊרביÊהצדיקÊאתÊללוותÊעתהÊהולךÊאניÊ,נאÊשמעÊ:ואמרÊאביגדורÊרבי
ÊלוÊאמרÊלמחרתÊ.לגמריÊהדמותÊנעלמהÊותיכףÊ,מליזענסקÊאלימלךÊר׳ÊהרביÊהצדיקÊבןÊמליזענסק
Êר׳ÊשמהרביÊהיאÊוהחידושÊ,ממךÊהרפהÊושהואÊכזאתÊשאמרתÊנסיםÊלךÊהיוÊ:מלינסקÊהק׳Êחותנו
Ê׳דבריÊבספרÊהובאÊ,לינסקÊהעירÊבפנקסÊרשוםÊשהיהÊזהÊמעשה)Ê.!העולמותÊכלÊרועדיםÊאלימלך

 דוד׳)

ÊלכהןÊזי"עÊאשכנזיÊלייבÊיהודהÊנתןÊרביÊהגה"קÊאחיוÊוכשעברÊ,באבובÊעירÊלאב"דÊכיהןÊרבינו
Êונכון)Ê.ימיוÊלסוףÊעדÊדוקלהÊבעיירהÊהרבנותÊלמשרתÊבמקומוÊרבינוÊהתמנהÊטיסמניץÊבעירÊכאב"ד
ÊהמקוםÊלקרותÊהחסידיםÊבפיÊרגיליםÊהיוÊ,ד'יקלאÊ,ר'ימנובÊ,ז'מיגראדÊעיירותÊהשלושהÊכיÊלציין

Êבר"ת ÊשםÊמנשבותÊחזקותÊורוחותÊוסערותÊסופותÊ,וגבעותÊהריםÊהיוÊשבמקוםÊמכיוןÊ,זר"דÊנחל
 תמיד.Ê(גנזיÊכתבים)

 סגולה ðגד היצר הרע

פעם אמר רביðו תחת אחד השיחים, הלכתי תקופה ארוכה בגלות, ולא החלפתי את כתוðתי במשך 
חצי שðה, והלקיתי את גופי בעשב צורף [בריעכ"ץ] והתעðיתי משבת לשבת, ואðי אומר לך שאת 

 הבחור הזה [היצה"ר] אי אפשר לðצח כי אם על ידי דף גמרא ותוספת. (ברוך שאמר)

וðכון לציין: שהיה המðהג אצל צדיקים שהיו קורין את היצה"ר בשם: דער בחור. וסיפר שדרכו של 
יקותיאל יהודה טייטלבוים בעל ייטב לב מסיגוט זי"ע היה גם כן שהיה קורא להבעל דבר  הרה"ק ר'

"דער בחור". ופעם עוררו חתðו הרה"ק ברוך מגארליץ זי"ע: וכי עד מתי יהיה עוד בחור, ווען וועט 
 (ברוך שאמר)  ער שוין חתוðה האבען!.

 מדברי רביðו

כשðה לפðי פטירתו, ðסתלק אחיו הגדול הרה״ק ה׳דברי חיים׳. (בליל כ"ה ðיסן אחר חצות, שðת 
בעת ההלוויה ביקש רביðו מכל הציבור, שילמדו כולם משðיות לטובת ðשמת ה׳דברי חיים׳  תרל"ו)

זי"ע והאðשים שמעו כן תמהו על זה, שפשוטי עם ילמדו משðיות עבור מאורן ורבן של ישראל אשר 
בצלו אðו חיים, ואðו צריכים לו לזכות תורתו ועבודתו, והוא ז״ל למה לו כזאת מאתðו. ואמר רביðו, 
שכך הðהיג הקב״ה בעולמו שגם הצדיקים אשר במיתתם קרוים "חיים" איðם מתעלים בגðזי מרומים 
כי אם על ידי מעשה החיים אשר חיים המה עודðה בעולם הזה. (ממכתב הגה״צ רבי הילל 
ליכטעðשטיין זצ״ל אב״ד קראסðא, בשם חותðו בזיוו״ר הגאון בעל ׳לחם שלמה׳ משאמלוי זצ״ל 

 הי״ד. הובא בספר ׳זכרוðות המאור)

רביðו הרה"ק רבי אביגדור האלבערשטאם מדוקלא זיע"א אחי הרה"ק ר' חיים מצאðז בעל דברי חיים זי"ע, ðולד בשðת 
תקפ"ח בעיר טארðיגראד לאביו הרה"ק ר' אריה לייבוש אב"ד טארðיגראד זי"ע בן הרה"ק רבי שמחה זצ"ל, בן הרה"ק 
רבי משה אבד"ק סאטðוב זיע"א, בן הרה"ק רבי הירץ מדובðא זיע"א, בן הרה"ק רבי הערש אבד"ק האלבערשטאדט 

 זיע"א, ולאמו הרבðית הצדיקת מרת מרים ע"ה בת רבי דור מטארðיגראד זצ״ל, שהיה מצאצאי בעל ה׳חכם צבי׳ זי״ע



 

 

 רבי אביגדור מדוקלא ב"ר אריה לייבוש זי"ע
 [ב]כא אדר'א תרל"ז 

Ê:דודוÊרבינוÊבפניÊזי"עÊיחזקאלÊדבריÊבעלÊמשינאוואÊהאלבערשטאםÊיחזקאלÊ'רÊהרה"קÊהתנצלÊפעם
ÊלךÊקחÊ:רבינוÊלוÊענהÊ?לנפשיÊטובהÊויעשהÊ'הÊבעבודתÊדרךÊליÊשילמדÊרביÊליÊואיןÊאעשהÊמה

(אמרותÊצדיקיםÊמהרה"קÊבעלÊשפעÊÊ גמראÊותלמודÊואזÊאבייÊורבאÊיורוךÊוילמדוךÊדרךÊבעבודתÊה'.
 חייםÊמקלויזנבורגÊזי"ע)

Ê[קודשÊשבתÊבערבÊשהיהÊכנראה]ÊהדרךÊעלÊרבינוÊנסעÊפעם ÊאתÊכיווןÊארוכהÊדרךÊשהיאÊובראותו
ÊאחדÊאברךÊישבÊצידוÊועלÊ,איחורÊשוםÊבליÊחפצוÊלמחוזÊהגיעÊזהÊידיÊועלÊהדרךÊקפיצתÊשלÊהשם
ÊהמראהÊעלÊוהשתומםÊנסיםÊמעשהÊבראותוÊהלהÊ,מאודÊחשובÊוגםÊ(קדושיםÊשלÊבנן)Êבנש"קÊשהיה
ÊנסעÊאחתÊשפעםÊרקÊאיצטלאÊלאותהÊראויÊאינוÊשבאמתÊ[ענוותנותוÊברוב]ÊרבינוÊלפניוÊהתנצלÊ,הזה
ÊהדרךÊקפיצתÊשלÊהשםÊעםÊמצאנזÊהרה"קÊהשתמשÊההכרחÊומחמתÊזי"עÊמצאנזÊהרה"קÊאחיוÊעם
ÊנענהÊ.לפניוÊאשרÊאתÊידעÊומזהÊ.בזהÊלהשתמשÊהיאךÊאחיוÊלוÊגילהÊואזÊ,חפצםÊלמחוזÊבאוÊותיכף
ÊעלÊאיךÊ:רבינוÊלוÊענהÊ.בזהÊמשתמשיםÊהיאךÊהזהÊהסודÊאתÊכןÊגםÊרבינוÊילמדנוÊכןÊאםÊהלזÊאברך

Ê[לךÊאומרÊהנני]ÊזאגעןÊדיר ÊוהיינוÊ,כעתÊעומדÊכשאתהÊהזוÊבמדריגהÊתשארÊשאתהÊידעתיÊאילו
ÊיראתיÊאבלÊ,אלהÊבכלÊלהשתמשÊהיאךÊלךÊמגלהÊהייתיÊכברÊאזיÊ,תמידÊותלמידÊ,דרבנןÊבאיצטלותא
ÊששםÊתדעÊאזיÊ,אלהÊבכלÊלהשתמשÊהיאךÊתדעÊאםÊואזÊ,במסחרÊותעסוקÊלעבודהÊתלךÊיוםÊשבאיזה
Ê'וכוÊתקנהÊושםÊתמכורÊוכאןÊ.שתרוויחÊכדיÊ,דשםÊהסחורהÊאתÊלקנותÊותלךÊ,למחרÊהסחורהÊיעלה

 (ברוךÊשאמר) ולכןÊאיÊאפשרÊליÊלגלותÊלךÊאתÊהסודÊהזה.

ÊהיהÊוהרענדארÊ,דשםÊלהקרעטשמעÊונכנסÊאחדÊלכפרÊובאÊאונגאריןÊלמדינתÊרבינוÊנסעÊאחתÊפעם
Ê.באÊמפוליןÊאחדÊשלעפערÊעודÊ,אצלוÊשהיוÊלהאנשיםÊאמרÊ,אותוÊובראותוÊגדולÊהארץÊועםÊבור
ÊאלÊויגשÊאפוÊירהÊבללוÊהדבריםÊאתÊבשמעוÊהרענדארÊאצלÊמשרתÊשהיהÊאחדÊפשוטÊאישÊשםÊוהיה
ÊהנהÊ:רבינוÊלוÊאמרÊ.הרענדארÊדבריÊאתÊלוÊויספרÊמאדÊוקרבהוÊ.לשלוםÊידוÊאתÊלוÊויושטÊרבינו
ÊכיÊהיהÊוכןÊ.העושרÊשלביÊעלÊתעלהÊואתהÊ,כמוךÊורשÊעניÊוהיהיÊהגלגלÊעליוÊיתהפךÊבאיםÊימים

ÊאיזהÊלוÊשכר ÊששיםÊמןÊעשירÊונעשהÊכפרÊששכרÊעשÊמעלהÊמעלהÊלאטÊלאטÊועלהÊקרעטשמע
Êהנ"לÊהעשירÊבאÊכןÊאחרÊ.הפתחיםÊעלÊמחזירÊעניÊשנעשהÊעדÊמטהÊמטהÊירדÊוהרענדארÊ.אלפים
ÊהכפרÊאתÊששכרתיÊמעתÊהנהÊ,רביÊואמרÊ:מעותÊוגםÊכסףÊשלÊמנורותÊלרבינוÊוהביאÊ,דוקלאÊלעיר
ÊליÊאיןÊ:לוÊאמרÊ,רבינוÊזאתÊשמעÊוכאשרÊ.זהÊעלÊליÊסלוחÊרבינוÊנאÊיאבהÊ,שבתÊלחללÊמוכרחÊאני

 (ברוךÊשאמר) חפץÊבהמנורותÊשלך,ÊלךÊמאתי,ÊולאÊרצהÊבשוםÊאופןÊליקחÊממנוÊמאומה.

Ê'רÊהנקראÊזי"עÊמיםÊבארותÊבעלÊמרימנובÊהכהןÊהירשÊצביÊרביÊבהרה"קÊמאודÊאדוקÊהיהÊרבינו
Ê:זי"עÊמנאסאדÊפריינדÊיהושעÊאברהםÊ'רÊהרה"קÊוסיפרÊ.משרתÊהערשÊ'רÊאוÊמרימינובÊהערשלע

ÊצוטרגןÊמאדÊרבינוÊהיהÊתר"זÊשנתÊמרחשוןÊ'בלÊמרימנובÊהרה"קÊכשנסתלק ÊהאטÊערÊהרבהÊובכה
Êהרה"קÊאחיוÊאותוÊשאלÊ,זי"עÊמצאנזÊהרה"קÊלאחיוÊמזהÊסיפרוÊ.בארואיגןÊגעקענטÊנישטÊזיך
ÊעשהÊכןÊ:מצאנזÊהרה"קÊלוÊאמרÊ.בחייםÊאיננוÊהרביÊ:רבינוÊענהÊ?כךÊכלÊעצבÊאתהÊלמהÊ:מצאנז
ÊדערÊאבערÊ,יאÊ:רבינוÊלוÊאמרÊ.צדיקיםÊישÊדורÊבכלÊ,באÊודורÊהולךÊדורÊ,עולםÊשלÊהרבונו

Ê.רבי ÊÊÊפוןÊקאפעלÊאונטערןÊזיךÊטוטÊעסÊוואסÊאלעסÊזאגןÊדירÊקעןÊאיךÊ:מצאנזÊהרה"קÊלוÊאמר
ÊלנסועÊרגילÊוהיהÊ.אחיוÊשלÊמרותוÊעצמוÊעלÊרבינוÊקיבלÊאזÊ,געווארעןÊגעבוירןÊביסטÊדוÊווען

 לצאנז.

ÊפעםÊ.מאדÊאותוÊאהבÊכיÊ,וחבקוÊלקראתוÊמצאנזÊהרה"קÊרץÊלצאנזÊרבינוÊשבאÊאימתÊשכלÊוסיפר
ÊבשורהÊרבינוÊעמדÊכןÊעלÊלקראתוÊהלךÊלאÊמצאנזÊוהרה"קÊ,חסידיםÊעודÊעםÊלצאנזÊרבינוÊבאÊאחת

ÊאחוזÊאחיוÊאוליÊרבינוÊחשבÊ,שייכותÊשוםÊלוÊהראהÊלאÊשלוםÊוכשנתןÊ,שלוםÊליטולÊהאנשיםÊשארÊבין
Ê.כנ"לÊהיהÊהשניÊבפעםÊגםÊאמנםÊ,שלוםÊליטולÊהפעםÊעודÊעצמוÊהואÊעמדÊכןÊעלÊבשרעפיוÊהוא

Ê.משהוÊמצאנזÊהרה"קÊאחיוÊעליוÊראהÊמסתמאÊחישבÊכיÊ.מאדÊובכהÊלאכסניאÊרבינוÊהלך ÊכןÊאחר
ÊפהÊהואÊהלאÊ:לוÊאמרוÊ?מדוקלאÊהרבÊאחיÊשלוםÊמהÊ:מדוקלאÊלהחסידיםÊמצאנזÊהרה"קÊשאל
ÊמצאנזÊהרה"קÊעליוÊהביטÊרבינוÊוכשבאÊ.לוÊלקרואÊמצאנזÊהרה"קÊצוהÊ.למרןÊשלוםÊונתןÊבצאנז
ÊמאחדÊשאלתיÊ:רבינוÊענהÊ:לבושÊאתהÊמיÊשלÊבעקיטשעÊ:כךÊאחרÊלוÊושאלÊ,למטהÊמלמעלה
ÊאמרÊכןÊאחרÊ,שלוÊמהביתÊאחרתÊלוÊושיתנוÊהבקיטשעÊלפשוטÊמצאנזÊהרה"קÊלוÊצוהÊ,הבעקיטשע

 (שיחÊזקנים) הרה"קÊמצאנז:ÊאםÊלאÊהיוÊאומריםÊליÊמיÊאתהÊלאÊהייתיÊמכירך.

ÊכבודÊומנוחתוÊ,ותשעהÊארבעיםÊכבןÊאךÊכשהיהÊתרל"זÊבשנתÊ'אÊאדרÊכ"אÊמרומיםÊלגנזיÊנסתלק
 בעירÊדוקלא.

בןÊהרה"קÊר'Ê דוקלא.Êהרה"קÊר'ÊאריהÊלייבושÊהאלבערשטאםÊזי"עÊ וחתנוÊמילאÊאתÊמקומוÊכאב"ד
ÊלייבושÊאריהÊ'רÊהרה"קÊבןÊזי"עÊחייםÊדבריÊבעלÊמצאנזÊחייםÊ'רÊהרה"קÊבןÊזי"עÊמקשאנובÊדוד
ÊבןÊ,זיע"אÊסאטנובÊאבד"קÊמשהÊרביÊהרה"קÊבןÊ,זצ"לÊשמחהÊרביÊהרה"קÊבןÊזי"עÊטארניגראדÊאב"ד

 הרה"קÊרביÊהירץÊמדובנאÊזיע"א,ÊבןÊהרה"קÊרביÊהערשÊאבד"קÊהאלבערשטאדטÊזיע"א

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

 

רביðו הרה"ק רבי אביגדור האלבערשטאם מדוקלא זיע"א אחי הרה"ק ר' חיים מצאðז בעל דברי חיים זי"ע, ðולד בשðת 
תקפ"ח בעיר טארðיגראד לאביו הרה"ק ר' אריה לייבוש אב"ד טארðיגראד זי"ע בן הרה"ק רבי שמחה זצ"ל, בן הרה"ק 
רבי משה אבד"ק סאטðוב זיע"א, בן הרה"ק רבי הירץ מדובðא זיע"א, בן הרה"ק רבי הערש אבד"ק האלבערשטאדט 

 זיע"א, ולאמו הרבðית הצדיקת מרת מרים ע"ה בת רבי דור מטארðיגראד זצ״ל, שהיה מצאצאי בעל ה׳חכם צבי׳ זי״ע



 

 

 הרבי ר' אלימלך מליזעðסק ב"ר אליעזר ליפמן זי"ע בעל ðועם אלימלך מליזעðסק 
 כא אדר תקמ"ז ...

ÊיראתוÊגודלÊלשערÊואיןÊחקרÊאיןÊופרישותוÊלחסידותוÊ,ונוראÊקדושÊאלקיםÊאישÊ'היÊרבינו
ÊעדÊהעוקציםÊהנמליםÊבןÊשישבÊדהיינוÊומריםÊקשיםÊביסוריןÊעצמוÊסיגףÊ,וענותנותו
ÊעצמוÊוטבלÊבתעניתÊישבÊ,השורפיםÊבעשביםÊודרדריםÊבקוציםÊעצמוÊסיגףÊ,גופוÊשכיחש

 במיםÊקריםÊהרבהÊפעמיםÊבכלÊיוםÊוהתנהגÊבגלגולÊשלג,

ÊוממדינהÊלעירÊמעירÊזי"עÊזושאÊ'רÊהרה"קÊאחיוÊעםÊרגליוÊכתתÊחורפוÊבימיÊעוד
ÊאשÊבואםÊבכ"מÊוהביערוÊשבשמיםÊלאביהםÊישראלÊלהשיבÊמרÊבקולÊוצעקוÊ,למדינה
ÊבעתÊהעולםÊאוירÊאתÊוטיהרו,ÊשבשמיםÊלאביהםÊישראלÊבניÊבלבותÊוהתלהבותÊקדש

 הליכתם,

ÊאחתÊרחובÊדרךÊעברÊדעברעציןÊבעירÊזי"עÊמקאמרנאÊאייזיק'לÊ'רÊהרה"קÊביקרÊפעם
Êזי"עÊזושאÊ'רÊוהרה"קÊזי"עÊאלימלךÊ'רÊהרביÊהרה"קÊעברוÊזהÊשברחובÊמרגישÊכיÊואמר

 בגלותם.

ÊנזדמנוÊ,בגלותÊלנדודÊעצמםÊעלÊזי"עÊזושאÊ'רÊהרה"קÊואחיוÊרבינוÊקבלÊאחתÊפעםÊוסיפר
Ê.ששררÊמהקורÊלהתחמםÊכדיÊהתנורÊאצלÊלנוחÊושכבוÊ,חורףÊשלÊבעיצומוÊאחדÊמלוןÊלבית
ÊעדÊלגימהÊאחרÊלגימהÊלשתותÊוהתחילוÊערליםÊשלÊקבוצהÊהמלוןÊלביתÊהגיעהÊבינתים
ÊמשינתוÊוהעירוהוÊאליוÊנגשוÊ,התנורÊאצלÊהישןÊביהודיÊהבחינוÊבייןÊלבםÊכטובÊ.שהשתכרו

ÊזושאÊ'רÊהרביÊזהÊהיהÊ,אתםÊלרקודÊאותוÊוהקימו ÊאתםÊלרקודÊהתחילÊברירהÊשבלית
Ê.דקותÊכעשר ÊוכעבורÊלרקידהÊאתוÊלקחוÊשניתÊושובÊולהשתכרÊלשתותÊהערליםÊהמשיכו

ÊמיילךÊ:אחיוÊלרבינוÊאמרÊהתנורÊאצלÊלהתיישבÊחזרÊכאשרÊ.לנפשוÊהניחוהוÊרגעיםÊאיזה
ÊנחליףÊאוליÊ,לרקודÊאותיÊיקחוÊבפעםÊפעםÊשמדיÊ,היושרÊמדתÊהואÊכךÊוכיÊ!אחי
ÊהערליםÊשובÊוכיבואוÊ,במקומךÊאשכבÊואניÊ,במקומיÊותנוחÊזהÊבצדÊתבאÊאתהÊמקומותינו
ÊשלÊמקומוÊעלÊשכבÊורבינוÊ,אמרוÊכאשרÊכןÊהאחיםÊויעשוÊ,במקומיÊאותךÊיקחוÊלרקוד
ÊנענהÊ,הרקידהÊבעבודתÊשובÊהתחילוÊ,הערליםÊשלÊשכרותםÊגברהÊכאשרÊ.זושאÊ'רÊהרבי
ÊהפעםÊנרקודÊהבהÊ,יהודיÊעודÊשוכבÊהתנורÊשלÊהשניÊבצדÊשםÊהנהÊ:ואמרÊמהםÊאחד
ÊזושאÊ'רÊלרביÊהערליםÊנגשוÊ.הראשוןÊהיהידיÊאותוÊבפעםÊפעםÊמדיÊנקחÊולאÊ,אתו
ÊעלÊוהתישבÊלרקודÊכשגמרÊ[שניÊיהודיÊשהואÊהחשבם]לרקודÊאותוÊויקחוÊמקומוÊשהחליף
ÊמצוהÊהשי"תÊאםÊ,'הÊנגדÊתבונהÊואיןÊחכמהÊאיןÊ!אחיÊזושאÊ:רבינוÊלוÊאמרÊ,מקומו

 לרקודÊמוכרחיםÊלרקוד.Ê(דבריÊיונהÊח"א)

ÊÊחייםÊדבריÊבעלÊצאנזÊשושלתÊראשÊהאלבערשטאםÊחייםÊ'רÊהרה"ק ÊשרבינוÊ:אמרÊזי"ע
 הכיןÊאוצרותÊיראתÊשמיםÊעדÊביאתÊהמשיח,

 עבודתוÊשלÊרבינוÊהי'ÊלהשפיעÊשפעÊלבניÊישראל,ÊוביטלÊוהמתיקÊחבליÊמשיח.

Êזי"עÊמרימונובÊמענדלÊמנחםÊ'רÊהרה"קÊתלמודוÊאמרÊקדשוÊציוןÊעלÊהשתטחותÊבענין
 סגולהÊנפלאהÊלהתעוררותÊתשובהÊ,ÊוהמבקרÊקברוÊלאÊימותÊבלאÊתשובה,

Êע"הÊמירישÊמרתÊהצדקותÊרבינוÊשלÊבתוÊאתÊשאלוÊופעם ÊÊÊרבינוÊשלÊהסתלקותוÊלאחר
ÊהאטÊטאטעÊדערÊאז"ÊאמרהÊ?'הקÊאביהÊאצלÊלהוושעÊהיוםÊגםÊיכוליםÊאםÊ'הקÊאביה

 געקענטÊאיןÊדיÊשיך,ÊקעןÊערÊאיןÊדיÊזאקיןÊאוודאי,

ÊילךÊ,באמתÊשמיםÊיראתÊלוÊשיהיהÊשרוצהÊמיÊ:אמרÊזי"עÊמפרעמישלאןÊמאירÊ'רÊהרה"ק
 עלÊציוןÊשלÊקברÊהרביÊר'ÊאלימלךÊזי"עÊויתפללÊשם,ÊויעשוÊדבריוÊפירות,

ÊבציוןÊפעםÊ:אמרÊזי"עÊשלוםÊהשרÊבעלÊבעלזאÊשושלתÊראשÊרוקחÊשלוםÊ'רÊוהרה"ק
 קדשוÊכיÊהואÊרואהÊשהר"רÊאלימלךÊעומדÊומברךÊאתÊכלÊהנמצאיםÊשםÊבשתיÊידים.

ÊפותחÊהנניÊבעתÊ:זי"עÊמראזלאÊצביÊיודאÊ'רÊהרה"קÊאמרÊאלימלךÊנועםÊ'הקÊספרÊבענין
ÊאלימלךÊנועםÊספה"ק ÊÊÊעץÊפרי"ÊבלאטÊאייןÊאלימלךÊנועםÊשטיקעלÊאÊאיןÊאיךÊגעפין

Êלא"Ê'הקÊומזקנוÊמאביוÊאצלוÊבקבלהÊכיÊ:אמרÊזי"עÊמבעלזאÊאהרןÊרÊהרה"קÊ,"חיים
 להכנסÊלתוךÊביתÊאשרÊהספה"קÊנועםÊאלימלךÊאינוÊמצויÊבתוכו".

 ÊזכותÊליÊישÊאםÊ,טהרהÊבמקוהÊטבילהÊאחריÊבעש"קÊ:אמרÊזי"עÊמראפשיטץÊהרה"ק
ÊכמהÊאמרÊוכדומהÊ,אלימלךÊבנועםÊמאמרÊלהביןÊלפעמיםÊזוכהÊאניÊ,דשמיאÊוסייעתא

  צדיקיםÊובניהםÊהרה"קÊר'ÊמענדליÊמרימנובÊזי"עÊהרה"קÊמבעלזאÊזי"ע

ÊהמקשהÊלאשהÊסגולהÊ.זי"עÊמקאסובÊחייםÊתורתÊבעלÊהאגערÊמענדלÊמנחםÊ'רÊהרה"ק
 לילדÊלהניחÊספרÊנועםÊאלימלךÊלמראשותיה.

 ÊמסוגלÊאזÊזי"עÊאלימלךÊ'רÊהרביÊבזכותÊשיוושעוÊצרהÊבעתÊאומריםÊאםÊהצדיקיםÊבשם
 להוושע.

ÊנועםÊ'הקÊבספרÊברביםÊללמודÊנהגÊהיהÊזי"עÊמקערעסטירÊישעי'לעÊרביÊהרה"ק
ÊשוםÊהוסיףÊולאÊוכלשונםÊככתבםÊאותוÊקוראÊוהיהÊ.הטהורÊשולחנוÊעריכתÊבעתÊאלימלך

ÊÊ,דבריוÊאתÊתירגםÊלאÊואףÊמשלוÊנופך ÊדבריÊאמירתÊשעצםÊ:לומרÊבפומיהÊמרגלאÊוהיה
ÊאלטרÊ'רÊהרה"חÊוסיפרÊ.הזוה"קÊאמירתÊכמוÊהנשמהÊאתÊמזככתÊהספרÊמתוךÊקדשו
Ê'רÊשהרה"קÊפעםÊבכלÊכיÊהבחינוÊשהחסידיםÊ:מקערעסטירÊז"לÊראזענוואסערÊישעיה
Êמופת)Ê.אזויÊערÊזאגטÊ:אומרÊהיהÊהספרÊשבתוךÊ(*כאלה)ÊלכוכביםÊהגיעÊזי"עÊישעי'לע

 הדור)

ÊהאלבערשטאםÊחנהÊ'רÊהרה"קÊנזדמןÊ,הראשונהÊהעולםÊמלחמתÊשבתקופתÊוסיפר
ÊוהקשיבÊזי"עÊמקערעסטירÊישעי'לעÊ'רÊהרה"קÊבצלÊלשבותÊזי"עÊהי"דÊמקאלאשיץ Êבאוזן

Ê:ואמרÊ,מזהÊמאודÊונפעלÊ,השולחןÊעריכתÊבעתÊאלימלךÊנועםÊבספרÊשלוÊללימודוÊקשבת
ÊהאבÊאיךÊוויÊאזויÊאלימלךÊנועםÊשטיקלÊדעםÊפארשטאנעןÊנישטÊקיינמאלÊנאךÊהאבÊאיך
 עסÊדאÊפארשטאנען!Ê(מפיÊהרה"קÊר'ÊחייםÊקלייןÊז"לÊמפאקש,ÊשנכחÊשםÊבשעתÊמעשה)

שעל ידי שהאדם מתðהג בהכðעה ועðווה, יוכל לפעול במעשיו ישועות, כמו  רביðו זי"ע כתב בספרו: 
 בזמן שבית המקדש היה קיים(ðועם אלימלך פרשת חיי שרה ד"ה או יאמר ויהיו חיי שרה)

 בעðין עבודת השי"ת בשמחה:

א ָׁשְמעּו ֶאל ֹמֶׁשה ִמֹּקֶצר רּוַח ּוֵמֲעֹבָדה ָקָׁשה הן בðי ישראל לא שמעו  וכ"ו מפרש רביðו זי"ע בספרו: ְו
אלי ואיך ישמעðי פרעה: דהðה עיקר הצער שהצטערו ישראל עם קדוש במצרים, היה על צער 
השכיðה אשר ðמצא אתם בגלותם, על כן כשבשרו להם בשורת הגאולה חששו שמא יבא להם פðיה 
גשמית בדבר, כי עבדו עבודת פרך, ועתה תהיה להם גם שמחת הגוף, ובאמת האמיðו בדברי משה, 

משה להקב"ה:  אך לא רצו ליהðות הðאה גופðית, אבל משום זה לא באו לכלל שמחה, ועל זה אמר 
שמע אלי: פי' זה טוב שלא שמעו בðי ישראל אלי, מפðי שהיה מקוצר רוח  הן בðי ישראל לא 

ומעבודה קשה, פי' מפðי שהם מתיריאם שיכווðו בשמחתם מפðי קוצר רוח ועובדה קשה שלהם 

להðאת הגוף, אבל ואיך ישמעיðי פרעה: האיך אכðיע הקליפה שהוא פרעה, שבלא שמחה אי אפשר 
 להכðיע הקליפות, אף כי היה כווðתם לטובה.(ðועם אלימלך פרשת וארא)

(שמיðי ט'  ◌ַָּטאת ְוָהֹעָלה ְוַהְּׁשָלִמים1 ָיָדיו ֶאל ָהָעם ַוְיָבְרֵכם ַוֵּיֶרד ֵמֲעֹׂשת ַהח ַוִּיָּׂשא ַאֲהֹרן ֶאת
כ"ב) שהצדיק שהולך תמיד בדביקות בעולמןת העליוðים, ותשוקתו לברך את ישראל, צריך שירד 
קצת ממדרגתו ודבקותו, ופועל טוב בזה, שבðי אדם רואים אותו בגודל תשוקתו להטיב להם, הוא 

ַוְיָבְרֵכם ַוֵּיֶרד  ָיָדיו ֶאל ָהָעם, להטיב להם כדי:  ַוִּיָּׂשא ַאֲהֹרן ֶאת  מכðיס בלבם יראת ה' ואהבתו, וזה: 
ֵמֲעֹׂשת ַהַחָּטאת ְוָהֹעָלה ְוַהְּׁשָלִמים שהי' צריך לירד קצת ממדרגתו שהי' תמיד בודק עצמו אולי חטא 

שבא על הרהורי הלב,  ַהַחָּטאת ְוָהֹעָלה   באיזהו ðדðוד עבירה, והרהר תמיד בתשובה, שזה רמז 
 רמז להדביקות, שבו עושה שלום בפמליא של מעלה.(ðועם אלימלך פרשת שמיðי) ְוַהְּׁשָלִמים

רביðו הרה"ק הרבי ר' אלימלך וויסבלום בעל ðועם אלימלך זי"ע אחי הרה"ק ר' 
משולם זושא מהאðיפאלי זי"ע ðולד בעיר טיקטין בשðת תע"ז לאביו הרה"ק ר' 

 אליעזר ליפמאן זי"ע ולאמו הצדקות מרת מירל או מיריש ע"ה



 

 

 הרבי ר' אלימלך מליזעðסק ב"ר אליעזר ליפמן זי"ע בעל ðועם אלימלך מליזעðסק 
 ... כא אדר תקמ"ז

ÊכהנאÊנחמןÊרביÊהרה"קÊגם ÊשבתÊאחתÊשפעםÊסיפרÊזי"עÊמספינקא Ê'רÊהרה"קÊבצל
Ê,אלימלךÊנועםÊהספרÊמתוךÊקוראÊהואÊכיצדÊמאדÊוהפליאÊ,זי"עÊמקערעסטירÊישעי'לע
ÊדעמאלסÊזיךÊהאבÊאיךÊ:הלשוןÊבזהÊהתבטאÊ,זהÊשבתÊזכרוןÊהעלהÊכאשרÊלימים

  אויסגעלערענטÊוויÊאזויÊמ'לערענטÊאÊשטיקלÊנועםÊאלימלך.Ê(מופתÊהדור)

ÊקודשÊבשבתÊזי"עÊמסאסובÊלייבÊיהודהÊמשהÊ'רÊהרה"קÊהיהÊאחתÊשפעםÊאצלינוÊמקובל
Êזי"עÊאלימלךÊ'רÊהרביÊהוכיחÊהתורהÊבאמירתÊשב"קÊובלילÊ,זי"עÊרבינוÊבצלÊבליזענסק
ÊיתפלאÊזהÊועלÊ,בדורוÊהתנהגוÊטובÊלאÊוכיÊהשי"תÊבדרכיÊבצלוÊומסתופפיםÊלהושמעים
Ê,תמידÊבקרבוכאשÊבוערÊהיהÊאשרÊישראלÊאהבתÊמהפלגתÊכידועÊזי"עÊלייבÊמשהÊהר"ר
Êזי"עÊרבינוÊלוÊהשיבÊ?ישראלÊכללÊעלÊיותרÊזכותÊרבינוÊימליץÊלאÊמדועÊתמיהÊכעיןÊאמר
ÊבגדÊשלÊהמדהÊלידעÊכרחוÊבכלÊוצריךÊבגדיםÊבעדוÊתופרÊהחייטÊאשרÊלמלךÊ:משלÊבדרך
ÊההכרחÊאזÊ?כמדתוÊשחהחהÊהלובשוÊהמלךÊכבודÊולפיÊבדיוקÊיעשהוÊואיךÊוברחבוÊבארכו
ÊלשערÊכדיÊישרÊאצלוÊשיעמודÊוכןÊ,המדהÊאתÊעליוÊשיניחÊכדיÊידוÊשיגביהÊלמלךÊלומר
ÊלמלךÊראשוÊחייבÊהיהÊכזהÊאחרÊעושהÊהיהÊואםÊ,שיעשהÊהבגדÊמדתÊולידעÊולמדוד
ÊשיעשהÊהואÊמשא"כÊ,ידוÊלהניחÊואיךÊלעמודÊאיךÊעליוÊכשיצוהÊהמלכותÊבכבודÊבפגעו

 עלÊידיÊזהÊבגדÊלמלךÊזהÊכבודוÊכמובן.

ÊהיינוÊבגדÊלהםÊלעשותÊכדיÊאמנםÊ,הםÊמלכיםÊבניÊישראלÊכיÊאמתÊאםÊגםÊהנמשלÊכן
ÊכרחםÊבעלÊצריכיןÊהתורהÊבדרךÊבאמתÊכראויÊלהתנהגÊאיבריהםÊלרמ"חÊדרבנןÊחלוקא
ÊלטובתםÊזהוÊכיÊבזהÊוכיוצאÊידיהםÊיגביהוÊואיךÊילכוÊאוÊיעמדוÊאיךÊלהםÊולומרÊלהוכיחם

 ולכבודם.(דבריÊתורהÊח"בÊק"ו)

ÊקליינווארדייןÊדק"קÊושו"בÊדיוראÊאב"דÊראהטÊיעקבÊשמואלÊ'רÊהגה"קÊזהÊעלÊוהוסף
ÊשעלÊהגםÊ:עמיתךÊאתÊתוכיחÊהוכחÊ(קדושיםÊ'פ)ÊהפסוקÊלפרשÊאפשרÊבזהÊ:זי"עÊהי"ד
ÊלאÊכלומרÊ,חטאÊעליוÊתשאÊואלÊ:הכתובÊאמרÊ,כהנ"לÊבכבודהÊשתפגוםÊאפשרÊזהÊידי
Êכהנ"ל.(עליÊולכבודוÊלטובתוÊרקÊהואÊכוונתךÊשכלÊמאחרÊזהÊע"יÊחטאÊבשבילוÊתשא

 שיר)

 פוליןÊ-לגנזיÊמרומיםÊכ"אÊאדרÊתקמ"זÊומנ"כÊבעירÊליזענסקÊÊ נסתלק 

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן.



 

 

 רבי יוסף ב"ר אברהם זי"ע בעל גðזי יוסף מגיד משרים מהולשיץ סטðאב 
 כב אדר תקמ"ט

 

ÊארץÊגדוליÊוקדושיםÊגאוניםÊהי"גÊעליוÊשהעידוÊכמוÊ,קדושÊאלקיםÊאישÊמובהקÊגאוןÊהיהÊרבינו
ÊשמשוןÊיעקבÊ'רÊוהרה"קÊזי"עÊלויÊקדושתÊבעלÊמבארדיטשובÊיצחקÊלויÊ'רÊהרה"קÊומהם
ÊזושאÊמשולםÊ'רÊוהרה"קÊזי"עÊמפשעווארסקÊמשהÊאברהםÊ'רÊוהרה"קÊזי"עÊמשפטויפקא
ÊפומוÊפסיקÊולאÊ,לעיניוÊשינהÊנתןÊולאÊכימיםÊלילותÊעשהÊובנגלהÊבנסתרÊוגודלÊ,זי"עÊמאוניפאלי
ÊונוראÊגדולÊמופתÊבעלÊוהיהÊ.שמוÊיתברךÊהשםÊמחשבתÊובלאÊתורהÊבלאÊאמותÊ'דÊהלךÊולאÊמגירסא
ÊהכלÊעשהÊאשרÊעשיותיוÊוכלÊ,המתוקניםÊתורהÊוללומדיÊמהוגניםÊלענייםÊממונוÊוחסיד,פזרÊעניו

 בדביקותÊהשםÊבגודלÊהשלימות.

ÊנאמןÊוחברÊזי"עÊממעזריטשÊהגדולÊהמגידÊבערÊדובÊ'רÊהרה"קÊשלÊקדישאÊמחבריאÊחדÊהיהÊרבינו
 להרה"קÊר'ÊיחיאלÊמיכלÊמזלאטשובÊזי"ע.

ÊמלאהÊעירÊבק"קÊמישריםÊומגידÊלרבÊנתקבלÊימיוÊולבסוףÊאלעסקÊדק"קÊהראב"דÊמקודםÊהיה
 חכמיםÊסטנאבÊבגלילÊפדאליא.

 נסתלקÊלגנזיÊמרומיםÊכבןÊס"וÊבכ"בÊאדרÊבשנתÊתקמ"טÊומנוחתוÊכבודÊבעירÊסטאנוב.

ÊגנזיÊ'הקÊספרוÊהדפיסוÊאשרÊזי"עÊנוףÊיפהÊבעלÊבלוךÊגבריאלÊחייםÊ'רÊהרה"קÊבנוÊאחריוÊנשאר
ÊבגנזיÊהמחפשÊכבןÊ,באוצרותיוÊוחפשתיÊבכיותוÊימיÊעברוÊכאשרÊויהיÊ:כתיבÊשםÊובהקדמהÊ,יוסף

 אביוÊומצאתיÊראיתיÊכתביםÊהרבהÊמאדÊעדÊכיÊחדלÊלספור.

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן.

 

 מתורתו של רביðו זי"ע

ט"ו) דר"א ור"י פליגו,  ַאל ַּתֲעֹזבּו. (משלי ד 'ב') איתא בגמרא (ביצה  ִּכי ֶלַקח טֹוב ðַָתִּתי ָלֶכם ּתֹוָרִתי 
לר"א או כולו לה' יושב ושוðה, או כולו לכם אוכל ושותה, ור"י ס"ל חלקהו חציו לה' וחציו לכם. 

ז' ימי פסח ח' ימי  טו"ב בגמטריה י"ז ימים טובים [לחשבון ארץ ישראל]  טֹוב  וזה שאמר: כי לקח
סוכות, יום א' שבועות, וראש השðה כיומא אריכתא דמיה, הרי י"ז כמðין טו"ב, אמר הקב"ה אף 

 ַאל ַּתֲעֹזבּו שיהיה חציה לה' (גðזי יוסף) ּתֹוָרִתי ðַָתִּתי ָלֶכם למאכל ושתי אעפ"י שאלו

רביðו הרה"ק רבי יוסף בלוך בעל גðזי יוסף מגיד משרים מהולשיץ סטðאב 
זי"ע ðולד לאביו הרה"ק ר' אברהם בלוך ðין וðכד להגה"ק ר' בðימין אהרן 

 אשכðזי בעל משאת בðימין זי"ע



 

 

 רבי אברהם דובער ב"ר זלמן סעðדער זי"ע בעל דבר אברהם אב"ד קאווðא 
 כב אדר'א תש"ג

 

ÊלמדÊ,המעלותÊבכלÊומושלםÊבתורהÊגאוןÊ,וממנהיגיוÊבדורוÊהרבניםÊמגדוליÊהיהÊרבינו
ÊוחוץÊ.עלויÊקאברינערÊבשםÊידועÊ'והיÊמאודÊוהצטייןÊוואלאזשיןÊחייםÊעץÊבישיבת

  מגדולותוÊבתורהÊקנהÊלוÊכברÊאזÊשםÊגםÊבסגנונוÊהיפהÊובנועםÊדיבורו.

 היהÊממיסדיÊאגודתÊהרבניםÊדליטאÊוהיהÊהיושבÊראשÊואח"כÊנבחרÊלנשיאתÊעדÊפטירתו.

ÊלייבÊיהודהÊירוחםÊ'רÊהגה"קÊבתÊע"הÊרחלÊמרתÊהצדקותÊלהרבניתÊנשאÊלפרקוÊכשהגעו
 פרילמאןÊהידועÊבשםÊהגדולÊממינסקÊזי"ע

Ê,בהירÊביוםÊכרעםÊרבינוÊעלÊנפלהÊהפולניÊהצבאÊגזירתÊ:חסידיךÊאורחותÊבספרÊוסיפר
ÊהשורהÊמןÊלחיילÊהפךÊוהואÊ,הועילוÊלאÊוהשידוליםÊההפצרותÊכלÊ.לצבאÊנתפסÊהוא

Ê,מתוקÊיצאÊמעזÊכיÊגילהÊשםÊ,מינסקÊלמחנהÊקאבריןÊמעירוÊהובלÊהואÊ,הרוסיÊבצבא
ÊישבÊשםÊ,במינסקÊהמדרשÊלביתÊלגשתÊלפעםÊמפעםÊלוÊשהזדמנוÊההפסקותÊאתÊבנצלו

 ולמדÊביגיעהÊעצומה.

Ê.זי"עÊפרילמאןÊלייבÊיהודהÊירוחםÊ'רÊהגה"קÊשלÊלבוÊתשומתÊאתÊמשךÊבמדיםÊהחייל
ÊאתÊלהפעילÊוהחלÊ,למאדÊעדÊמיוחדתÊהחיילÊשלÊבתורהÊוגדלותוÊלמדנותוÊכיÊגילהÊהוא

 כלÊכחÊהשפעתוÊלהוציאוÊמצבאÊהצארÊברוסיÊולהשיבוÊאלÊספסליÊביתÊהמדרש.

ÊלייבÊיהודהÊירוחםÊ'רÊמהגה"קÊההצעהÊבאהÊעתהÊ.רבינוÊהשתחררÊרביםÊמאמציםÊאחרי
ÊגדלותÊכולוÊשכלÊלביתÊלהכנסÊ,כזוÊלהעצהÊלסרבÊהיהÊקשהÊ.לחתןÊלקחתוÊזי"עÊפרילמאן

ÊכלÊלבÊששמחהÊהבשורהÊהתקבלהÊהיהודיÊברחובÊ.מינסקÊשלÊרבהÊשלÊביתוÊ,בתורה
ÊלהיותÊרבינוÊזכהÊכךÊ.ממינסקÊהגדולÊשלÊלבתוÊלהנשאÊעמודÊמקאבריןÊהעילויÊ:שומע

 מהסמוכיםÊעלÊשולחןÊחמיוÊמספרÊשנים.

ÊאצלוÊמנוצלÊהיהÊרגעÊכלÊ,ובשקיקהÊעצומהÊבשקידהÊללימודÊניצלÊהללוÊהשניםÊאת
ÊדברÊספרוÊאתÊהתורהÊלעולםÊהביאוÊהמחשבהÊוצלילותÊבהירותוÊ,העיוןÊבעומקÊללימוד

 אברהם,ÊספרÊשהתקבלÊבחיבהÊיתירהÊביןÊתופסיÊהתורהÊוגדוליÊהלומדים.

ÊאחריÊסמאלעוויץÊבעירÊכאב"דÊכהןÊשניםÊמכ"הÊפחותÊבהיותוÊלימיםÊצעירÊבעודו
ושםÊהדפיסÊאתÊספריוÊדברÊאברהםÊשו"תÊחלקÊא'ÊוחלקÊ חותנוÊהגדולÊממינסק. פטירת

ÊמלבדÊ.פטירתוÊיוםÊעדÊכהןÊשבהÊקאוונאÊלאב"דÊנבחרÊתרע"גÊובשנתÊלגאוןÊנתפרסםÊ.'ב

ÊדברÊוספרÊ,'גÊחלקÊאברהםÊדברÊספרÊ,המשפחהÊטהרתÊספרÊממנוÊנדפסוÊהנ"לÊספריו
ÊעםÊעולםÊגדוליÊעםÊבהלכהÊמו"מÊכוללÊ,זכרונותÊספרÊכןÊכםÊוחברÊ,הדרושÊחלקÊאברהם

 קונטרסÊחדו"תÊמנעוריו.

ÊעדÊ,שנהÊשלשיםÊובמשךÊ,קאוונאÊקהלתÊשלÊהרבנותÊבכתרÊהוכתרÊשניםÊמ"בÊכבןÊבהיותו
ÊעניניÊבהנהלתÊמאדÊטרודÊבהיותוÊ,הליטאיתÊהיהדותÊבראשÊעמדÊהאחרונהÊנשימתו

 קהלתו,ÊבענותוÊעלÊהשאלותÊהמרובותÊשהיוÊמגיעותÊאליוÊמקצויÊהעולם.

ÊרופאיÊעצתÊפיÊועלÊ,קשהÊבמחלהÊרבינוÊחלהÊהשניהÊהעולםÊמלחמתÊפרוץÊלפניÊכשנה
ÊפרצהÊהחלמהÊלשםÊמספרÊחדשיםÊשםÊבישבוÊ,נתוחÊלשםÊלשווייצריהÊנסעÊקאוונא

ÊובקשÊטלעגראםÊ,לייבÊיהודהÊירוחםÊ'רÊהגה"קÊבנוÊלוÊשלחÊ,פוליןÊבגבולותÊהמלחמה
ÊהטעלגרםÊאתÊראהÊכאשרÊרבינוÊאךÊ,לאיתנוÊוישובÊזעםÊיעבורÊעדÊלאמריקהÊשיבא
ÊלהםÊסירבÊ,בנוÊלבקשתÊהפצירוÊשהללוÊואע"פÊ,עמוÊשהיוÊממכריוÊלאחדיםÊוהראה

ÊובעתÊ,הראשוןÊולאÊהבוערתÊספינתוÊאתÊלעזובÊהאחרוןÊהנהוÊהספינהÊקברניטÊ:באמרו
 סכנהÊזוÊבעתÊצרהÊלישראלÊמקומיÊעםÊבניÊקהלתי,ÊאניÊנוסעÊלקאוונא!.

ÊלגנזיÊונסתלקÊלגיטוÊקהלתוÊבניÊבראשÊהואÊהובלÊימ"שÊמהנאציםÊנכבשהÊליטהÊעת
ÊוזכהÊתש"גÊבשנתÊ'אÊאדרÊכ"בÊקודשÊשבתÊביוםÊ,שנהÊושתיםÊשבעיםÊכבןÊמרומים

 לקבורהÊבגיטו.

Ê,שפיראÊנחÊד"רÊוהר"רÊ,שפיראÊלייבÊיהודהÊירוחםÊ'רÊהגה"קÊה"הÊ'הקÊבניוÊאחריוÊנשאר
 הר"רÊיעקבÊשפירא

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

רביðו הגה"ק רבי אברהם דובער כהðא שפירא בעל דבר אברהם אב"ד קאווðא זי"ע ðולד 
במוצאי יום כפורים בעיר קאברין בשðת תרל"א לאביו הגה"ק ר' זלמן סעðדער אב"ד ור"ם 

 מאלץ וקריðיק זי"ע



 

 

 רבי חיים מאיר זאב הכהן ב"ר יצחק אברהם אבלי זי"ע אב"ד סעלעש 
 כב אדר'ב תקצ"ב

 

 רבינוÊהיהÊגאוןÊוחריףÊכבןÊי"דÊכברÊחידושÊחדושיÊתורה,

ÊחסדוÊעזבÊאשרÊ'הÊרבינו:"וברוךÊמהקדמתÊשמשמעÊכפיÊ,הגדולÊמאביוÊקיבלÊתורתוÊרוב
ÊאלקיםÊד"תÊישמרוÊכהןÊושפתיÊ,עליוןÊלאלÊהכהןÊאברהםÊהתעודהÊאביÊמביתÊואמיתו
ÊלהורותÊאותיÊוחנניÊחדריוÊהמלךÊהביאניÊכיÊעדÊ,חייםÊמיםÊמבאריÊלשתותÊצמאוניÊלרוות
ÊלהיותÊצבאותÊ'הÊיחנןÊאשרÊירנןÊחיÊאלÊאלÊולביÊ,אלקיםÊוחוקיÊהקדושהÊתורתינוÊאת
ÊשלÊרבןÊהגאוןÊהרבÊאאמ"וÊישראלÊרכבÊאביÊעמיÊלעשותÊהגדילÊכאשרÊ,שעשועיÊתורתו

ÊÊשו"תÊבעהמח"סÊזצ"לÊהכהןÊאבליÊאברהםÊיצחקÊ'מהוÊהמנוחÊישראלÊ’Ê."'כהונהÊכתר
ושמוÊ שלÊהגה"קÊר'ÊמנחםÊמענדלÊאב"דÊיוזעףÊזי"ע,Ê בישיבתÊ בעירÊיוזעףÊ ואחרÊכןÊלמד

 נתפרסםÊלגדולÊבתורהÊעדÊשנבחרÊלאב"דÊטורלאÊועודÊלאÊהיהÊבןÊכ',

Ê.ר"לÊליו"דÊחיבורוÊבתוכםÊ,שלוÊוח"תÊספריוÊוכלÊביתוÊוגםÊהעירÊנשרףÊתקס"חÊבשנת
יÊאשרÊבעו"הÊהבערהÊללהבÊיצאÊבק"קÊ-כמוÊשכתובÊרבינוÊבהקדמתו:Êואח"כÊהמרÊליÊשד

Ê,המסכתותÊועלÊהי"דÊעלÊהחדושיםÊעלÊלביÊתוגהÊורכושי,וביותרÊהוניÊכלÊונשרפהÊהנ"ל
ÊועקבÊ.לביÊלוחÊעלÊחקוקיםÊ'שהיÊמהÊמזעירÊמעטÊרקÊהנ"לÊמהחידושיםÊליÊנשארÊולא
ÊלעזובÊרבינוÊהחליטÊפוליןÊבמדינתÊהמלחמותÊגברוÊהזאתÊשבעתÊ,הזאתÊהחמורÊהמצב
Ê'רÊהגה"קÊ(אחותוÊבעל)ÊגיסוÊאצלÊאונגארןÊבטריטשÊלהתגוררÊועברÊוארצוÊעירוÊאת
ÊשםÊהיהÊאזÊשעדÊ,משפחתוÊשםÊרבינוÊשינהÊואזÊ,זי"עÊרקחÊשמןÊבעלÊלעוויÊאלעזר

ÊכÊמשפחתוÊ“ÊÊעצמוÊוקראÊ,ץÊ’ÊזעלענפריינדÊÊ,‘ÊהמשפחהÊבניÊבקרבÊישÊהדברÊוסיבת
ÊמדינתÊשלÊאזרחותÊלוÊואיןÊגאליציאÊאזרחÊשהואÊלשלטונותÊעליוÊשמסרוÊיעןÊ,מספרים
ÊבשםÊשבחרÊבטעםÊ.באונגארןÊלהשארÊשיוכלÊמשפחתוÊשםÊלשנותÊהוצרךÊכןÊועלÊ,אונגארן

Ê”ÊזעלענפריינדÊÊ,“ÊשםÊמהוÊאותוÊלשאולÊהממשלהÊפקידיÊאליוÊהגיעוÊשכאשרÊמסופר
ÊמאחדÊמכתבÊאצלוÊמונחÊהיהÊהזמןÊובאותוÊ,משפחתו ÊבמכתבÊתיארוÊאשרÊ,הדורÊמצדיקי

ÊÊבתוארÊזהÊ’ÊנפשיÊידידÊÊ‘ÊהÊוידידÊישראלÊביתÊידידÊÊ,‘ÊÊרבינוÊאמרÊכןÊעלÊ’ÊזעלענפריינדÊ‘
ÊראצפערטÊלאב"דÊנתקבלÊתקס"טÊבשנתÊכןÊואחרÊ.פריינד=ידידÊ,זעלען=נפשיÊהיינו

Êתק"ףÊבשנתÊולבסוףÊ,הרמהÊישיבתוÊרבינוÊיסדÊששםÊלנאדאודבארÊואח"כ Êלאב"ד
 סעללעשÊשעלÊשמהÊהואÊנקראÊעדÊהיום.

ÊלאהÊשרהÊמרתÊהצדקותÊלהרבניתÊנשאÊתקמ"וÊבשנתÊשנהÊט"זÊכבןÊלפרקוÊרבינוÊכשהגעו
 ע"הÊבתÊהגבירÊהר"רÊשלמהÊמערלאÊזי"ע

ÊגדוליÊ.ר"לÊיסוריןÊמתוךÊתורהÊשלמדÊ'הÊולקדושÊמובהקÊלגאוןÊמפורסםÊהיהÊרבינו
 רבניםÊיצאוÊמביתÊמדרשו.

Ê'רÊהנקראÊמקאלובÊטויבÊאייזיקÊיצחקÊ'רÊלהרה"קÊוחביבותוÊאהבתוÊרבינוÊהיהÊגדולה
ÊבספרוÊפעמיםÊכמהÊומביאוÊעמוÊמאודÊדבוקÊאוהבÊוהיהÊ,זי"עÊקאלובערÊאייזיק'ל
Êחו"פÊויקיראÊרבהÊגברהÊוי"עÊיד"נÊה"הÊראצפערטÊק"קÊלגבוליÊחכםÊבאÊכאשרÊ:בזה"ל

ÊטויבÊאייזיקÊיצחקÊ'מÊע"הÊהמפורסםÊהגאוןÊהמאוה"גÊכו"ק ÊועודÊ.וכ"וÊקאלעווÊאבד"ק
 פעםÊאחתÊכאשרÊהיהÊאצלוÊבסעללעש.(זכרוןÊלראשונים)

ל.Ê“ÊאותוÊביסוריםÊכיÊהיהÊמוטלÊעלÊערשÊדויÊבדרךÊסכנהÊרÊ‘ÊץÊהכהÊה“בראשיתÊשנתÊתק
ÊשינסהÊהרופאיםÊייעצוÊ,למחלתוÊתרופהÊאיןÊכיÊכשראהÊאבלÊ,ברופאיםÊלדרושÊהלךÊרבינו
ÊלגנזיÊשםÊונסתלקÊסיגוטÊלעירÊפעמיוÊלדרךÊשםÊורבינוÊ,במי־מלחÊבשרוÊאתÊלרחוץ

ÊקודשÊבשבתÊמרומים ÊהחייםÊבביתÊשםÊומונ"כÊתקצ"בÊבשנתÊ'בÊאדרÊבכ"בÊשמיניÊפרשת
 בעירÊסיגעט.

ÊשמיניÊבפרשתÊאמונהÊדרךÊבספרוÊמספידוÊזי"עÊסיגעטÊאב"דÊשטערעןÊמנחםÊ'רÊהגה"ק
ÊקרובÊכיÊהביןÊואזÊשיתודהÊלוÊשאמרתיÊובעתÊקצוÊקרובÊכיÊידעÊלאÊהזהÊהגאוןÊ:בזה"ל

ÊכיÊהבנתיÊואזÊ,שמחהÊמרובÊפניוÊצהלוÊ,למותÊהוא
 הואÊמיתתÊצדיקים.(מקורותÊלקורותÊישראל)

 זהוÊנוסחÊמצבתו:
 הרבÊהגאוןÊהמפורסםÊשלשלת
 ‘היוחסין,ÊבוצינאÊדנהוראÊוכו

 ק“הÊחייםÊמאירÊזאבÊהכהןÊאבד“מו
 סאללאשÊוהגליל,ÊבןÊלאביוÊהצדיקÊהגאון

 הÊיצחקÊאברהםÊאבלי“קÊפינטשיווÊמו“אבד
 סÊכתרÊכהונה,ÊנפטרÊיום“לÊמח“הכהןÊזצ

 ק“בÊלפ“קÊפרשתÊשמיניÊשנתקצ“ש
 ת.נ.צ.ב.ה.

Ê'רÊהגה"קÊה"הÊהקדושיםÊו וÊבני נשארÊאחרי
ÊלאורÊשהוציאÊזי"עÊשאמשאןÊאב"דÊיעקבÊאלכסנדר
ÊשמואלÊשלמהÊ'רÊהגה"קÊ,חייםÊשעריÊאביוÊספרו

Êהגה"קÊ,זי"עÊרקחÊשמןÊבעלÊלעווÊאלעזרÊרביÊהגה"קÊדודוÊחתןÊזי"עÊראסנאוויץÊאב"ד
 ר'ÊאברהםÊאבליÊאב"דÊקאשויÊוקאלישיץÊבעלÊפניÊאברהםÊעמ"סÊחוליןÊזי"ע

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן.

רביðו הגה"ק רבי חיים מאיר זאב הכהן זעלפרייðד כ"ץ אב"ד סעלעש בעל שערי חיים זי"ע אחי הגה"ק ר' דוב 
בעריש כ"ץ אב"ד ראקעוו זי"ע ðולד בשðת תק"ל לאביו הגה"ק ר' יצחק אברהם אבלי אב"ד פיðטשוב בעל כתר 
כהוðה זי"ע בן הגה"ק ר' דוב בעריש כ"ץ זי"ע בן הגה"ק ר' יצחק כ"ץ זי"ע בן הגה"ק ר' משה כ"ץ זי"ע בן רביðו 
הגה"ק רבי שבתי הכהן בעל שפתי הכהן הש"ך זי"ע בן הגה"ק ר' מאיר אשכðזי כ"ץ אב"ד אמסטיביו בעל 
גבורות אðשים זי"ע בן הגה"ק ר' משה אשכðזי כ"ץ זי"ע ולמעלה בקודש זי"ע ולאמו הרבðית הצדיקת מרת 

 שרה מרים ע"ה בת הðגיד הר"ר יצחק הðקרא ר' איציק ר' אליעס זי"ע



 

 

 רבי יצחק מאיר ב"ר ישראל זי"ע בעל חידושי הרי"ם 
 כג אדר תרכ"ו

ÊוהייתהÊזי"עÊהמגידÊבביתÊביקרהÊבעתÊנישואיהÊלאחרÊשפ"אÊרבינוÊשלÊשאמוÊוסיפר
ÊהבןÊכיÊ:להÊואמרÊקומתוÊמלואÊהמגידÊקםÊ,המגידÊשלÊחדרוÊדרךÊעברהÊוכאשרÊ,מעוברת
ÊכאשרÊ,כולוÊהעולםÊאתÊיאירÊאשרÊוגבוהÊגדולהÊנשמהÊלוÊישÊלהיוולדÊעומדהÊאשרÊזכר
ÊבניהםÊוהחליטוÊמאדÊישראלÊהר"רÊשמחÊ,המגידÊדבריÊאתÊלבעלהÊוספרהÊהבייתהÊחזרה
ÊאולםÊ,העולםÊאתÊיאירÊבנםÊכיÊשאמרÊהמגידÊכדבריÊ,מאירÊבשםÊהילדÊאתÊיקראוÊכי
ÊמברדיטשובÊיצחקÊלויÊ'רÊהרה"קÊרבוÊאתÊרואהÊובחלומוÊישראלÊהר"רÊנרדםÊהיוםÊבאותו
ÊישראלÊהר"רÊכאשרÊ,'הקÊשמוÊעלÊלבנוÊשיקראÊעליוÊמצווהÊאשרÊזי"עÊלויÊקדושתÊבעל
ÊדבריÊפיÊעלÊמאירÊלילדÊלקרואÊהחליטÊכיÊ,לעשותÊמהÊידעÊלאÊ,בחלוםÊונזכרÊהתעורר
ÊבנוÊאתÊיקראÊכיÊהחליטÊע"כÊ,לויÊקדושתÊבעלÊרבוÊשלÊציוויוÊעםÊייעשהÊמהÊאבלÊהמגיד

 בשניÊהשמותÊוקראÊלוÊיצחקÊמאיר.

Ê,ונוראÊקדושÊאלקיםÊאישÊרכבה"גÊהתורהÊשרÊהעצוםÊהחריףÊהגדולÊהגאוןÊהיהÊרבינו
 אלפיÊישראלÊנהרוÊאליוÊושתוÊבצמאÊאתÊדבריוÊהקדושים.

ÊעשהÊזי"עÊהמגידÊ,עליוÊיביאוהוÊכיÊזי"עÊמקאזניץÊהמגידÊצווהÊשנהÊבןÊהיהÊרבינוÊכאשר
 סעודהÊגדולהÊלכבודו.

ÊכשרנותיוÊעלÊהתפלאוÊרואיוÊוכלÊ,אביוÊעםÊתורהÊלמדÊכברÊשניםÊשלשÊבןÊבהיותו
 הנדירים,ÊשמוÊיצאÊכעילויÊממאגישנוב,

ÊרבינוÊלמדÊהמגידÊולבקשתÊ,זי"עÊמקאזניץÊהמגידÊאצלÊפעמיםÊכמהÊ'היÊבנעוריו
ÊיומםÊועדÊזי"עÊממאגליניצאÊיחיאלÊמאירÊ'רÊהרה"קÊה"הÊנכדוÊעםÊיחדÊבחברותא
ÊזהÊואהבוÊונפשÊבלבÊחבריםÊזי"עÊממאגלינצאÊוהרה"קÊרבינוÊנשארוÊאדמותÊעליÊהאחרון

 עםÊזה.

Êמהרא"לÊחידושיÊבעלÊמפלאצקÊצונץÊלייבÊאריהÊ'רÊמהגה"קÊתלמידÊרבינוÊ'היÊבנגלה
ÊזכותאÊבעלÊטשערנאוויÊאב"דÊאברהםÊ'רÊהגה"קÊועמיתוÊריעוÊעםÊביחדÊשםÊולמדÊזי"ע

 דאברהםÊזי"ע.

ÊשלÊבתÊעםÊרבינוÊהתארסÊואזÊ,מפוליןÊכעילויÊשמוÊנודעÊכברÊשניםÊתשעÊבןÊבהיותו
ÊממשפחתÊזי"עÊחלפןÊמשהÊ'רÊהגה"ק
Ê.זי"עÊווארשאÊהעירÊמעשיריÊליפשיץ

 החתונהÊנקבעהÊלשנתÊתקע"ב

ÊרבינוÊנסעוÊמצוהÊהברÊלגילÊובהגיעו
ÊהיהÊששםÊווארשאÊלעירÊמשפחתוÊובני

 הברÊמצוÊביחדÊעםÊשמחתÊהחתנה.

ÊשלÊלביתוÊלקאזניץÊחזרÊחתונתוÊאחרי
ÊכלÊאתÊשלםÊוחמיוÊ,זי"עÊ'הקÊהמגיד

 הוצאותיו.

ÊמקאזניץÊהמגידÊקראÊחתונתוÊלאחר
Ê:דבריםÊשלשהÊעליוÊוצווהÊלרבינוÊזי"ע
ÊשילמדÊ.גÊ.ביחידותÊשיתפללÊ.בÊ.בלימודוÊמשהוÊלחדשÊמבליÊיוםÊאףÊעליוÊיעבורÊשלאÊ.א
ÊבפסחÊהרמב"ןÊעליוÊשהשיגÊההשגותÊאתÊלתרץÊויתאמץÊ,המאורÊבעלÊהספרÊאתÊבעיון
ÊלעמודÊזי"עÊחלפןÊמשהÊהר"רÊיוכלÊלאÊחדשיםÊשלשהÊכעבורÊ.'הÊמלחמותÊבספרו
Êזי"עÊהמגידÊשלÊתחנוניוÊאףÊעלÊ,לווארשאÊעמוÊהזוגÊאתÊלקחתÊלקאזניץÊונסעÊבגעגועיו

 שרבינוÊישארÊבביתוÊלאÊהסכיםÊחמיוÊלזה,ÊובניÊהזוגÊנסעוÊלעירÊווארשאÊפולין.

ÊבנוÊאתÊעצמוÊעלÊרבינוÊקבלÊ,זי"עÊמקאזניץÊהמגידÊנסתלקÊתשריÊבי"דÊתקע"הÊבשנת
ÊעצמוÊעלÊקבלÊכןÊואחרÊ,לרבÊלוÊלהיותÊזי"עÊמקאזניץÊבריעהÊאליקיםÊמשהÊ'רÊהרה"ק

 אתÊהרה"קÊר'ÊשמחהÊבוניםÊמפשיסחאÊזי"ע

ÊמפשיסחאÊהרה"קÊנסתלקÊתקפ"זÊאלולÊבי"ב ÊמיÊלהחליטÊישבוÊפשיסחאÊוחסידיÊזי"ע
ÊוחלקםÊהאדמורו"תÊעולÊאתÊעצמוÊעלÊלקבלÊמרבינוÊבקשוÊחלקםÊ,האדמור"תÊאתÊימשיך
ÊמקאצקÊהרה"קÊשלÊחברוÊשהיהÊרבינוÊאךÊ,זי"עÊמקאצקÊמענדלÊמנחםÊ'רÊהרה"קÊרצו

 זי"עÊהכניעÊאתÊעצמוÊתחתיוÊואףÊאמרÊלחסידיוÊלעשותÊכן.

ÊהחסידיםÊבקשוÊשובÊפטירתוÊולאחרÊזי"עÊמקאצקÊהרה"קÊנסתלקÊתרי"טÊבשבטÊבכ"ט
ÊבתחילהÊ,ההנהגהÊעולÊאתÊעצמוÊעלÊלקבלÊשיסכיםÊמרבינו ÊהסכיםÊולאÊרבינוÊסרב

Ê,ממניÊהגדוליםÊאנשיםÊישÊהחסידיםÊביןÊהריÊ,כךÊביÊפוגיםÊאתםÊאיךÊ:באומרוÊלשמוע
ÊשוויםÊכולםÊלהתעשרÊלדירÊנכנסיםÊכשהצאןÊהלאÊ:באומרוÊלהםÊנתרצהÊכןÊלאחרÊאבל

 ומ"מÊרקÊהעשיריÊקודשÊלה',ÊמאחרÊובניÊישראלÊאומריםÊקודש,ÊהריÊהואÊקודש.

Ê,להיותÊברצוניÊאיןÊרבי'לעÊסתםÊהנהÊ:אמרÊהחסידיםÊעדתÊאתÊלהנהיגÊשנתמנהÊבשעה
ÊותתעלוÊטובÊברצוןÊהנהÊתבואוÊאםÊולכןÊ,כבודÊשלאÊובוודאיÊ,לכםÊצריךÊאיניÊולפרנסה
ÊאותיÊגםÊלהעבירÊאתםÊיכוליםÊהריÊח"וÊלאÊאםÊאבלÊ,טובÊהריÊהשי"תÊבעבודת

Ê, י ת ו ג ר ד מ מ
Ê: ב י ת כ ד כ ו
Êו " ק Ê ם י ל ה ת )

Ê(ל"ב ÊַעלÊְקִציפּו ַויַּ
Êַויֵַּרע Êָבה ְמִרי Ê ֵמי
Ê.ּוָרם ֲעב ּבַ Êה ְלמֹׁשֶ
Êה ר ו ת Ê י נ י נ פ )

 וחסידות)

Êו " כ ר ת Ê ת נ ש ב
Êו נ י ב ר ל Ê ה ר ק
Êה ל פ נ ש Ê ן ו ס א
ÊעלÊכבדהÊדלת
Êה מ ר ג ו Ê ו ל ג ר
Ê, ה ש ק Ê ע צ פ ל
ÊששםÊלגורÊונסע

ÊהמרÊהיוםÊבואÊעדÊויותרÊיותרÊגרועÊנהיהÊומצבוÊכלוםÊהועילÊללאÊאךÊרופאיוÊבוÊטפלו
ÊבעירÊומונ"כÊמרומיםÊלגנזיÊרבינוÊנסתלקÊהשבתÊיוםÊבעצםÊתרכ"וÊאדרÊכ"גÊוהנמהר

 גור.

ÊבאביÊשנפטרÊזי"עÊאמתÊאמריÊבעלÊמגורÊמרדכיÊאברהםÊ'רÊהרה"קÊבנוÊאחריוÊנשאר
ÊמשפטÊחושןÊשו"עÊועלÊומועדיםÊהתורהÊעלÊהרי"םÊחידושיÊה"הÊהקדושיםÊוספריוÊ,ימיו
ÊיהודהÊ'רÊהרה"קÊנכדוÊ.הזכותÊוספרÊ,הרי"םÊושו"תÊ,העזרÊאבןÊושו"עÊשבועותÊ'מסÊועל

 לייבÊמגורÊבעלÊשפתÊאמתÊמילאÊמקומוÊהטהור.

  זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן.

רביðו הרה"ק רבי יצחק מאיר אלתר בעל חידושי הרי"ם ראש שושלת גור זי"ע ðולד בשðת תקð"ט בעיר 
מאגðישוב פולין לאביו הרה"ק ר' ישראל אב"ד מאגðישוב זי"ע ולאמו הרבðית הצדקות מרת חיה שרה ע"ה 
בת הגה"ק ר' יעקב יצחק הלוי זי"ע שהייתה יתומה עוד מימי ילדותה והמגיד הרה"ק ר' ישראל מקאזðיץ בעל 

 עבודת ישראל זי"ע לקחה וגדלה בביתו



 

 

 רבי יצחק ב"ר משה זי"ע מסטוטשין 
 כד אדר ת"ש

ÊחריףÊמתנגדÊאמתÊאישÊהיהÊרבינו ÊמנגןÊבעלÊוהיהÊ,הרבהÊובשנינותוÊבחריפותוÊוהתפרסםÊלציונות
ÊבנוסחÊוזמירותיוÊתפילתוÊאתÊלשמועÊבאוÊורביםÊגדול ÊÊראוואדוב ÊחייםÊאברהםÊ'רÊהרה"קÊאחיו

 מפלאנטשÊזי"עÊקראוÊבשםÊמייןÊהייליגערÊברודער.

Ê'רÊהגה"קÊשלÊלבתוÊשניÊובזיווגÊזי"עÊזידיטשובÊמענדלÊמנחםÊ'רÊהרה"קÊלבתÊנשאÊלפרקוÊכשהגעו
 יואלÊהירשפלדÊזי"ע

ÊגםÊלכהןÊהחלÊתרנ"דÊבשנתÊסיוןÊ'בÊאביוÊפטירתÊולאחרÊסטוטשיןÊברבנותÊלכהןÊהחלÊתרמ"דÊבשנת
 באדמורות.

ÊמשהÊרביÊשהרה"קÊוסיפר ÊיהושעÊ'רÊהרה"קÊוכשנסתלקÊ,ימיוÊבסוףÊחולהÊהיהÊזי"עÊמראזוואדוב
ולאÊרצוÊלצערÊאותוÊבבשורהÊזו,ÊאבלÊרבינוÊ בכ"גÊבשבטÊתרנ"ד. מבעלזאÊזי"עÊ(דערÊמיטעלערÊרב)

Êהרה"קÊוהגביהÊ,לוÊוהודיעÊאביוÊשלÊלחדרוÊרבינוÊונכנסÊ,מזהÊזהÊלדעתÊצריכיןÊשצדיקיםÊ:אמר
 מראזוודובÊאתÊידוÊהק'Êואמר:ÊאÊוועלטÊאיינגעפאלען.(שיחÊזקנים)

הרה"קÊמראוואדובÊזי"עÊהתחלקוÊביניהםÊבשלשהÊמנהגיםÊשנהגÊאביהםÊהק:Êהרה"קÊ וסיפרÊשבני
ÊÊ,'הקÊהזהרÊאמירתÊלקחÊזי"עÊמפלאנטש Ê.מיוחדÊבאופןÊשהיה ÊאמירתÊסיוםÊשלÊעניןÊלקחÊורבינו

ÊהעניןÊאתÊלקחÊזי"עÊמראזוואדובÊצביÊ'רÊוהרה"קÊ.המיוחדÊמחדרוÊשומעיםÊשהיוÊ,רםÊבקולÊכגוונא
 שלÊבשמיםÊבלילÊשבת.

ÊשניםÊמספרÊהתבודדÊזוÊבתקופהÊ,פוליןÊשבעריÊלטרנובÊעברÊהראשונהÊהעולםÊמלחמותÊזמןÊלפני
ÊבסטוטשיןÊמקומוÊאתÊמילאÊזי"עÊיהודהÊ'רÊהרה"קÊובנוÊ.מחדרוÊיוצאÊלאÊכשהואÊבתורהÊועסק

 ומסרÊשיעוריםÊלבחורים,ÊורבינוÊצווהÊעליוÊליטולÊקוויטליךÊושלחÊאליוÊאנשיםÊלברכות.

ÊבעירÊמרומיםÊלגנזיÊנסתלקÊ,צדקינוÊמשיחÊביאתÊועלÊהגאולהÊעלÊרבותÊדיברÊימיוÊבסוף
 לרוסיא בזמןÊשרצהÊלברוח סאנוק

ÊבעולםÊנתגלהÊאשרÊבעתÊזי"עÊמצאנזÊהרה"קÊאחתÊפעםÊששאלÊ.מאביוÊששמעÊרבינוÊוסיפר
ÊשערוםÊשלאÊהמצאותÊכךÊכלÊמתגליםÊאלוÊשבימיםÊזהÊמהÊלוÊשיסבירÊ,והטעלעגראףÊהטעלעפאן

Ê,הפריÊפנימיותÊכמוÊהיאÊהאלקיתÊחכמהÊהעליונהÊחכמהÊכיÊ:זי"עÊמצאנזÊהרה"קÊוענהוÊ?הראשונים
ÊמקודםÊצריךÊהפריÊפנימיותÊלאכולÊשרוציםÊוקודםÊ,הפריÊקליפתÊדוגמתÊהיאÊהחיצוניתÊוחכמה
ÊהקליפהÊשתתגלהÊצריךÊ,האלקיתÊחכמתÊאזÊשיתגלהÊהמשיחÊביאתÊקודםÊעתהÊולכןÊ,הקליפהÊלקלוף

 מקודםףÊולכןÊמתחדשיםÊבימיםÊאלוÊכלÊכךÊחכמותÊחיצוניות.(שיחÊזקנים)

 נשארÊאחריוÊבנוÊהרה"קÊר'ÊיהודהÊמסטוטשיןÊזי"ע

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

רביðו היה בעיר ווין בשבת פרשת חיי שרה בשðת תרפ"ז וכשאמר דברי תורה בעת עריכת שלחðו 
הטהור, בכה ואמר: מ'דארף מתפלל זיין אז משיח בן יוסף זאל ðישט געהרגעט ווערען, ובאותו ליל 

 הרה"ק ר' ישכר דוב מבעלז זי"ע . שבת קודש ðסתלק

ובהיותו שם בווין ביקר אצל הגה"ק ר' חיים יצחק ירוחם אב"ד אלטשטאט זי"ע, שאל אותו רביðו 
למה כשאמר המלאך לאברהם אל תשלח ידך, ציית לו, דאולי הוא מעשה שטן? עðה הגה"ק 
מאלטשטאט על אתר: הלא אברהם אביðו ראה שאיל אחר ðאחז בסבך והשטן סיבך אותו, אם כן 
השטן היה שם (במקום אחר) איז דאך דער שטן געווען דארט, ומזה הבין שהמלאך שאמר לו אל 

 (שיח זקðים) תשלח ידך אל הðער, הוא מלאך אמת.

רביðו הרה"ק רבי יצחק הורוויטץ מסטוטשין זי"ע ðולד בדזיקוב בשðת תרכ"ב לאביו הרה"ק ר' משה מראוואדוב זי"ע 
בן הרה"ק ר' אליעזר מדזיקוב זי"ע בן הרה"ק ר' ðפתלי צבי ראש שושלות ראפשיץ בעל זרע קדש זי"ע ולאמו 
הרבðית הצדקות מרת חי' ע"ה בת הרה"ק ר' יקותיאל יהודה טייטלבוים מסיגעט בעל ייטב לב זי"ע בן הרה"ק ר' 

 אלעזר ðיסן מדראהאביטש זי"ע בן הרה"ק רבי משה מאיהעל בעל ישמח משה זי"ע



 

 

 רבי ברוך פðחס ב"ר אלעזר חיים זי"ע בעל טל אורות מסקאליע 
 כד אדר תר"ף ...

ÊלוÊבאÊהלילהÊובאותוÊ,בביתוÊלידתוÊבשעתÊאביוÊ'היÊלאÊ,לחםÊמשנהÊבספרÊכמסופר
ÊשמוÊויקראÊבןÊילדהÊשאשתוÊלוÊובישרÊ,Êזי"עÊמיאמפלאÊברוךÊ'רÊהרה"קÊאביוÊבחלומו
ÊמאוסטרהאÊפנחסÊ'רÊהרה"קÊחותנוÊבחלומוÊלוÊבאÊושובÊ.וישןÊוייקץÊ,ברוךÊשמוÊעל
ÊומצאÊ,הביתהÊונסעÊמשנתוÊוייקץÊ,פנחסÊשמוÊויקראÊבןÊלוÊשנולדÊכןÊגםÊובישרוÊ,זי"ע
ÊדבריÊלקייםÊ,פנחסÊברוךÊלוÊהנולדÊבנוÊשםÊויקראÊ,החלוםÊבשעתÊמכווןÊ'היÊהלידהÊשזמן
. ם ה י נ  ש

 
Ê,קטןÊילדÊעודÊבהיותוÊ,ומקובלÊצדיקÊוחכםÊעניוÊ,מאודÊקדושÊאישÊהדורÊמופתÊהיהÊרבינו
ÊכאחדÊובטהרהÊבקדושהÊהיהÊמנהגוÊוכלÊ,נוצרÊלגדלותÊכיÊהנערÊממעשיÊוהכירוÊראוÊהכל

 הגדולים...

Êי"גÊכבןÊבהיותו-ÊימיÊובכלÊ,שבתÊבלילÊאםÊכיÊהשבועÊימיÊבכלÊמיטתוÊעלÊשכבÊלאÊי"ד
ÊלהפיגÊקריםÊבמיםÊרגליוÊהציגÊ,השינהÊעליוÊוכשתקפהÊ,לילותיוÊכלÊניעורÊ'היÊהשבוע
Êבש"סÊשיעוריוÊשארÊמלבדÊ,גמראÊדפיםÊח"יÊמללמודÊהחסירÊלאÊלילהÊשוםÊ.שינתו
Êתנ"ךÊ,תיקוניםÊ,זוהרÊ,חז"לÊמדרשיÊ,ואחרוניםÊראשוניםÊ,ופוסקיםÊמשניותÊומפרשיו
ÊומדרשיÊופוסקיםÊבש"סÊבקיÊ'והיÊכשהגדילÊומכש"כÊבינקותוÊנהגÊזהÊכלÊ.מוסרÊוספרי
. . . ת י ש ע מ Ê ה ל ב ק ב Ê ט ר פ ב ו Ê ה ל ב ק ב Ê ם ג ו Ê ל " ז  ח

 
Ê'ישעיÊאשרÊ'רÊהרה"קÊבתÊע"הÊאדילÊחייÊמרתÊהרבניתÊהצדקתÊאתÊאשהÊנשאÊי"חÊכבן
Ê'ישעיÊאשרÊ'רÊהרה"קÊבןÊזי"עÊמקאלביסוףÊר'יחיאלÊהרה"קÊבןÊזי"עÊמקאלביסוףÊרובין
Ê,זי"עÊקודשÊזרעÊבעלÊמראפשיץÊנפתליÊ'רÊהרה"קÊחתןÊזי"עÊישעיÊאורÊבעלÊמראפשיץ

ÊהברכהÊהיכלÊבעלÊמקמרנאÊאייזיקÊיצחקÊ'רÊהרה"קÊונכדת ÊהתיישבÊחתונתוÊאחריÊ.זי"ע
ע י ל א ק ס ב Ê ב ש י י ת ה ל Ê א ר ק נ Ê א " ס ר ת Ê ת נ ש ב ו Ê , ד י ר ב ב Ê ו נ י ב  ר

 
ÊגדוליÊעםÊהתידדÊשםÊ,לוויעןÊביתוÊבניÊעםÊברחÊ,הראשונהÊהעולמיתÊהמלחמהÊבפרוץ
ÊהצדיקיםÊבראשÊ.קדושתוÊרבÊאתÊבהכירםÊוגידלוהוÊהעריצוהוÊוכולםÊ,שםÊשנמצאוÊעולם
ÊאברהםÊ'רÊהיו,הגה"קÊ,נפשוÊידידיÊשהיוÊבוויעןÊאזÊשנמצאוÊהמפורסמיםÊוהגאונים

ÊאריקÊמאירÊר׳Êהגה"קÊזי"עÊבראדיÊאב״דÊ,שטיינבערגÊמענדל ÊטארנאÊאב״ד
Êזי"ע ÊירוחםÊיצחקÊר׳Êהגה"קÊזי"עÊקראקאÊראב״דÊענגילÊיוסףÊהגה"קר׳ Êאב״ד

ÊשמעוןÊר׳Êהגה"קÊהגאוניםÊהיוÊהימיםÊמשכברÊהנאמניםÊמידידיוÊזי"עÊאלטשטאט
Êבאב״ד ÊליבושÊר׳Êהגה"קÊ,זי"עÊחינוÊמנחתÊבעלÊהגה״קÊבןÊזי"עÊטארניפאלÊאב״ד

Êזי"עÊסטריÊאב״דÊהורוביץ Êזי"עÊבראדÊאב״דÊקלוגערÊבנימיןÊאברהםÊר׳Êהגה"ק Êשכולם
 העריצוהוÊוחרדוÊלשמוÊולכבודו.

ÊשלÊלביתוÊקרובÊלהיותÊשלוÊאכסניאÊונזדמנהÊ,פרשבורגÊבעירÊלשבותÊנתבקשÊאחתÊפעם
מגדוליÊתלמידיוÊשלÊהחת״סÊזי"עÊוכלÊגדוליÊעולםÊ הגאוןÊהגדולÊר׳ÊדודÊלאקענבאךÊזי"ע

ÊובאותהÊ.אחדÊלשוםÊהביקורÊהשיבÊלאÊוהואÊ,דודÊר׳ÊפניÊלקבלÊנהגוÊלפרשבורגÊשבאו
ÊרבינוÊשלÊלשלחנוÊרבÊקהלÊשבאוÊשבת ÊלאÊ,תורותיוÊנפלאותÊדברÊעלÊהשמועהÊונתפשטה

Ê,הנאספיםÊכלÊלתמהוןÊרבינוÊלשלחןÊ,היוםÊלקידושÊפתאוםÊויבואÊ,להתאפקÊדודÊר׳Êיכול
ÊבנגלהÊ,התורהÊמקצועותÊבכלÊמגדלותוÊנתפעלÊדודÊור׳Ê,מעולםÊממנוÊזאתÊראוÊשלא

 ובנסתר.

יודעÊתיכףÊשמוÊושםÊ גלויÊוידועÊאצלÊחסידיוÊואנ״ש,ÊשבראותוÊפניÊאדם,ÊהיהÊ בימיוÊהיה
ÊכלÊללאÊמדויקתÊבפרטיותÊומעשיהםÊותמונותיהםÊ,משפחתוÊוכלÊויו״חÊאשתוÊושםÊאבותיו

ÊהיהÊ(קוויטעל)ÊהפתקאÊלוÊכשנתנוÊוכןÊ.וכללÊכללÊספק ÊבקשותיחםÊכלÊמידÊאומר
ÊלפניוÊהבאיםÊכלÊ.בקוויטעלÊברמיזהÊאפילוÊהוזכרוÊשלאÊבפרטיותÊועניניהםÊוצרכיהם
ÊשעברÊמהÊכלÊוגםÊ,מעשיהםÊפרטיÊכלÊלהםÊאמרÊכיÊ,דברÊשוםÊממנוÊלהעליםÊיכלוÊלא
ÊכולםÊבעדÊופעלÊ.יסופרÊלאÊכיÊיאומןÊלאÊוכדומהÊעליהםÊלבואÊהעתידÊוכלÊ,עליהם

ÊהיהÊשלאÊנסיםÊ,הטבעÊמןÊלמעלהÊבגדרÊואפילוÊ,ונפלאותÊנסים ÊמקוםÊשוםÊלהם
ÊאםÊמידÊמשיבÊחיהÊהעולםÊבסוףÊשהייÊאישÊאיזהÊעלÊשאלוהוÊואםÊ.כללÊבטבעÊלהיעשות
ÊהיהÊאילוÊוכמוÊגדולÊבדיוקÊמנהגיוÊוכלÊשםÊעושהÊהואÊמהÊואמרÊ,שחל״חÊאוÊחיÊהוא
ÊהללוÊוהנפלאותÊוהמעשיםÊ.יחטאÊולאÊהמטרהÊאלÊקולעÊ,שלחנוÊעלÊלפניוÊמונחÊהדבר
ÊזהÊשצדיקÊרגיליםÊהיוÊכיÊ,כללÊנתפעלוÊלאÊורואיהםÊששומעיהםÊעדÊיוםÊיוםÊונשנוÊחזרו

ÊלמעלהÊונפלאותÊנסיםÊיעשה ÊאפילוÊאדםÊלבניÊלגלותÊרגילÊוהיהÊ.הרגילÊמגדר
 חלומותיהםÊשחלמוÊבדייקנותÊמפתיעה.

ÊעדÊשניםÊאיזהÊגילעמטÊאשתוÊ,שהיתהÊאחדÊחסידÊגבירÊדרÊהיהÊמונקאטשÊבעיר
ÊעדÊהועילÊולאÊהעניניםÊבכלÊממונוÊרובÊעליהÊוהוציאÊרח״לÊבשרהÊבלהÊשכמעט
ÊימיםÊאיזהÊשבעודÊרבינוÊלוÊוהבטיחÊנפשוÊצרתÊעלÊובכהÊלרבינוÊלסקאליעÊנסעÊשלבסוף
ÊממטתהÊותקוםÊושלימהÊבריאהÊתהיהÊבבוקרÊכשתשכיםÊקבועÊיוםÊלוÊוקבעÊתתרפא
ÊממטתהÊעמדהÊבבקרÊשקבעÊשביוםÊהוהÊוכךÊ,הבריאיםÊאדםÊבניÊככלÊרגליהÊעלÊותלך

 (משנהÊלחםÊהקדמה) בריאהÊוחזקהÊבליÊשוםÊרפיוןÊובליÊשוםÊמיחושÊוהאריכהÊימים.

ÊוהיהÊ,לאמריקהÊנסעÊשבעלהÊעגונהÊלפניוÊבאהÊפעם ÊמכתביםÊמשםÊלהÊלשלוחÊרגיל
ÊהחקירותÊוכלÊ,עקבותיוÊכלÊונעלמוÊעמהÊקשרÊכלÊהפסיקÊכשנתיםÊואחריÊ,כסףÊוגם
ÊכלÊבנותיהÊעםÊוחיתהÊ,שנהÊעשריםÊלערךÊותתעגןÊ,מאומהÊהועילוÊלאÊאחריוÊוהדרישות
ÊבבכיותÊלפניוÊבאהÊרבינוÊונפלאותÊקדושתÊגודלÊאתÊכשמעהÊויהיÊ.גדולהÊבדחקותÊהזמן
ÊיוםÊששיםÊשבעודÊלהÊהבטיחÊרבינוÊ.להושיעהÊעליהÊשירחםÊותבקשהוÊ,מזלהÊרועÊעל
ÊכדיÊממנוÊהכלÊתיקחÊוהיאÊ,דולרÊאלףÊעםÊפטוריןÊגטÊלהÊויתןÊלסקאליעÊיביאנו
ÊכאשרÊואולםÊ.למתÊנחשבÊכברÊכיÊ,דבריוÊעלÊמאודÊהתפלאהÊהאשהÊ.זהÊממנוולÊלהיפטר
ÊשםÊשנשאÊ,חרפהÊברבÊהודהÊהואÊ.רבינוÊלהÊשניבאÊיוםÊבאותוÊממשÊובאÊהיהÊכןÊאמר
ÊהכהוÊפעםÊובכלÊ,רצופיןÊלילותÊג׳ÊבחלומוÊהרביÊאליוÊבאÊחדשיםÊולפניÊ,אשתוÊעלÊאשה

 מתורתו של רביðו

מאימתי קורין את שמע בערבית. (ברכות ב') הðה בגמרא היא הגירסא בערבין ובמשðה הגירסא 
בערבית, להבין זאת לפי שכל מחבר מרמז שמו בתחלת הספר כמו בזוה״ק פתח ברי״ש שהוא 

המסדר על כן  ðוטריקון ר״ש בן יוחאי, והðה בעת רבי ðגמר הדבר לסדר המשðיות והוא בעצמו היה 
לרמז הזמן והמסדר מתחיל מאימתי קורין את שמע בערבית תיבת בערבית אותיות ״בעת רבי״, 

 (משðה לחם) ומטעם זה בגמרא הגירסא בערבין.

מלמד שהראהו הקב״ה למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים. (מסכת מגילה י"ט) דקדוקי תורה 
פירש רש״י ז״ל ריבויין אתין וגמין, מיעוטין אכין ורקין, וð״ל בעז״ה זהו פירוש המשðה לפום צערא 

מצוה ושכר שמצער בתורה הוא  אגרא, ולכאורה קשה שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, רק שכר מצוה
שמבין אח״כ דקדוקי תורה אתין גמין רקין אכין, וזהו לפום צערא שמצער בתורה מבין אח״כ, 

 (משðה לחם) אגר״א ðוטריקון: א'תיו ג'מין ר'קין א'כין.

רביðו הרה"ק רבי ברוך פðחס ראביðאוויטץ בעל טל אורות מסקאליע זי"ע, ðולד יום כ"ז תמוז שðת תרל"ד 
ביאמפלא, רוסיה, לאביו הרה"ק ר' אליעזר חיים זי"ע בן הרה"ק ר' ברוך מיאמפלא זי"ע בן הרה"ק ר' יצחק 
זי"ע בן הרה"ק ר' יוסף זי"ע בן הרה"ק ר' יחיאל מיכל מזלאטשוב זי"ע בן הרה"ק יצחק מדראהאביטש זי"ע 
בן הרה"ק ר' יוסף ספראווידליווער זי"ע בן הרה"ק ר' משה מסוויריז הי"ד שðהרג על קידוש השם ðכד 
הרה"ק ר' יצחק חיות אב"ד פראג בעל אפי רברבא מחסידי פרוביðצא זי"ע ולמעלה בקודש ðכד רביðו שלמה 

 יצחקי בעל הרש"י זי"ע עד דוד מלך ישראל חי' וקיים ע"ה



 

 

 רבי ברוך פðחס ב"ר אלעזר חיים זי"ע בעל טל אורות מסקאליע 
 ... כד אדר תר"ף

ÊעםÊלאשתוÊגטÊלתתÊ,לסקאליעÊלביתוÊויסעÊדולרÊאלףÊבידוÊלקחתÊוצוהוÊ,רצחÊמכות
 הסכוםÊהנ״ל,ÊויהיÊלנסÊגדולÊבאזניÊכלÊשומעיו.

ÊאביוÊרבינוÊעםÊאחתÊפעםÊשהיהÊ:רבינוÊשלÊבנוÊזי"עÊאייזיקÊיצחקÊדודÊ'רÊהרה"קÊוסיפר
ÊהעולםÊששתוÊגדולÊהמוןÊבמסיבתÊמלכאÊמלוהÊבסעודתÊבעיניÊראיתיÊ,קעשינעווÊבעיר
Êמ׳ÊהנגידÊמפורסםÊאחדÊחסידÊנגשÊובתוכםÊ,מרבינוÊברכהÊלקבלÊהעולםÊונגשוÊלחיים
ÊשפעÊעלÊבתחנוניםÊמאדÊובקשÊ(האלסייל)ÊמנעליםÊשלÊחנותÊלוÊשהי׳ÊפרידמאןÊטובי׳
ÊומתייראÊהסחורותÊבעדÊלשלםÊלוÊואיןÊהשפעÊשנתמעטÊחדשיםÊעברוÊכיÊוהצלחה

ÊוהיהÊמהבע״ח ÊמןÊאחדÊסוחרÊאליךÊיבואÊמחרÊביוםÊזי"עÊא״אÊלוÊוהשיבÊמאדÊבדאגה
Êול״בÊרובילÊמאותÊכ״זÊבסכוםÊמנעליםÊויקנהÊשנהÊי״גÊאוÊי״בÊאצלךÊהי׳ÊשלאÊהכפר
ÊשבאÊהיהÊכךÊהראשוןÊוביוםÊ,השומעיםÊכלÊבעיניÊלפלאÊוהיהÊ,קאפיקיסÊוכךÊוכךÊרוביל
ÊסכוםÊבאותוÊסחורהÊאצלוÊוקנהÊשנהÊי״גÊאוÊי״בÊראהוÊשלאÊאחדÊכפרÊמןÊקונהÊאליו

 מכווןÊלאÊפחותÊולאÊיותרÊפרוטהÊאחת.(משנהÊלחםÊהקדמה)

ÊעשרהÊ,תרע״טÊבשנתÊבקרÊשלÊהקידושÊבעתÊהתפלתÊלאחרÊ,השבועותÊחגÊשלÊא׳Êביום
Ê,גדוליםÊרבניםÊכמהÊוגםÊגדולÊעולםÊתפלתוÊבביתÊשםÊשהי׳Ê,ÊפטירתוÊקודםÊחדשים
ÊואמרÊ,[השניÊבחדרÊהיתה]ÊהרבניתÊאתÊרואיםÊאתםÊ:המסוביםÊלכלÊאמרÊהעניןÊובאמצע
Ê:וצעקוÊהשומעיםÊכלÊאתÊאחזÊורעדהÊוחילÊ,אלמנה״ÊיונגעÊאÊנעביךÊאיזÊ״זיÊ:זהÊבלשון
ÊאויגעןÊהאטÊאיהרÊ,טוהןÊאייךÊאיךÊזאלÊ״וואסÊ:ואמרÊהפעםÊעודÊוהוסיףÊ,ח״וÊ,ח״ו
ÊואמרÊ,מעיניוÊדמעותÊוירדוÊ.אלמנה״ÊיונגעÊאÊנעביךÊאיזÊזיÊ,נישטÊזעהטÊאיהרÊאבער

 אדרבה,ÊאםÊתוכלוÊתבטלוÊאתÊהגזירה.

ÊוהיהÊ,מזהÊוכללÊכללÊעודÊדברÊלאÊהקיץÊבכל Ê,ושוחקותÊמסבירותÊבפניםÊכטבעוÊתמיד
ÊעדÊונפלאותÊנסיםÊוהראהÊ,ישראלÊכללÊבעדÊובתפלתוÊועבודתוÊבתורתוÊעוסקÊוהיה
ÊבכהÊואזÊ,כמנהגוÊמוסרÊשלÊדרשהÊדרשÊ,נדריÊכלÊקודםÊיוה״כÊשבלילÊאלאÊ.להפליא
ÊמאדÊבכוÊ,יהודיםÊמאותÊכמהÊשהיוÊהמתפלליםÊכלÊוגםÊ,מאדÊובכהÊ,יסתלקÊהדורÊשצדיק
ÊשמחÊעודÊהיהÊואח״כÊ,קשהÊדיבורÊשוםÊמפיוÊהוציאÊלאÊמעולםÊכיÊ,זאתÊמהÊידעוÊולא

 כדרכוÊבקודש.

ÊלוÊשחלםÊ,הפעםÊ.עודÊאמרÊ,רבניםÊוכמהÊת״חÊכמהÊבמסיבתÊ,בשבטÊט״וÊבסעודת
Ê,הקידושÊבעתÊהתפלהÊאחרÊשבתÊבכלÊואח״כÊ.כמובןÊלטובהÊופתרוÊיסתלקÊהדורÊשצדיק
Ê,לחידושיוÊאוזןÊשיקשיבוÊמהםÊשמבקשÊהעולםÊלכלÊאמרÊ,הרבהÊתורהÊלומרÊמנהגוÊשהיה
ÊליסעÊרצונוÊכיÊלהםÊוהשיבÊ,השומעיםÊכלÊותמהוÊ,קצרÊזמןÊרקÊתורהÊממנוÊישמעוÊלאÊכי
ÊמלאהÊוויןÊעירÊהיתהÊאזÊכיÊ,מכאןÊיסעÊלאÊרבינוÊ,אמרוÊכיÊ,דעתםÊנחהÊובזהÊ,וויןÊמעיר

 ת״חÊורבניםÊוכדומה.

ÊאדוןÊאלÊוניגןÊהתיבהÊלפניÊשחריתÊהתפללÊתצוהÊבפרשתÊ,מבריאותוÊהאחרונהÊבשבת
ÊפעמיםÊחמשיםÊאפשרÊבנגינתÊכופלÊהיהÊ,בבואםÊוששיםÊבצאתםÊשמחיםÊוהחרוזÊ,כמנהגו

ÊולאÊובצאתוÊ,הפסוקÊאתÊוכפלÊ,התורהÊקריאתÊבעצמוÊקראÊאח״כÊ.כלÊבעיניÊלפלאÊוהי׳
ÊאמרÊהקריאהÊלאחרÊאח״כÊ.כלÊבעיניÊלפלאÊכןÊגםÊוהי׳Ê,פעמיםÊחמשיםÊאפשרÊ,ימות
Ê,קבועÊהמדרשÊביתÊאותוÊשישארÊרצונוÊלכןÊ,מכאןÊלנסועÊרוצהÊהואÊבאשרÊ,העולםÊלכל
ÊלפניÊותתנוניםÊתפלותÊכמהÊשפךÊהמדרשÊבביתÊבאשרÊ,כאןÊבהיותוÊכמוÊבוÊשיתפללו
ÊהתורהÊאמירתÊלאחרÊ,התפלהÊלאחרÊהקידושÊבעתÊאח״כÊ.תמהוÊוכולםÊ,יתברךÊהבורא

ÊוהיהÊ,האדםÊפטירתÊמעניןÊהיהÊהתורהÊשכל ÊבלשוןÊהמסוביםÊלכלÊאמרÊ,מאדÊלפחד
ÊמירÊפיןÊשויןÊוועטÊאיהרÊוויילÊ,תורהÊהיינטיגעÊדיÊגידענקעןÊזאלÊיעדערÊבעטÊאיךÊ:הזה
ÊבפחדÊואמרוÊהשומעיםÊכלÊאתÊורעדהÊחילÊותאחזÊ.תורהÊקייןÊהערןÊנישטÊמאהלÊקיין
ÊנכנסÊכךÊואתרÊ.מכאןÊליסעÊזוÊבשבועÊחושבÊכיÊ,להםÊוהשיבÊ,כןÊרבינוÊידברÊלמהÊ,גדול
Ê:הזהÊבלשוןÊלהרבניתÊואמרÊ,כזיתÊואכלÊ,לאכילהÊידיוÊונטלÊ,שבתÊסעודתÊלסעודÊלביתו
ÊשלÊדיןÊביתÊבייםÊהאבעןÊמיךÊדארףÊמעןÊאזÊהימלÊפוןÊפארלאדונגÊאÊבאקומעןÊהאבÊאיך
ÊאיןÊעלטערןÊמיינעÊמיטÊזעהןÊזיךÊזאלÊאיךÊ,צייטÊדיÊגעקומעןÊאיזÊעסÊאוןÊ,מעלה
ÊדיÊאזויÊוויÊנישטÊווייסטÊאיךÊאוןÊווערןÊקראנקÊוואךÊדיÊוועלÊאיךÊוויÊאזויÊכןÊעלÊ,הימעל
Ê,קינדערÊדיÊמיטÊגעזעגינעןÊצוÊזיךÊדעתÊבייםÊזייןÊוועלÊאיךÊצוÊ,זייןÊוועטÊקראנקהייט
ÊכולםÊוהתתילוÊ.דעתÊבייםÊביןÊאיךÊזמןÊכלÊ,זייÊמיטÊגעזעגינעןÊיעצטÊזיךÊאיךÊווילÊכןÊעל
ÊאבלÊ,אותםÊלצערÊשמוכרתÊמהÊמאדÊלוÊשצרÊואמרÊ,דמעותÊהורידÊכןÊגםÊוהואÊלבכות
ÊכךÊואחרÊ.קטניםÊילדיםÊשמניחÊמהÊאםÊכיÊ,צערÊלוÊאיןÊומהפטירהÊברירתÊלוÊאין

 בסעודתÊמלוהÊמלכה,Êהי׳הÊשמחÊורקדÊמאד.

ÊלעירÊליסעÊשרוציםÊובתםÊואשתוÊהואÊלהתברךÊמאנ״שÊאחדÊאליוÊבאÊפטירתוÊקודם
ÊיעשוÊולאÊיסעוÊשלאÊרבינוÊוהזהירםÊ,עצוםÊגבירÊעירםÊבןÊאחדÊלבחורÊבתםÊלשדךÊברלין

ÊהיהÊובלבםÊאח״כÊשיבואוÊלהאברךÊמכתבÊוכתבוÊלקולוÊוהקשיבוÊ,השידוך ÊעלÊע״נÊלהם
ÊבפתעÊרח״לÊמתÊשהחתןÊאח״כÊלהםÊכשנתוודעÊאח״כÊנתבהלוÊמאדÊמהÊאבלÊ,השידוך

Ê,לרבינוÊוהגידוÊובאוÊ,רבינוÊאצלÊשהיוÊמיוםÊימיםÊכעשרהÊפתאום ÊרבינוÊלהםÊאמרÊאז
לחםÊהקדמה) Êה משנ ) . ך ו ד תÊהשי רםÊמלעשו הי הטעםÊשהז Ê הו שז Êש רו  בפי

 
 נסתלקÊלגנזיÊמרומיםÊביוםÊכ"דÊאדרÊשנתÊתר"פÊבוויעןÊוהואÊבןÊמ"ו

 נשארÊאחריוÊבניוÊהקדושיםÊמהםÊהרה"קÊר'ÊדודÊיצחקÊאייזיקÊזי"עÊהממלאÊמקומו
 

ÊעמוקÊ,זמירותÊואנעיםÊוגשםÊטלÊעלÊאורותÊטלÊנקראÊמהםÊואחדÊחיבוריםÊהרבהÊחיבר
Ê.הזהÊבספרÊללמודÊמאודÊהשתוקקוÊדורוÊוצדיקיÊ,הקבלהÊבתורתÊעמוק Êהיה ÊכןÊכמוÊלו

ÊנאבדוÊרובםÊאבלÊ,משנהÊסדריÊששהÊעלÊנפלאÊחיבורÊוכןÊבכתתיÊאורייתאÊחידושיÊהרבה
ÊאבותÊפרקיÊעלÊברוךÊודבריÊמשניותÊעלÊלחםÊמשנהÊספרÊממנוÊנדפסÊ.המלחמהÊבצרות

 ואמריÊברוךÊעה"תÊועודÊספרים.

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן



 

 

 רבי אברהם גרשון ב"ר אפרים זי"ע מקיטוב
 כה אדר תקכ"א

ÊמאודÊנשגביםÊתואריםÊרבינוÊעלÊאמרÊזי"עÊהבעש"טÊמרן
ÊאלקיÊאישÊהקדושÊהחסידÊהרבÊוחביביÊיקיריÊגיסיÊכמו

 גאוןÊבנגלהÊובנסתרÊאישÊפלאÊנוראÊתהלות.

ÊחכמיÊבקרבÊונחשבÊבבראדÊהקלויזÊמחבריÊהיהÊרבינו
 דורוÊכמקובלÊוכגדולÊבתורה,

ÊחברוÊזי"עÊביהודאÊנודעÊבעלÊלאנדאÊיחזקאלÊ'רÊהגה"ק
ÊוחביביÊנפשיÊידידÊאהוביÊ:רבינוÊמכנהÊבבראדÊמהקלויז

 הרבניÊהמופלאÊומופלגÊבתורהÊובחסידות.

ÊתיארÊזי"עÊדבשÊיערותÊבעלÊאייבשיץÊיונתןÊ'רÊוהגה"ק
רבינו:ÊהרבÊהחסידÊהמפורסםÊמופלגÊבתורהÊומקובלÊאלו

  הי.-

ÊשםÊגרÊהיהÊבראדÊבעירÊרבינוÊדרÊכאשר ÊחייםÊ'רÊהגה"ק
ÊלכתÊה'מתנגדיםÊמראשוניÊמפורסמיןÊזי"עÊצאנזער
ÊירדוÊהסוכותÊחגÊשלÊהראשוןÊבלילÊאחתÊופעםÊ,החסידים
ÊמצותÊלקיימהÊיוכלÊשלאÊזהÊעלÊהגאוןÊהצטערÊ,גשמים
ÊשלÊשבסוכתוÊלהגאוןÊוספרÊאחדÊנכנסÊ,כהלכהÊסוכה
ÊלראותÊבנוÊאתÊהגאוןÊשלחÊ,גשמיםÊיורדיםÊאינםÊרבינו
ÊנכוןÊשאמתÊוספרÊחזרÊקלהÊשעהÊאחרÊ,הדברÊאמתÊאם
Ê.שםÊאיןÊגשמיםÊשלÊטפהÊואףÊבסוכתוÊיושבÊשרבינוÊהדבר
ÊושוחתוÊבנוÊעםÊישבÊאלאÊ,זהÊבכלÊנתפעלÊלאÊהגאון
ÊוהדמיונתÊהמשוניםÊוהנפלאותÊהנסיםÊעלÊהתולÊמתוך
ÊרוחÊלפיÊשאינםÊעושיםÊה'צדיקיםÊוחבריוÊשרבינוÊהשונים
ÊכשהםÊורבינוÊהגאוןÊנפגשוÊהבוקרÊלמחרתÊ,התורה
ÊרבינוÊאמרÊ,הלולבÊנטילתÊלפניÊהמקוהÊאלÊהולכים
Ê?הרעÊלשוןÊולדברÊבסוכהÊלישבÊמותרÊוכיÊרביÊ,להגאון
ÊאניÊרקÊהלאÊ?מרÊזאתÊיודעÊומהיכןÊוהשיבÊהגאוןÊתמה
ÊזולתנוÊאישÊושוםÊבסוכהÊמעשהÊבשעתÊישבנוÊבלבדÊובני
ÊמןÊשמלאךÊלאמרÊהצורךÊמןÊ,שיחתנוÊאתÊשמעÊלא
ÊשמלאךÊאפשרÊזהÊכיצדÊכךÊואםÊזאתÊלוÊספרÊהשמים
Êז"לÊחכמינוÊאמרוÊהריÊרבינוÊלוÊאמרÊ?הרעÊלשוןÊיספר
ÊוכלÊ,אחדÊפרקליטÊלוÊקונהÊאחתÊמצוהÊהעושהÊכל
ÊהקטגורÊואתוÊאחדÊקטיגורÊלוÊקונהÊאחתÊעברהÊהעושה

 שנבראÊע"יÊלשוןÊהרעÊהואÊהואÊשספרÊליÊזאת.

ÊלארץÊהחסידיםÊלעוליÊן נוÊראשו כנודעÊעלהÊרבי
וסיפרÊשרבינוÊלאÊהיהÊלוÊבמהÊלעשותÊאתÊהשבתÊ ישראל.

ÊתכנסתÊבביתÊספרדיÊמחכםÊוביקשÊישראלÊלארץÊכשעלו
ÊארנקÊנפלÊרגעיםÊולאחרÊ.שבתÊעלÊלוÊשישאילÊבצפת

Ê,כסףÊלוÊוישÊרימהÊשרבינוÊגדולÊרעשÊעשהÊוחחכםÊמכיסו
ÊשחשדוÊהחכםÊאתÊוהחריםÊהבימהÊעלÊרבינוÊעלהÊאז

 בחינםÊובכיסוÊרקÊשתיÊמטבעותÊשלÊנחושת.

ÊשבתÊקבלתÊבתפילתיוÊהבעש"טÊמרןÊחיפשÊאחתÊבשבת
ÊארץÊבכלÊאותוÊחיפשÊ,ישראלÊלארץÊשעלהÊגיסוÊרבינוÊאת
ÊישראלÊבארץÊאותוÊראהÊובבוקרÊ,אותוÊמצאÊולאÊישראל

ÊכךÊואחר ÊשתיÊישÊובעכוÊ,בעכוÊשבתÊשרבינוÊהדברÊנודע
ÊואחתÊהקדושהÊארץÊאדמתÊעלÊעומדתÊאחתÊכנסיותÊבתי
ÊהתפללÊשבתÊבקבלתÊ.לארץÊבחץÊהגויםÊאדמתÊעלÊעומדת

Êרבינו ÊבביתÊהתפללÊובבוקרÊלארץÊשבחוץÊהכנסתÊבבית
 הכנסתÊשבארץÊישראל.

ÊבפעםÊעלהÊשרבינוÊמשהÊוירםÊבספרÊמבוארÊוהנה
ÊבעלÊהרה"קÊעםÊעצמוÊאתÊוראהÊתק"בÊבשנתÊהראשון
ÊשלחÊתק"ג[כידועÊבשנתÊנסתלקÊאשרÊזי"עÊהחייםÊהאור
ÊוסיפרÊ.ישראלÊלארץÊלרבינוÊאגרתÊזי"עÊ'הקÊהבעש"ט
Êהרה"קÊבשםÊזי"עÊמסטרעליסקÊהשרףÊאוריÊ'רÊהרה"ק
ÊנדפסÊהואÊהאגרתÊשאותוÊ:זי"עÊמנעשחיזÊמרדכיÊ'ר
Êהרה"קÊאצלÊחיובÊהיהÊ.האגרתÊואתהÊ.יוסףÊפורתÊבספר
ÊתפיליןÊהנחתÊכמוÊיגרעÊלאÊיוםÊבכלÊללמדהÊמנשחיז
ÊבאותהÊשםÊשאיתהÊ:זי"עÊמנעשחיזÊהרה"קÊואמרÊ.ממש
ÊשלמדÊהשמותÊהםÊמהÊהזכירÊולאÊ,שמותÊ'גÊשלמדÊהאגרת
ÊואפשרÊבהעלםÊהאיגרתÊבאותהÊרמוזיםÊהםÊבאמתÊאבל

Ê[(קודשÊאמרי).הגאולהÊקץÊידיהםÊעלÊלידע ÊÊÊחזרÊואח"כ
ÊשנתÊבערךÊביהודהÊמהנודעÊתשובהÊלוÊוישÊלארץÊלחוץ
Êה'תק"זÊבשנתÊשניתÊפעםÊועלהÊלאיסטמבולÊתק"הÊבשנת

 לירושליםÊת"ו.

ÊאתÊלסנןÊקדםÊמימיÊהמנהגÊושםÊ,'הקÊבארץÊרבינוÊבהיות
ÊמכונסיםÊשמימיהםÊמחמתÊ,לשתותÊוהןÊלבשלÊהןÊהמים
ÊלאÊרבינוÊואשתÊ,ויתושיםÊתולעיםÊושכיחיÊ,בורותÊומי
ÊשלÊזמרÊהנשיםÊוחיברוÊ,המיםÊאתÊסיננהÊולאÊמזהÊידעה
ÊלביתהÊובאתהÊ,הכנסתÊבביתÊממנהÊוהתלוצצוÊליצנות
Ê,ממניÊשמתלוצציםÊלמרחקיםÊהבאתניÊלמהÊ,גדולהÊבבכיה
ÊשחברהÊהאשהÊאתÊהראיניÊ:להÊואמרÊרבינוÊאותהÊופייס
ÊואמרÊ,הכנסתÊמביתÊהולכתÊשהיאÊלוÊוהראתהÊ,השירÊזה
Ê,לדברÊיכולהÊהאשהÊזאתÊוכיÊ,מהÊ:תמיהÊבלשוןÊרבינו

 ונתאלמהÊהאשהÊהזאת(שבחיÊהבעש"ט)

ÊהיהÊכידוע Êע"הÊהמלךÊדודÊשלÊנפשÊזי"עÊהבעש"טÊלמרן
Êע"הÊהמלךÊדודÊשלÊרוחÊזי"עÊהקדושÊהחייםÊהאורÊורבינו
ÊהעניןÊכלÊ'טÊאותÊ'אÊאמונהÊנתיבÊמצותיךÊנתיבÊעיין)

Ê(באריכות ÊלהפגשÊישראלÊלארץÊלנסועÊרצהÊוהבעש"ט
ÊבןÊמשיחÊאתÊביחדÊאתוÊלהביאÊכדיÊ'הקÊהאוה"חÊעם
ÊיסעÊאםÊגיסוÊרבינוÊידיÊעלÊהקÊהאוה"חÊאתÊושאלÊ,דוד
ÊידיÊעלÊלהבעש"טÊבחזרהÊ'הקÊהאוה"חÊושלחÊ?לירושלים
ÊכלÊרואהÊאםÊיעייןÊעליוניםÊבעולמותÊשכשרואהוÊ:רבינו
Ê,עקביוÊאתÊרואהÊשאינוÊבחזרהÊהבעש"טÊלוÊושלחÊ,גופו
ÊכיÊ,לבאÊעצמוÊיטריחÊשלאÊבמכתבÊ:האוה"חÊלוÊשלחÊאז
ÊלידיÊהגיעÊלאÊהמכתבÊאמנםÊ,טרחתוÊיהיהÊלחנם
Êר ו לחז Êכרח הו ו Ê ו ל ÊעלתהÊלא ו Êנסע ו Ê הבעש"ט,

 (עבודתÊעבודהÊשיחות) כידוע.

ÊבעלÊשרעביÊשלוםÊ'רÊהגה"קÊשלÊתלמידוÊהיהÊרבינו
ÊנסתלקÊ.בנגלהÊ'הקÊאביוÊומאתÊ,בנסתרÊזי"עÊהרש"ש
Êתקכ"אÊבשנתÊראשוןÊאדרÊכ"הÊמרומיםÊלגנזיÊבירושלים

 ומנחותוÊכבודÊבהרÊהזיתיםÊירושלים.

ÊמחכמיÊאשכנזיÊיקרÊ'רÊהרה"קÊ'הקÊבניוÊאחריוÊנשאר
ÊאהרןÊ'רÊוהרה"קÊזי"עÊבירושליםÊאליעזרÊדמשקÊישיבת

Êם י י ח
Êה י ר ב ט מ
Êע " י ז
Ê'רÊוהרה"ק
Êם י ר פ א
Êזי"עÊאשכנזי
Ê'רÊוהרה"ק
ÊלייבÊיהודה
Êי ז נ כ ש א

 זי"ע.

ÊהגדולÊזכותו
Êו נ י ל ע Ê ן ג י
Êל כ Ê ל ע ו
 ישראלÊאמן

 בעðין כווðת התפלה

ע כי עדיין לא הגעת לכווðת התפלה כי כל כך למורðו הריב"ש ז"ל בזה"ל: כל זמן שאתה תוכל עוד בתפלה לומר ברוך אתה עפ"י רצוðך תד  שמעתי אומרים שהרה"ק מוה"ר גרשון זי"ע אמר פעם אחת
 צריך האדם להיות בהתפשטות עד שאפס מאתו כח ושכל לדבר התפלה. (עבודת ישראל פ' מצורע)

רביðו הרה"ק רבי אברהם גרשון אשכðזי מקיטוב זי"ע ðולד בערך בשðת תð"ו לאביו 
הגה"ק ר' אפרים מבראד זי"ע. רביðו היה גיסו של מרן רביðו הרה"ק הבעש"ט זי"ע 

 כי אחותו הרבðית הצדקðיות מרת לאה רחל ע"ה ðישאה לבעש"ט הק' זי"ע



 

 

 רבי יוסף אריה לייבש ב"ר יהושע זי"ע מטאמישוב
 כה אדר'ב תרע"ו

 

 ÊהיהÊרבינו ÊבקרבוÊתוקדÊקודשÊאשÊ,ממשÊקדושÊאלקיםÊאישÊגדולהÊעבודהÊבעלÊכאביו
ÊהיהÊועבודתוÊ,בלימודוÊכימיםÊלילותÊשםÊ,תמיד Ê,לענייםÊהונוÊכלÊופיזרÊ,נפשÊבמסירת

 ואהובÊעלÊהבריות. והרבהÊחסידיםÊהסתופפוÊבצלו,

ÊמשיאנוואÊיחזקאלÊדבריÊבעלÊהאלבערשטאםÊשרגאÊיחזקאלÊ'רÊהרה"קÊבצלÊהסתופף
 מצישינובÊזי"ע בער זי"עÊובצלÊבנוÊהרה"קÊר'ÊשמחהÊישכר

ÊצפורהÊמרתÊהצדיקתÊלהרבניתÊנשאÊלפרקוÊכשהגעו ÊשלÊבתוÊע"ה ÊשמואלÊ'רÊהרה"ק
Êזי"עÊן ןÊאב"דÊקארטשי בןÊר'ÊאהרןÊמראפשיץÊזי"עÊבןÊהרה"קÊר'ÊאשרÊ רובי

 מראפשיץÊבעלÊאורÊישעיÊזי"ע ישעיה

 נסתלקÊלגנזיÊמרומיםÊכ"הÊאדרÊשניÊבשנתÊתרע"ו

ÊמשהÊ'רÊוהרה"קÊזי"עÊהי"דÊמסאטמארÊשלוםÊ'רÊהרה"קÊהקדושיםÊבניוÊאחריוÊנשאר
 מטאמישובÊזי"ע

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

רביðו הרה"ק רבי יוסף אריה לייב פרישמאן מטאמישוב זי"ע אחי הרה"ק ר' צבי אלימלך 
מהאלמין זי"ע והרה"ק ר' מאיר אברהם מו"ץ בטאמישוב זי"ע ðולד בשðת תר"ל לאביו 
 הרה"ק ר' יהושע טאמישוב זי"ע בן הרה"ק ר' יוסף יארטשאווער ראש שושלת טאמישוב זי"ע



 

 

 הרה"ק הצדיק הðסתר מטשיזיקוב רבי איתמר הכהן זי"ע
 כו אדר תק"ף

Êרבינו ÊחריץÊמצבתוÊועלÊגדולהÊעבודהÊבעלÊוטהורÊקדושÊנסתרÊצדיקÊהיה ÊכאהרןÊעבודתוÊעבד
 הכהן,

ÊיוכלÊהמקדשÊביתÊהיוםÊיבנהÊשאםÊ:זי"עÊמסטרעליסקÊהשרףÊאוריÊ'רÊהרה"קÊעליוÊהעידÊאשר
 (תפארתÊמהר"ם) רבינוÊלעבודÊעבודתÊכהןÊגדול.

ÊיצחקÊלויÊ'רÊלהרה"קÊנאמןÊאוהבÊוהיהÊ.ללבובÊהסמוךÊטשיזיקובÊבכפרÊארענדארÊהיהÊרבינו
ÊשהיהÊזי"עÊמפרעמישלאןÊלייבÊארוןÊ'רÊמהרה"קÊותלמידÊזי"עÊלויÊקדושתÊבעלÊמבארדיטשוב

 מחותנו,ÊכיÊבנוÊהרה"קÊר'ÊיצחקÊמקאלישÊהיהÊחתנו.

  

ÊחיתוןÊהקשרÊאודותÊוסיפר ÊאחתÊשפעםÊהיה
ÊבעתÊללבובÊזי"עÊלייבÊארוןÊ'רÊהרה"קÊנסע
ÊונתןÊזי"עÊלויÊקדושתÊבעלÊהרה"קÊשםÊשהיה
Ê(קוויטעל)ÊפתקאÊזי"עÊמפרעמישלאןÊהרה"ק
ÊהרצהÊובהÊזי"ע ÊמבארדיטשובÊלהרה"ק
ÊבניÊבעניניÊביןÊ'הÊעבודתÊבעניניÊביןÊבקשותיו
ÊהגוןÊשידוךÊ'הÊשיזמיןÊ'היÊהבקשותÊוביןÊביתו
Êזי"עÊאיציקילÊ'רÊהרה"קÊוהואÊהבכורÊלבנו
ÊאיזהÊשיחכהÊ:מברדיטשובÊהרה"קÊלוÊוהשיב
ÊאחדÊיהודיÊאישÊאליוÊשיבאÊעדÊבלבובÊימים
ÊואוליÊכשרÊלאדםÊלשדכהÊשיחפוץÊבתÊלוÊשיש
Êהרה"קÊשב ו Ê ם, Êהשמי מן Ê ג ו ו ז Ê ה ז Êה יהי
ÊיוםÊובאותוÊ.שלוÊלאכסנאיÊזי"עÊמפרעמישלאן
ÊבבקשתוÊמברדיטשובÊהרה"קÊלפניÊרבינוÊהגיע
Ê.ע"הÊפיגהÊהבתולהÊלבתוÊהגוןÊזיווגÊ'הÊשיזמין
Êהרה"קÊאחריÊמברדיטשובÊהרה"קÊשלחÊמיד
ÊרוצהÊרבינוÊכיÊוהודיעוÊזי"עÊמפרעמישלאן

ÊרוצהÊשמקודםÊזי"עÊמפרעמישלאןÊהרה"קÊוענהÊ,איציקילÊ'רÊלבנךÊאותהÊשתשאÊועצתיÊבתוÊלשדך
ÊומידÊלהשידוךÊוהסכיםÊלחדרוÊשבÊאחדיםÊרגעיםÊואחריÊהחוצהÊויצאÊ.בנוÊשלÊזווגוÊהיאÊאםÊלדעת

 כתבוÊתנאים.Ê(תפארתÊמהר"ם)

ÊשתיÊבעצמוÊזי"עÊמקאלישÊיצחקÊ'רÊהרה"קÊשלÊקדשוÊמפהÊששמעÊזי"עÊמלאךÊדודÊ'רÊהרה"קÊוסיפר
ÊשמהÊבאÊזי"עÊרבינוÊחותנוÊאצלÊבהיותוÊכיÊ:ת"רÊבשנתÊשבטÊ'בוÊעדÊלחייÊפטירתוÊלפניÊשעות
ÊבחדרÊזי"עÊרבינוÊחותנוÊעםÊנסגרÊשםÊוכשהיהÊזי"עÊשרה'סÊלייבÊ'רÊהרה"קÊלפעםÊכפעםÊלהכפר

 מיוחדÊשעותÊהרבהÊודיברוÊמהÊשדיברו.

ÊהואÊועמדÊ,מתורתםÊלהתבשםÊבכדיÊשידברוÊמהÊלשמועÊזי"עÊאיציקילÊ'רÊהרה"קÊחפץÊאחתÊפעם
Ê'רÊהרה"קÊפתחÊמידÊ,דיבורÊאיזהÊישמעÊאוליÊ,שידברוÊמהÊלהקשיבÊאוזנוÊוהטהÊמבחוץÊהכותלÊאצל

Ê,דארךÊזעהןÊמירÊשפיגעלÊאÊוואנטÊאÊאיזÊאונזÊבייÊיונגערמאןÊ:בזה"לÊואמרÊהדלתÊזי"עÊשרה'סÊלייב
 וועןÊמירÊהייסיןÊנישטÊארייןÊקומעןÊזאלטÊאירÊנישטÊאינטערÊהערעןÊבייÊדיÊוואנט!

ÊבשנתÊבטשזיקובÊחותנוÊאצלÊהאחרונהÊבפעםÊזי"עÊשרה'סÊלייבÊ'רÊהרה"קÊהיהÊכאשרÊכךÊואחר
ÊבנסעיÊתיכףÊתביןÊהאחתÊוסייםÊ,דבריםÊשלשהÊלוÊואמרÊמקאלישÊהרה"קÊאתÊקראÊ,הסתלקותו
ÊבאÊלאÊומאזÊ,פטירתךÊלפניÊשעותÊשתיÊהשלישיתÊ.שנותיךÊרובÊשתעבורנהÊאחריÊהשניהÊ.מפה
ÊלחייÊהואÊנסתלקÊתקנ"אÊבשנתÊשניÊאדרÊ'בדÊההואÊובשנהÊ,לשםÊזי"עÊשרה'סÊלייבÊ'רÊהרה"ק

  (אורÊהמאיר) עד.

Êתק"ףÊבשנתÊאדרÊכ"וÊמרומיםÊלגנזיÊכבוד נסתלקÊבזשווירזש. ומנוחתו 

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן.

 

רביðו הרה"ק רבי איתמר הכהן מטשיזיקוב זי"ע הðקרא הצדיק הðסתר 
מטשיזיקוב, היה ממיחוסי כהוðה עד עלי הכהן גדול זי"ע שðחשב לאחרון 

 שבכהðים הגדולים ממשכן שילה מצאצאי איתמר בן אהרן הכהן ע"ה



 

 

 רבי אליעזר ליפא ב"ר אלימלך זי"ע בעל אורח לצדיק מחמעלðיק 
 כו אדר תקע"ג

ÊהחוזהÊבעלÊהורוויץÊיצחקÊיעקבÊ'רÊהרה"קÊאשרÊ,ונוראÊגדולÊאלקיםÊאישÊ'היÊרבינו
ÊמגודלÊמלאכיםÊתשעהÊלתפלהÊשלוÊלמניןÊצריךÊשרבינוÊ:עליוÊאמרÊזי"עÊבלובלין

 התלהבותו.(אורחÊלצדיקÊהקדמה)

 אלפיÊחסידיםÊנסעוÊאליוÊללמודÊממנוÊקדושהÊוטהרה,ÊוהיהÊבעלÊמופתÊגדול,

 Ê,המכהÊמכחÊומתÊיהודיÊבביתÊנפלÊאחדÊשערלÊחמעלניקÊבעירÊמעשהÊהיהÊפעם
ÊמכלÊשינצלÊשיברכוÊלרבינוÊהאישÊהלךÊ,הורגוÊשהואÊעלילהÊעליוÊיהיהÊשלאÊפחדÊוהיהודי
ÊשהרבÊההרוגÊבאזנוÊוילחשÊלביתוÊוישובÊשילךÊרבינוÊלוÊואמרÊ,דםÊעלילתÊשלÊבילבול
ÊקםÊותיכףÊהערלÊשלÊלאזנוÊשלחשÊהווהÊוכןÊ,לביתוÊוילךÊיקוםÊשתיכףÊמצוהוÊמחמעלניק
ÊמרגישÊשאינוÊלאשתוÊאמרÊלביתוÊוכששבÊ,כמקדםÊלביתוÊוהלךÊרגליוÊעלÊההרוגÊהגוי
ÊהתשובהÊשבעלÊבמקוםÊרז"לÊאדבריÊ'הקÊאביוÊבשםÊאמרÊרבינוÊ.שםÊומתÊונפלÊבטוב
ÊשהצדיקÊנחשבÊזרÊכמוÊוז"לÊ(ברכותÊמסכת)ÊלעמודÊיכוליםÊגמוריםÊצדיקיםÊאיןÊעומדים
ÊתשובהÊועשהÊושנהÊשעברÊהתשובהÊהבעלÊבמחיצתÊלעמודÊיוכלÊלאÊחטאÊשלאÊמתחלה
ÊהצדיקÊעלÊהגמראÊכוונתÊהואÊכןÊאלאÊהנ"לÊהזהÊמהצדיקÊלפניםÊמחיצתוÊ'ויהיÊבאחרונה
ÊעליוÊמושךÊוהקב"הÊרגעÊבכלÊתשובהÊועושהÊע"עÊומדקדקÊבאהבהÊ'הÊעובדÊאשר
ÊבעלÊשהואÊהזהÊהצדיקÊובמקוםÊגדולהÊלמדרגהÊאותוÊהביאÊלמעןÊנסיונותÊע"יÊחסדים
ÊמרגישיםÊשאינםÊהצדיקיםÊהיינוÊלעמודÊיכוליםÊגמוריםÊהצדיקיםÊאיןÊכנ"לÊהתשובה

 בחטאÊקלÊלעשותÊתשובהÊבכלÊרגעÊאיןÊיכוליםÊלעמודÊשם.

Ê.לצדיקÊאורחÊהקדושÊספרוÊחיבר ÊכידודיÊרבינוÊמפיÊגםÊכיÊבניםÊירשוÊאבותÊמעשהÊוהנה
 אשÊתמלטוÊבהתלהבותÊגדולÊמאודÊלהלהיבÊלבותÊבניÊישראלÊלאביהםÊשבשמים.

ÊואחרÊחמעליקÊבעירÊלחסידיוÊסעודהÊעשהÊהסתלקותוÊקודםÊפוריםÊשושןÊתקע"גÊבשנת
ÊאחדÊכלÊוברךÊ,פטירתוÊבעתÊיצטרךÊאשרÊתכריכיםÊוהקיטלÊהמלבושיםÊכלÊלוÊהכיןÊכן
ÊמנוחתוÊומקוםÊאדרÊבכ"וÊשםÊנסתלקÊימיםÊאיזהÊואחרÊליזענסקÊלעירÊונסעÊ,ואחד

 באוהלÊאצלÊאביוÊזי"ע

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

 מתורתו של רביðו

ְיׁשּוַעת ה' (פרשת בשלח י"ד י"ג) ר"ל אל תעשו  ִּתיָראּו ִהְתַיְּצבּו ּוְראּו ֶאת  ַאל  ָהָעם  ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל 
תשובה מיראה אלא התיצבו וראו את ישועות ה' ותבואו במדרגת אהבת ה' ואז לא תוסיפו 
לראותם עוד עד עולם. ר"ל עד עולם עליון שיהיו ðעשים זכיות ומליצי יושר, אבל בזה לא תוסיפו 

ותשליך במצולות ים כל חטאתם אשר לא יזכרו ולא  לראותם שיהיו מחטיאים אתכם. ועוד כדכתיב
יפקדו ולא יעלו על לב לעולם, ר"ל כי זה הðסיון על החטא שכבר ðתקן בתשובה שלא יעלה עוד על 
לב להתאðח ולדאוג עליו, וזהו שאמר להם כשתעשו תשובה מאהבה אז יתקðו ולא תוסיפו 

 לראותם. (אורח לצדיק)

רביðו הרה"ק רבי אליעזר ליפא וויסבלום מחמעלðיק בעל אורח לצדיק זי"ע ðולד 
 בשðת תק"ג לבן שðי להרה"ק רבי ר' אלימלך מליזעðסק זי"ע בעל ðועם אלימלך



 

 

 רבי אהרן ב"ר שמשון זי"ע הד"ר גארדיא מאוסטראה 
 כו אדר'ב תק"ע

ÊהלךÊ,זי"עÊממעזריטשÊבערÊדובÊרביÊהגדולÊהמגידÊמתלמידיÊובחסידותÊבתורהÊגדולÊהיהÊרבינו
ÊלרפאÊיכולותÊשוםÊלוÊאיןÊשהרופאÊתמידÊואמרÊגמולÊתשלוםÊבליÊהענייםÊהחוליםÊאתÊלבקרÊתמיד

 עלÊפיÊחכמתÊהרפואהÊורקÊהשי"תÊבכבודוÊובעצמוÊהואÊרופאÊחולים.

ÊטעןÊזי"עÊמקאריץÊהרה"קÊ,זי"עÊמקאריץÊשפיראÊפנחסÊ'רÊהרה"קÊעםÊוויכיחÊהיהÊשרבינוÊוסיפר
ÊתלויÊשהכלÊטעןÊורבינוÊ,לרפאÊלרופאÊרשותÊשניתןÊמכאןÊ,ירפאÊורפאÊהפסוקÊעלÊחז"לÊשאמרו
Ê,ילדיםÊבעשרהÊמטופלÊ,עניÊחולהÊלבקרÊלרבינוÊשקראוÊנוראÊמעשהÊפ"אÊוקראÊ.הבוראÊברצון
ÊגורלהÊמרÊאתÊלרבינוÊוהציעהÊמאודÊבכתהÊהאשהÊ,למותÊנוטהÊהואÊשהחולהÊראהÊשםÊבאÊוכאשר
ÊשלÊללבוÊנגעוÊהדבריםÊ.לבעלהÊמרפאÊלמוצאÊהרופאÊרבינוÊלפניÊשטוחהÊובקשתהÊילדיהÊעשרהÊעם
Ê,עודÊלחיותÊאחדÊמיוםÊיותרÊלוÊאיןÊדעתוÊולפיÊ,חייוÊאתÊלהצילÊיכולתÊשוםÊראהÊלאÊאבלÊ,רבינו
ÊÊלתתÊלהÊואמרÊ,לצאתÊכדיÊרקÊתרופהÊרשםÊ,ממנוÊשנתייאשÊלהÊלאמרÊהאשהÊאתÊלהפחידÊשלאÊבכדי
ÊבפחיÊמשםÊויצאÊ'הÊמאתÊשלימהÊרפואהÊלוÊואיחלÊ,שעותÊשלשÊכלÊממנוÊגדולהÊכףÊהחולהÊלבעלה
ÊהאומללהÊומשפחתוÊהחולהÊשלÊהנוראÊהמצבÊמפאתÊלנפשוÊמרגועÊרבינוÊנתןÊלאÊהלילהÊכלÊ..נפש
ÊהשכםÊבבוקרÊ.והאבÊהבעלÊפטירתÊאחריÊזוÊענייהÊלמשפחהÊלעזורÊאיךÊשונותÊדרכיםÊבדעתוÊועלו
ÊאךÊ,זהÊממקוםÊובכיÊיללותÊמרוחוקÊישמעÊשבוודאיÊחשבÊחשבונוÊלפיÊ,החולהÊלמקוםÊוהלך
ÊולאÊ,מהÊדברÊישמעÊאוליÊהביתÊלפניÊדקותÊכמהÊרבינוÊעמדÊ,ושלווהÊשקטÊהכלÊהיהÊכשהתקרב
ÊלהרבינוÊתודהÊמלאהÊוהיתהÊפניםÊבמאורÊלקראתוÊבאהÊוהאשהÊ,לביתÊהואÊנכנסÊ,כולםÊשמע
ÊעלÊושאלÊ,במצבוÊניכרתÊהטבהÊשישÊוראהÊהחולהÊאתÊרבינוÊבדקÊ,בעלהÊחייÊאתÊשהצילÊהרופא
ÊהיהÊהתרופהÊאתÊשרשםÊוהניירÊמיםÊמלאÊסירÊלפניוÊהביאהÊהאשהÊ,בשבילוÊאתמולÊשרשםÊהתרופה
ÊכלÊאחתÊכףÊלחולהÊונתתיÊהתרופהÊאתÊבישלתיÊ:הרופאÊעליÊציווהÊכאשרÊעשיתיÊ:ואמרהÊבפנים
Êלהרה"קÊמהרÊחישÊורץÊבפניםÊהתרופהÊניירÊעםÊהסירÊאתÊרבינוÊלקחÊ..לוÊוהוטבÊשעותÊשלש
Êהשי"תÊרקÊאוÊלרופהÊצריכיםÊיהודיםÊאםÊכבודוÊיראהÊ:ואמרÊהסירÊאתÊלפניוÊוהעמידÊזי"עÊמקאריץ

 מרפאÊאותם?..

ÊמשםÊ,החצרÊאנשיÊוכלÊהמלךÊרופאÊלהיותÊשנתמנהÊעדÊהרפואהÊבחכמתÊרבינוÊהשתלםÊבנעוריו
ÊלפעולותיוÊהצטיינותÊכאותÊ,רויסאÊבחצרÊלרופאÊנתנמהÊפוליןÊמדינתÊחלוקתÊולאחרÊ,לוואהליןÊעבר
ÊלגמריÊשכחÊהימיםÊומרובÊ,רבהÊהשפעÊלוÊוהיתהÊיריכוÊעלÊחרבÊלחגורÊהורשהÊהרפואהÊבמקצוע

 אתÊמוצאוÊהיהודי.

ÊהכיפוריםÊביוםÊרבינוÊנסעÊשפ"אÊזי"עÊמסלוניםÊהגרמ"חÊבשםÊאתבונןÊמזקניםÊבספרÊוכתב
ÊשלמהÊבתשובהÊשחזרÊעדÊ,מאדÊזהÊע"יÊונתעוררÊ,הכיפוריםÊיוםÊבניגוניÊנזכרÊופתאוםÊ,במרכבתו
Êזי"עÊממעזריטשÊבערÊדובÊ'רÊהרה"קÊהגדולÊהמגידÊאלÊלנסועÊבדעתוÊוגמרÊ.יודÊגוטערÊונעשה

 שהפךÊבהשפעתוÊלבעלÊתשובהÊגמור.ÊוהמגידÊהגדולÊאהבוÊוחיבבוÊמאוד,

ÊבימיםÊממעשיוÊכתוצאהÊ,לוÊהמטרידותÊזרותÊממחשבותÊלהיפטרÊאיךÊעצהÊמהמגידÊרבינוÊשאלÊפ"א
ÊשתוÊבוÊ,בכפרÊמרזחÊביתÊבעלÊמוזגÊיהודיÊפעםÊהיהÊ:משלÊבסיפורÊעצתוÊאתÊהמגידÊלוÊייעץÊ?ההם
Ê,מכולתÊחנותÊבעלÊלהיותÊוהפךÊעסקוÊאתÊהיהודיÊחיסלÊלימיםÊ,שבכפרוÊהגוייםÊכלÊלשכרהÊתמיד
Êיי"שÊ:בצריחותÊביתוÊבחלונותÊלילÊבאישוןÊודופקיםÊפעםÊבכלÊשוכחיםÊהיוÊהמטומטמיםÊהגוייםÊאבל
ÊכברÊאניÊ,מסבאהÊמוזגÊעודÊאייניÊ,בכתובתÊטעיתםÊ!טעותÊלעומתםÊהיהודיÊהשיבÊ,וודקאÊיי"ש
ÊשלÊתלמידוÊאניÊ,כשרÊיהודיÊאניÊ,שהייתיÊמהÊעודÊאינניÊ:הזרותÊלמחשבותÊתענהÊוכהÊ,מכולתÊחנוני

 המגידÊממעזריטשÊהרפוÊממני.(תורתÊהמגיד)

ÊאהרןÊרביÊזכהÊ:זי"עÊמקאמארנאÊאייזיקÊיצחקÊ'רÊהרה"קÊכתבÊפ"דÊהיחודÊשערÊמצותיךÊנתיבÊבספר
Ê,ובחסידותÊבתורהÊונעלותÊרמותÊלמדרגותÊשהגיעÊעדÊ,מאהבהÊשלימהÊבתשובהÊלשובÊגארדיא
ÊמאותÊשלשÊשלÊהקדושהÊהחבורהÊבקרבÊנכבדÊמקוםÊותפסÊ,יעדהÊישריםÊבסודÊונקדשÊונערץ
ÊממעזריטשÊבערÊדובÊרביÊהגדולÊהמגידÊלהרה"קÊלוÊשהיוÊאמיציÊהקודשÊרוחÊבעליÊכולםÊתלמידים

 זי"ע.

ÊמטעםÊרבינוÊנתמנהÊ,תקל"גÊשנתÊכסלוÊבי"טÊזי"עÊממעזריטשÊהגדולÊהמגידÊהסתלקותÊואחרי
ÊועלÊהתורהÊעלÊהמדרשÊבביתÊספוןÊהיוםÊכלÊיושבÊוהיהÊ,והסביבהÊהעירÊלרופאÊאוסטרהאÊקהילת
ÊחכמתÊפיÊעלÊשלאÊיודעיםÊוהכלÊדלתותיוÊעלÊצובאיםÊישראלÊחוליÊהמוניÊבבדÊכשבדÊ,העבודה

 הרפאוהÊהואÊמרפא,ÊאלאÊבכחÊקדושתוÊעזוזÊנפלאותיו.

ÊביןÊומונ"כÊתק"עÊבשנתÊשניÊאדרÊכ"וÊמרומיםÊלגנזיÊרבינוÊנסתלקÊשניםÊצ"הÊכבןÊימיםÊושבעÊזקן
 גדוליÊאוסטרהאÊורבניה.

ÊושימשÊשהלךÊוהזקןÊהישישÊפ"נÊ:הדבריםÊאלהÊאםÊכיÊ,מצבתוÊעלÊשבחיםÊנרשמוÊלאÊצוואתוÊפיÊועל
ÊדאקטרÊשמשוןÊ'במוÊאהרןÊ'מÊ,מעזירשÊדק"קÊמ"מÊקדישאÊבוצינאÊלהרבÊשימשÊאשרÊ,חכמים

 גארדא,ÊנפטרÊכ"וÊאדרÊשניÊתק"עÊלפ'Êת'נ'צ'ב'ה.

ÊוהכירהÊידעהÊכיÊ,דאקטריןÊדיÊחנה'חיÊאותהÊוקראוÊ,אחתÊבתÊאםÊכיÊבניםÊאחריוÊנשארÊלאÊרבינו
 בשרשיÊעשביםÊוסמיÊמרפאÊכפיÊשקבלהÊמאביהÊ(מזכרתÊלגדוליÊאוסטרהא)

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

 

רביðו הרה"ק רבי אהרן מאוסטרהא דאקטר גארדיא זי"ע. ðולד במדיðת פרוסיה לאביו 
 הגה"ק ר' שמשון זי"ע



 

 

 רבי יוסף שאול ב"ר אריה לייבוש זי"ע בעל שואל ומשיב מלבוב 
 כז אדר תרל"ה

Ê'רÊהגה"קÊבתÊע"הÊבונאÊשפרהÊמרתÊהצדקנותÊהרבניתÊאתÊלאשהÊנשאÊלפרקוÊכשהגעו
ÊעצוםÊחריףÊהתורהÊשרÊמובהקÊגאוןÊ'היÊאזÊוכברÊזי"עÊמלבובÊאיטינגאÊהלויÊאהרןÊיצחק
Êזי"עÊאיטינגאÊזאבÊמרדכיÊ'רÊהגה"קÊאשתוÊאחיÊגיסוÊאלÊהתחברÊחמיוÊבביתÊ,נפלאÊובקי
ÊבבאÊמסכתÊעלÊהתלמודÊיםÊ'סÊעלÊהיםÊמפרשיÊספרÊיחדÊוחברוÊ,שניםÊהרבהÊיחדÊולמדו
ÊאייגרÊעקיבאÊ'רÊהגה"קÊה"הÊעולםÊגאוניÊארבעהÊעםÊלהםÊ'שהיÊשו"תÊנדפסוÊושםÊקמא
Ê'רÊוהגה"קÊזי"עÊסופרÊחתםÊבעלÊמפרעשבורגÊסופרÊמשהÊ'רÊהגה"קÊזי"עÊפאזעןÊאב"ד
ÊעלÊגבוריםÊמגןÊספרÊ,זי"עÊבאניהאדÊאב"דÊחריףÊהירשÊ'רÊוהגה"קÊזי"עÊבנעטהÊמרדכי
Êיו"דÊשו"עÊעלÊשאולÊוידÊיוסףÊידÊ,הריאהÊטריפותÊהלכותÊעלÊעיניםÊמאירתÊאו"חÊשו"ע
ÊהואÊחיברÊמאלוÊחוץÊ,הנ"לÊהגרמ"זÊגיסוÊעםÊביחדÊרבינוÊשחיברÊחיבוריםÊהרבהÊועוד
ÊירושלמיÊעלÊמערביÊנרÊ,חטאתÊתורתÊ'סÊעלÊמשהÊתורתÊומשיבÊשואלÊחלקיÊי"דÊלבדו

 ועודÊהרבהÊספרים.

Ê,המעותÊעםÊיסחורÊשהואÊאחדÊלגבירÊממונםÊונתנוÊגביריםÊהיוÊמרדכיÊהר"רÊוגיסוÊרבינו
ÊשלחÊ,למאודÊנשבריםÊוהיוÊהממוןÊכלÊמהםÊהגבירÊלקחÊלבסוףÊ,בתורהÊעסקוÊוהם
Êזי"עÊיהושעÊ'רÊהרה"קÊבנוÊאתÊזי"עÊמבעלזאÊשלוםÊהשרÊבעלÊרוקחÊשלוםÊ'רÊהרה"ק
ÊשהריÊ,בוודאיÊאמרÊ,תורהÊביטולÊמזהÊלוÊישÊאםÊ:רבינוÊאתÊמהר"יÊושאלÊ,אותםÊלנחם
Êזי"עÊמהר"יÊוהרה"קÊ,דפיםÊמאותÊשמונהÊרקÊלמדÊולאÊ,בזמןÊשבועותÊכמהÊעברוÊכבר

 אמרÊכלÊימיÊחייוÊמוסרÊלבניוÊבזהÊהמעשה,ÊשיראוÊמהÊפי'ÊהתמדתÊהתורה.

ÊהרבנותÊכסאÊמקוםÊלמלאותÊבלבובÊלאב"דÊנתקבלÊתרי"זÊבשנתÊחייוÊלימיÊמ"טÊבשנת
Ê'היÊשנהÊח"יÊזי"עÊיעקבÊישועותÊבעלÊארענשטייןÊמשולםÊיעקבÊ'רÊהגה"קÊדודוÊשל
ÊבמקוםÊאצלוÊוגדולהÊתורהÊעצוםÊגבירÊ'היÊכיÊ,הקהלÊמקופתÊפרסÊלקחÊולאÊשםÊאב"ד
ÊצרכיÊכלÊצבורוÊבצרכיÊגדולÊעסקןÊלענייםÊומעשהÊעשהÊ,עתÊבכלÊצדקהÊעשהÊגםÊ,אחד
ÊאישÊהדורÊוגדולÊשרÊממשÊ'היÊ,מדרשוÊמביתÊיצאוÊישראלÊגדוליÊהמדינהÊבכלÊהיהדות
ÊעםÊפעםÊמדיÊלאכולÊונהגÊהתבשילÊביתÊייסדÊושםÊ.והדרוÊהדורÊמופתÊמרחםÊקדוש

 העניים.

ÊמשקהÊהדעתÊבהיסחÊושתהÊפסחÊבחה"מÊפעםÊנכשלÊלבובÊמעירÊאחדÊשחסידÊ.וסיפר
ÊיעץÊרבינוÊ,זהÊעלÊתשובהÊלוÊשיסדרÊוביקשÊרבינוÊעלÊובאÊנזכרÊמידÊ,חמץÊחששÊבוÊשהיה

Ê,זי"עÊרוקחÊיהושעÊ'רÊלהרה"קÊלבעלזאÊשיסעÊלו Êנסע ÊמבעלזאÊוהרה"קÊלבעלזאÊהאיש
ÊשהרביÊמהÊלרבינוÊוסיפרÊללבובÊוחזרÊ,ישראלÊלארץÊשיסעÊהיאÊשתשובתוÊלוÊאמרÊזי"ע
ÊלהודיעוÊוביקשÊזי"עÊמבעלזאÊהרה"קÊאלÊמכתבÊרבינוÊכתבÊ,לוÊאמרÊזי"עÊמבעלזא
ÊהכתובÊעלÊ('גÊ'אÊאיכה)ÊאיכהÊבמדרשÊהרביÊלוÊהשיבÊ,זוÊתשובהÊשאבÊשממנוÊהמקור

ÊבפסחÊחמץÊאיסורÊשעלÊמשמעÊ,בפסחÊחמץÊשאכלוÊעלÊאמרוÊ"מעניÊיהודהÊגלתה"
 חייביםÊגלות,ÊובכןÊהאםÊעליÊלומרÊלוÊשיגלהÊלחוץÊלארץÊ?ÊמוטבÊשיגלהÊלארץÊישראל.

ÊשםÊשדרÊהפעםÊעודÊבביתÊולדורÊלחזורÊרוצהÊאחדÊשעםÊרבינוÊפסק ÊÊÊשאםÊלכןÊקודם
ÊכךÊכלÊקפידאÊאיןÊאזיÊזהÊלביתÊבחזרהÊמהÊזמןÊבאיזהÊשישובÊשיצאÊבעתÊבדעתוÊהיה
ÊשבעהÊמספרÊלדורÊלשובÊשלאÊשיעכבÊהעצהÊאזיÊ,נוקפוÊלבוÊואםÊ,שניםÊשבעÊשיעבור
ÊעלÊתמורהÊ,שעכבÊהימיםÊמספרÊשיהיהÊלהשי"תÊויתפללÊ,שבועותÊשבעהÊאוÊימים
ÊואזÊ,ימיםÊשבעהÊשםÊויהיוÊונקבהÊזכרÊתרנגולÊהראשוןÊבהביתÊשיניחÊאוÊ,שניםÊהשבע

 ישובÊלדורÊשםÊבלאÊשוםÊמיחושÊכלל.

ÊאינניÊאניÊרבינוÊהשיבÊ,בסכנהÊשהיתהÊלילדÊמקשהÊאשהÊלהזכירÊלרבינוÊאחדÊבאÊפעם
ÊהדברÊשכלתהÊרבינוÊוכשראהÊ,רביÊאחרÊלחפשÊלילךÊומיאנוÊלוÊהניחוÊלאÊהםÊאבלÊ,רבי
ÊאתÊקינחÊוהזיעÊתורהÊלמדÊשלי[שבעתÊהפאטשיילעÊאתÊקחÊ,ליÊישÊאחתÊעצהÊ:אמרÊאליו
ÊטובÊבמזלÊנפקדהÊעליהÊאותהÊכשהשימוÊומידÊותיכףÊ,האשהÊעלÊתשימוÊבזה]וזאתÊהזיעה

Ê.תורתוÊמכוחÊמכשולÊשוםÊבליÊבשטו"מ  

 נסתלקÊלגנזיÊמרומיםÊכ"זÊאדרÊא'Êתרל"ח.ÊרבינוÊלאÊנשארÊאחריוÊזש"ק.Ê רבינו

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן.

 מתורתו של רביðו זי"ע

משðה באבות: מחלוקת לשם שמים זו מחלוקת קרח ועדתו, הקשה התוי"ט דלמה לא הזכיר צד 
המחלקות שהוא משה ואהרן כמו שזכר בהילל ושמאי? ולפעð"ד שיש מחלוקת שכל אחד חולק עם 
השðי ויש שחולק מפאת קðאה ושðאה על זולתו, כמו קרח ועדתו שלא חלק מצד הדין והאמת רק 
מצד ששðא למשה ואהרן, לכך לא הזכיר משה ואהרן , שמשה ואהרן לא חלקו על שכðגדם, כי לא 
הי' כבודם לחלוק עמהם, גם לא עשו דבר שיהי' ראוי' לחלוק עליהם, אבל הלל ושמאי חלקו זה עם 

    זה.

ֵסף ֶאת יוֹ ַוְיַלֵּקט יֹוֵסף ֶאת ָּכל ַהֶּכֶסף ַהִּנְמָצא ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְבֶאֶרץ ְּכðַַען ַּבֶּׁשֶבר ֲאֶׁשר ֵהם ֹׁשְבִרים ַוָּיֵבא  
מ"א) המוציא  (מסכת ע״ז  ַהֶּכֶסף ֵּביָתה ַפְרֹעה (פרשת ויגש מ"ז י"ד) יתבאר ע"ד דרוש דאיתא בגמרא

שברי צלמים הרי אלו מותרים דכיון שðשברו בוודאי בטלו אותם בשבירתם, דשבירתם זה ביטול 
וðודע דישראל איðו יכול לבטל ע"ז, ועל המטבעות של מצרים הי׳ חקוק שמות אðדרטי, ואם  שלהם.

היה כלוקח יוסף את הכסף היה שלו ולא היה יכול לבטל כי ע"ז של ישראל אין לו ביטול, ועל כן 
צוה שהם ישברו את המטבעות טרם שיביא אותם לידו, ועכו"ם הרי יוכל לבטל ע"ז שלו, וזה שאמר 
הכתוב: וילקט יוסף את כל הכסף וכ"ו בשבר אשר "הם שוברים" כלומר שהמצרים בעצמם שברו 

  את הצטבעות קודש שבאו ליד יוסף ועל ידי השבירה ששברו המה בטלו אותם. (ויקהל משה)

ַוֲאֶׁשר ָחָטאðּו.  ִּבי ֲאֹדðִי ַאל ðָא ָתֵׁשת ָעֵליðּו ַחָּטאת ֲאֶׁשר ðֹוַאְלðּו  (פרשת  ַוֹּיאֶמר ַאֲהֹרן ֶאל ֹמֶׁשה 
בהעלותך י"ב י"א) כי לא יעðש השיכור שבשכרותו פצע חברו, אלא על שðשתכר, ועל ידי כן פצע 
חברו, ולפי זה גם מי שסכל ועל ידי זה חטא, אין להאשים אותו רק על סכלותו כאשר היה יכול 
להבין ולא הבין, אבל כשלא היה יכול להבין, אין עליו חטא, וזה שאמר אהרן: אל ðא תשת עליðו 
חטאת, והטעם: אשר ðואלðו ואשר חטאðו, כי סבת החטא בא אשר ðואלðו וסכלðו ולא ידעðו 

       מעלתך ומדרגתך. (דברי שאול)

רביðו הגה"ק רבי יוסף שאול הלוי ðאטהאðזאהן בעל שואל ומשיב זי"ע ðולד בעיר 
בערזאן בשðת תקס"ח (וי"א בשðת תק"ע) לאביו הגה"ק ר' ארי' לייבוש בעל בית 

 קל זי"ע ממשפחה מיוחסת בישראל



 

 

 רבי ðחמן זאב ב"ר דוד צבי זי"ע ממאðסטרישץ 
 כח אדר תרט"ו

 

Êמהרה"קÊתלמידÊ,בוצ"קÊחו"פÊ,מכובדÊ'הÊקדושÊ,ונסתרÊבנגלהÊגדולÊדורוÊצדיקיÊמגדוליÊהיהÊרבינו
 ר'ÊיצחקÊמראדווילÊזי"ע,ÊורביםÊהלכוÊלאורו.

 נסתלקÊלגנזיÊמרומיםÊכ"חÊאדרÊבשנתÊתרט"ו

ÊאחריוÊנשאר Ê:וצדיקיםÊהגאוניםÊבניו Ê'רÊהרה"קÊחתןÊזי"עÊממאנסטרישץÊחייםÊמאירÊ'רÊהרה"ק
Ê.זי"עÊמאפטאÊישראלÊאוהבÊבעלÊהעשילÊיהושעÊאברהםÊ'רÊהרה"קÊבןÊזי"עÊממעזיבוזÊמשהÊיוסף
Ê'רÊוהרה"קÊ.זי"עÊהנפשÊטהרתÊוספרÊעה"תÊשלמהÊתפארתÊבעלÊמבאיאןÊאהרןÊשלמהÊ'רÊהרה"ק
Êזי"עÊיהושעÊ'רÊוהרה"קÊ,זי"עÊישראלÊומקוהÊישראלÊנזרÊבעלÊגוואזדזיץÊאב"דÊמתתיהוÊישראל

מקעשינובÊזי"עÊוהרה"קÊר'ÊדודÊצביÊמדינאוויץÊזי"עÊוהרה"קÊר'ÊיצחקÊמטלוסטÊ והרה"קÊר'Êשלום
 זי"ע

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן.

 

 מתורתו של רביðו

ַוַּיְרא ֶאת ֲעָמֵלק ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוֹּיאַמר ֵראִׁשית ּגֹוִים ֲעָמֵלק ְוַאֲחִריתֹו ֲעֵדי ֹאֵבד: (פרשת בלק כ"ד) אלופז 
היה מכשף גדול, וכðולד בðו רוצה לקרותו בשם שיהיה לו על ידי זה אחיזה בסטרא דקדושה ומצא 

ֲעָמֵלק שהוא ר"ת ע'מרם מ'שה ל'וי ק'הת, אבל לא ראה שסופי תיבות של ד' שמות  לקרותו בשם
הייðו סופי תיבות ֲעֵדי ֹאֵבד רצה לומר   ְוַאֲחִריתֹו  ֲעָמֵלק, אבל ֵראִׁשית ּגֹוִים ר"ת שלהם אלו מיתה. וזה

 (מליצי אש) מיתה.

רביðו הרה"ק ר' ðחמן זאב אורבאך ממאðסטרישץ זי"ע ðולד לאביו הרה"ק ר' דוד צבי 
אב"ד קרעמðיץ זי"ע בן הרה"ק ר' אריה לייביש אב"ד סטאðיסלוב זי"ע בן הגה"ק ר' 
מרדכי מארדיש אב"ד באמבמרג זי"ע בן הגה"ק ר' דוד זי"ע שהיה בן אחות הגה"ק 

 רביðו ר' דוד ב"ר שמואל הלוי אב"ד לבוב בעל הטו״ז זי"ע



 

 

 הגה"ק רבי שלמה ב"ר אריה לייב זי"ע בעל באר שבע 
 כח אדר'א תקפ"א

 

מביתÊמדרשוÊיצאוÊ רבינוÊהיהÊגאוןÊמובהקÊחריףÊמפורסם,
 גדוליÊרוסיאÊופוילן,

 Ê.שניםÊכמהÊבווילנאÊהישןÊבהקלויזÊבגמראÊשיעורÊהגיד
 והיהÊחברÊביתÊדינוÊשלÊהגר"אÊמווילנאÊזי"ע

Ê,ביצהÊעירוביןÊשבתÊמסכתÊעלÊשבעÊבארÊספרÊחיבר
 וספרÊאבניÊשהםÊעלÊהרמב"ם.

Ê(בכ"זÊי"א)Êבכ"חÊמרומיםÊלגנזיÊנסתלק ÊבשנתÊ'אÊאדר
 הגה"קÊר'ÊמשהÊהורוויץÊזי"ע תקפ"אÊונקברÊאצלÊהמגיד

 ועלÊמצבתוÊנאמר:ÊדייןÊובארÊהתורה.

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

רביðו הגה"ק רבי שלמה יורבארגער בעל באר שבע מגדולי דייðי ווילðא זי"ע ðולד לאביו 
 הגה"ק רבי אריה לייב מירבארג זי"ע . י"א ששמו של אביו הוא הר"ר דוב בער זי"ע



 

 

 רבי שמואל הלוי ב"ר ðתן ðטע זי"ע בעל מחצית השקל 
 כח אדר'ב תקס"ז

ÊתורהÊחידושיÊכתבÊשניםÊ'יÊכבןÊילדותוÊטלÊבשחרÊעודנוÊ,מופלגÊוחסידÊחכםÊהגדולÊהגאוןÊהיהÊרבינו
ÊהתמדותÊהפלגתÊ,ונכוניםÊטוביםÊדבריםÊשהםÊוצייןÊהתפעלÊקעליןÊשלÊרבהÊלפניÊהביאוםÊוכאשר
ÊולאÊפומיהÊפסקÊלאÊלעיוניÊוהאÊלמיגרסÊהאÊ,ומידיוÊמפיוÊספרÊמשÊלאÊ,ומפרסםÊידועÊהיהÊלמודו
ÊלעיניוÊשינהÊנתןÊלאÊ,שכבÊלאÊבלילהÊגםÊ,הערבÊעדÊאוÊהבקרÊמןÊתורהÊבלאÊאמותÊ'דÊמימיוÊהלך
ÊבתפלתוÊלרביםÊמופתÊגםÊוהיהÊ,נייםÊולאÊונייםÊשכבÊכמעטÊהלילהÊאתÊויערÊלעפעפיוÊתנומה

 בפרישותוÊוצדקתÊחסדיו,

ÊגםÊ,בוÊהחזיקÊאשרÊהתפלהÊועמודÊ:זי"עÊרבינוÊאביוÊעלÊזי"עÊוואלףÊבנימיןÊ'רÊהגה"קÊבנוÊמספר
ÊעירוÊבניÊבלבדÊשלאÊ,אלהÊבכלÊידעÊלאÊמיÊכיÊ,ולספרÊלהגידÊשפתיםÊודברÊלמותרÊאךÊבאÊזהÊהנה
ÊלהתפללÊאליוÊשולחÊהיהÊ,מהÊצערÊאוÊביתוÊבתוךÊחולהÊלוÊשהיהÊמיÊכלÊהרחוקיםÊגםÊאףÊאלא
ÊמהנהÊאחתÊוצהריםÊובקרÊערבÊתפלותיוÊוכלÊ,ישראלÊשלÊכללןÊצרותÊעלÊמתפללÊהיהÊותמידÊעבורו
ÊלהדיÊטיףÊתדמעÊדמועÊמתפללÊאותוÊראתהÊועיןÊ,הנובעÊכמעיןÊדמעותÊשופךÊהיהÊשלאÊנעדרהÊלא
ÊוהיהÊלבבוÊונמסÊ,ולבבוÊנחושÊבשרוÊואםÊ,שבריםÊלשבריÊבקרבוÊלבוÊנשברÊ,תחתיוÊיוצקÊונהרÊטיף

 למים,ÊכאשרÊמקצתÊמכםÊעידיÊראיהÊוכולכםÊעידיÊשמיעהÊעכ"ל.

ÊתורהÊוהרביץÊתלמידיםÊאלפיÊעםÊגדולהÊישיבהÊיסדÊושםÊבאסקאוויץÊבק"קÊישבÊשנהÊלששיםÊקרוב
ÊהיהÊובתוכםÊמישראלÊלאלפי ÊסופרÊמשהÊ'רÊוהגה"קÊזי"עÊמפראנקפורטÊאדלערÊנתןÊ'רÊהגה"ק

ÊצדיקÊפריÊבעלÊטשאבעÊאב"דÊשטייןÊאברהםÊמאירÊ'רÊוהרה"קÊ,זי"עÊסופרÊחתםÊבעלÊמפרעשבורג
ÊדייטשמאןÊחייםÊ'רÊוהגה"קÊ,זי"עÊיחזקאלÊתורותÊבעלÊהורוויץÊסג"לÊיחזקאלÊ'רÊוהגה"קÊ,זי"ע
ÊוואלףÊבנימיןÊ'רÊהגה"קÊהגאוניםÊרבינוÊבניÊושלשהÊ.זי"עÊמיקולאשÊאב"דÊסיניÊ'רÊוהגה"קÊ,זי"ע
Ê'רÊוהגה"קÊזי"עÊהלויÊיעקבÊ'רÊוהגה"קÊזי"עÊהרמב"םÊעלÊהמשנהÊסדרÊבעלÊמבאסקאוויטץÊהלוי

 יהודאÊהלויÊזי"ע.

ÊומאודÊ,לזהÊבניוÊהניחÊלאÊוגםÊרבנותÊכתרÊלקבלÊאופןÊבשוםÊרצהÊולאÊהרבנותÊאתÊמאסÊרבינוÊאולם
ÊולאÊ,חנותוÊמפתחÊאפילוÊלוÊנשארÊולאÊמנכסיוÊירדÊזי"עÊוואלףÊבנימיןÊ'רÊהגה"קÊכשבנוÊלוÊחרה
ÊכסאÊלקבלÊרשותÊלוÊונתןÊהרבנותÊכסאÊשיקבלÊמבקשיםÊשבשמיםÊראהÊאזÊ,להתפרנסÊבמהÊלוÊהיה

 רבנות,

Êהגה"קÊבדבריÊנעלמיםÊרזיÊלפרשÊלבÊנתןÊבוÊכיÊהרביםÊלזכותÊהרבהÊ,השקלÊמחציתÊהגדולÊבחיבורו
ÊסותרÊואיןÊנאמרוÊבקצורÊשדבריוÊהואילÊזי"עÊאברהםÊמגןÊבעלÊגומבינערÊהלויÊאבליÊאברהםÊרבי

 אותםÊוכיÊסתומיםÊוחתומיםÊהמה,

ÊחייםÊ'רÊוהגה"קÊ,אברהםÊאשלÊ'בפיÊזי"עÊמגדיםÊפריÊבעלÊתאומיםÊיוסףÊ'רÊהגה"קÊעליוÊכתבÊוכן
Êמהרש"קÊהגה"קÊבאÊכןÊועלÊ,הדורותÊגדוליÊועודÊזי"עÊיאירÊחוותÊבעלÊווארמייזאÊאב"דÊבכרךÊיאיר

 (רביÊשמואלÊקעלין)Êזי"עÊוהרחיבÊלשונוÊבטובÊטעםÊודעת.

 וכןÊעשהÊחיבורÊכזהÊעלÊכמהÊהלכותÊבשו"עÊיו"דÊשנתקבלוÊבאהבהÊבכלÊישראל.

Ê'רÊהגה"קÊהנגידÊבתÊע"הÊעלקלאÊמרתÊהצדיקתÊלהרבניתÊנשאÊמקדשÊאישÊלפרקÊרבינוÊכשהגעו
Êהגה"קÊבןÊזי"עÊגינוסרÊפריÊבעלÊבוסקוביץÊאב"דÊלייבÊיהודהÊאריהÊ'רÊהגה"קÊבןÊזי"עÊבהרבÊמשה
ÊצמחÊבעלÊמטרייביטשÊדודÊ'רÊהגה"קÊבןÊזי"עÊצדקהÊצמחÊבעלÊרויסטיץÊאב"דÊמענדלÊמנחםÊ'ר

 לדודÊזי"ע.

ÊומשםÊזי"עÊבוסקוביץÊאב"דÊלייבÊיהודהÊאריהÊ'רÊהגה"קÊהגה"קÊזקנוÊבישיבתÊבצעירותוÊלמדÊרבינו
 לקחוÊרבינוÊלהיותÊחתןÊבנוÊהנגידÊהגה"קÊר'ÊמשהÊבהרבÊזי"ע

 נסתלקÊלגנזיÊמרומיםÊכ"חÊאדרÊב'Êתקס"ז.

ÊסדרÊבעלÊפרויסטיץÊאב"דÊמבאסקאוויטץÊהלויÊוואלףÊבנימיןÊ'רÊהגה"קÊ'הקÊבניוÊאחריוÊנשאר
Êזי"עÊישןÊאובןÊמקהילתÊבאסקאוויטץÊדודÊ'רÊהגה"קÊבשרוÊשארÊחתןÊזי"עÊהרמב"םÊעלÊהמשנה

 והגה"קÊר'ÊיעקבÊהלויÊזי"עÊוהגה"קÊר'ÊיהודאÊהלויÊזי"ע.

ÊיעקבÊ'כרÊומתמידÊוואלףÊ'כרÊלמדןÊהייתיÊאילו"ÊלומרÊרגילÊוהיהÊבניוÊאתÊלשתבחÊרגילÊרבינו
  וחסידÊכר'Êיהודה,ÊהריÊגםÊאניÊהייתיÊאדםÊחשוב.

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

 מתורתו של רביðו

ָאִביðּו ֶאת ִיְצָחק ְּבðֹו ַעל ַּגֵּבי  י ֲעֵקָדה ֶׁשָעַקד ַאְבָרָהם ְוֵתָרֶאה ְלָפðֶ  בתפילת המספין של ראש השðה תיקðו לðו חז"ל לומר:  תקצ"א סק"ז)  דברים מפליאים מביא רביðו בספרו מחצית השקל (או"ח סימן 
ומוכן להישחט, זכות מסוג ב'? מובא במדרש (מדרש רבה פרשת ח,  ַהִּמְזֵּבח ְוָכַבׁש ַרֲחָמיו, הייðו זכותו של אברהם אביðו. לכאורה: ומה עם זכותו של יצחק? בן שלושים ושבע פשט צוארו על גבי המזב 

הם אביðו ðידון לשריפה בכבשן האש באור כשדים, אברוירא ð"ה ה') שðסיון העקידה העשירי במספר, עולה על כל הðסיוðות שðתðסה בהם אברהם אביðו ע"ה, גם דבריהם ז"ל בזה טעוðים ביאור: הרי 
היעקד ולהשרף על גבי המזבח, צער של שעה הוא עד ם לכיצד איפו, ðיתן להסביר שðסיון עקידת בðו עולה על כולן? מפרש בספר ðזר הקודש: שצער שריפה איðו אלא לפי שעה, צער זמðי, צער עובר, ג

ום כך עולה ðסיון זה על קודמיו, לפיכך מזכירים מש   צעת הðפש, לא כן לשחוט בן אהוב שðיחן בו כבן מאה שðה, צער מתמיד הוא, צערא דלא פסיק, כל ימי חייו ירגיש את העדר בðו הðחמד והאהוב, 
  ותראה לפðיך עקדה שעקד אברהם אביðו את יצחק בðו על גבי המזבח, זכות הגדול ביותר.   אðו:

רביðו הגה"ק רבי שמואל הלוי קעלין בעל מחצית השקל מבאסקאוויטץ זי"ע מגדולי האחרוðים ðולד בשðת תפ"ד בעיר 
קעלין שבמדיðת בוהמיא לאביו הגה"ק המפורסם רבי ðתן ðטע הלוי קעלין זי"ע ðכד להגה"ק ר' מðחם מעðדל קראכמאל 
בעל צמח צדק מðיקלושבורג זי"ע ומצד אמו ðין וðכד מהגה"ק ר' גרשון אשכðזי אב"ד מיץ בעל עבודת הגרשוðי זי"ע 

 והגה"ק רבי יהודה ליווא המהר"ל מפראג זי"ע, ומגזע הגה"ק ר' ðתן ðטע שפירא בעל מגלה עמוקות זי"ע



 

 

 רבי אברהם שאג בן יהודה לייב  זי"ע בעל אהל אברהם  
 כט אדר תרל"ו

ÊלמדÊ.חכמיםÊשמנוÊטובותÊמידותÊכלÊבוÊוהיוÊ,ברךÊושפלÊעניוÊ,וטהורÊקדושÊאמיתיÊגאוןÊהיהÊרבינו
Êאב"דÊזאנענפעלדÊחייםÊיוסףÊ'רÊהגה"קÊתלמידוÊובתוכםÊ,מדרשוÊמביתÊיצאוÊגדוליםÊוהרבהÊולימד

 ירושליםÊזי"ע.

ÊכשגופוÊזקנותוÊלעתÊואףÊ,תלמידיוÊלפניÊשיעורוÊאתÊרצופותÊשעותÊששÊומרצהÊעומדÊהיהÊרבינו
אחריÊהשיעורÊהיהÊמגיעÊלאפיסתÊכוחותÊממש,ÊעדÊ נחלש,ÊהיהÊמקפידÊלומרÊאתÊשיעורוÊבעמידה.

 (אהלÊאברהםÊהקדמה) שלאÊהיהÊיכולÊלעמודÊעלÊרגליוÊולאÊלאכולÊמאומהÊמרובÊעייפות.

ÊעליוÊונתכוÊהוחלשÊגופוÊאשרÊימיםÊשהיוÊ:מסופרÊכןÊוכמו
ÊבכלÊ,חלקוÊמנתÊהיהÊותחלואיםÊכאביםÊ,נוראיםÊיסורים
ÊואינוÊבאהבהÊהיסוריםÊאתÊמקבלÊ,פניוÊעלÊצהלתוÊזאת
ÊאנושייםÊמעלÊובכוחותÊ,תלמידיוÊעםÊשיעוריוÊאתÊמספיק
ÊיוםÊיוםÊרצופותÊשעותÊששÊשיעוריוÊלהרצותÊהמשיך

 (לפידÊאש) בעמידה.

ÊמפרעשברוגÊסופרÊמשהÊ'רÊמהגה"קÊמובהקÊתלמידÊהיה
שהעידÊעליוÊשעשריםÊפרסאותÊסביבÊ בעלÊחתםÊסופרÊזי"ע.

 פרעשבורגÊלאÊנמצאÊתלמידÊחכםÊכמותוÊ(חוטÊהמשולש)

ÊעקיבאÊ'רÊהגה"קÊחותנוÊעםÊזי"עÊסופרÊהחתםÊנפגשÊופעם
Êזי"עÊרבינוÊהחביבÊתלמידוÊאתÊהביאÊוהחת"סÊ,זי"עÊאיגר
ÊבעיוןÊהש"סÊבסוגיותÊעמוÊדיברÊורע"אÊ,בחורÊעדייןÊשהיה
Ê,אחרוןÊאחרוןÊועלÊראשוןÊראשוןÊעלÊהשיבÊורבינוÊ,ובבקיאות

ÊמופלגÊבתלמידÊלהתפארÊבמהÊלוÊשישÊ:להחת"סÊואמרÊ,שעהÊבאותהÊמאדÊממנוÊהתפעלÊורע"א
 (שיחותÊמ"מÊמהגה"קÊר'ÊנתןÊגעשטעטנערÊזי"ע) כזה.

לאהÊע"הÊבתÊהגה"קÊר'ÊאהרןÊהלויÊשפיץÊאב"דÊ כשהגיעÊלפרקוÊנשאÊלהרבניתÊהצדיקתÊמרתÊרבקה
 טרענטשיןÊזי"ע

ÊשחמיוÊוסיפר ÊÊבןÊבהיותוÊ,ימיוÊבדמיÊ48נפטרÊניקלשבורגÊאב"דÊבנעטÊמרדכיÊ'רÊוהגה"קÊ.
הכניסÊאתÊהיתומיםÊהקטניםÊלביתו,ÊוכשהגיעהÊהבתÊהיתומהÊלאהÊלפרקה,ÊביקשÊאתÊהחת"םÊ זי"ע

ÊאתÊכחתןÊלוÊהציעÊוהואÊ,עבורהÊלחתןÊשבישיבתוÊביותרÊהמצויןÊהתלמידÊאתÊלוÊשיבחרÊ,זי"עÊסופר
 רבינו,ÊוהשידוךÊקםÊוהיה.

Êוהגה"קÊהחתןÊמצדÊעמדÊזי"עÊסופרÊהחת"םÊהגה"קÊ,יתומיםÊהיוÊהכלהÊוגםÊהחתןÊשגםÊכיון
 עמדÊמצדÊהכלה. מרדכיÊבנעטÊזי"ע ר'

ÊשנהÊכיובלÊ.קויברסדארףÊלאב"דÊתקמ"הÊובשנתÊ.בשאטלסדארףÊלאב"דÊכשנבחרÊהיהÊשנהÊכ"הÊכבן
 שימשÊבכתרÊהרבנות.

ÊלתלמידיוÊאמרÊהדרךÊבאמצעÊ,בקויברסדארףÊלביתוÊוויעןÊהבירהÊמעירÊברכבתÊרבינוÊנסעÊפעם
ÊהרכבתÊעלÊעלהÊשםÊ,וויעןÊלעירÊהסמוכהÊבאדעןÊלעירÊהגיעוÊבינתייםÊ.למיםÊצמאÊשהואÊ:שליווהו
Ê,ישראלÊגאוניÊתריÊהניÊנפגשוÊכאשרÊ,זי"עÊמאטערסדארףÊראב"דÊזינגערÊאהרןÊ'רÊהגה"קÊידידו
ÊבעמקותÊלפלפלÊוהתחילוÊ,הלכהÊשלÊבעומקהÊומתןÊמשאÊביניהםÊנפתחהÊמידÊ,לשלוםÊלזהÊזהÊשאלו

ÊלעירÊהגיעוÊכאשרÊ,נמרץÊבעיוןÊתורהÊבדבריÊלשוחחÊהדרךÊבכלÊהמשיכוÊככהÊ,נפלאה
Ê,הנסיעהÊכלÊבמשךÊהצדÊמןÊשישבוÊהתלמידיםÊ,הרכבתÊמןÊזי"עÊזינגערÊהגר"אÊירדÊ,מאטערסדארף
ÊרוצהÊהואÊאםÊעכשיוÊלוÊהזכירוÊלזאתÊ,העמוקהÊמשיחתוÊרבםÊאתÊלהפריעÊבנפשםÊעוזÊהרהיבוÊלא

 (תולדותÊרבינו) לשתות?ÊויעןÊלהםÊרבינו:ÊשתיתיÊכברÊדיÊלצמאוני,ÊכיÊאיןÊמיםÊאלאÊתורה.

ÊועדÊברגליוÊלילךÊיכולÊהיהÊשלאÊרח"לÊבמדוהÊברגליוÊחלהÊאחתÊשפעםÊ:זי"עÊרבינוÊעלÊמסופר
ÊוהיהÊרצופיןÊשעותÊוששהÊכחמשהÊביומוÊיוםÊדרבנןÊמשיעוראÊביטלÊלאÊהרחצהÊלעירÊהוליכוהוÊאשר

 פלאÊלראותÊשבכלÊמשךÊהלימודÊלאÊנשמעÊממנוÊאףÊהגהÊאחתÊשישÊלוÊמכאוב.

ÊמאשרÊבשכונתוÊלעמודÊבאפשרÊהיהÊלאÊהשיעורÊלימודÊהפסיקÊאךÊויהי
ÊהראשוניםÊדעתÊלעומקÊלירדÊעיונוÊמרבÊאשרÊ,מכאוביוÊמרובÊצעק
ÊומכאוביםÊיסוריםÊכמהÊודחקÊלחץÊימיÊכמהÊ,ביסוריוÊהרגישÊלאÊכמלאכים
ÊהיהÊכיÊממנוÊיכבדוÊכבדÊוכמשאÊראשוÊעלÊעברוÊואנחהÊצערÊימיÊכמה
ÊשקטהÊלאÊזאתÊבכלÊ,ומכאוביםÊחוליÊידעÊומעודוÊמאודÊמזגÊרךÊבטבעו
ÊחקתÊזאתÊחוקוÊחיסרÊלאÊזאתÊבכלÊבאורייתאÊחייליםÊלעשותÊרוחוÊהמיית

Ê.תנומותÊמעטÊשנותÊמעטÊבעצמוÊשקייםÊהתורה ÊלספרוÊהקדמהÊמתוך)
 אהלÊאברהם)

ÊהצדיקתÊהרבניתÊזוגתוÊנפטרהÊתרכ"גÊבשנתÊאדרÊכ"טÊקודשÊשבתÊבערב
Êזי"עÊרבינוÊבעלהÊשלÊשכיודה"לÊלצייןÊנכון]Êע"הÊשאגÊלאהÊרבקהÊמרת
Ê,תמרוריםÊעליהÊהספידÊאשרÊמרבינוÊשמענוÊנפלאותÊ[אח"כÊמספרÊשנים
ÊדבריםÊשלשהÊעלÊפטירתהÊקודםÊכףÊבתקיעתÊלהבטיחהÊצריךÊשהיה
ÊשיתןÊ(בÊ.דנאÊמקדמתÊעמוÊהתנתהÊכאשרÊועבודתוÊבתורתוÊחלקÊלהÊשיהיהÊ:עומדÊשהעולם
ÊארץÊקופתÊמביתוÊחייוÊימיÊכלÊיפסוקÊשלאÊ(גÊ.אצלוÊמוכןÊהיהÊאשרÊהקודשÊארץÊהעפרÊלקבורתה

 (דרשותÊהרא"ש) ישראלÊאשרÊהיהÊלה,ÊליתןÊלהÊלשמה,ÊכאשרÊנתנהÊבימיÊחייה.

ÊÊבןÊבהיותוÊאיירÊכ"בÊביוםÊתרל"גÊ72בשנתÊÊÊשנה ÊישראלÊלארץÊנסע ÊיוסףÊ'רÊהגה"קÊתלמידוÊעם
 וקבעÊדירתוÊבירושלים. חייםÊזאנענפעלדÊזי"ע

ÊשרבינוÊובכדיÊ,שבועותÊארכהÊהלזÊשהנסיעהÊוסיפר Ê,לשבתÊבשרÊבליÊשבועותÊשלÊמשךÊישארÊלא
Êזי"עÊחייםÊיוסףÊהר"רÊתלמידוÊלמד ÊימיÊובמשךÊ,השחיטהÊאומנותÊאתÊהנסיעהÊקודםÊיוםÊשלשים

ÊחייםÊיוסףÊהר"רÊהחביאÊישראלÊלארץÊבבואוÊ.עופותÊשניÊרבינוÊרבוÊבשבילÊהואÊשחטÊהנסיעה
 אתÊהסכיןÊהשחיטהÊולאÊשחטÊשובÊכלÊימיו. זי"ע

 ונקברÊבחלקתÊהפרושיםÊבהרÊהזיתים. נסתלקÊלגנזיÊמרומיםÊכ"טÊאדרÊבשנתÊתרל"ו

 רבינוÊציווהÊשלאÊלכתובÊעלÊמצבתוÊשוםÊתוארÊחוץÊמזה,ÊשבסוףÊימיוÊעלהÊלארץÊישראל

Ê:זי"עÊירושליםÊאב"דÊערÊסאלנטÊשמואלÊ'רÊהגה"ק ÊשמחהÊשלÊמסיבהÊשוםÊלערוךÊלאÊאזÊהורה
 בירושליםÊעדÊעבורÊשלושיםÊיוםÊלפטירתו

 נדפסÊממנוÊשו"תÊאהלÊאברהםÊודרשותÊהרא"ש

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן.

 מתורתו של רביðו זי"ע

בספרו דרשות הרא"ש דרוש א': גם המלאכים עושים רצוðו יתברך שמו, ואין ראוי להם שכר דאין 
יצר הרע בקרבם, וכן ðשמת אדם שמקורה ממקום קדש קדשים לא היה ראוי לשכר עד שבאת 
להגוף הגשמי, ולוחם מלחמת היצר ואז ראוי לשכר וזה תכלית בריאתו, והðה מקשים למה כתוב 
אðכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים ולא אשר בראתיך? ויש לומר כי בבריאה אין ðבדל עם 

האות ומופת שבחר בðו לעם סגולתו, וא"ת עדיין היה ראוי  ישראל מזולתם, אבל יציאת מצרים 
לומר אשר בראתיך להשמיע שהוא הבורא הכל יש מאין, לק"מ כי מיציאת מצרים ואותות ומופתים 

ðודע כחו וגבורתו שהוא בעל צבא השמים וכל העולם, וזה שאמר דוד המלך ע"ה: אחת דבר אלקים
שהוא בורא עולם, ושהוא בחר בישראל לעם סגולה,   -אשר הוצאתיך מאמ"צ, שתים זו שמעתי   -

והייðו שמזה ðשמע ðמי, כי עז הוא לאלקים, שהוא אדון הכל. וא"ת מה טיבו של בריאת האדם 
שהוא תכלית הבריאה, ואם לקבל שכר עולם הבא, הלא גם זאת היתה לה טרם בואה הðה, והת' 

שילחום מלחמת היצר ולא יקבל   -בבריאת האדם, כי אתה תשלם לאיש כמעשיהו  -ולך אדðי חסד
 ðהמא דכיסופא עכתד"ק

רביðו הגה"ק רבי אברהם שאג צוובðר בעל אהל אברהם אב"ד קויברסדארף זי"ע ðולד ד' אייר בשðת תקס"א 
בפריישטאדט לאביו הגה"ק ר' יהודה לייב שאג זי"ע מגדולי ויחידי התלמידים של הגאוðים הקדושים הגה"ק ר' יחזקאל 
לאðדוי בעל ðודע ביהודא זי"ע והגה"ק ר' זרח איידליץ זי"ע. ושגור היה בפיו של בעל ðודע ביהודא זיע״א אמרא זאת: 
שתי אריות יש לי בין התלמידים שבישיבתי כשהם שואגים בתורה העולם מזדעזע מהם, והר"ר לייב זי"ע היה אחד 

 מהם. בגיל ג' שðים התייתם מאביו ואמו מסרה אותו לידי הגה"ק ר' יצחק פרעðקעל אב"ד רגיðדארף זי"ע כדי שיחðכו



 

 

 רבי שלמה הכהן ב"ר דוב צבי זי"ע בעל תפארת שלמה מראדאמסק 
 כט אדר תרכ"ו ...

ÊהיהÊרבינו ÊÊÊפארÊהמאירהÊאספקריאÊונוראÊקדושÊאישÊובנסתרÊבנגלהÊבקיÊעצוםÊגאון
 הדורÊחסידאÊופרישאÊצי"ע,

Êאב"דÊצביÊאברהםÊ'רÊהגה"קÊבישבותÊולמדÊ,עילויÊבשםÊכשנתפרסםÊנערÊהיהÊעדיין
ÊדודÊביתÊבעלÊמפיעטרקובÊחריףÊדודÊ'רÊוהגה"קÊזי"עÊאברהםÊבריתÊבעלÊפיעטרקוב

 זי"עÊוהגה"קÊר'ÊמשהÊאהרןÊאב"דÊקוטנאÊזי"ע,

 ובבחרותÊעשהÊחיברÊגדולÊעלÊמסכתÊכתובותÊסוגיותÊהש"סÊוספרÊכללים,

Ê'הקÊרבותיוÊבצלÊהסתופףÊחסידיםÊלאלפיÊואדמו"רÊוקדושÊלגאוןÊמפורסםÊכברÊ'שהיÊואף
Êזי"עÊמלעלובÊבידרמאןÊמשהÊ'רÊהרה"קÊזי"עÊמסטריקובÊפישליÊ'רÊהרה"קÊובניהם
Ê'רÊהרה"קÊזי"עÊמראדשיץÊבערÊישכרÊ'רÊהרה"קÊזי"עÊמפשעדבורזÊישעיÊ'רÊהרה"ק

ÊמאירÊ'רÊהרה"קÊזי"עÊמזאבנעÊהכהןÊראובןÊ'רÊהרה"קÊזי"עÊמקאזמירÊיחזקאל ÊÊÊמאפטא
ÊכברÊאחריוÊענוÊכולםÊאשרÊ,הדורÊצדיקיÊקדשיםÊשערÊבצלÊועודÊזי"עÊלשמיםÊאורÊבעל

 אזÊמקודשÊמקודש.

ÊנתקבצוÊשמהÊ,הרבנותÊכתבÊראדאמסקÊקהלÊלוÊשלחוÊ'בÊאדרÊי"טÊביוםÊתקצ"דÊבשנת
Ê,הדורÊולצדיקÊהתורהÊלשרÊמפורסםÊכברÊאזÊ'היÊכיÊ,לאלפיםÊוחסידיםÊתלמידיםÊאליו
ÊדודÊנתןÊ'רÊהרה"קÊובינהםÊתמידÊאליוÊנסעוÊהדורÊגדוליÊ'ואפיÊ,נוראÊמופתÊולבעל
ÊמקראקאÊארוןÊ'רÊהרה"קÊזי"עÊמלאוואÊאב"דÊיצחקÊישראלÊ'רÊהרה"קÊזי"עÊמשידלאויצע
ÊבעלÊהרה"קÊזי"עÊמראדישץÊהללÊ'רÊהרה"קÊזי"עÊווידאמאÊאב"דÊיעקבÊ'רÊהרה"קÊזי"ע
ÊדבריÊבעלÊמצאנזÊחייםÊ'רÊהרה"קÊוגםÊזי"עÊ'חיÊנפשÊבעלÊהרה"קÊזי"עÊיששכרÊעבודות

 חייםÊזי"עÊשלחÊמבניוÊהק'ÊלרבינוÊללמודÊממנוÊתורהÊועבודה.

ÊכלÊבלבÊונכנסÊרקיעיםÊבקעÊשבהםÊ,וטהרהÊבקדושהÊבניגוניוÊנפלאÊתפלהÊבעלÊהיÊרבינו
 שומעיוÊונמסÊלבÊכלÊאדםÊוהרהרÊאזÊבתשובה,

 ופעםÊאמרÊרבינו:ÊתשובהÊהיאÊמצותÊעשהÊמןÊהתורהÊוישÊלעשותהÊבשמחה.

ÊרבינוÊמחסידיÊאחד Ê,באמרוÊ,למאדÊעדÊעליוÊכבדהÊאשרÊהיצרÊמלחמתÊעלÊבפניוÊקבל
ÊוכברÊהיוםÊהאירÊרקÊוהנהÊ.נמרצתÊמכהÊהכיתיוÊואכןÊ,לנצחוÊכוחיÊבכלÊעמלתיÊאמש

Ê('יÊכ"אÊתצאÊכיÊפרשת)ÊלמלחמהÊתצאÊכיÊכתבÊרבינוÊענהוÊ.יקושÊלפחÊהפילני ÊתצאÊכי

ÊהאדםÊנשלחÊ'ניצחונות'ÊעלÊלאÊכיÊ,'למלחמהÊתצאÊכי'ÊאלאÊ,כאןÊכתיבÊאיןÊ'לניצחונות
ÊלאÊאףÊמהמלחמהÊירפהÊולאÊחייוÊימיÊכלÊ'מלחמהÊאיש'ÊשיהיהÊבכדיÊאלאÊהזהÊלעולם

 לרגעÊאחד.

ÊיותרÊהשמחהÊעבודתÊלוÊשישÊרבינוÊעלÊאמרÊזי"עÊמשידלאויצעÊדודÊנתןÊ'רÊוהרה"ק
 מלכלÊצדיקיÊדורו.

Êזי"עÊמצאנזÊחייםÊדבריÊבעלÊהרה"קÊבצלÊהשבועותÊהחגÊלחוגÊביתוÊרבינוÊשבקÊופעם
Êלהרה"קÊאמרÊרבינוÊאךÊ,התיבהÊלפניÊשחריתÊלהתפללÊאותוÊאתÊכיבדÊזי"עÊחייםÊוהדברי
ÊכיÊזי"עÊחייםÊהדבריÊאמרÊ,הש"ץÊבחזרתÊהפיוטיםÊסדרÊלומרÊשלאÊנוהגÊכיÊזי"עÊמצאנז

 לכבודוÊידלגÊגםÊהואÊעלÊהפיוטים.

ÊאלימלךÊ'רÊרביÊהרה"קÊשלÊבליזענסקÊ'הקÊהציוןÊמקוםÊולתקןÊלשפרÊרבותÊעסקÊרבינו
Ê'רÊהרביÊכיÊואמרÊ,גדולהÊסעודהÊרבינוÊשםÊערךÊאחתÊופעםÊזי"עÊאלימלךÊנועםÊבעל
ÊבעתÊשםÊנוכחÊשהיהÊמיÊשכלÊהיהÊוכןÊ,הצבורÊכלÊאתÊובירךÊ,כאןÊעתהÊהיהÊאלימלך

 ההיאÊנושעÊבישועהÊשלימה.

ÊאתÊרבינוÊנטלÊהלילהÊחצותÊקודםÊתרכ"וÊשנתÊאדרÊכ"טÊניסןÊחודשÊראשÊערבÊשישיÊבליל
ÊלאחרÊמהÊזמןÊ,מעטÊבוÊולמדÊהלימודיםÊשולחןÊידÊעלÊוהתיישבÊ,'הקÊבידיוÊהזוהרÊספר
ÊרצוÊולאÊנרדםÊשרבינוÊוחשבוÊתלמידיוÊבאוÊבבקורÊ,הספרÊעלÊוראשוÊידיוÊאתÊהניחÊחצות
ÊהלכוÊ,משנתוÊקםÊלאÊעדייןÊרבינוÊכיÊהחסידיםÊראוÊכאשרÊשעותÊכמהÊכעבורÊ,להעירו
ÊהזהורÊספרÊעלÊמונחÊוראשוÊמרומיםÊלגנזיÊנסתלקÊרבינוÊכיÊלראותÊנדמהוÊומהÊ,ובדקו

 ונשמתוÊבוקעתÊועולהÊעדÊלכסאÊהכבוד.

ÊאחתÊפעםÊ:להםÊוסיפרÊ,הלילהÊחצותÊאחרÊלאנ"שÊרבינוÊקראÊפטירתוÊקודםÊימיםÊאיזה
Ê,רח"לÊמתÊשםÊשמונחÊראהÊתמהונוÊולגודלÊ,אחדÊלאילןÊסמוךÊובאÊ,ביערÊגדולÊצדיקÊהלך
ÊהנפטרÊואמרÊ,עדןÊלגןÊישרÊהלךÊוהנפטרÊ,ישראלÊבקברÊוקרבוÊהנפטרÊאתÊולקח
ÊלהוליכוÊטלקחוÊ,עמדיÊעשיתÊאשרÊהטובהÊחלךÊטובהÊעמךÊאעשהÊאניÊגםÊ:להצדיק
ÊשכרעוÊהצדיקÊוראהÊ,גדולÊיערÊלתוךÊבאוÊהילוכםÊובדרךÊ,עדןÊבגןÊמקומוÊלוÊלהראות
ÊרקÊשזהÊותדעוÊ.'הÊלפניÊנברכהÊנעכרהÊונשתחוהÊבואוÊגדולÊבקולÊוקראוÊ,האילנות
ÊעבודותÊלהצדיקÊישÊשםÊ,עדןÊבגןÊהואÊכברÊכשהצדיקÊאבלÊ,עדןÊלגןÊהכניסהÊאתÊפעולה

 מדברי רביðו זי"ע ארבעה טעויות טעיתי במחשבתי.

א. חשבתי שמוכרי ספרים היðם למדðים = התברר שרובם ככולם בורים ועמי ארצות. ב. חשבתי 
שאðשי החברה קדישא היðם אðשים יראי שמים ובעל תשובה = וראיתי שכולם שותחם לשכרה. ג. 
חשבתי שהבלðים ðקיים, כיון שהמרחץ פתוח לפðיהם = ðוכחתי שהם מזוהמים. ד. והטעות הגדולה 

 מכולם, חשבתי שהשמשים אצל צדיקים היðם יראי ה' = וראיתי כי רחוקים הם מכך.

עס איז געווען אðגעðומען איðדערהיים: אז לערðען אין ספר תפארת שלמה איז מסוגל פאר שמחה 
 און פאר פרðסה.(בשם הרה"ח ר' ישעי פיוול ב"ר יקותיאל יהודה ז"ל)

עס איז מקובל אז לערðען דאס ערשטע שטיקעל פון פרשת מצורע אין ספר תפארת שלמה איז 
 מסוגל לרפואה.

בשðים קדמוðיות היה האתרוג פרי יקר ביותר ורק יחידי סגולה זכו לקיים מצות ולקחתם לכם פרי 
עץ הדר באתרוג השייך להם, והðהוג היה שבðי כל קהילה וקהילה היו קוðים אתרוג אחד לכל 

 הקהלה.

פעם אחת היה יוקר גדול וקושי להשיג אתרוגים ואðשי קהילתו של רביðו ðתאספו לאסיפה וðדברי 
ביðיהם שכל אחד מהקהילה יתן סכום גדול עד שיצליחו לקðות אתרוג, ðעðה אחד מהמשתתפים 
ואמר: הðה אצלðו בקהילה יש יתומה אחת אשר הגיעה לפרקה ואין מי שיעמוד לעזרתה וישיאðה 
לחתן כדי שתזכה לבðות בית ðאמן בישראל, והðה אם ביכולתיðו לקבץ סכום גדול כל כך הרי שכבר 
עדיף שðיתן סכום זה להיתומה שזהו מצות יותר גדול מðטילת אתרוג. אמר לו רביðו" פלא והפלא 
הדבר בעיðי אמאי עד עכשיו לא ðסית לעשות משהו עבורה, רק עכשיו כשעומד לפðיðו מצוה אחרת 

 אז מתעורר השטן לומר שיש מצות רבות לפðיה.

פעם באו אðשים וספרו לרביðו על שכיðו שוחט העיר אשר הבחיðו בו שבשבת בשעות שאחרי 
הצהרים הולך הוא לישן קצת. אמר להם רביðו: החייתðי, הðה בכל מוצאי שבת לא רציתי לאכול 
משחיטתו של השוחט בתושבי שאחר אשר הוא עובד את ה' בכל יום השבת והוא עייף אז סוחבים 
אותו שיבוא לשחוט במוצאי שבת חוששðי אם אפשר לסמוך עליו בשחיטה זו, אבל כעת אחר 
שאתם מספרים לי שהוא ðח במשך היום, מעתה אוכל לסמוך עליו שיש לו ישוב הדעת במוצאי 

 שבת גם כן ואפשר לסמוך עליו בשחיטתו לכבוד סעודת מלוה מלכה.(פðיðי תורה וחסידות)

 מתורתו של רביðו

רביðו הרה"ק רבי שלמה הכהן ראביðאוויטש בעל תפארת שלמה מראדאמסק זי"ע ðולד בוולאשצווי בשðת 
תק"ס לאביו הרה"ק דוב צבי הכהן ראביðאוויטש מוולאשצאווי זי"ע בן הגה"ק ר' אריה ליבוש הכהן אב"ד 
שדה חדש זי"ע בן הגה"ק ר' אלעזר הכהן אב"ד וואדיסלב זי"ע שאצלו הי' ספר יוחסין באותיות מוזהבות עד 
אהרן הכהן ע"ה. ולאמו הרבðית הצדקת מרת פרומט ע"ה בת הרה"ק ר' שלמה מפיðטשוב בעל ויקהל שלמה 
זי"ע מצאצאי הגה"ק הב"ח זי"ע והגה"ק ר' ðתן ðטע שפירא בעל מגלה עמוקות זי"ע וðכד להגה"ק בעל קיקיון 
 דיוðה זי"ע וðכד הגה"ק הרש"ל זי"ע עד רביðו רש"י הק' ז"ל ולמעלה בקודש עד דוד מלך ישראל חי וקיים ע"ה



 

 

 רבי שלמה הכהן ב"ר דוב צבי זי"ע בעל תפארת שלמה מראדאמסק 
 ... כט אדר תרכ"ו

Ê,שלוÊוהחבריאÊהאריז"לÊפניÊלקבלÊצריכיןÊשםÊ,סוףÊאיןÊעדÊחילÊאלÊמחילÊלילךÊהרבה
 ולקבלÊפניÊהבעש"טÊזי"עÊוהחבריאÊשלוÊועודÊועוד.

ÊעלÊרבינוÊכוונתÊכיÊהבינוÊכיÊ,מאדÊנתעצבוÊהזהÊהתמוהÊהסיפרÊבשמעםÊאנ"שÊהחסידים
ÊבתהליםÊ:לומרÊהתחילÊשלהםÊבעצבותÊרבינוÊראהÊוכאשרÊ.עצמו ÊÊ:כתיב ÊכיÊתיראÊאל

Ê,ביתוÊכבודÊירבהÊכיÊאישÊיעשר Ê,כבודוÊאחריוÊירדÊלאÊהכלÊיקחÊבמותוÊלאÊכי ÊנפשוÊכי
Ê(י"זÊמ"טÊקאפיטל)לךÊתיטיבÊכיÊויודךÊיברךÊבחייו ÊעלÊבכוונהÊ:אישÊיעשרÊכיÊתיראÊאל

ÊשהריÊאתחםÊוישכחÊעולמוÊלביתÊילךÊכיÊשתפתהוÊ,ובמצוותÊבתורהÊעשירÊשהואÊ,הצדיק
ÊלאÊכיÊ:אלאÊ,הואÊכןÊלאÊ,עדןÊבגןÊ,ביתוÊכבודÊירבהÊכיÊ,גדולÊבכבודÊביתוÊשםÊלוÊיש
Ê,מכםÊיקחÊלאÊהזהÊבעולםÊהצדיקÊלכםÊשהשפיעÊטובותÊההשפעותÊאתÊ,הכלÊיקחÊבמותו
ÊלהצדיקÊהרצוןÊואותוÊ,כבודוÊזהÊאדםÊשלÊרצונוÊכיÊ,רצונוÊהיינוÊ:כבודוÊאחריוÊירדÊלא
ÊמרצונוÊירדÊולאÊ,פטירתיÊאחריÊגםÊלוÊיהיהÊהרצוןÊאותוÊ,טובÊכלÊלכםÊלהשפיעÊבחייו
ÊממשÊכןÊ,בגופוÊאתכםÊבירךÊהצדיקÊבחייÊכמוÊ:יברךÊבחייוÊנפשוÊכיÊ,ח"וÊיתבטלÊולא

 לאחרÊפטירתו,ÊנפשוÊתברךÊאתכםÊכמוÊבחייו.

ÊוהןÊלהגוןÊהןÊ,לכולםÊטובהÊלעשותÊהצדיקÊיוכלÊהזהÊדבעולםÊ,גדולÊחילוקÊישÊאבל
ÊבאופןÊרקÊדהיינוÊ,וכדאיÊלהגוןÊרקÊטובהÊלעשותÊיוכלÊהעליוןÊבעולםÊאבלÊ,הגוןÊלשאינו
ÊואזÊ,והתחברותÊוהסכמהÊהוראהÊלשוןÊ,וידוךÊ:אזיÊ,לטובÊמעשיךÊשתיטיבÊ:לךÊתיטיבÊכי

 יתחברÊעםÊנפשךÊכמוÊבחייוÊממש.Ê(אהלÊשלמה)

ÊלאברהםÊחסדÊבעלÊמראדאמסקÊישכרÊאברהםÊ'רÊהרה"קÊהקדשיםÊבניוÊאחריוÊנשאר
 זי"עÊהרה"קÊר'ÊלייבישÊמראדאמסקÊזי"עÊוהרה"קÊר'ÊצביÊמאירÊמראדאמסקÊזי"ע

 זכותוÊהגדולÊיגןÊעלינוÊועלÊכלÊישראלÊאמן

 מדברי רביðו זי"ע ארבעה טעויות טעיתי במחשבתי.

א. חשבתי שמוכרי ספרים היðם למדðים = התברר שרובם ככולם בורים ועמי ארצות. ב. חשבתי 
שאðשי החברה קדישא היðם אðשים יראי שמים ובעל תשובה = וראיתי שכולם שותחם לשכרה. ג. 
חשבתי שהבלðים ðקיים, כיון שהמרחץ פתוח לפðיהם = ðוכחתי שהם מזוהמים. ד. והטעות הגדולה 

 מכולם, חשבתי שהשמשים אצל צדיקים היðם יראי ה' = וראיתי כי רחוקים הם מכך.

עס איז געווען אðגעðומען איðדערהיים: אז לערðען אין ספר תפארת שלמה איז מסוגל פאר שמחה 
 און פאר פרðסה.(בשם הרה"ח ר' ישעי פיוול ב"ר יקותיאל יהודה ז"ל)

עס איז מקובל אז לערðען דאס ערשטע שטיקעל פון פרשת מצורע אין ספר תפארת שלמה איז 
 מסוגל לרפואה.

בשðים קדמוðיות היה האתרוג פרי יקר ביותר ורק יחידי סגולה זכו לקיים מצות ולקחתם לכם פרי 
עץ הדר באתרוג השייך להם, והðהוג היה שבðי כל קהילה וקהילה היו קוðים אתרוג אחד לכל 

 הקהלה.

פעם אחת היה יוקר גדול וקושי להשיג אתרוגים ואðשי קהילתו של רביðו ðתאספו לאסיפה וðדברי 
ביðיהם שכל אחד מהקהילה יתן סכום גדול עד שיצליחו לקðות אתרוג, ðעðה אחד מהמשתתפים 
ואמר: הðה אצלðו בקהילה יש יתומה אחת אשר הגיעה לפרקה ואין מי שיעמוד לעזרתה וישיאðה 
לחתן כדי שתזכה לבðות בית ðאמן בישראל, והðה אם ביכולתיðו לקבץ סכום גדול כל כך הרי שכבר 
עדיף שðיתן סכום זה להיתומה שזהו מצות יותר גדול מðטילת אתרוג. אמר לו רביðו" פלא והפלא 
הדבר בעיðי אמאי עד עכשיו לא ðסית לעשות משהו עבורה, רק עכשיו כשעומד לפðיðו מצוה אחרת 

 אז מתעורר השטן לומר שיש מצות רבות לפðיה.

פעם באו אðשים וספרו לרביðו על שכיðו שוחט העיר אשר הבחיðו בו שבשבת בשעות שאחרי 
הצהרים הולך הוא לישן קצת. אמר להם רביðו: החייתðי, הðה בכל מוצאי שבת לא רציתי לאכול 
משחיטתו של השוחט בתושבי שאחר אשר הוא עובד את ה' בכל יום השבת והוא עייף אז סוחבים 
אותו שיבוא לשחוט במוצאי שבת חוששðי אם אפשר לסמוך עליו בשחיטה זו, אבל כעת אחר 
שאתם מספרים לי שהוא ðח במשך היום, מעתה אוכל לסמוך עליו שיש לו ישוב הדעת במוצאי 

 שבת גם כן ואפשר לסמוך עליו בשחיטתו לכבוד סעודת מלוה מלכה.(פðיðי תורה וחסידות)

 מתורתו של רביðו

מספרים על חסיד עשיר אחד מחסידי רביðו זיע"א, שהיה ðוהג לפזר מעות על קðיית יי"ש ומגדðות 
לחסידים. והחסידים חיבבו וכיבדו אותו מאוד. פעם שאל יהודי אחד את רביðו : וכי מה חשיבותו 
של עשיר זה שככה חולקים לו כבוד? השיב לו רביðו: בתורה הקדושה יש שתי פרשיות אשר 
מתחילות ב"אלה תולדות" "אלה תולדות ðח" "ואלה תולדות יצחק", בשלמא יצחק אביðו בוודאי 
ראוי הוא שתיקרא פרשה על שמו, אך ðח שðטע כרם ושתה במה זכה? אלא מן הסתם חילק 

 ממשקאותיו לרבים ומשום כך זכה שתיקרא פרשה בתורה על שמו.

ְוַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִיְקֶׁשה ִמֶּכם ַּתְקִרבּון ֵאַלי ּוְׁשַמְעִּתיו. (פרשת דברים א' י"ז) ðראה לרמז על דעת שאמרו 
במדרש (איכ"ר פתיחתא כד) שהלך ירמיה בשעת החורבן על קברי האבות להשתטח שם ואמרו לו 
שילך למשה רביðו ע"ה שהוא המוציא אותם ממצרים והוא יעמוד בפרץ לבקש ולהתחðן על רוע 
הגזירה. וזה ðרמז כאן, 'והדבר אשר יקשה מכם', ר"ל כאשר יקשה מכם ומכוחכם שלא תוכלו עוד 
לסבול עולגלות ר"ל, 'תקריבון אלי ושמעתיו', תבואו אלי ואשמע רצוðכם להתפלל בעדכם. (תפארת 

 שלמה)

וזה החלם לעשות ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. (פרשת ðח י"א ו') והכווðה בזה, דהרי 
מציðו בבן סורר ומורה (דברים כא, יח וברש"י שם) ðידון על שם סופו. ואצל ישמעאל מציðו בהיפך 
"באשר הוא שם" (בראשית כא, יז וברש"י שם) לפי מעשים שהוא עושה עכשיו הוא ðדון, ולא לפי 
מה שהוא עתיד, אך בבן סורר ומורה הטעם שðדון על שם סופו הוא משום שהוא כבר התחיל 
בעבירה. ובישמעאל לא התחיל כלל בעבירה של שפיכת דמים, שהרי היה כתיðוק מוטל בעריסה 
(אצל עבירה של שפיכות דמים). וזה הפירוש כאן "ועתה לא יבצר מהם", ואðי ðפרע מהם כאשר 
זמם, אך אמאי יהיה ðידון על שם סופו? ולזה מתרץ "וזה החילם לעשות" שכבר התחילו בעבירה, 

 וק"ל. (תפארת שלמה)


