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  ה"קגחל היארצייט של הכ"א אייר היום 
  בעל רזא מהימנא מזוראוויץ

  זי"עהלוי ב"ר יעקב  יצחק אייזיקרבי  
זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמןכ"א אייר תקמ"ג נסתלק לגנזי מרומים   

יצחק אייזיק סג"ל השוחט דזוראוויץ סמוך לפרעמיסלא בעל רזא מהימנא זי"ע נולד בעיר פרעמיסלא בערך רבינו המקובל הגה"ק רבי 
  בשנת תצ"ה לאביו הגה"ק ר' יעקב זי"ע

רביו היה קדוש ישראל בהצע לכת בא בסוד 
סתר מעשיו מבי אדם ה', בתחילת ימיו הי' 

ולא הכירו בו כי הי' חבא אל הכלים, ועסק 
בסתרי תורה יומם וליל, שעות ארוכות היה 
מתבודד ביו ובין קוו, וכאשר תגלה גדלו 
וקדושתו הרו אליו רבים מכל הארצות כי 
היה בעל מקובל גדול וורא איש אלקים, וגם 
מרן רביו הבעש"ט זי"ע סע אליו להמתיק 

 עמו. סוד
בראשית קבע רביו את לימודיו בבית המדרש 
הגדול בעיר פרעמיסלא ששם תפס ישיבה 
הגה"ק ר' אשר אשיל קרעמיצער זי"ע, 

עזב את העיר והעתיק אהלו בכפר    ולאחר מכן
קטן זוראוויץ סמוך לעירו ששם עסק 

בכל ימות השבוע היה מטלטל  הק',  בעבודתו
בי עצמו לכפרים הסמוכים להביא טרף ל

ביתו בעסקו במלאכות הקודש שוחט ובודק 
מוהל ומלמד תשב"ר, ועל כל ערב שבת חזר 

  לביתו בשמחה ובשירים.
וסיפר שהרה"ק המקובל ר' חיים יעקב 
דומייץ מיישטאט בעל עולת שבת זי"ע 
מגדולי תלמידי הרה"ק ר' חיים 
האלבערשטאם בעל דברי חיים מצאז זי"ע 

קח מבעלזא ומתלמידי הרה"ק ר' יהושע רו
זי"ע עבר דרך יער שבסביבת זראוויץ, לפתע 
זדעזע והתלהט בפים להבים, ציוה לעצור 
את העגלה וירד, ובהתלהבות וראה החל 
לסדר שם סדר תיקון חצות, החסידים 
שהתלוו, חשו כי ורא המקום, ולרוב 
קדושתו התעכב וקון בו, ויבוקש הדבר 

' יצחק וימצא שאותו המקום איוה לו לרביו ר
אייזיק זי"ע למקום מסתור ששם עסק 

    בעבודתו השגבה שים רבות קודם לכך.
חיבר ספרים יקרים ספר אותיות דר' יצחק על 
כ"ב אותיות בדרך פרד"ס. ספר יסוד יצחק על 

רד"ס, הלכות מילה ותיקון פגם הברית בדרך פ
ו"ח אופים על פסוק תן חלק לשבעה וגם 

ופו הליכות עולם לשמוה(קהלת י"א ב'), ובס

מוסר ומדות טובות. ספר רזא מהימא קבלה 
  עמוקה וביאור במאמרי הזוהר הק'.

הרה"ק ר' יוסף משה שפירא מזאלאזיץ בעל 
ברית אברם זי"ע מעיד על עצמו: מעולם לה 
היה ידי על שום הסכמה בעולם, אך כשהובא 
לפיו ספר יסוד יצחק אז יצא מגדרו וקבע 

   הסכמה משום אדם.והספר הזה אין צריך ל
סתלק לגזי מרומים ביום כ"א אייר ל"ו 

בשת ה' תקמ"ג (גבורה שביסוד) בעומר 
  ומו"כ בבית החיים הישן בעיר פרעמיסלא.

וסיפר שקודם הסתלקתו ציוה לאשתו שתלך 
לפשעמישל להודיע לאשי החברא קדישא 
שיבואו לביתם כי בעלה וטה למות, ומבקש 

את שמתו. כשהגיעו יו בעת יצי שיבואו אל
אשי הח"ק ראו כי הבית ריק, ובעל הבית 
שאמור היה לשכב על ערש דוי, איו. 
כששאלו את עקרת הבית היכן בעלה? 
השיבה כי הוא אשר ביקש למהר ולקרוא 
להם כי באה עתו, וככל הראה יצא ותיכף 

כסבורים היו הגבאים, בראותם כי אין   ישוב.
ם קראו ובאו. כאן שכיב מרע, כי לצחוק לה

עודם מדברים כס בפים להוטות כיקוד אש 
השוחט ובידו אגודת תבן. אל הגבאים שחרדו 
מפיו, פה ואמר: שמעו א רבותי: כי ימי 
אשר חייתי, מוסתר הייתי מעיי הבריות, 
ועתה הגיע קצי, רצוי, שלאחר פטירתי 
תשלחו להביא סופרים מן העיר, שיעתיקו 

תיבה זו, וימסרום את כתבי המוחים ב
להדפסה. בהחוותו על תיבת כתבים שעמדה 
בחדר, הוסיף ואמר: כל עוד יעסקו 
המעתיקים במלאכתם, אהיה אי מוטל על 

הארץ, וכאשר יבחיו בשיוי על פי, יעצרו 
ויחדלו להעתיק, אז תעטו עלי את התכריכין, 
והטמיו את הכתבים עמי במחיצתי. כאשר 

אגודת התבן על  כילה את דבריו היח את
הארץ והשכיב עצמו עליה, עוד רגעים רחשו 
שפתיו וקרן אור פיו, וביחודין טמירין צרר 
בצרורא דלעילא. גבאי הח"ק הדהמים שלחו 
לקרוא מאשי העיר לבוא ולסייע להם 
בהעתקת הכתבים. רבים מאשי העיר עמלו 
כל אותה עת להעתיק את רזי התורה, 

ם, כשכל אותה עת שכתבו על יירות בלויי
מוטל הצדיק בחדרו על אגודת התבן. בראש 
המעתיקים טל חלק הרה"ק ר' משה 
טייטלבוים בעל הישמח משה מאוהעל זי"ע, 
שאף פיקד על המלאכה בכל אותה עת, בגמר 
ההעתקה, שתו פיו, ותיבת הכתבים 
סגרה מאליה. וסתלק רביו וקברו בבית 

  החיים בפשעמישל. 
פטירתו הזדמן הרה"ק ר' ותקופה לאחר 

יעקב ישראל המגיד מקרעמיץ בעל שבט 
לעיר פשעמישל, הבי העיר   ישראל זי"ע

שהיו כאובים על שלא כיבדו את השוחט 
בחייו כראוי, סחו לו את צערם 

המגיד ששמע את מעשה   ודאגתם,
ההסתלקות ואת בקשת רביו הצדיק 
השוחט זי"ע להעתיק את הכתבים, ביקש 

העיר, וציווה עליהם לקבץ את  לאסוף את בי
כל הכתבים המועתקים ולהביאם אליו. את 

קט אחד לאחד, גיבובי הדפים שבאו אליו, לי
וחילקם לחיבורים פרדים, לפרקים, 
לעיים, כאשר אכן היה רצוו ודעתו של 
המחבר הקדוש. בדרכו חזרה מפשעמישל 
לביתו שבקרעמיץ, סר המגיד ללבוב, שם 

מפורסם רבי יהודה לייב פגש את הטפסר ה
מבולחוב זצ"ל ומיהו להוציא לאור עולם את 
ספר הראשון, אריה ישאג, וספר רזא 
מהימא. המגיד הדפיסם לשם מצוה, לזכות 

   פש המחבו, ומאן להרוויח מן ההדפסה.
  זכותו הגדול יגן עליו ועל כל ישראל אמן

  סגולה פלאה
העיד הרה"ק ר' שלום רוקח בעל שר שלום 

וכפי המקובל הספר יסוד מבעלזא זי"ע: 
יצחק היא שמירה מעולה בכל בית ובפרט 

  (עטרת יסוד)בבית היולדת 

  
זיידא ישראל חיים ב"ר אלקנה הלוי הרה"ח ר' נתנדב לחודש אייר לע"נ 

 ז"ל נפטר ח' אייר תשכ"ט תנצב"ה

ך די יצו באקומען טעגל
 יארצייטען אימעלט צו

Mosdoss@gmail.com  
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  מהוסיאטין ה"קרחל היארצייט של האייר  בכ"היום 
  זי"עהלוי ב"ר יעקב  יצחק אייזיקרבי 

זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמןכ"ב אייר תרנ"ד נסתלק לגנזי מרומים   
רבי מרדכי שרגא פייבוש פריעדמאן מהוסיאטין זי"ע נולד ברוזין אוקראנה כ' אייר תקצ"ד לבן שישי לאביו הרה"ק ר' ישראל רבינו הרה"ק 

ראש שושלת רוזשין זי"ע בן הרה"ק ר' שלום שכנא מפראביטש זי"ע בן הרה"ק ר' אברהם המלאך זי"ע בן הרה"ק ר' דוב בער המגיד 
אברהם זי"ע ולמעלה בקודש עד התנא האלקי רבי יוחנן הסנדלר זי"ע עד דוד מלך ישראל חי וקיים הגדול ממעזריטש זי"ע, בן הגה"ק ר' 

  ע"ה, ולאמו הרבנית הצדיקת מרת שרה בת הגה"ק ר' משה ראש ישיבה בבארדיטשוב זי"ע בן הגה"ק ר' אליעזר מפינסק זי"ע
ריתו של אברהם אביו קרא לו אביו בב

הקדוש, "מרדכי" על שם דודו הרה"ק ר' 
מאטעלע מטשעראבל זי"ע כשהיה עדיין 
בחיים חיותו, ואמר על זה אביו: "דער עולם 
וואודערט זיך אז יעך האב געגעבען א אמען 
אכן פעטער, זיי ווייסן ישט אז דער פעטער 

ם" כי יאר ישט אויף דעם עול 20איז שוין 
 .הוא דבוק כל כולו בעולמות העליוים

: זה אלפים שה שלא היתה   ופעם אמר אביו
  בעולם הזה שמה כשמתו.

לפרקו שא להרבית הצדיקת מרת   כשהגיע
ברכה ע"ה בת הגה"ק ר' דוד צבי קובלסקי 

  מבארדיטשוב זי"ע
בתחלה דר רביו בעיר מיקליץ ודר שם שלש 

התחיל לההיג שם  שים מחודש תמוז תרי"ב
את חסידיו במשך שלוש שים. ובשת תרט"ו 

  העתיק משם לעיר סטריסוב.
בהיותו בן שלושים שה בשת תרכ"ה עבר 
 משם להוסיאטין יחד עם חסידיו ומשפחתו.

לפי בואו הייתה בהוסיאטין קהילה קטה 
מאוד של יהודים, אך עם בואו שם רביו, 
ות החלה הקהילה לגדול והקים בעיר מקווא

  בתי כסות בתי מדרשים, בתי חיוך וכד'. 
הרה״צ ר׳ דוד אריה בריזל זי"ע מירושלים 
סיפר אודות חותו הרה״ק רבי תן טע דוב 
מוויעליפולי זי״ע אשר ישב בערב יום 

ושרו את הפזמון  ,הקדוש בסעודה המפסקת
מסליחות ערב יום כיפור ״ירצה צום עמך״, 

עייו  ישב הרה״ק שקוע בדביקות עצומה,
זבוב עומד בתוך עיו והוא איו זז  ,פקוחות

 .ממקומו וכל כולו אימה ופחד מקדושת היום
עה כי  ,כאשר שאלוהו מהיכן לקח עבודה כזו

ראה כזאת בהיכלו של הרה״ק רבי מרדכי 
  (שלשלת הזהב). שרגא פייבוש מהוסיאטין זי״ע

סיפר הרה"ח ר' צבי סיגעל: שהרה"ק ר' 
פארטוגאל מסקולען בעל ועם אליעזר זוסיא 

אליעזר ומייסד חסד לאברהם זי"ע סיפר לו 
ששמע מאביו הרה"ק ר' ישראל אברהם 
אב"ד סקולען בעסאראביע זי"ע שבימי 
הרה"ק רבי מרדכי שרגא מהוסיאטין זי"ע 
היה עשיר אחד קמצן מאוד ולא תן אפילו 
פרוטה לשום איש. פעם אחת כס לביתו 

ב מאוד וביקש איש עי אחד שהיה רע
מהמשרתים שיתו לו דבר מה לאכול, ואמרו 
לו: וכי אין אתה יודע שהבעל הבית שלו איו 
ותן כלום? ביי לביי כס הבעל הבית 
וכשראה עי בביתו, אחזו בידו ורצה להשליכו 

לחוץ, ומגודל הרעבון פל העי רח"ל 
וסתלק. אז תמלא בעל הבית פחד ורעדה, 

ל גם כן על הארץ ורדם, חלם ומוגדל הפחד פ
והוא בעולם העליון ועומד לפי בית דין של 
מעלה. ביי לביי שמע שאומרים שהרה"ק 
מהוסיאטין כס, הרה"ק כס ותיישב על 
מקומו והתחיל לצעוק עליו, מה עשית, גזר 

עליך שתסתלק מן העולם, והוא בכה והתחן 
על פשו שישאר בחיים, והבטיח שיפרס את 
האלמה. אמם הרה"ק אמר לו: לא ! פש 
תחת פש, והוא המשיך לבכות ולהתחן 
שישאר בחיים, עד שלבסוף עתר הרה"ק 
לבקשתו, אבל בתאי שישה את דרכו ומכאן 
ואילך יקיים מצות תית צדקה כראוי. תיכף 
כשתעורר משתו החליט בדעתו לסוע 

רב   להרה"ק מהוסיאטין שהיה במרחק
מעיר לעיר ובכל מקום שהגיע  משם, וסע

שאל על עיר הוסיאטין, עד שלבסוף הגיע 
להוסיאטין ושאל איפה גר הרבי, כשהגיע 
שמה אמר שרוצה ליכס להרבי, אמרו לו 
הגבאים שאי אפשר ליכס תיכף, בכל אופן 
לבסוף הרשוהו ליכס, תיכף כשכס יכר 
בהרה"ק שהוא הוא הצדיק שראה אותו 

תעורר בעולם העליון, ותעלף על אתר. כש
מעלפוו חזר הרה"ק בדיוק על כל שאמר לו 

  (שיח זקים) .בעולם העליון
שי ימים קודם פטירתו אמר על   בשת תר"ד

העומדים שם: מעתה אל ישאלוי איש דבר, 
כי לא אשיב עוד, את אשר אחפוץ אגיד 

ברמיזה, והוא התעמק בדביקותו כמהגו 
  בסעודת שבת קודש.

ילות כשישבו ליד מטתו חתו באחד הל
הרה"ק ר' יצחק מאיר העשיל ראש 

ובו הרה"ק ר'   קופיטשיץ זי"ע  שושלת
ושוחחו בעין שהתפרסם אז   ישראל זי"ע

בשם החזאים שצפריה התגשות בין שי 
כוכבי לכת והחוקרים אומרים שיגרם על ידי 
זה חרבן גדול. תוך כדי דיבורים שאל להם 

ם? השיבו לו רביו: במה אתם עוסקי
שמדברים על תופעת הטבע הזו. עה ואמר: 
וכי מה יודעים החוקרים הללו, אריסטו עשה 
מחקר של שים להוכיח שכוכב הולך ממזרח 
למערב, אח"כ היה לו תלמיד שהפרך את 
דבריו והוכיח להיפך שהמסלול הוא ממערב 
למזרח. והאמת היא שבזמן אריסטו היה 

ימת ומסלול צדיק הדור שהג בההגה מסו
הכוכב היה בדרך זו, אח"כ היה צדיק אחר 
שהג בההגה שוה ולכן שיה גם הכוכב את 
מסלולו. וזה היה הדבור האחרון מרביו זי"ע 

  קופיטשיץ)  (קובץ שיחות
  בכ"ב אייר ל"ז לעומר סתלק לגזי מרומים.

בכורו וממשיך דרכו הרה"ק  בו  שאר אחריו 
שלום   והרה"ק ר'ר' ישראל מהוסיאטין זי"ע 

זכותו הגדול יגן עליו ועל כל ישראל  יוסף מהוסיאטין זי"ע

  אמן

  מתורתו של רביו
ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵי 

פעם שאל רביו  (פרשת בשלח י"ד ט"ו) ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּסעּו
מה תצעק אלי, איפה  מה אמר ה' למשה

רביו ע"ה צעק? אלא אם צדיק מצאו שמשה 
מברך יהודי שהשי"ת יעזור לך, עשה רעש 

ַוּיֹאֶמר  בכל העולמות, ומשה אמר קודם:
ֹמֶׁשה ֶאל ָהָעם ַאל ִּתיָראּו ִהְתַיְצבּו ּוְראּו ֶאת 
ְיׁשּוַעת ה' ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָלֶכם ַהּיֹום ִּכי ֲאֶׁשר 

ִלְרֹאָתם ְרִאיֶתם ֶאת ִמְצַרִים ַהּיֹום לֹא ֹתִסיפּו 
ועשה רעש, וזה  (פרשת בשלח י"ד י"ג) .עֹוד ַעד עֹוָלם
     מה תצעק אלי. אמר אליו ה'

השתיקה  (מסכת אבות פרק ג' י"ג) ְסָיג ַלָחְכָמה, ְׁשִתיָקה.
היא רק הסייג והגדר לחכמה, ומהי החכמה 
גופא? שלא יצטער ולא יכאב לבו כלל ופשו 

  לא תרגיש שפגעו בו.
המקיים כל תרי"ג המצות הוא יהודי, ומי 
שהשליך גם כן את המדות הרעות הוא 
עהרליכער יוד, אולם גוטער יוד זהו עין אחר 

  אהלי יעקב)( .לגמרי

  צו באקומען טעגליך די יארצייטען אימעלט צו  

mail.comGMosdoss@  

אייר לע"נ הרה"ח ר' זיידא  נתנדב לחודש
ישראל חיים ב"ר אלקנה הלוי ז"ל נפטר ח' 

 אייר תשכ"ט תנצב"ה
נתנדב היום לע"נ הר"ר ישעיה ב"ר 

ישראל ז"ל תנצב"ה
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ה"קגחל היארצייט של הכ"ג אייר יום ה  
 בעל מאורות אש אב"ד קאמארן

זי"ע אלכסנדר ב"ר פאטשי הכהןרבי    
זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמן תרע״טכ"ג אייר נסתלק לגנזי מרומים   

רבינו הגה"ק רבי אלכסנדר הכהן שטיינבערגער אב"ד קאמארן בעל  מאורות אש נולד ביישוב גארבא מחוז טאלנא אונגארן בשנת 
באמונה תרי"ד לאביו הר"ר פאטשי זי"ע אבותיו היו יראים וכשרים סוחרים ובעלי מלאכה מתעסקים באומנתם

רביו היה גאון האמתי גאון מופלג וצדיק 
תמים חסיד ועיו חבא אל הכלים כל ימי 
חייו, וקיים אדם כי ימות באהל באהלו של 
תורה, למד בהתמדה פלאה בדחקות גדול 
ובעיות ולמד לאמיתה של תורה והי' מפורסם 

 לבעל מדות טובות וישרות.
בימי ילדותו ראו בו סמי טהרה, התמדה 
רבה ועמקות גדולה ואהבת האמת הן בלימודו 
והן בהתלוכותיו ומאד הצליח בלימודו בבית 

ואמו הצדיקת הספר, 
ע"ה אמרה: מיח אי כל 
אומות שבעולם ואיי 
מלמד את בי אלא 

   תורה,
ויגדל הילד ויתגדל 
בתורה ביראת שמים 
ומצא חן בעיי רבותיו 

אוים והצדקים ודלה הג
מעיי הישועה בשקידה 

  רבה.
היה תלמיד מהגה"ק ר' 
אברהם הכהן 
קארפעלעס אב"ד גארבא 
בעל שו"ת אהל אברהם 
זי"ע ומהגה"ק ר' מרדכי 
אבעלעס אב"ד 
שארבאגארד זי"ע ואחר 
כן למד בישיבת הגה"ק 
ר' אברהם שמואל בימין 
סופר בעל כתב סופר זי"ע 
בפראקפארט ואחר כך 

בעל שבט  בת הגה"ק ר' שמחה בום סופרבישי
. שעטרו בעטרת זי"ע סופר אב"ד פרעשבורג

  התרת וראה בכתרו של תורה.
והעיד הגה"ק ר' עקיבא סופר אב"ד 

זי"ע שמעתי כמה  פרעשבורג בעל דעת סופר
פעמים מאביו הקדוש שהפליג מאד את רביו 
במה שוגע לגדולתו בתורה כי היה עמקן גדול 

לא מש מאהלה של תורה משדד עמקים 
לילות כימים, ובעת שיצק מים אמים על 

ידי רבו ה"ה אביו הגאון ז"ל בישיבתו 
הגדולה לאלקים הי' אחד המייחד מבחירים 
היותר מופלגים ופוק חזי מאן גברא דקא 

  מסהיד עליו עכ"ד
כשהגיע לפרקו שא להרבית הצדיקת מרת 

  גיטל ע"ה
במשורה רביו הגם שפת במלח אכל ומים 

שתה כי עיות גדולה ודחקות היה חלקו כי 
ימי בחרותו, כי התפרס עצמו בלי סעד ועזר 
ממשפחתו רק מיגיע כפיו, 
כי למד בזיעת אפו עם 
אחרים והיה שוה מתות 
עד שכמעט לא עה 
מאחרים כרבי פחס בו 

  יאיר ע"ה.
וגם אשתו  הרבית 
הצדיקת שהיב שים 
רבות מחוסר לחם ר"ל עד 

ח ככר לחם אחת שלק
וחלקו לששה חלקים 
לששת ימי מעשה כדי 

עד שלא יצטרך לבריות, 
שבחרוהו לראש ומהל 
  קהל יראים בק"ק קאמרן.

סתלק לגזי מרומים כ"ג 
  אייר בשת תרע"ט,

רביו לא שאר אחריו זרע 
של קיימא. אך דפס ממו 
ספר מאורות אש שדברי 

   תורותי הן הן זכרוו.
עליו ועל  זכותו הגדול יגן

  כל ישראל אמן
  מתורתו של רביו

גדולה תורה (פרקי אבות פרק ו'משה ז') 
שהיא ותת חיים לעושיה בעולם הזה 

ִּכי ַחִּיים ֵהם ְלֹמְצֵאיֶהם   ובעולם הבא, שאמר:
רפאות תהי׳ (משלי ד' כ"ב)   ְלָכל ְּבָׂשרֹו ַמְרֵּפא.ּו

שי מיי רפואה לשרך ושיקוי־ לעצמותיך 
בהורה חדא בדרך טבע שהוא בדוק ומוסה 
שהמאכלות אסורות ושטופי זימה גורמים 

חולאים בגוף שאמר כמעשי ארץ מצרים אשר 
ישבתם בה לא תעשו וכמעשי ארץ כען אשר 

עשו וכ"ו אשר אי מביא אתכם שמה לא ת
יעשה אותם האדם וחי בהם. וגם בדרך 
סגולה כדמציו במתן תורה שכולם רפאו ולא 
היה בהם לא חגרין ולא סומין ולא חרשין 

  (מאורות אש) .וכדומה
ולקחתם לכם ביום הראשון במדרש בזכות 
ולקחתם לכם אי גלה לכם ראשון ופורע 
לכם מן הד״א ביה עשיו וכו׳ וראיתי בס׳ 

פירש וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב אחר 
אל ארץ דגן ותרוש דאמרו חכז״ל ותשקמו 
בדמעות שליש בשכר שלש דמעות שתוריד 
עשיו מסרו בידי של עשיו בגלות, והקשו 
רבים הלא כל איסורין בטלים ס׳ ולמה לא 
יתבטלו דמעות של עשיו באלף אלפי אלפים 
דמעות מבי ישראל? אבל העין כך הוא 

יו תוריד דמעות על הברכה שלקח יעקב שעש
במרמה ומה היו הברכות ויתן לך, וכאשי 
שמע עשיו שיעקב לקח הברכות שכללו בהם 
עיי עוה"ז אז בכה. והה אחו עם בי 
ישראל בוכים ג״כ על עוה״ז הב הב מצא 
שאו בוכים על הדיבר הזה עצמו שבכה עשיו 

ל אם והוי מין במיו ואפי׳ באלף לא בטל, אב
הייו בוכים על חורבן בית המקדש ועל שמו 
הגדול המחולל בין העכו"ם אז היו דמעותיו 
ודמעות עשיו מין בשאיו מיו וכבר היו 
בטלים והייו גאלים זה זמן רב, וזה שאמר 
וישכון ישראל בטח בדד כלומר מאז מכבר 
הייו שוככים בטח וכבר הי׳ בא עת קץ אבל 

כ אל ארץ דגן ותירוש עין יעקב יזל דמעות ג״
והוי הדמעות מב״מ ולא בטיל. וזש״א 
ולקחתם לכם ביום הראשון אי גלה לכם 
ראשון ופורע לכם מהראשון זה עשיו אלמלא 
הייו מקיימין מצות לולב והייו עובדים ה׳ 
בשמחה ומתוך רחבת ידים שהייכו 
משתוקקים לגאולה גאולת הפש ולא 

מבטלות לגאולת הגוף אז היו דמעותיו 
דמעות עשיו בהיותם מין בשאיו מיו וכו׳ 

  (מאורות אש) וק״ל

  
  
  
  
  
  

 נתנדב לחודש אייר לע"נ הרה"ח ר' זיידא ישראל חיים ב"ר אלקנה הלוי ז"ל נפטר ח' אייר תשכ"ט תנצב"ה

דעם הלולא  אידן האבן שוין געזעהן ישעות מיטען מנדב זיין א טאג אדער א חודש
זכות השטאט אבער איבער די גאנצע וועלט  צו מנדב זיין אין אשוין  דצדיקיא, רופט

א רופט.ן זיין פאר אייך עב"ג בב"ימג ועט זיכערהצדיקים ו  
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  חל היארצייט של הרה"קאייר  דכ"יום ה
  בעל דמשק אליעזר מקאמארנא

זי"עאליעזר צבי ב"ר יצחק אייזיק יהודה יחיאל רבי    
 זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמן רנ"חאייר ת דכ"נסתלק לגנזי מרומים 

זי"ע נולד בסמבור בשנת רבינו הרה"ק רבי אליעזר צבי סאפרין בעל דמשק אליעזר הנקרא רבי אליעזר הגדול מקאמארנא 
תק"ץ לאביו הרה"ק ר' יצחק אייזיק יהודה יחיאל סאפרין בעל היכל הברכה מקאמארנא זי"ע בן הרה"ק ר' אלכסנדר סענדר 

בעל זכרון דברים זי"ע בן הרה"ק ר' יצחק אייזיק מסאפרין זי"ע מנכדי בעל תוס' יו"ט ולמעלה בקודש זי"ע, ולאמו הרבנית 
ה בת הרה"ק ר' אברהם מרדכי מפנינטשוב זי"ע בן הרה"ק ר' בנימין זאב יעקב אב"ד זארנאווצא הצדיקת מרת גיטל ע"

  וולבראם זי"ע, בן הגה"ק ר' משה מבענדין זי"ע, גיסו של הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליזענסק בעל נועם אלימלך זי"ע
יה בעל מקובל גדול וורא שר בית הזוהר רביו ה

חסיד ועיו חסידא ופרישא, והיו לו עשר ידות 
ברמזים וגמטריאות וכל זרעו וזרע זרעו סביב 

 .סביב קודש
 )געלעמט ל"ע(וסיפר שרביו ולד ביד אחת משותקת 

סע אביו הק' עמו בהיותו ילד אל הרה"ק השר 
 שלום מבעלזא זי"ע, וכאשר התחיל השר שלום
למשמש ביד רביו הוציא הר"ר אייזיק'ל מכיסו 
קופסת הטביק שלו והריח ממה, ובעת הריחו 
תפש מחשבותיו של השר שלום, והתחיל אף הוא 
לכוין כוותיו ויחודיו אתו עמו, השר שלום הרגיש 
בזה, ואמר ו! הייו שלא יעשה זאת כי מבלבלו 
בזה. יצא הר"ר אייזיק'ל מן החדר, וכך ריפא 

 )עבדת עבודה( .שלום את יד רביוהשר 
היה תלמיד מאביו הק' רבי אייזיק'ל מקאמארא 

ר'  זי"ע, ומהרה"ק
אייזיק'ל מזידיטשוב 
זי"ע, והסתופף בצל גדולי 
דורו ה"ה הרה"ק ר' שלום 
רוקח השר שלום מבעלזא 
זי"ע הרה"ק ר' אליעזר 
הורוויץ מדיזקוב זי"ע 
הרה"ק ר' דויד מדיוב 

איר זי"ע והרה"ק ר' מ
 .מפרימישלאן זי"ע

וסיפר כאשר בבואו בפעם 
הראשוה לפרימישלאן 
בהיותו אברך, לא גילה 
להרה"ק ר' מאיר'ל זי"ע 

מי הוא, בסעודת ליל שבת ישב רביו בקצה 
השולחן, אבל הרה"ק ר' מאיר'ל הורו להתקרב 
אליו, בשחרית כאשר קראו לעלות לתורה 
 ושאלוהו לשמו עה בקצרה: אליעזר צבי ב"ר
יצחק אייזיק! אבל מיד קרא הר"ר מאיר'ל בקול 
גדול: הרב רבי אליעזר צבי בן מורה מורו ר' יצחק 
אייזיק! ואחר התפילה אמר לו: יוגערמאן, 

  .מאיר'ל קען מען ישט פאפען
סוד וקבלה והם ספר בן  חיבר ספרים וראים על פי

ועל תהלים ועל חמש מגילות ועל  ביתי על התורה
זקן ביתו על אבות, דמשק אליעזר  סיומי הש"ס,
ובעת שכתב חיבורו על הזוהר אמר  .על הזוה"ק

בזה"ל "מיר מאכן א פירוש אויפן זוהר, אז אפי' 
א קיד פון זעקס יאר זאל פארשטיין דעם זוהר". 
וחתו הרה"ק ר' יודא צבי טויב זי"ע סיפר שבעת 
שחותו הק' כתב פירושו דמשק אליעזר על 

ו בחלום הלילה, שמראים הזוהר, ראה רבי
בשמים את החידושים שכותב, ואמרו לו שעשה 

ועוד  (עבודת עבדה) .מהם רעש גדול בכל העולמות
 .ספרים ומכתבים

תפלתו היה בהתלהבות ובשברון לב, וקולו היה 
גדול ועים ומתוק לשומעים, והביא הרהורי 
תשובה בלב כל אחד ואחד, והיה מקשר לבות 

ת באמת ובאהבה, והיה בעל ישראל לעבודת השי"
מופת גדול ואלפים הסתופפו בצלו והלכו לאורו 
והו ממו אשי שלומו עצה ותשועה וביהם בי 
עליה בעלי רוח הקודש, אשר כל אחד לעצמו היה 
חשוב כאלף חסידים, כגון הרה"ק ר' צבי אביגדור 
פיש מאפקער זי"ע, הרה"ק ר' יהוסף 

אסאי זי"ע, ראטטעבערג בעל בי שלשים מק
הרה"ק ר' אלימלך סג"ל לאווי מטאהש זי"ע, 
הרה"ק ר' צבי הירש שפירא בעל דרכי תשובה 

בעל  ממוקאטש זי"ע, הרה"ק ר' חיים אלעזר
מחת אלעזר ממוקאטש זי"ע, הרה"ק ר' אהרן 

 .ישעי' פיש מהאדאס זי"ע
תלמודו מהאדאס:  וסיפר

שכשהיה לו איזה בקשה 
בו וכד' ישב לערוך מכתב לר

רביו זי"ע ואז תיכף כשתבו 
כבר ושע ולא הוצרך לשלוח 
עוד המכתב, ופעם ושע כבר 
בהשורה ראשוה שכתב, 
ופעם אחר כן ואמר בזה"ל: 
אוועקשיקן האט מען 
. טקיימאל ישט געדארפ

 )ועם שיח(
כשהגיע לפרקו שא את 
הרבית הצדיקת מרת חה 
שרה ע"ה בת הגיד הר"ר 

סיפר כי זי"ע. ו יוסף שעהער מטארקא
כשהרה"ק מהרי"א מזידיטשוב זי"ע ערך גלות 
לפי התגלותו הגיע לטורקא וכס בלווית סופר 
סתם דמתא אל הגיד ר' יוסף שעהער, ולא מצאו 
איש בביתו מלבד בתו העלמה, שהיתה יחידה 
בבית. כשראתה את הרה"ק מזידיטשוב הכירה 
ן בו שהוא אדם גדול, כיבדה אותו בעוגות ויי

וביקשה ממו להמתין לאביה, כיוון שתמהמה 
לבוא עמדה על דעת עצמה והוציאה ממגירת 
השולחן סכום הגון והגישה לאור המכובד. 
בפרידתו בירכה ואמר לה: בשכר זה תזכי להיות 
קרובת משפחה שלו! ולא עברו ימים מרובים 

 .והעלמה תארת עם רביו זי"ע
הק' זי"ע בי' אייר בשת תרל"ד סתלק אביו 

ורביו לא רצה לקבל על עצמו להמשיך עליו 
בההגת החסידים עד שקיבל רמז משמים שהוא 
ראוי וצריך להיות מהיג, והרמז הגיע שהקוויטל 
הראשון שהכיסו אליו היה בשם: ר'בקה ב'ת 

בי" ובזה ראה רביו רמז רי'הודות, שהוא ר"ת "
 .משמים

הי  ביום הסתלקתו צוה לקרוא להשמש ואמר לו
מבקש שתכריז בעיר שהי מבקש מכל אחד 
ללכת לביהמ"ד לומר תהלים בעבורי, אפשר וועט 
מען מיך אויסבעטן, איך בין א געטרייער בעטער 
פיר יודן, איך האב ישט אבגעלאזט א רגע אין 
טאג פון יודישע תפלות, אזא רבי ווי איך, אזוי 
 ליעב יודען, איז לאג וואס יודן האבין גיהאט,
השי"ת זאל העלפן זיי זאלן אך האבין עכלה"ק 
כל ביו וכדיו עמדו סביב לו ואמר "די קידער 

אמר   זאלן האבין צווישן זיך שלום" ואחר כן
רביו, אמר רבי אלעזר אמר רבי חיא תלמידי 
חכמים מרבים שלום בעולם, וסיים כל המאמר, 
וכשאמר ה' יברך את עמו, עשה תועה עם ידו, וכל 

שמתו בטהרה ב יו סימו ביחד "בשלום" והוציא
ביום כ"ד אייר ל"ט לעומר בשת תר"ח ומוחתו 

ולעולם חל אותו יום בשבוע  .בעיר קאמארא כבוד
 .שיחול בו יום הקדוש הבא אחריו

שאר אחריו ביו הק' הרה"ק ר' יעקב משה 
הרה"ק ר' מחם חום  שמילא את מקומו זי"ע

זי"ע הרה"ק ר'  מאיש מקאמארא מפלשטין
אברהם מרדכי מבוריסלב זי"ע הרה"ק ר' פחס 

 זכותו הגדול יגן עליו ועל כל ישראל אמן .תן מרודיק זי"ע
 סגולת הספר דמשק אליעזר

ושמו של הסה"ק הוא דמשק אליעזר, ומי שיקח 
הספר הקדוש הזה לביתו ללמוד בו בודאי יהיה 

דברי (מתוך . זאת למשמרת עולם מכל צרה שלא תבוא
 הרה"ק ר' יעקב משה מקאמרא זי"ע בהקדמה לס' דמשק אליעזר)

 סגולה לבטל גזירות
פרשת וישלח ל"ג ( ַוּיֹאֶמר ְִסָעה ְוֵֵלָכה ְוֵאְלָכה ְלְֶגֶּדָך

איתה בזה"ק כל מקום דכתיב סתם ויאמר ולא  )י"ג
אמר מאן אמר מיירי מהשכיה הקדושה, ואם כן 

דושה אומרת הכא מי יש לומר דהשכיה הק
לכסת ישראל: סעה ולכה יחד ותקבלו עול 
מלכות שמים, ואז ואלכה עבורך לגדיך גד 
הקמים עלך ואבטל רצוים שלא לעשות לך רעה 

 )בן ביתי עה"ת פ' וישלח(. םואעש
 מתורתו של רביו 

 .ֲאֹדִי ָׁשַאל ֶאת ֲעָבָדיו ֵלאֹמר ֲהֵיׁש ָלֶכם ָאב אֹו ָאח
רצה לומר: אדי מלך העולם מבקש  )י"טפרשת ויגש מ"ד (

ושואל מעבדיו עם ישראל לאמר בכל יום ערב 
ובוקר בתפלה: היש לכם אב שהוא בחית מוחין 
דאבא או אח אם מחברים בקריאת שמע את אח 
לד' שהוא אח ז"א וד' מלכותא קדישא שאלו ב' 

 )ויגש בן ביתי עה"ת פרשת. (הבחיות הם עיקר עבוד
') תהלים ו' ב( ְתַיְּסֵרִיה' ַאל ְּבַאְּפָך תֹוִכיֵחִי ְוַאל ַּבֲחָמְתָך 

כשלא תהיה בכעס, את:  -אל באפך 'כלומר: ה
ואל בחמתך כשלא תהיה בחימה  ,תוכיחי, ובעת

תיסרי, שאז הוי היסורין יסורין של  - ואף, אז
בן ביתי( .שאהבה ולא של עו( 
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ה"קרחל היארצייט של הכ"ה אייר יום ה  
תורת חיים מקאסובבעל   

זי"ע חיים ב"ר מנחם מענדלרבי   
זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמןרי"ד אייר ת הכ"נסתלק לגנזי מרומים    

מקאסוב זי"ע אחי הרה"ק ר' דוד האגער מזאבלטוב זי"ע, נולד בשנת תקנ"ה לאביו הרה"ק רבינו הרה"ק רבי חיים האגער בעל תורת חיים 
ווישניץ זי"ע בן הרה"ק ר' יעקב קאפיל חסיד זי"ע, תלמיד ממרן הבעש"ט זי"ע-ר' מנחם מענדל האגער בעל אהבת שלום ראש שושלת קוסוב

כבר בילדותו זכה רביו לראות את פי אליהו 
קורו אצל אביו הק', הביא זל"ט בעת בי

 ותברך על ידו.
רביו כתוב בזמר אליהו הביא   פעם אמר

"אשרי מי שראה פיו בחלום" לכאורה וכי 
מי יודע איך ראה אליהו הביא שאם יראהו 
בחלום יכירהו וידע מי הוא זה, הלא מעולם 
לא ראהו, וסיים, אי, אם אראהו בחלום 

  אכירהו, כי ראיתיו בהקיץ אצל אבי. 
לפרקו שא להרבית הצדיקת מרת  וכשהגיע

ציפורה ע"ה בת הרה"ק ר' יהודה מאיר 
שפירא משפיטובקה 
זי"ע בן הרה"ק ר' פחס 

  מקאריץ זי"ע.
בתחילה היה סמוך על 
שולחן חותו, ולאחר 
פטירת אביו בשת 
תקפ"ו ט"ו מרחשון 
החל רביו לשמש 
כאדמו"ר השי לחסידי 

  קאסוב.
רביו היה פעם אחת 

י אביו בשליחות בימ
אביו אצל הרה"ק ר' 
יעקב יצחק הוראוויטץ 
החוזה מלובלין זי"ע 
ואז הי' עוד צעיר לימים 
ואמר עליו החוזה זי"ע 
"אשרי יולדתו כי הוא 

  טר ברית.
אלפי ישראל ישכימו 

מכל  לפתחו" וכן היה
תפוצות ישראל הרו 
אליו ובית מדרשו היה 

 תמיד מלא וגדוש עם חסידים ואשי מעשה
שבאים ללמוד ממו קדושה וטהרה תורה 

  ועבודת ה'.
אוהב ישראל גדול וקירב את כל  רביו היה

אדם בסבר פים, למד וקירב אלפים לאביהם 
שבשמים, גדלו בתורה וחסידותו ופרישותו 
היה מפורסם אצל כל בי דורו וכולם כבדוהו. 
והיה פועל ישועת, וחיבור ספר תורת חיים על 

  התורה.
שו של רביו ישבו פעם בערב בית מדרב

חסידים ועסקו בסיפורי צדיקים, ערבה להם 
שיחתם, ומסבתם משכה עד קרוב לחצות. 
לאחרוה סיפר חסיד אחד סיפור פלא ממרן 
הבעל שם טוב זי"ע. כשגמר לספר, אח 

חסיד אחד ואמר: "הוי היכן מוצאים כעת 
בעש"ט כזה" בו ברגע שמעו פסיעות על 

עליית הבית רביו לבית המדרגות שהיו מ
המדרש שהיה בקומה התחתוה של הבית. 
התפלאו החסידים: מי זה הולך אליהם 
בחצות לילה? בתוך כך פתח פתח בית 
המדרש, ורביו הופיע לפיהם, כשהוא שאר 
עומד על יד הפתח. עה רביו ואמר: שוטים 
שכמותכם! בכל דור ודור יש בעל שם טוב, 

יא" ועכשיו הוא אלא שאז היה "באתגל
"באתכסיא". ואחר מכן סגר רביו את הדלת 
וחזר לביתו, 
והחסידים שארו 
משתוממים 
ודוממים בראותם 
את רוח קדשו 
שהרגיש 

  .בדבריהם
בו הרה"ק ר' 
אלטר יוסף 
מראדיווויץ זי"ע 
היה הג לספר 
עובדה זו בכל ליל 
שבת קודש 

עם בשולחו הק'. פ
שלח הרה"ק ר' 
ישראל מרווזין 

חותו מקאסוב למ
רביו זי"ע שיבוא 
אליו. הלך רביו 
ולקח עמו את בו 
מראדיוויץ וסע 
אל מחותו. 
כשהגיעו 
לסאדיגורא תקדרו השמים בעבים ומטר עז 
יתך ארצה בליווי רוח סערה, באותה שעה 
עסק הרה"ק מרוזין בהכותיו לסיעה ליער 
הסמוך, להתפלל שם מחה כמהגו בכל יום. 

הסוער מע בעדו לסוע, והוא מזג האויר 
הרגיש שיד רביו מקאסוב מעורבת בדבר. 
מיד שלח הרה"ק מרוזין לבקש ממחותו 
שיבקש מהש"י שיקים סערה לדממה, 
ובשכר זה יקחהו עמו לתפילת מחה. 
ושיהם יצאו בדרכם ליער הסמוך, ועמדו 
להתפלל מחה, אחר התפלה תרחקו השים 

יכוח גדול מן המקום וחזותם העידה שו
בייהם. בעבור זמן קצר שבו השים למקום 
התפילה, ופה הרה"ק מרוזין להרה"ק 

מראדיוויץ בשאלה: אי ואביך מחולקים, 
אחד אומר שבמלחמה שבין עסטרייך 

תצח עסטרייך ומלכה ימלוך על  -לאוגארן 
אוגארן, והשי טוען שמלך אוגארן ימלוך 

ע את על שתי המדיות, ועתה. באו לשמו
חוות דעתך בעין? פחד ורעש עמד הר"ר 
א"י ולא ידע לשית עצות בפשו, שהרי איך 
שיאמר ימצא שמתגד לאחד משי גודלי 
עולם אלו. אך מיד שמע קולו של הרה"ק 
מרוזין שפה אליו שוב בגערה: הסכמו 
בייו שאתה תהיה המכריע בויכוחיו ומה 
: לך לחשוב עוד. עה הרה"ק מראדיוויץ

שמלך עסטרייך יצח וימלוך גם על אוגארן. 
עה הרה"ק מרוזין ואמר: איי יוכל לשות 
את דבריו, כי הסכמו לסמוך על הכרעתו, אך 
דבר אחד אוסיף: שדעתי ורצוי היא שבו לא 
ימלוך אחריו. וכן היה שבו של מלך 

    אוסטריה עדר בצעיררותו.
לעומר לגזי מרומים כ"ה אייר מ'   סתלק

  בשת ה' תרי"ד.
שאר אחריו ביו הק' הרה"ק ר' יעקב שמשון 
האגער מקאסוב זי"ע הרה"ק ר' אלתר יוסף 
האגער מראדוויץ זי"ע והרה"ק ר' מחם 
מעדל האגער בעל צמח צדיק ראש שושלת 

  ווישיץ זי"ע.
  זכותו הגדול יגן עליו ועל כל ישראל אמן

  מתורתו של רביו
(פרשת  אם יהיה אלקיםוידר יעקב דר לאמר 

פירש רביו להאי גברא שבא אליו  ויצא כ"ח כ')
לקבל ממו ברכת פרידה ביום ה' פרשת 
"ויצא", ויאמר לרביו שבדעתו להיות 

אמר לו  בשב"ק פרשת "וישלח" בזאבלטוב. 
רביו: האם תחשבו להיות בזאבלטוב בש"ק 
"וישלח"? והאיש לא השכיל להבין מלותיו 

תעכב בדרך, סע לדרכו,   וומאת ה' היתה ש
ולא היה באפשרוהו לבוא לשב"ק לזאבלטוב, 
 אלא אלץ לחזור לשב"ק לקאסוב, וישאל את

רביו: אם ידע רביו שיארע לי כזאת, מדוע 
לא עצרי מסוע לדרכי? וישיבהו רביו: בפר' 
ויצא כתיב "וידר יעקב דר "לאמר" אם יהיה 

וידר אלקים" וגו', מהו ה"לאמר"? הול"ל 
אך הפירוש  יעקב דר אם יהיה אלקים, וגו'? 

הוא, שיעקב דר לאמר בכל דבר "אם יהיה 
אלקים עמדי אקוה לעשות דבר 

וזה"פ: וידר יעקב דר: לאמר אם   פלוי", 
יהיה אלקים עמדי, ויען כי אתה לא אמרת 
"אקוה אי"ה" להיות בזאבלטוב הבתי 

     (אמרי ברוך). שח"ו מן השמים יעכבוך.
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  ה"קרחל היארצייט של הכ"ו אייר יום ה
~~ þ¼ñ¼í−îîï ¼’šôîñ¾ −ëþ êþšòí  ~~מזוויהעל 

  זי"עשלמה ב"ר מרדכי רבי 
 זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמן תש"הכ"ו אייר נסתלק לגנזי מרומים 

ר' יחיאל  בן הרה"ק מרדכי זי"ע  תר"ל לאביו הרה"ק ר' רבינו הרה"ק רבי שלמה גאלדמאן מזוויהעל זי"ע הנקרא בפי כל רבי שלומק'ע נולד לאביו בשנת
פלא זי"ע בן מיכל זיע"א בן הרה"ק רבי משה גולדמאן ראש ומייסד שושלת זוויהעל זי"ע בן הרה"ק רבי יחיאל מיכל יונגערלייב המגיד הקדוש מזלאטשוב ויא

וסף מפיסטין שנקרא רבי יוסף איש אמת זי"ע בן הרה"ק ר' משה מסווירז הרה"ק ר' יצחק מדראהאביטש זי"ע הנקרא רבי איציקל מדראביטש בן הגה"ק ר' י
ו רש"י הקדוש הי"ד זי"ע, נכד הגה"ק ר' יצחק חיות בעל זרע יצחק וספר אפי רברבי זי"ע גיסו של רבינו הגה"ק המהר"ל מפראג זי"ע ולמעלה בקודש עד רבינ

ו צדיקים נסתרים, ולפי מסורת המשפחה, שבעים ושתים דורות היו אבותיהם בעלי רוח הקדוש. זי"ע ודוד מלך ישראל חי וקיים ע"ה. לפי המקובל היו אבותי
שמואל יהודה לייב מליניץ זי"ע בן הרה"ק רבי גדלהו רבינוביץ ראש שושלת ליניץ בעל תשואות   ולאמו בתו של הרה"ק ר' שלמה מגראינוב זי"ע בן הרה"ק ר'

שלושים ושישה דורות ממנו. וכל הדורות  ולנאה זי"ע. רבינו אמר: שמסורת בידו כי הוא חוטר מגזע רש"י הקדוש זי"ע,חן זי"ע בן הרה"ק ר' יצחק הדיין בעיר פ
  הללו לא פסקה מהם הוראה, וכמו כן מקובלת מסורת במשפחה שהיא מתייחסת גם להגה"ק ר' נתן נטע שפירא בעל מגלה עמוקות מקראקא זי"ע

רביו היה קדוש וטהור עיו ושפל ובעל מפות, 
בגיל צעיר מאוד התפרסם כילד פלא שכל 
 תהלוכותיו ומחשבותיו עסוקים בעיי שמים.

פעם כשהיה רביו במקוה 
ביום השבת בהשכמה, 
כשהרים ראשו מן המקוה, 

שעמד שם, אמר לבחור אחד 
שירוץ מהר אל ר' זלמן 
שלעזיגער שמצא עתה 

ויגיד [בעקעריי]  בבית המאפה
לו שאסור לעשות כן, רץ 
הבחור לשם, וראה שר' זלמן 
רוצה לשפוך מים רותחין אל 
כל הקדירות של הטשאלעט 
[שהביאו אשים להטמין 

, כדי שלא יתייבש בתורו]
הטשאלעט, ואמר הבחור לר' 

ועהיל אמר זלמן שהרבי מזו
שאסור לעשות כן, והסיבה 
שאסור, משום שבכל כוס 
רותחין שהוציא מן הכלי, 
כסו תיכף מים אחרים, 

. (שיח זקים חלק ח' דף ורתח
  ש"צ)

סיפר אחד תלמיד חכם שהיה 
מבאי ביתו של רביו : 

שאשתו היתה מכיה בכל ערב שבת סיר גדול 
עם "טשולט", חמין, עבור הסועדים על 

של רביו. כידוע, רבים מיושבי  שולחו
שולחו של רביו היו אשים מדוכאים 
וחולים בגוף או בפש שרביו קירבם במאור 
פים. בין ה"אורחים" הקבועים, היה אחד 
שתמיד היה ממורמר כאילו מקפחים אותו 
בחלוקת מות האוכל, הוא איו מקבל את 
המה הראויה לו. שבת אחת כשהעלו את 

ל השולחן כדי לחלק למסובין, סיר החמין ע

הציע רביו שייחו את כל הסיר ליד היהודי 
הטוען על קיפוחו. להפתעת ובושת כולם, קם 
היהודי ממקומו וירק לתוך הסיר... ואמר 
"עכשיו אי 
בטוח שחוץ 
ממי אף אחד 
לא יטעום את ... 
הטשולט" 
התלמיד חכם 
שהביא את 
החמין היה וכח 
בשעת מעשה. 

כל  וכשראה את
מה שקרה, 
הוציא אחה 
כבדה מלבו. 
רביו הרים 
עייו ושאל: מה 
כל כך אחתם? 
הרי למדו היום 
פרק חשוב מאוד 
בחיים, פרק 
במדת 
"הסבלות". 

 -להיות סבלן 
זוהי מדה פלאה 

 הדעת. ביותר, לקבל את הכל באהבה ובישוב
  (לב ישראל)

סתלק לגזי מרומים כ"ו לחודש אייר שת 
  ו כבוד בהר הזיתיםתש"ה ומחת

  מתורתו של רביו
הראה אחד החסידים לרביו את דברי 
הרמב"ן בפירושו על התורה, כי השמח 
בשמחת חבירו הרי זו מעלה גדולה ועצומה. 
הפטיר רביו ואמר: הרמב"ן דורש מאתו 
דבר גדול מאוד, ששמח שמחה אמיתית 

בשמחתו והצלחתו של חבירו. ואי הייתי 
ת, לא לקאות בהצלחתו מבקש: לכל הפחו

  (לב ישראל)  "עעםישל החבר... "פארגיען 
רביו היה מפרש את וסח שטר התאים 

הייו מצד  -שהותו בין שי ״הצדדים״ 
האחד.״ העומד מצד בו החתן״ ומצד השי 
העומד מצד בתו הכלה וסח זה של העומד 
״מצד״ רמז יש בו שאל יחשבו ההורים שהם 

יהם בברית השידוכין, הם המכיסים את ב
כי זאת עושה בורא עולם בסייעתא דשמיא 
וההורים אים אלא העומדים ב״צד״ 

. (תיבי ותפקידם לא להפריע לההגת
  האירוסין)

כשמקבלים הרבה בבוד בעוה״ז מאבד משכרו 
  בעוה״ב

רביו היה אומר: גשרואים ב׳ בי אדם 
יוצאים מבק, האחד עם ביס מלא מעות, 

ריקות. דמה שהראשון עשיר  והשי בידים
ברם האמת היא הפוכה, היוצא  -והשי עי 

עם ביס מלא מעות סימן הדבר שיש לו הרבה 
חובות והרבה הוצאות ולבן מושך בספים 
רבים מחשבוו. והיוצא בידים ריקות סימן 
הדבר שהוא עשיר ואין לו חובות ומשאיר 

  השידוך) (תיביבספו בבק. 
  סגולה לבים טובים

ביו אמר לאחד בצעירותו, שאם רצוו ר
בבים יראים, שיראה לברך ברכת המזון 

  (מעייות השמחה) מתוך הסידור.
  סגולה

אמר רביו לאחד שילך תמיד לקבץ מעות 
. (שיח לצדקה, ובזה מתקים תיקוים

    זקים)
  ממהגי רביו

הכלי שוברים תיכף אחר רביו שבר את 
(טעי  קריאת התאים בשידוך כדתו.

  גבריאל)
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