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וגו'.   תלכו  בחקותי  דרך  אם  על  אומרים  ששמעתי  עפ"י  נל"פ 
זי"ע שפעם אחת    מזלאטשובהרה"ק מו"ה ר' מיכל   הצחות בשם

בלילה בקרירות גדולים בחורף, בא אליו סוחר, והוא יושב בבית  
לסוחר היה קר מאוד, שאל הסוחר לרבי הנ"ל, רבי  חם מאוד, ו 

י' עוה"ב מכש"כ,  לנו יהיהיה לכם עוה"ב ג"כ, והשיב לו שוטה,  
עוה"ב שאנו  ומה על דבר שאין אנו יגעים, הוא עוה"ז יש לנו,  

יגעים בו, מכל שכן שיהיה לנו, ולכם גם עוה"ב לא יהי' מק"ו  
לכם, על דבר   הנ"ל, ומה על דבר שאתם יגעים, דהוא עוה"ז אין

לכם, יהיה  שלא  שכן  מכל  יגעים,  אתם  דבריו    שאין  ע"כ 
הבטי שהתורה  וזה  אם  הקדושים,  ור"ל  גשמיים,  יעודים  ח 

בחקותי   רש"י, אם  כפירוש  ונתתי  בחוקתי תלכו,  עמלים,  תהיו 
שאתן   רוחני  שכר  ומכש"כ  גשמי,  שכר  דהוא  בעתם,  גשמיכם 

וזו   עמלים,  אתם  זה  על  כי  שיעור,  אין  עד  זו  לכם  לומר  אי"צ 
(שבת   קאמר, והכתוב מודיע לנו, דאפילו שכר גשמי יהי' לנו, ע"ד

ע"א)   קיימת  שאד קכ"ז  והקרן  הזה,  בעולם  מפירותיהם  אוכל  ם 
  (רביד הזהב)                                                                 לעולם הבא.   

*  
מ"   וגו'.  ביתו  את  יקדיש  כי  ואיש עפ"י  במעלתנ"ל    דיבוק   ש 

לעזור לכל הבא ליטהר את    עומדים  הם  כי  הדור,  וצדיקי  החכמים
של מפ"ק  נשמע  כאשר  הראוי  לתיקון  לבא    הקדוש   הרב  נפשו 

חייקא    מראדשיץ  ר'  הקדוש  מהרב  המעשה  שספר  זלה"ה 
ע  המדורא  אשר  הסיגופים  לגודל  אשר  והתמדת  ז"ל  לנפשו  שה 

  אשר   עד  לנפשו  ועמרג  הלימוד לנדד שינה מעיניו, עכ"ז לא מצא

זלה"ה   ממעזריטשזכה לבא אל הרב הקדוש סב"ק מוהר"ד בער 
ש  אז נגמר תיקונו, וידוע מ"ש בס' מאור ושמש בשם הרב הקדו

] וחשב  מליזענסק מוהר"א  בדורו  שהיה  א'  איש  על  שאמר   [
והשיב    תו ולשקוד על לימודו,בדעתו כי טוב לו לשבת השקט בבי

  להתחבר   ולא  בביתו  להיות נסתרבדעתו    אם יעלה  [וכו'],  לו הרב

ואני  אל  לבא  אלקים  יראי  עם אזי   ה'  נאום  אראנו  לא  הצדיק, 

פי'    [וכו'], יקדיש את ביתו קודש,  כי  ואיש  לענין,  האדם  ונחזור 
ונדמה   לה',  קודש  להיות  הגוף  זה  ביתו,  את  לקדש  הרוצה 

ישר דרכו, ואינו צריך עוד להסתפח בנחלת הצדיקים,    בעיניו כי 
הוא הצדיק    לזה מורה והעריכו הכהן  דרך הנכונה,  לנו  התורה 

בין רע, להפריד  העובד ה' באמת, הוא ילמד לנבון דרכו בין טוב ו 
כן   הכהן  אותו  יעריך  וכאשר  יפנה,  אנה  לדעת  הטוב,  מן  הרע 

  (תפארת שלמה)       יקום לתיקון נפשו לבא באמת לשלימות הנכון. 

  
  
  

 

 
  
 
  

  
  
  

 
 

  ולהוהייתם לי סג
  בענין יום המיוחס

ב' סיון, הנה יום זה נקרא בישראל יום המיוחס, ומרגלא בפי העולם משום דביום הזה נאמר לישראל ואתם  
 (ליקוטי מהרי"ח)                      תהי' לי עם סגולה וממלכת כהנים וגוי קדוש, ונעשו בו ביום מיוחסין. 

את יום הזה בשם יום המיוחס, עפ"י דברי האוה"ח שע"י השפלות וההפקרות כמדבר זכו לאהבת  ריטעם לק
רעים באמת, וביום ר"ח נעשו אוהבים ורעים זל"ז, ויחן כאיש אחד בלב אחד, ולמחרת החודש אחרי שהתחברו  

והיחוס של עם    ותא"ע בחיבור נפלא ונעשו בבחינת עפר לכל, ונתבטלו זל"ז בתכלית הביטול, וזה הוא החשיב
, ובזה אנחנו  (חולין פ"ט)  סגולה, כמאמר ה' לא מרבכם חשק ד' בכם כי אתם המעט, שאתם ממעטים עצמיכם

מדמים עצמינו שאנחנו בני אברהם, שאמר אנכי עפר ואפר, ועי"ז זכו למאמר ד' והייתם לי סגולה מכל העמים  
 (ישמח ישראל)                    ום המיוחס.י ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ולפיכך נקרא היום 

לרמז בא שצריך האדם לעשות תשובה קודם קבה"ת.  יוהכ"פ,  ביום חל תמיד  יום המיוחס, בו  היום הוא 
התורה הק' היא ענין של יחוס, כמשל שאמר זקני הקדוש מרוזין זצ"ל, דהמיוחס משול למלך שרצה לפאר את  

ארבעה ציירים גדולים, שכ"א מהם יצייר כותל אחד, שלשה מהם עשו את  ר  טרקלינו בציורים יפים ביותר, ושכ
מלאכתם בדייקנות ובאומנות נפלאה, וציירו וכיירו כאו"א את הכותל שלו בציצים ופרחים, בכל הפאר והיופי,  
הכתלים   שאר  ציורי  נראים  בתוכו  אשר  ומבהיק,  זך  בצבע  פיארו  ורק  בכותלו,  דבר  שום  צייר  לא  והרביעי 

מראה, כך מי שזיכך נפשו וגופו, עד מעשיהם של אבותיו יתראו בו ומשתקפים מתוכו, זהו הנקרא    מתכדוג
 (חמדת ישראל דף ל"ו)                                                                מיוחס. 

מדזי יהודה  ר'  הרה"ק  הרה"ק  סיפר  עם  זצ"ל  מבעלז  מהרי"ד  הרה"ק  כשנפגשו  שפעם  זצ"ל,  האהבת  קוב 
ישראל זצ"ל, שאל אותו הרה"ק מבעלז, למה ב' סיון הוא יום מיוחס, ענה לו הרה"ק מוויזשניץ משום שיום  
הכיפורים חל תמיד ביום שחל בו ב' סיון. אמר לו הרה"ק מבעלז, גם כ"ב חשון חל תמיד ביום שחל בו יוה"כ.  

 (שיח זקנים ח"ו דף רמ"ט)     לק ביום כ"ב חשון. ולפלא שהרה"ק מוויזשניץ נסתלק ביום ב' סיון, והרה"ק מבעלז נסת 

להר סיני, ודרשו רז"ל שביאתן להר סיני בתשובה, והיינו להטהר מגלולי מצרים, וביום   סיון בר"ח כשבאו דהנה
שני בסיון דאמרי' בש"ס בשני עלה משה וירד, פירש"י ושמע ואתם תהיו לי, וירד והגיד, וע"ז השיבו אז באותו  

כל אשר דיבר ה' נעשה, ולמחרתו בהשכמה עלה משה להשיב דברי העם אל ה', ולא חשש   ויאמרו  סיון, ב' יום
פן יהיה מהנמנעות לקבל ולעשות כל אשר דיבר ה', שכל אומה ולשון לא הרהיבו עוז בנפשם לקבל מחמת  

או ליום  חומר הדברים ומחמת גסות חומרם, אלא שסמכו על כח קדושת אבותם ויחוסם שיכלו לקיימן, ע"כ קר 
 (שער יששכר, מאמר חודש סיון, הרה"ק ממונקאטש זי"ע, יודה"ל ב' סיון) זה סמכו על יחוסן.   ביום כי היחוס', 'יום בעולם ההוא
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  בס"ד

 ל ר"ר יצחק ז" בת ה הצדיקת מרת אסתרבנית ראש, והאנמנ ל שרגא זצ" יחזקאלי בן רבשמואל צ רבי "ההג ןרלע"נ מ

 

בני ישראל  אלפי רבבות אלו יעמדו על הברכה שנדבו להוצאות הגליון לזכות    
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ווען  ער איז גע,  "לז צחק י בירטע  ן טאזיי  צון ויר זצ"ל איז געבמשפיטווקא ון שמ ש יעקבי  רבק "ה רה
 רה"ק המגיד ממעזריטש און בעל התולדות פון הריא קדישא  בח פון די  און  למידים  די גרויסע ת פון  

מקאריץ  ימיו   און הרה"ק  סוף  א  זצ"ל,  ער  ישרא ו ר איז  ארץ  קיין  אין שטאט יף  זיך באזעצט  און  ל 
שטאט   ן יאזיך  ינט  געפ  ער ציון יגיל הייין  לפ"ק. ז  קס"א שנת ת   רן ואו ע נסתלק גער איז  ו,  "טברי' יצ

  יצ"ו.   טברי'
דערציילטז  מספינקא   יוסף   אמרי   בעלהרה"ק   האט  אין    ןווע  :צ"ל  רבנות  אט  ט שדי 

געווארן   בעל  האט  אוסטראה איז אמאל ליידיג  יעקב  הרה"ק  געשיקט  זצ"ל  ף  סיו תולדות 
עדן מיט די ראשי  דארט רזאל  ער  צום שטאט אוסטראה    משפיטיווקאזיין תלמיד הרה"ק  

ט מיט  ד און ווען ער האט טאקע גערע פנעמן פאר רב אין שטאט.  אוי  אים  ןזאל  הקהלה זיי
נאר  טאט איז דא א גאר חשובער מענטש ר' צבי און  ש  זיי, האבן זיי אים געזאגט אז דא אין

מען  זיין  מיט   קען  שטאט  הסכמה  אין  דא  הארב,    א אויפנעמן  משפיטיווקא  ט  הרה"ק 
גרויסער עושר  ז יעטראכט אז מסתם אג ר' צבי א  די    דער  ער  שח פון  אין שטאט, האט  ובע 

בעטן    ם און אי  באגלייטן צום שטוב פון ר' צבי  םגעבעטן פון די ראשי הקהלה אז זיי זאלן אי
זענען אנגעקו אבמה,  הסכזיין   זיי  ווען  זיין  ער  יעקב שמשון צו  זיין שטוב האט רבי  צו  מען 

ביים עק  און ער וואוינט    איז א גאר גרויסער ארימאןצבי  הן אז דער ר'  זעויס וואונדער געגר
און ער  ך ווי א מענטש,  ג כמעט אזוי הויירדיוואס איז נאין א קליינע ענגע דירה  טאט,  פון ש

איז ר' צבי זייער  קומען  ריין גע אאיז געליגן אין בעט זייענדיג נישט געזונט, און ווען זיי זענען 
גע זענען  זיי  אז  געווען  געבעוקנתרגש  ער האט  און  זיין משפטן  מען צו אים,   זייפחה אז  ון 

עליגן דארט, אז זיי זאלן קענען  ף עטליכע פעסער וואס זענען גארויף לייגן א ברעט אוי  ןזאל
  זיצען אויף דעם.
שלחן ערוך אורח חיים מיטן   א קליינע  געהאלטן אין זיין האנט  דעמאלטסר' צבי האט  

שבועות  דעמאלטס הלכות  שבועות האט ער געלערנט    "ט יו  ןבאר היטב, און שטייענדיג פאר
צו דעם וואס דער  אויב ער האט טעם  ון  יעקב שמש  יבאון ער האט געפרעגט פון ר ,  )ד"תצ'  סי(

מען    "ארמ אז  אויסזאברענגט  אים  ,  ת שבועו  "טיו  לכבוד גראז  שפרייטען  ל  ער  האט 
איז די טעם   לדעתוט אז האט אים ר' צבי געזאגוואס שטייט אין רמ"א,  םגעענטפערט די טע 

גמ לו די  וואס  עירובין  ילטידערצרא  יט  מסכת  איז    מתנא  בר  אדא  רבאז    )א"ע  ב"כף  (ד  אין 
,  הול  אעביד  מה  דידך  קיינו  פרעגט זיין ווייב גע  םגען צום בית המדרש פון רב, האט אי נגעגא

זאל קי  וואס  די  פאר  עסן  צו  געבן  געענד נאיך  איר  ער  האט    קורמי   שלימו  מיפערט:  טער, 
דען  ז  האט ,  באגמא  איז    ויזען די וגעענדיגט די גראז אישוין  יך  אז דאס  זאגט  ז גראמיני  (רש"י 

עסן   קען  מענטש  א  רייטען  יך די מנהג פון אויסשפ ללויט דעם איז פארשטענד ),  הדחק  י "עוואס 
דער  טייענדיג פארן  ש  וויילאז,  רג פון קבלתיו"ט שבועות  א מענטש  התורה,    זמן  דאך  קען 

רנסה,  ן פ בדען הא זיין אויף מיר די עול תורה, פון ווי וועל איך פרעגן ווי אזוי קען איך מקבל  
שפרייט מען אויס גראז צו   רהאט געפרעגט, דערפא   מתנא  בר  אדא  רבאזוי ווי די פרוי פון  

אז מען זאל זיך    , באגמא  קורמי  שלימו  מי  מתנא  בר   אדא  רבמרמז זיין אויף די תירוץ פון  
  פרנסה. נישט זארגן אויף 
יעקב רבי  געהערט,  שמש  ווען  ער    זיאון האט דאס  געווארן, און  נתפעל  ער גאר שטארק 

אין   אויפגעשטעלט  זיך  גלוסט  געשווהאט  ער  אז  האבן  נישט  זיך  אוירען  גצו  א  אין  עדן  ן 
ער  גרע וואס  פון  זיסקייט  היילסערע  די  הערענדיג  יעצט  אישפירט  ווערטער  ם  ע דין  גע 

  )שבועות יעקב יגל( ענגען צימער. םקליינע
*  

מש אין א מעווען ג זיון אגעווארן זייער קראנק, אל שב"ק אמא  זיזצ"ל א  מקאריץ ק" הרה
  ז יוואס א'  גארדי  ר" דצו  ארפט שרייבן א בריוו  דע ג מען  און צוליב פיקוח נפש האט  סכנה,  
 משפיטיווקא  ק"הרה , און  נעל קומעןשאל  אז ער ז   אין א אנדערע שטאטדעמאלטס  געווען  

רייבן קען זיין אז אויב  ש   א צווייטער וועט   יביוו, זאגענדיג אוברם  האט אליין געשריבן דע 
אקטער נישט פארשטיין וואס מען וויל, און  דוועט ער שרייבן צו ווייניג ווערטער וועט דער  

ווע  סאך  שבתרצו  חילול  זיין  שוין  קען  לצורך,    טער  אליינס שלא  דאס  ער  האט  דערפאר 
  )א"ל דף  מרדכי מאמר(געשריבן. 

*  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

זצ"ל    מקאליסקהכהן    האט אמאל געבעטן פון הרה"ק רבי אברהם  משפיטיווקא  ק" הרה
ב  אים  זאל  ר   שעןטנעער  אים  האט  גדול.  כהן  דער  דאך  איז  ער  עזאגט:  גאברהם    יבווייל 

ווייל אי אדרבה,   בענטשען  מיר  זאל  זיי האבן  איהר  און  הדור,  גדול  זענט דאך דער  זיך  הר 
  ) א"ק דף, סלאנים מרדכי מאמר(ער דעם אנדערען. נבענטשט אייאלזט און גע ארומגעה 

*  
די  אין חלום ל געזעהן געווען אין ארץ ישראל האט ער אמא שוין  זיא שמשון יעקבווען רבי 

ך מצער אויף די פטירה  ז זיוויינט און אישכינה הקדושה אין א געשטאלט פון א פרוי וואס  
דאס דערציילט פאר  פט פון שלאף האט ער  געכאזיך אויפר האט  ווען עפון איר מאן כביכול,  

ווער עס זאל זיין דער  ט איז נישט דא  לדי גאנצע וועאון האט זיי געזאגט: אין    ם ירזיינע חבי
זצ"ל, און זיכער    מקאריץ   פנחס  בירנאר הרה"ק    דאצילות  חיהה  שמאן פון די שכינה הקדו

דערפא ער    זיא און  געווארן,  נסתלק  נאכט  די  די  וויינט  איםשכר  אויף  הקדושה  און    .ינה 
ן האט  ומיט א ברכה, אעה  ירק   יין רבי האט ער געריסןז  געווען  זיאס רבי פנחס אצוליב וו

עה אז ער  יאסאך געוויינט אויף זיין פטירה, און נאך א שטיק צייט איז טאקע געקומען די יד
  )'ד אות' ד שביל היחוד בנתי, קאמארנא  מצותיך נתיב(איז נסתלק געווארן יענע נאכט. 

*  
א איז  יעקב שמשון  רבי  ער  ווען  האט  ישראל  ארץ  קיין    משל   בדרךדערציילט  נגעקומען 

ווען איך בין אוועק געפארן פון חוץ לארץ אין שטאט איסטאמבול בעפאר איך בין :  ומליצה
ט  צו פארען קאס  ט "בילעא  וויבאלד  יצר הרע אז    ןארויף אויפן שיף האב איך געזאגט פאר

ער זיך אויסוועלן אדער  אל  און איך האב נישט גענוג געלט פאר אונז ביידע, זך געלט,  אסא
לארץ, אדער פאר איך קיין ארץ  זאל ער פארן קיין ארץ ישראל, און איך וועל בלייבן אין חוץ 

צו בלייבן אין חוץ לארץ  עלט  ווהאט ער אויסגעראל און ער וועט בלייבן אין חוץ לארץ,  שי
יער גוט פאר מיר, און זיפארן קיין ארץ ישראל, און דאס איז געווען  אליינס געבין  איך  און  

זייער שטארק געפרייט בין אנגעקומען קיין ארץ  אויפן שיף   איך האב מיר  , אבער ווען איך 
פון   םריגן צו איש ב איך געהא פארט האט איך אים געזעהן שטיין דארט,    םתיכף בייראל  שי

בול, און די  מ געלאזט אין איסטאאיך האב דיר דאך איבער  וסטו דא?: וואס טגרויס ווייטאג
דו  סהא אז  געזאגט  מיר  דארט ט  ער  וא  .בלייבסט  אינגאנצן  ן  אנגעקוקט  מיר  האט 

ס איז דאך  דאפארוואונדערט, און האט מיר געפרעגט: די פרעגסט מיר וואס איך טו דא?  
פ בקביעות למיין  וואוין  ווי איך  ואץ  און  דו זאגסטו,  דו האסט  אס  צו    אז  איינעם גערעדט 

ין שליח אין חוץ לארץ.  יזיכער געווען מ  זיאמבול, דאס אטאיסזעהט אויס ווי מיר אין    סאוו
  )'ב אות ה"כ סעיף' ו מהדורא, מונקאטש תורה דברי(

*  
יף זיין הייליגע שלאגן אוסעליטן פון גאר גרויסע יסורים און אויהאט גמשון  ש  ב קערבי י 

זייקערפער,   משמש  און  זיך  ן  פארשידענע  געמוטשעט  האט  זיינע  מיט  אפגעגעבן  זיך  און 
וועגענס האט דער  ראמאל זייענדיג אונטע ,  געגעבענהייטבערמיט א גאר שטארקע אירפואות  

רבי יעקב שמשון זאגט  ווי  דער  , קומט צו מיר.  םד יסורי: מיינע פריינמשמש געהערט  איז 
רוואס  , פא אויב איהר אליינס רופט די יסורים גז אן האט אים געזאגט:  ומשמש געווארן בר

מוטשע איך מיר ארום אייך גרינגער צו מאכן די יסורים? און האט אים געזאגט אז ער גייט  
יי אים ער זאל דאס  בעבעטן  ג איינעם. האט רבי יעקב שמשון זיך  ן  עדערציילן פאר יעדדאס  

קיינעם,   פאר  דערציילען  הנישט  וו  :געזאגטאים  ט  אאון  פווואס  מיר,  ילסטו  שטייט  ן  עס 
האט דער משמש אים געזאגט:  ,  ביסורים   נופל   איש  אשת   על  הבא   כל )  א"ע  ז"ק  סנהדריןמס'  (  דאך

  ווארן אין די הארבע ך דערציילען פאר יעדען איינעם אז איר זענט נכשל געאזוי גיי אי  ביאו
מיר גערופן א    יה, וואס מיינסטו ווערט בייעקב שמשון געזאגט: שוט  יבהאט אים ר עבירה,  

מ א  איש?  אשח אשת  די  ווי  פאררעכענט  מיר  ביי  איז  גאוה  פון  פוןסיבה  איש    ור  אשת  א 
  )'ק דף מרדכי מאמר( .ל" רח

*  
און ל "צ ז  ביהודא נודע  בעל  ק" הגהאיז אמאל אנגעקומען צום שטוב פון    שמשון יעקב  רבי

א  א  ווי  אנגעטון  געווען  איז  נודע ביהער  דער  און  געדורימאן,  איז  געלערנט מיט  יזה  און  צן 
ן געקומען אין זיין  ייעקב שמשון איז ארי  יבווי ר  טקגרויס התמדה, און האט נישט באמער

נאכאלץ  ביים טיר פאר א שטיק צייט און ער האט אים    נאך וואס ער איז געשטאנעןצימער,  
ר  זיך  האט  באמערקט,  אנגערופן:    יבנישט  שמשון  קורבייעקב  איר  וואס  דאס  נישט ,  קט 

אבער פארוואס קוקט איר נישט אויף  גרויסע וואונדער,    אז איז מיר נישט אמיר דאס  ויף  א
מי געקוקט  ביהודה  נודע  דער  האט  מיר?  נעבן  שטייט  וואס  אים  דעם  און  וואונדער  ט 

איר ווייסט פערט:  טעניעקב שמשון גע   יבנעבן דיר? האט אים ר דען  ר שטייט  ווע רעגט:  געפ
דאךנישט עס שטייט  השאביון  לימין  יעמוד  כי)  א "ל  ט"ק  תהלים(  ?  דעם  , אז  נעבן  שטייט  י"ת 

  ) ו"ל דף, מונקאטש - בארץ אשר לקדושים(ארימאן. 
*  

און ,  זצ"ל   זיבושעממ האט געהאט א דין ודברים מיט הרה"ק רבי ברוך    שמשון  עקבי  רבי
איז   שמשון  יעקב  אנגעקרבי  צו  אמאל  בעומר  ל"ג  טאג  אינעם  ח ומען  געוויסע  פון  ם  כ א 

גט  עפרעב, אוןן ער האט גערעדט מיט אים, אינצווישען האט אים דער חכם גות המער ארצ
? האט ער אים צוריק שמעון בר יוחאיאויב ער וויל זיין יעצט אין מירון אין היכל פון רבי  

ער חכם  ד  , האט איםן, וואס קען איך דען טון צו דעם)(מיינענדיג צו פרעג  געפרעגט: און אויב איך וויל?
שיקגעזאג ער  אז  יוט:  בר  שמעון  רבי  צו  שליח  א  יעצט  פרעגן ט  צו  אים  מירון  קיין  חאי 

זוהדענע  פארשי אין  האט  ער  וואס  שאלות  זיך  שווערע  ער  זאל  וויל  ער  אויב  און  הק',  ר 
וו  גארטעלנעם  אנכאפן אי ער  און  זענען  פונעם שליח  זיי  ווען  עט אנקומען אהין מיט אים, 

ן אינעווייניג, ווייל רבי  יאריינגיזט  געלאנישט    אט מען איםטאקע אנגעקומען קיין מירון ה 
ך ממעזיבוש, און  און מיט רבי ברוזל"ט    אליהו הנביאט מיט  רנעשמעון איז געזיצן און געל

און דער שליח האט געבעטן מען  ות,  לאזיינע ש  ריינגעלאזט פרעגןא  נאר דעם שליח האט מען
שמש יעקב  רבי  אריינלאזען  אויך  פרעשמעו  י בר  ון, האטזאל  זאל  מען  געזאגט  רגן  ן    י בפון 

  .און רבי ברוכ'ל האט נישט מסכים געוועןן, זאל אים אריינלאז ןעמכ'ל אויב  ו בר
ט רבי ברוכ'ל און ער האט אים  ון זיך געטראפן מיא שטיק צייט האט רבי יעקב שמשנאך  

טון, האט אים  און כבוד, וואס בעפאר דעם פלעגט ער דאס נישט    ארץ  דרך מכבד מיט גרויס  
ן היכל פון רבי שמעון בר  יאברוך זיך געפינען  מען נישט    ט הרבי ברוכ'ל געזאגט: און אויב זע

  ) א"י אות ד"צ דף, סלאנים מרדכי אמרמ( מען זיך נישט אויפירן צו אים מיט דרך ארץ?י דארף  אחיו

ודיניץ בעלנו ויושר יל ןגינו ניעי תאירו מורתת

פו ל רציי דע  ו הקדושים צ תי ו ב ן ר ונגען  זי נ י י ו    ייט ארצ ער 

  

  ארצייט פון י
  מרן  ן הקדושואהג

  ע"יז א משפיטיווק וןשמש יעקב ביר

  פ"ק ל קס"אשנת תג' סיון 
  

  

בעתו   )ד ס תר    ורעיי  אחיי  אהוביי  אה  חי,  ל  -ני 

בריבוי   לבוא  זו  מצוה  בגודל  נא  והתעוררו  התחזקו 

כי מעשה    ,אחר ריבוי למעט העצלות והרפיון אמונה

כ בכ נהצדקה  אורה,  שישאבון  הנרות  כל  אשר  ל  ר 

  . ה הצדקה שלוםעשוהיה מ,  זאת לא תתמעט

ל המרבה ומוסיף מוסיפין לו מן השמים,  כ ו  

ח  ששומר  מי  ליתן  ו ואשרי  כהלכתו  תמידין  קו 

, ומדי נתינתו זכר ונזכר במדת הארץ אשר כל יוםב 

כור, ולא נאמר זוהארץ א   ]כ"ו מ"ב  [בפרשתן  נאמר בה

יעקב שהוא מדת הרחמים גבי  ובחסד    ,בה אף כמו 

  . [וכו']  ואמת יכופר עון

ובפרט המאספים די בכל אתר ואתר מהראוי  

מלב,  עששי  באהבה  כבטלנים כ ו  ולא    ,חסידים 

  . וקול ה' חוצב להבות אהבה 

  מכתבי קודש מכתב ס"ה)ספר יסוד העבודה (

והנה בימי הספירה אנו מבקשים טובה  
  (קדושת לוי פ' אמור)  עבורינו.

 פושקע די ביי גוטס אלעס אויס בעהט

  החומות שומרי כולל פון



  

  לפ"ק   פ"בתש  קותיחבפרשת                                                                                         ול"  יון גל  "גכשנה   ומבאר רבותינ
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  המה   כל הקללות ברכות 

  (זוהר חדש פרשתן ע"ג ב') כל ההבטחות ונחמות דישראל, בהני קללות כתיבי. 

הת עקידה בענין  בעל  הרב  ובשם  ברכות,  דכולה  זי"ע]  מקאריץ  [הרה"ק  אמר  וכחה 
וגו' נתונין  לאויביך  ואין  לך  ברכה,  הוא  בהיפך  כשקורין  ל"ב)  שהפסוק  כ"ח  וזה (פרשתן   ,

  (אמרי פנחס החדש)ן הפסוק בהיפך הוא ברכה. ויהפך ה' לך את הקללה לברכה, כשקורי

הם קללות, אבל לפי האמת אינם רק הנה ידוע שאף שלפי הנראה דברי תוכחות אלו  
  (ליקוטי תורה לבעל התניא בפרשתן דף מ"ח)ברכות. 

זי"ע הי' בעצמו הקורא בתורה, פעם אחת לא הי' בליאזנא על  רבינו הק' בעל התניא 
ה בנו  ושמע  תבא,  פרשת  דובער  שבת  רבי  מצוה    -רה"ק  הבר  קודם  נער  עודנו  - והוא 

שבת מהקללות  נפש  העגמת  מאחר,  שביוהכ"פ  הקריאה  עד  לב,  לכאב  הביאתו  וכחה 
שנה  בכל  הרי  הילד  את  כששאלו  להתענות,  בנו  יוכל  אם  התניא  בעל  רבינו  נסתפק 

  רל"ט)  (היום יום דףקוראים פרשה זו, ענה: כשאבי קורא "הערט זיך ניט קיין קללות".  

אלה החקים והמשפטים והתורות וגו'. לכאורה עפ"י פשוט אינו מובן מה ענין תוכחה  
מאמר מרדכי (  לחוקים ומשפטים, אלא לרמז שגם בפרשה זו טמיר ונעלם כמה גופי תורה.

  נדבורנא)

הגיע   כאשר  התורה  קריאת  שבעת  מסלאניםבעל  זוכרני  אברהם  התוכחה,    בית  אל 
כחה בהתלהבות גדולה. בשבת ההיא אמר ימה, וקרא את התואת כל האנשים מהב סילק

ו איש באחיו וגו' בשם אביו מרן אדמו"ר מהר"ש תורה בשלחנו הטהור על מאה"כ וכשל
(גיטין מ"ג  זי"ע, כי בתוכחה הלא רמוזים כל הטובות והברכות, ובפסוק זה באו דברי הגמ'  

ועי"זע"א)   בהן,  נכשל  אא"כ  תורה  דברי  על  עומד  אדם  הכשלון    אין  את  אחד  שיראה 
  קנים אתבונן ח"א דף ק"ד)(מזו הוא נכשל בזה, וידע להזהר מכך. בחבירו, יועיל לו כבר כאיל 

  הברכות נסתרים מעין כל חי 

והשימותי את מקדשיכם ולא אריח בריח ניחוחכם. נראה לרמז מה ששמעתי מאיש 
וכאש בחקתי,  בפרשת  זי"ע  מקאזניץ  המגיד  אצל  בעצמו  הי'  אשד  את אמת  קרא  ר 

את   והשימותי  הפ'  זה  שיתקיים  חיותנו  בחיים  נזכה  הלואי  בזה"ל:  אמר  הזה  הפסוק 
כי הנה נודע שבתוכחה גנוזות טובות, ומלאה  נוכל לרמז,  מקדשיכם, והוא פלאי. אולם 

  (עטרת ישועה)ברכות ונסתרים מעין כל חי, רק לפנים נראים כי המה קללות ח"ו וכו'. 

  טוב ושפע רב   לעלות לתוכחה מסוגל לכל 

הרה"ק   מאדמו"ר  משהשמעתי  ירחמיאל  נחום  רבי  ר'  שהרה"ק  זצוק"ל,   מקאזניץ 
התוכחה],   [היינו  הברכות  שקורין  בשבת  הבעש"ט,  אצל  היה  מטשערנאביל,  זצוק"ל 
והבעש"ט   מזה,  דעת  חלישת  קצת  לו  והיה  לברכות,  לעלות  נחום  ר'  הרב  את  וקראו 

נחום   ר'  והרב  קורא,  הבעל  הי'  הבעש"ט בעצמו  כשהתחיל  ותיכף  מכאובים,  איש  היה 
אבר אחר, עד שאחר הקריאה חזר    לקרות, הרגיש הרב ר' נחום שהוטב לו כל פעם על

  (ספרן של צדיקים דף ט')לגמרי לאיתנו. 

המרה  והתוכחה היא  בתורה,  יש  כך  רמ"ח איברים  באדם  שיש  כמו  ז"ל:  ובשם הרב 
שאם   במרה,  החיות  תלויה  באדם  וכמו  יכול  שבתורה,  ואינו  טריפה  ניקבה  או  נחסרה 

מ"ב ע"א)  לחיות  וכמ"ש רש"י ר"פ נצבים, שהקללות  , כך התוכחה הוא החיות וכו',  (חולין 
  (אמרי פנחס החדש)מציבין ומקימין את העולם.  

שבת   תרכ"ט  ישראל בשנת  בארץ  הי'  זצ"ל  משינאווע  יחזקאל  דברי  כשהרה"ק בעל 
ק ובעת  בחקותי,  פרשת  שבת  על  צפת  לעלות  בעיר  המתפללים  רצו  לא  התורה  ריאת 

ר' נקרא  שהי'  אחד  איש  שם  הי'  התוכחה,  לקריאת  שסבל   לתורה  נאדבורנער  לייבל 
הרבה צרות ל"ע, ועליו רמז הרה"ק משינאווע שיקראו אותו לעלות לתורה, כשקראוהו  
עוד?   לי  חסרים  וכי  רח"ל  רבות  צרות  סובל  הנני  רבי,  להרה"ק:  ואמר  לעלות,  רצה  לא 

אז אמר   ברכה,  שפע  און  ימים  אריכות  שטארקע  א  יונגערמאן,  הלשון:  בזה  הרה"ק  לו 
לתורה, ור' לייבל נושע מצרותיו, והי' לו שפע רב, וחי יותר ממאה שנים.   עלה ר' לייבל

  שיח זקנים ח"ד דף ער"ב)(

  תענוג והנאה בעת הקריאה 

ורבי מורי  מפי  שמעתי  וכה"ג  ברכה,  הוא  כולה  דהתוכחה  בספרים  המגיד   איתא 

הי' התוכחה  את  בתורה  קורא  שהי'  בעת  אשר  זצללה"ה  בלי    מקאזניץ  ממנה  תענוג  לו 

(הרה"ק ר' שמואל שמרי' מאוסטרובצא זצ"ל, מובא  עור, והי' אומר בכל פעם בלשן אשכנז א א. שי

  ) בפרשתןבליקוטי יהודה 

ען בעת שקרא הרבי מלובלין זי"ע את התוכחה אמר בכל פסוק, "אוי ווי דער לעבט מ

בכל ענין הוא ברכות גמורות אלא שנתלבש, משא"כ הברכות המפורשות    שוין דאס", כי 

א העלי'  אי  ואחרי  אחר,  לקרוא  צוה  העליות  בכל  וכן  הכיסוי,  חסרון  מחמת  לחול  פשר 

אמר שיש שייכות העליה לזה האיש על דרך צחות, והיו נהנים משיחות חולין שלו אז.  

  (נפלאות הרבי אות ער"ב)

של   מדרשו  בפרשת בבית  עליה  דהוא  מאן  קיבל  זי"ע  מפרשיסחא  בונם  ר'  הרה"ק 

על מצטער  והיה  לפניו,    התוכחה,  עצמו  והזכיר  זי"ע  בונם  ר'  הרבי  לפני  ובא  מאוד,  כך 

אני   גם  בכך,  ומה  בונם,  ר'  הרבי  לו  השיב  התוכחה,  בפרשת  לעלות  שנקרא  והתלונן 

ה ומאוד  התוכחה,  פסוקי  ועל  הסדרה  על  הרי עברתי  הכל  אחרי  כי  רוח,  קורת  לי  יה 

סרו, תהיו שייכים לי, הרי  לי, היינו שאפילו אם לא תו - השי"ת מבטיח לנו, אם לא תוסרו 

  (קול מבשר) אתם שלי ולעצמי אתם, ואם כן מה לך כי התלונן על זה.  

  הכי צריך התורה הק' לתוכחה כזו? 

חייקע ר'  הרה"צ  אשר  שחרית,  בסעודת  קודש  בשבת  סיפר  בשבת    פ"א  אמדורער 

ען נאך דארפין  בעת קריאת התורה בכה ואמר: א זני ליבע תורה, אזא זיסע תורה זאל מ

צריכים לאיים עם  עוד  כזו,  כזו, תורה מתוקה  (תורה אהובה  מיט,  דער  מיט  סטראשען 

  (שארית ליהודא סלאנים, דף ג')תוכחה כזו?). 

שלא יכול העולם לסבלן, בשם הרב [מקאריץ], שבתוכחה מרומז ברכות גדולות מאד, 

  )(אמרי פנחסוהוצרך להתלבש בלבושים כאלה עד שנכתבו קללות.  

  הקריאה עם בכיות 

היתה   התוכחה  זצ"לקריאת  מקאמארנא  אייזיק  יצחק  רבי  הרה"ק  שעות,    אצל  איזה 

שחזרו   עד  עברו  ימים  וכמה  ר"ל,  דם  מלא  שלו  העינים  נתמלאה  לקרות  וכשהתחיל 

  א, תולדות יצחק דף נ"ב נ') (שלשלת קאמארנלקדמותן. 

עת שקרא התוכחה, האט עמד אצל הרה"ק רבי שמעונ'לי זשעליכאווער זצ"ל בש ש מי

זקנים א איימער טרערן, בדמעותיו ששפך בשעת הקריאה.    ןזיך געקענט טובל'ן אי (שיח 

  ח"ב דף שצ"ו)

  סוד אומרים בלחישה 

ב המה  הקללות  סוד  פי  על  כי  נמוך,  בקול  התוכחה  קורין  אומרים לכן  וסוד  רכות, 

  (אמרי קודש, מהרה"ק ר' שלמה מקשאנוב זי"ע)בלחישה. 

 סגולה לזש"ק 

זצ"ל  או  ובב שת ה השבת את פר ותראו באק  אלנאריר  לעהרה"ק רבי יעקב מנאראל 

שנוהג ר   שמעו  כחה.תוה בין  בינו  הקרשם  כ תוכחיאת  בהרבמה  שאיו  קהילות,    איש  ן ה 

המברך   קתוכחהעל  קורא  שהבעל  אלא  בת,  שיקורא  מבלי  אחלא  וראורה  ו  ניברד.  ף 

לא  שדעת נוחה ה ו  ה  חד לא   קרא  ך,כ מ  יתה  בשםאבר  ,מקוםמאנשי  טובי  ך  שר'    כברה, 

בזן  ועדיי  יוואנישאז  מ  שנה  ח "יברו  ע נפקד  קיימאלא  של  ורע  לו אמ,  ונו  רצאם  ש  ר 

שלהוושע בז  תוכחה,האת  בקריתורה  ל  יעלה,  נפקד  הב  "קשואכן   במשך  שנה.אותה 

  ה) ילב אר( .ו איצאצמיר י הע ושבתמ היו כמעט חצי 'השני מת העולםעד מלח השנים

 

  

  בענין  
  קריאת התוכחה 



  

  לפ"ק   פ"בתש  קותיחבפרשת                                                                                         ול"  יון לג  "גכשנה   ומבאר רבותינ

 

ד

  ארבהת צרואו
  הא"ב דר ס "י עפ - ת כרעמלה  יעוגדשים שה ח ריםפס 

   
   . תצדג'.     

פרש על  והמפורסם,  והטהור  הקדוש  והדר,    ,שמיני   -   צו ת  הזהר  פאר  ברוב  י"ל מחדש 
לבאר דברות קדשו. עם ביאור נפלא    הכתר והכבוד,  יאור בעם    ,עינים  יות מאירותבאות

ם, כדי להקל על הלומדים  רות הדברים, והוספת ביאוריים, מקומקורות וציונים ציצים ופרח
  ) עמודים  נ"ות ( . לפ"ק ב"פתששנת בדברים קדושים אלו. 

   . תצהג'.     
י"ל מחדש ברוב פאר והדר,    ,צורעמ  -  תזריעת  הזהר הקדוש והטהור והמפורסם, על פרש

לבאר דברות קדשו. עם ביאור נפלא    הכתר והכבוד,  יאור בעם    ,עינים  יות מאירותבאות
ם, כדי להקל על הלומדים  רות הדברים, והוספת ביאוריים, מקומקורות וציונים ציצים ופרח

  ) עמודים  שס"ד( . לפ"ק ב"פתששנת בדברים קדושים אלו. 
  . ותצג'.     
זצ"ל  סרים ותיקונים על דברי הגאון הגדול המפוביאור במסכת והלכות  ם בעל חזון איש 

ריו בקיצור מאוד ורמוזי קא מרמז, וצריכין יגיעות  בדנגעים החמורה, אשר כידוע נכתבים  
דבריו דבור  משולב בעם בירור  ברוב פאר והדר  א לאור  ו, וכעת יצגדולות לבוא על כוונת

דבריו,  מדים להתענג בולכשלחן הערוך המוכן לאכול, למען יוכלו ה  ' ישיה  ,דבור על אופניו 
 שנת יקרים עד להפליא.    יםר ושים וביאודיעם חף  וכן ניתוסמצית הסעיפים בקצרה,  עם ת
  ) יםדועמ תתי"ד( . פ"קל ב"פתש

   . זצתג'.     
נדפס מחדש באותיות מאירות עינים, ובו  ים על הדף  נושאי כלוה  שבתת  כוהלשו"ע  טור  

הלומד על  להקל  מדורים  השו"ע:  כמה  המחבר ביאור  רבותינו  בדברי  משולב  ביאור   ,
רות,  עמוד מול עמוד, עפ"י סוגיות הגמ' וראשונים, ומפרשי השו"ע, עם מקורות והע  ורמ"א,

, כל דברי רבותינו הטו"ז  הש"ך  ביאורי טו"ז ו  ביאורי.  ההלכותבהוספת מבואות והקדמות ל
 הלכה  בירור  דורמ  םע. עם ביאורי פרי מגדים עם מקורות והערות.  לעמקם  מתבארים   והש"ך
ותביר  הכולל קושיות  מו"מ  והדעות  השיטות  מכלול  ההלכה  יסודות  הערות  ר יור  וצים, 

 הת. עם תמצית ההלכהחמורו  שבתוהארות, מדברי רבותינו הראשונים והאחרונים בהלכות  
  כרך אחד. ש"כ ב - סימני שי"ח י"ל ברוב פאר והדר השיטות.   םוסיכו
   . חצתג'.     
נדפס מחדש באותיות מאירות עינים, ובו  ים על הדף  נושאי כלוה  שבתת  כוהלשו"ע  טור  

הלומד על  להקל  מדורים  השו"ע:  כמה  המחבר ביאור  רבותינו  בדברי  משולב  ביאור   ,
רות,  עמוד מול עמוד, עפ"י סוגיות הגמ' וראשונים, ומפרשי השו"ע, עם מקורות והע  ורמ"א,

, כל דברי רבותינו הטו"ז  הש"ך  ביאורי טו"ז ו  ביאורי.  ההלכותבהוספת מבואות והקדמות ל
 הלכה  בירור  דורמ  םע. עם ביאורי פרי מגדים עם מקורות והערות.  לעמקם  מתבארים   והש"ך
ותביר  הכולל קושיות  מו"מ  והדעות  השיטות  מכלול  ההלכה  יסודות  הערות  ר יור  וצים, 

 הת. עם תמצית ההלכהחמורו  שבתוהארות, מדברי רבותינו הראשונים והאחרונים בהלכות  
  כרך אחד. ב "ז כש - כ"אסימני שי"ל ברוב פאר והדר השיטות.   םוסיכו

   . טצת ג'. 
דים ומצוותיהן לפרטיהם, משורשי ומקורי  לבאר ולהרחיב הידיעה בעניני המועאוצר מלא  

הדברים מדברי הגמרא והראשונים, וגדולי האחרונים אשר מפיהם אנו חיים, נכתב ונערך 
נפש לכל  השוה  ובהירה  קצרה  בדרך  ה  ונסדר  עניני   שבועות,לחג  בתוכו  קבלת   כולל 

שרת הדברות, כריתת הברית. הפסוקים: קודם מתן תורה, עביאורי  רה וחג השבועות,  תוה
ורה, יסוד האמונה, מפי הגבורה שמענו, התגלות כבוד השם, ן תתמכנה לביאורי ענינים: ה

בשני כרכים  נערך ונסדר  לוחות הברית, חג השבועות.  אתה בחרתנו, עשרת הדברות, שני  
לפ"ק,    פ"ב ש"א, שנת תע"י הרה"ג ר' יעקב גליק שליט  . עם תוכן הענינים מפורטרים,  אמפו

  718-384-1324נר למאור   ה ראשית:צהפ  )ים ד ועמ"ג תשל. ח"ב: עמודים ת"לח"א: (  ברוקלין יצ"ו. 

  רכתמע הל  ספרים  י שנ לשלוח  נא אר"בה   ותאוצר" מדורב  ספרים  םרסלפ

  עולם רלזכ
  ילוי נשמת הגה"צ המפורסם לע

  זצ"ל  אנשיל הלוי יונגרייזר שא  רבי
    זצ"ל  ר ארי' הלוי זאלעבן הגה"צ רבי 

  יצ"ו  טשענגערור"מ אבד"ק 
  שנת תשפ"א לפ"ק יום ראש חודש סיון בטר פנ

  תנצב"ה

  נר ה' נשמת אדם 
    ע"ה הי"ד אברהם יעקב יצחק הכהן"נ הרה"ח מו"ה לע    

  ע"ה  יוסף צבי הכהן בן מו"ה

    ע"ה הי"ד יהודה פעדער "נ הרה"ח מו"הולע

  ע"ה  זלמן דוב  השלמ מו"ה בן

  ע"ה הי"ד  דודבת מו"ה   לאהולע"נ זו' האשה החשובה מרת  

  ו עקד"ה ביום כ"ז אייר תש"ד לפ"ק נהרגאשר 

  דם הרבני הנגיד הנכבד, הרה"ח המפואר הונצח ע"י נכ 

 הי"ו  דוד הכהן כ"ץמו"ה 

 

  

  
פ  . ו צ ש ת  זצ"ל זרקו  ניזק  "מתנגדי הרה"ק הייטב לב  וב"ה לא  גדולה לבית הרה"ק  א אבן 

מזה שו"א, אבל ראו האנשי בית ותמהו שחור שהי' בחלון הי' קטן מהאבן הגדול והאיך עבר  
אמת זרקו הם אבנים קטנים הרבה, והתחילו  ב וענה להם הרה"ק בבדיחותא, ש  .זה דרך החור

(לשון רש"י   ק את ראשוזה עלי יניח צדיק את ראשו וזה אמר עלי יניח צדי האבנים לריב זה עם 

שכל אבן אמר שברצונו לינזק ראשו של צדיק, וע"כ עשאן הקב"ה אבן אחת,    ,ז"ל בפרשת ויצא)
 ) הגה"צ מוואדקערט זצ"לכ"ק מחו' פי  אאמו"ר הגה"צ זצ"ל הי"ד, ומ(מפי  שנעשה אבן אחת גדולה. 

צפרא  בהתפלל  ,  אצל הרה"ק מלובלין זצ"ל  צ"לז  משה   מח ישבעל  הרה"ק  כששבת    . ז צ ש ת 
  כל חי   ת מנשת  בהגיעו לאמיר אולם  ות עצומה,  התפלל בהתלהב  תפלת פסוקי דזמרהדשבתא  

ושכח  קד אצלו ואינו שייך לו, פושהבבית האכסניא  מונח  תשיש לו מעונזכר  עלה במחשבתו ו
ו שבת  בערב  והדבר  לסלהטמינם  יגנבוהו,  שלא  במסגר  ול יב וגרם  מתפילתו.  אותו  לאחר  בל 

בעת   מלובלין  שאל  רבא    אשקידוהתפלה  מ הרה"ק  הישמח  מה  את  בששה  לו  אמצע  אירע 
ת נשמת נפסק  ריהגיע לאמ וכיון שתפלתו בפסוקי דזמרה,  משך  מקושר עמו בתפילתו, שהיה  

(מפי הרה"ג   לל כראוי.להתפים  שוב אין צריכ באכסניא  אם שוכחים מעות  הושרותו ממנו,  קהת

  ב חיים אמסעל ז"ל מח"ס נחלת יעקב) ר' יעק

תענית  "א  ל עוד בעיר סאטמאר יצ"ו התענה פזצ"  מסאטמאר  הרה"קמרן  כשהי'    . ח צ ש ת 
  'מחו(מפי   .ביו"ט של שמיני עצרת, וידעו מזה מכיון שלא ערך שולחנו הטהור ביום ההואחלום 

  ) זצ"לזצ"ל שלמד אז בישיבת מרן מוואדקערט הגה"צ כ"ק 
זצ"ל שרבם סיפר להם שמרן   מ"ד ווייסמאנדעלח רשמעתי מתלמידי הגה"צ ים ך השנשמבו

שפאמר  זצ"ל   שם  "לו  ינהיג  והוא  אמעריקא  במדינת  יהי'  שעוד  עצרת  בשמיני  לו  חלם  א 
 ביום שמיני עצרת. שהתענה אז שלכאורה זהו הי' התענית ומזה הבנתי   . היהדות

מידידי מאר"י  . ט צ ש ת  מכתב  לי  הגיע  לפ"ק  ממני  ,  בשנת תשט"ז  רן  שאלך אל משביקש 
מסאטמאר זצ"ל ואשאל אותו שהיות שברצונו לינשא עם אשה שהיתה נשואה קודם  "ק  הרה

"ל אם היא בת בנים, ונכנסתי למרן  צשנות הזעם ולא הי' לה בנים עדיין, ע"כ אשאל את מרן ז
יודע שאין    א אתהל(היינו ה  ווייסט דאך"  ו"ד  :זצ"לואמרתי לו בקשת האיש, ואמר לי מרן    זצ"ל

א אני צריך לכתוב להאיש איזה תירוץ,  לואמרתי לו ה   על זה דהוי דבר ששייך לרוה"ק),   אני משיב
", ושאלתי אותו האם אכתוב שאין צורך לחשוש על זה, והסכים  ו, "שרייב דזצ"לאמר לי מרן  

מרן   מרן  זצ"ללי  של  שמתירוצו  בהמכתב  וכתבתי  ואין  זצ"ל  ,  לה  להנשא  שיכול  נראה  הי' 
בעל העובדא, ואמר לי  ה שנים סיפרתי זה לחתן  הרבואחר    . ינה בת בניםחשוש שמא היא א ל

חותנו לו  שסיפר  מה  מבין  שפמכבר  שעכשיו  למרן  ,  נכנס  טוב    זצ"ל"א  מזל  ברכת  לקבל 
 . אבער זי איז א בת בנים  :זצ"למרן התבטא אליו , ויו"חכשנולד לו אחד מן 

ירד ל"ע מנכסיו ונעשה עני,    זצ"ל   מאר מסאטהרה"ק  מרן  שהי' ממתנגדי  אחד    איש   . ת ת 
קרעמער והר"ר   אהרן  לטובת    יצחק  גדולים  סכומים  לקבץ  עסק  גדול,  חסד  בעל  שהי'  ע"ה 

וביום אחד כשר' יצחק אהרן  ומרן זצ"ל ידע מזה,  חובותיו,  האיש הזה, שיהי' ביכלתו לשלם  
מרן   של  במנינו  מרן  זצ"להתפלל  אליו  הגיש  חמש    זצ"ל,  של  סכום  לו  דאלער ונתן    מאות 

מפי  (  שלאחר זמן יבא אליו שוב, ויתן לו יותר מזה.זצ"ל לחובות של האיש הזה, ואמר לו מרן  

  ) ע"ה סיפרו לו יצחק אהרן קרעמער, שר'  ע"ה אליעזר פרענקל ר'ב החסיד גיסי הר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  שמואל דא ד עוב 
  ] גמק [נאנאש זצ"ל  ן הגה"צ משנשמעו מאת מר  יקיםדפורי ציס

  " ו מבאר רבותינ "
  י"ע הקדושים ז  ברי רבותינוד  -חיים    מיםהדולה ומשקה מבאר  

  

  
  דעם ם עולן לאור בע רויס צו גי"ת בקרוב אשהבעז ווי באקאנט גרייטן מיר זיך 

  [צוטיילט לויט די מדינות] בענדער 2 - " לספר בציון"פר ס
ם הקדושי הגאונים פון רבותינו רה ואון א דבר תרים ועובדות ונהאלטן סיפעוואס וועט 

  צדיק]  אים פאר דועמ 2[ עייראפיז אין אחה אום מנוזצ"ל וואס זייער מק
כסדר   נען זיךוואס זען עדעם טויזענטער יוד הנאה האבן פון"י וואס עס וועלן בעזה

  הייליגע ציונים. משתטח אויף די
ים ק צדי  360בערך ון חומר פר געווען מסדערווייל ב"ה דמיר האבן שוין 

  . עאייראפת וינד מאין שטעט  200 ער ווי מ ן אין וואס ליג
  . ]ןגליו  ין אינעםזי  ן עס בקרוב מפרסםלמיר ווע -  י אונז די ליסטעען באקומען בי[מען ק  

	~	~	נחוצה  ה שבק~~		 	
ף די ישר איז ער נישט אואס איר קלערט אז אפווהאט איר חומר פון א צדיק אויב 

מסדר זיין ר, מיר זאלן קענען ע מערכת ווי פרידי ביטע זיך פארבינדען מיט   רשימה,
 . שלם צו די הנאה פון יעדן איינעםבעז"ה א דבר ה רויס געבן אאון 

   $120ם פון צו מנדב א זכות פון א צדיק פארן סכוווי אויך 
  718-218-6817 דער , א 718-986-1404ריער:  פ  ווי ביטע רופט  
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  תכרי רשות המעבל ליוןמהג נין ום עתיק ש עלה ואסור  מורות,ש הזכיות כל
  יט"אלש קללאסף פאיו אליעזר רבי הגה"צ נשיאותב -  ד'נאנאש  ארץ   אפסי   הל ק   ע"י   ל י" 

    קבור שם,דיק יודע שצ , והיהרותהקב בר ביןם אם היה עואד
  ) א"ס "ר פי"בפסק( .לברכה דיקצ  רזכ ז')י'   י (משל מהל ש אמר יו,במעש כירוזהל צריך

  ט ?לעדער וואין  מעראי  ויו יםקצדי ריף קבויאיר א רטפא
  א בספה"ק. ובכמיו מפ תעובדווכצוזאגן שמועות נאון א צדיק איז פ ציון א ייב תותטחהש עיקר יד

    יך אי עלןוו רימ  מדער,עפרווי א  צום ציון ןאמט נישט יעות, קוי נסלט פאר דגע פילזויא טלצא איר
  רט. אפיר א ים וויציונ די פאר ד וחמי וריםיפנע סבעיעקלג יטמ ן"ויצב"לספר  ובץא קצושטעלן 

   תינו""מבאר רבות רכמעצו ין יפט ארוומות הקדושים, רמקצו פארן אויף  מחליט נטזע איר וויוי אז
  718-218-6817. גאנער פארללויט איי ץבי"ת א קולן בעזהשושטען אייך צר וועלמי און
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 אוהעל 
 רבי אלכסנדר מקאמרנא זי"ע 

  בעל ישמח משה זי"ע 
  רבי פנחס מסאמעטער זי"ע 

 שרה די בעקערין 
 יוואראש או

  בעל פני מבין מאויוואראש זי"ע 
 זי"ע  מאויוואראש יפה תורת בעל

 אומאן
 רבי נחמן מברסלב זי"ע 

 אונגוואר 
  זי"ע   רבי מאיר מאונגוואר

 בעל קיצור שולחן ערוך זי"ע 
 סדארףאונ
  זי"ע   שמואל מאונסדארףרבי 

  אוסטראה
 רבינו המהרש"א זי"ע

 רבי דוד מזסלב זי"ע 
 י"ע בעל מאיר נתיבים ז

  זי"ע ב"י מאוסטראה ירבי י
 רבי יוסף מאוסטילא זי"ע 

 אלכסנדר
  רבי חנוך העניך מאלכסנדר זי"ע 

 יחיאל מאלכסנדר זי"ע  רבי
 זי"ע  מאלכסנדרישמח ישראל  בעל
 זי"ע תפארת שמואל מאלכסנדר בעל

 אלעסק  
 מאלעסק זי"ע בעל לב שמח 

 רבי יצחק מאלעסק זי"ע 
 דוראמ
 זי"ע חיים חייקא מאמדור רבי

 אמשינאוו
 רבי יעקב דוד מאמשינאוו זי"ע 

 אנטיווקא
 רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע 

 אסטראווצא
 רבי מאיר יחיאל הלוי מאסטראווצא  

 אפטא
 מאפטא זי"ע בעל אור לשמים 

 באבוב
 רבי שלמה מבאבוב זי"ע 

 בארדיטשוב
 רבי אליעזר ליבער מבארדיטשוב 
  רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע 

 בודאפעסט
  שמעון אופנהיים זי"ע רבי 

 מסערדאהעלי רבי יוסף יעקב ניישלאס 
 אברהם מקניהינטש זי"ע  רבי 

 בוטשאטש
   רבי אברהם דוד מבוטשאטש זי"ע

 ביאלע
 רבי אברהם משה מפרשיסחא זי"ע 

 בישטינא 
 רבי מרדכי מנדבורנא זי"ע 

 בעלזא
 רבי שלום מבעלזא זי"ע 

 רבי יהושע מבעלזא זי"ע 
 רבי ישכר דוב מבעלזא זי"ע 

 בעסערמין 
 רבי יעקב יוסף גינז זי"ע 

 בראד
 רבי חיים צאנזער זי"ע  

  רבי משה מאוסטראה זי"ע
  רבי שלמה קלוגער זי"ע 

 בעל מטה אפרים זי"ע 
 בריגעל

  בעל ארי' דבי עילאי זי"ע 
 ברעזאן

  בעל שפת אמת מברעזאן זי"ע 

  מברעזאן זי"ע אמרי יהודה  בעל
  בעל מהרש"ם מברעזאן זי"ע

 ברעזנא
 זי"ע  מברעזנא רבי שלום סופר

 גארליץ
 זי"ע  מגארליץרבי ברוך 

 גור
 זי"ע מגור בעל חידושי הרי"ם 

 זי"ע מגור  בעל שפת אמת
 גלאגוב

 רבי מנחם מענדל מגלאגוב זי"ע 
 גראדזיסק

 רבי אלימלך מגראדזיסק זי"ע 
 דאבראמיל

 רבי שמעון מדאבראמיל זי"ע 
  דאלינא 

 זי"עשה"ם מדאלינא שה רבי מ
 דאמבראווא 

 רבי מרדכי דוד מדאמבראווא זי"ע 
 רבי יוסף מדאמבראווא זי"ע 

 דאראג
 זי"ע  בעל אמרי שפר מדאראג

 דובענקא 
 מדובענקא זי"ע  בעל אור החכמה 

 דזיקוב
 רבי אליעזר מדזיקוב זי"ע 

 מדזיקוב זי"ע  בעל אמרי נועם
 מדזיקוב זי"ע  ישועהבעל עטרת 

 דינוב 
  רבי יהושע מדינוב זי"ע 

 זי"ע מדינוב  בעל בני יששכר
 רבי דוד מדינוב זי"ע 

 עמביץד
 זי"ע  ראובן מדעמביץ רבי 

 עעש ד
 זי"ע  בעל מעגלי צדק מדעעש

 זי"ע משה מדעעשרבי 
 זי"ע  בעל כנסת יחזקאל מדעעש

 דראהביטש
 טייטלבוים זי"ע רבי אלעזר ניסן 

 רבי אשר מסטאלין זי"ע
 האדיטש

 מלאדי זי"ע בעל התניא 
  האניפאלי 

 ממעזריטש זי"ע רבי דוד בער המגיד 
 רבי משולם זושא מהאניפאלי זי"ע 

 רבי יהודה ליב הכהן המוכיח זי"ע 
 הארחוב 

 רבי יצחק מדראהביטש זי"ע 
 הארנסטייפעל 

 רבי מרדכי דוב מהארנסטייפעל זי"ע 
 הוניאד

  רבי זאב גאלדבערגער מהוניאד זצ"ל  
 רבי ישראל פריינד מהוניאד זצ"ל 

 הוסיאטין 
 רדכי שרגא פייבוש מהוסיאטין מ רבי

 העלישוי
 זי"ע בעל הש"ך רבינו שבתי הכהן  

 וואדקערט 
 רבי ישעי' פאללאק זי"ע 

  וואלאווע 
  יוקל מוואלאווע ישראל יעקב רבי 

 ווארקא 
  רבי יצחק מווארקא זי"ע 

 ווארשא 
  רבי מנחם מענדל מווארקא זי"ע 

 רבי יעקב ארי' מראדזימין זי"ע
  רבי יעקב יצחק מבלענדוב זי"ע 

 הנצי"ב מוואלאזשין זי"ע 
 רבי שמואל מסלאנים זי"ע 

 רבי חיים הלוי מבריסק זי"ע  
 שיצערווא

 מקאלאשיץ זי"ע רבי חנה 
 וויזניץ

 מוויזניץ זי"ע בעל צמח צדיק 
 רבי ברוך מוויזניץ זי"ע 

 ווייטצען 
 זי"ע מווייטצען בעל מעשי למלך 

 ווילעדניק
 רבי ישראל דוב מווילעדניק זי"ע 

 וויען
 רבי שמשון ווערטהיימער זי"ע 

 רבי מאיר אלמאש זי"ע
  רבי יעקב צבי מבארשא זי"ע 

 רבי יוסף ענגיל זי"ע  
 ווענגרוב 

 רבי שמואל מקארוב זי"ע 
 רפעלעט ווע

 זי"ע  בעל רחובות הנהר מווערפעלעט
 זאלקאווא 

 רבי אלכסנדר סענדר שור זי"ע 
 באריזז

 זי"ע  בעל יושר דברי אמת מזבאריז
 זוואלין

 רבי שמואל אליהו מזוואלין זי"ע 
 זוויהעל 

  רבי משה מזוויהעל זי"ע 
 זידיטשוב
 צבי מזידיטשוב זי"ע בעל עטרת 

 רבי משה מסאמבור זי"ע
 רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב זי"ע 

 זיטאמיר 
 בעל אור המאיר מזיטאמיר זי"ע 

 לאטשוב ז
 זי"ע  רבי יואל אשכנזי מזלאטשוב

 זעליחוב
 רבי אהרן מקאזניץ זי"ע 

 נטאזע
 זי"ע משה מזענטארבי 

  חוסט 
 זי"ע מחוסט שיק בעל מהר"ם 

 זי"ע  ערוגת הבושם מחוסטבעל 
 טאהש

 רבי משולם פייש הלוי מטאהש זי"ע 
 רבי אלימלך הלוי מטאהש זי"ע 

 טאלטשאווא 
 זי"ע מטאלטשאווא בעל באר יצחק 

 טאלנא
 רבי דוד מטאלנא זי"ע

 טאמאשוב
 רבי יהושע מטאמאשוב זי"ע 

 טארנא
 רבי שמואל שמעלקא הלוי הורוויץ  

  מסטריזוב זי"ע בעל שובע שמחות 
 רבי מרדכי זאב הלברשטאם מצאנז זי"ע 

 טארניגראד 
 רבי יעקב קאפיל מליקאווא זי"ע  

 טיטשין 
 זי"ע אבי הרר"א רבי אליעזר ליפמאן 

 טריסק
 רבי אברהם מטריסק זי"ע

    טשארטקוב
 מטשארטקוב זי"ערבי צבי הירש 

 רבי דוד משה מטשארטקוב זי"ע
 טשעכנוב 

 רבי אברהם מטשעכנאוו זי"ע  

 טשענגער
 זי"ע  בעל מנוחת אשר מטשענגער

 זי"ע מטשענגער רבי אברהם הלוי 
  טשערנאביל

 מטשערנאביל זי"ע  בעל מאור עינים
 רבי אהרן מטשערנאביל זי"ע 

  רבי ישעי' משולם זוסיא מטשערנאביל 

 טשערקאס 
 רבי יעקב ישראל מטשערקאס זי"ע

 יאגלאניצא 
 מסאסוב זי"ע  שמעלקארבי 

 יאלטישקוב
 רבי לייב שרה'ס זי"ע 

 יאמפלע
 רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב זי"ע 

 רבי יוסף מיאמפלע זי"ע 
 רבי ברוך מיאמפלע זי"ע 

 יערסלאב
 רבי שמעון מיערסלאב זי"ע 

 לאדאני 
 רבי יוסף יוזפא מלאדאני זי"ע 

 לאנצהוט
 זי"ע בעל זרע קודש מראפשיץ 

 רבי אלעזר מלאנצהוט זצ"ל 
 לובלין

 רבי שלום שכנא מלובלין זי"ע 
 זי"ע נו מהרש"לרבי

 רבי יעקב יצחק מלובלין זי"ע 
 רבי עזריאל מלובלין זי"ע  

 רבי טובי' משענדישוב זי"ע 
 לודמיר

 רבי שלמה מקארלין זי"ע
 ליובאוויטש

 ע "זימליובאוויטש  בעל צמח צדק
 ליזענסק

 רבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע 
 רבי אלעזר מליזענסק זי"ע 

 רבי אליעזר ליפא מחמעלניק זי"ע 
 רבי שמואל צורף זצ"ל 

 רבי נפתלי מליזענסק זי"ע 
 לייפניק 

 מלייפניק זי"ע בעל ברוך טעם 
 ליניץ 

 זי"ע  מליניץבעל תשואת חן 
 לינסק

 רבי אברהם חיים מלינסק זי"ע 
 ליסקא

 רבי צבי הירש מליסקא זי"ע 
 בעל טל חיים מליסקא זי"ע 

 לעכאוויטש 
 רבי נח מלעכאוויטש זי"ע  

 לעלוב 
 דוד מלעלוב זי"ע רבי 

 לבוב  -לעמבערג 
 זי"ע  בעל טו"ז  -רבינו דוד הלוי 

 זי"ע  בעל חכם צבי
 זי"ע  בעל שואל ומשיב 

 לענטשנא
 רבי שלמה יהודא לייב מלענטשנא

 מאגלאניצא 
  רבי יעקב ממאגלאניצא זי"ע 

 השרף ממאגלאניצא זי"ע 
 ה' מאד

 רבי נתן פייטיל רייניץ זי"ע 
  זי"ע  ארי' קול בעל 

 בעל בית נפתלי זי"ע 
 זי"ע  בעל לבושי מרדכי

 נ. מאדע



 זי"עממאדע רבי שמואל בראך 
 מאלינוב

 רבי אהרן מקארלין זי"ע
 מאקאווא 

 זי"ע בעל יריעות שלמה ממאקאווא 
 ממאקאווא זי"ע  אהל משהבעל 

 מונקאטש 
 זי"ע מונקאטשבעל שם שלמה מ

 זי"ע ממונקאטש  תשובהבעל דרכי  
 זי"ע ממונקאטש  בעל מנחת אלעזר

 רבי יצחק אייזיק מסוואליעווא זי"ע  
 מיהאלעוויץ 

 רבי שאול יחזקאל מליטשיק זי"ע 
 מיכלשטאדט

 זי"ע  הבעל שם ממיכלשטאדט
  מעזיבוש

 רבינו ישראל בעל שם טוב זי"ע 
 בעל דגל מחנה אפרים זי"ע 

 ממעזיבוז זי"ע רבי ברוך 
 זי"ע מאפטא  אוהב ישראלבעל 

 רבי זאב וואלף קיצעס זי"ע 
 מעליץ

 זי"ע   ממעליץרבי יעקב 
  זי"ע   ממעליץ רבי יהודא 

 רבי נפתלי ממעליץ זי"ע 
 נאוימעסטעיר 

 רבי דוד דייטש זי"ע 
 נאנאש

 ע " זימיכאל מנאנאש  רבי
 זי"ע מנאנאש  אפסי ארץ בעל

 נאראל
  רבי יעקב מנאראל זי"ע 

 ניישטאדט 
 ע "זיעוזיאל מייזליש  רבי
 מניישטאדט זי"עטער יוד והג

  ניקלשבורג
 רבי שמואל שמעלקא הורוויץ זי"ע 

 רבי מרדכי בנעט זי"ע 
 נעשכיז

  רבי מרדכי מנעשכיז זי"ע 
 רבי יצחק מנעשכיז זי"ע 

 סאדיגורא
 רבי ישראל מרוזין זי"ע 

 רבי אברהם יעקב מסאדיגורא זי"ע 
 סאטינאב 

 רבי ישראל חריף זי"ע 
 סאטמאר

 רבי יהודה גרינוואלד זי"ע 
 זי"ע  קרן לדוד בעל

 זי"ע  מנאסוידרבי אברהם יהושע 
 רבי חנוך העניך דוב מייער זי"ע 

 סאכאטשאוו 
 רבי אלעזר מפאלטוסק זי"ע 

 זי"ע  בעל אבני נזר
 אש אויוואר סאמ

 זי"ע  ברוך מבריזדאוויץרבי 
 סאמבור

 רבי אורי מסאמבור זי"ע 
 סאנטוב

 זי"ע  מסאנטוב  שמן רוקח בעל
 סאסוב

 רבי משה לייב מסאסוב זי"ע 
 סאקאלאוו 

 רבי אלימלך מרודניק זי"ע 
 רבי אלעזר מרישא זי"ע 

 סטאלין 
 רבי מרדכי מלעכאוויטש זי"ע 

 רבי אשר מסטאלין זי"ע  
 סטראפקוב 

 זי"ע  רבי חיים יוסף מסטראפקוב 
 א סטרי

  זי"ע  בעל קצות החושן
 בעל חוות דעת מליסא זי"ע 

 סטריקוב
 רבי אפרים פישל מסטריקוב זי"ע 

 סטרעטין 
 רבי יהודה צבי מסטרעטין זי"ע 

 רבי אברהם מסטרעטין זי"ע 
 סטרעליסק

 רבי אורי מסטרעליסק זי"ע 
 סיגעט 

 זי"ע בעל ייטב לב מסיגעט 
 רבי משה יוסף טייטלבוים זי"ע  

 זי"ע מסיגעט  בעל קדושת יו"ט
 זי"ע מסיגעט  בעל עצי חיים

 סלאנים
 בעל יסוד העבודה זי"ע 
 בעל בית אברהם זי"ע  

 סעטשא
 רבי שמואל יונגרייז מסעטשא זי"ע  

 סעליש
 רבי שמואל שמעלקא מסעליש זי"ע  

 סעמיהאלי
   מסעמיהאלירבי יהודא גרינפעלד 

 זי"ע מסעמיהאלי  מהרש"ג בעל
 סערדאהעלי

 רבי יהודה אסאד זי"ע 
 קאליעס

  י"ע רבי ישכר בעריש מזידיטשוב ז
 זי"ע  צבי מסקאליערבי יהודה 
 סקווירא 

 רבי יצחק מסקווירא זי"ע  
 פאפא 

 זי"ע  מפאפאבעל ויגד יעקב 
 קש פא
 זי"ע  יואל אונגער מפאקשרבי 
 זי"ע  יוסף לייב סופר מפאקשרבי 

 פאסטוב
 רבי אברהם המלאך זי"ע

 פאריסוב
 רבי יהושע אשר מפאריסוב זי"ע 

 צבי מפאריסוב זי"ע   יעקברבי 
 פולנאה 

 בעל התולדות זי"ע 
 רבי ארי' לייב המוכיח זי"ע 

 פיעטרקוב
 רבי חיים דוד דאקטער זי"ע

 פינסק
 רבי צבי הירש בן הבעש"ט הק' זי"ע 

 פראנקפורט 
 זי"ע  בעל מסורת הש"ס

 זי"ע  בעל פני יהושע
  רבי אברהם אביש מפראנקפורט זי"ע 

 רבי נתן הכהן אדלער זי"ע 
 זי"ע  בעל הפלאה

 רבי ישראל מסטאלין זי"ע  
 פראג
  זי"ע  מהר"לרבינו 

 ביהודה זי"ע בעל נודע  
 פריסטיק 

 רבי מנחם מענדל מפריסטיק זי"ע  
 פרעמישלאן

 רבי מאיר הגדול מפרעמישלאן זי"ע 
 רבי ארון לייב מפרעמישלאן זי"ע 

 רבי מאיר מפרעמישלאן זי"ע 
 פרעשבורג 

  כמה גדולי פרעשבורג זי"ע 

 רבי משולם איגרא זי"ע 
 זי"ע  חתם סופרבעל 

 פרוסטיץ זי"ע רבי דניאל 
 זי"ע  בעל כתב סופר

 זי"ע  בעל מחנה חיים
 זי"ע  בעל שבט סופר

 פרשיסחא
 רבי יעקב יצחק מפרשיסחא זי"ע  
 רבי שמחה בונם מפרשיסחא זי"ע 

 רבי ירחמיאל מפרשיסחא זי"ע  
 פשעדבארז 

 רבי ישעי' מפשעדבארז זי"ע 
 פשעווארסק 

 רבי אברהם משה מפשעווארסק זי"ע 
 רבי משה הלוי מפשעווארסק זי"ע 

  צאנז
  ר זאלקי מצאנז זי"ע שרבי א

 זי"ע הרה"ק מצאנז
 רבי מאיר נתן הלברשטאם זי"ע 

 זי"ע  מצאנזרבי אהרן 
 זי"ע  משינאווארבי משה 

 משינאווא זי"ע רבי לייביש מרדכי 
 רבי ארי' לייביש מצאנז זי"ע 

 צעשינוב
 מציעשנוב  רבי שמחה ישכר בער 

 קאברין
 רבי משה מקאברין זי"ע  

 קאזמיר
 רבי יחזקאל מקאזמיר זי"ע  

  קאזניץ 
 מקאזניץ זי"ע בעל עבודת ישראל 

 מקאזניץ זי"ע בעל באר משה 
 רבי אלעזר מקאזניץ זי"ע 

 רבי ירחמיאל משה מקאזניץ זי"ע 
 קאלאמייא

 רבי הילל מקאלאמייא זי"ע 
  קאלוב 

 רבי יצחק אייזיק מקאלוב זי"ע 
 רבי יעקב פיש זי"ע 

 זי"ע מקאלוב רבי ישעי' בנעט 
 רבי ישראל חיים ברוין זי"ע 

  רבי משה טויב מקאלוב זי"ע 
 זי"ע מקאלוב רבי מנחם בראדי 

 זי"ע מהאדאס רבי אהרן ישעי' פיש 
 קאמארנא

 זי"ע  רבי אייזיק מקאמארנא
 מקאמארנא זי"ע רבי אליעזר צבי 

 רבי יעקב משה מקאמארנא זי"ע 
 קאמינקא

 רבי שלום מקאמינקא זי"ע  
 רבי יהושע מקאמינקא זי"ע 

 קאסאן
 רבי יהוסף מקאסאן זי"ע 

 רבי חיים שלמה מקאסאן זי"ע
 קאסוב 

 רבי מנחם מענדל מקאסוב זי"ע 
 רבי חיים מקאסוב זי"ע 

 קאצק 
  רבי מנחם מענדל מקאצק זי"ע 

 רבי דוד מקאצק זי"ע
 קאריץ 

 קאריץ  -רבי אשר צבי מאוסטראה 
 קארלין

 רבי אהרן הגדול מקארלין זי"ע 
 סבורג קארל

 זי"ע  סבורגמקארלבעל מראה יחזקאל 
  קאשוי  

 זי"ע מקאשוי רבי שאול בראך 
 רבי אברהם שלום מסטראפקוב זי"ע  

 רבי שמואל מראדומישלא זי"ע
 קליינווארדיין 

 זי"ע בעל מעטה נפתלי 
 קעלץ 

 רבי מרדכי מקאזמיר זי"ע
 קערעסטיר

 זי"ע הבעל שם  -רבי חיים 
 רבי מנחם גרשון גרינוואלד זי"ע 

 רבי ישעי' מקרעסטיר זי"ע 
 רבי אברהם מקרעסטיר זי"ע 

 קראלי
 רבי יהושע פריינד מקראלי זי"ע 

  קראקא  
 רבי ישראל איסרליש אבי הרמ"א

 רבינו משה הרמ"א זי"ע
  זי"ע  בעל הב"ח

 זי"ע  מגלה עמוקות בעל
  זי"ע כמה קדושי קראקא

 זי"ע  בעל מאור ושמש
 רבי שלמה זלמן מוויעלפאלי זצ"ל 

 רבי אהרן מקראקא זי"ע
 רבי שמעון סופר זי"ע 

  רבי שמואל מגארליץ זי"ע 
 זצ"ל  רבי אברהם יוסף מזשילין

 קריפטש
 רבי דוד שיף מקריפטש זי"ע  

 קרעמניץ
 רבי משולם פייבוש מקרעמניץ זצ"ל

 רבי מרדכי מקרעמניץ זי"ע 
 קשאנוב 

  רבי שלמה מקשאנוב זי"ע 
 זי"ע  מקשאנוברבי דוד 

 ראדאמסק
 זי"ע  בעל תפארת שלמה

 ראדאשיץ
 רבי ישכר בער מראדאשיץ זי"ע 

 ראדוויל
 רבי יצחק מראדוויל זי"ע 

 ראזוואדוב 
 רבי משה מראזוואדוב זי"ע 

 ראזלא
 רבי יהודה צבי מראזלא זי"ע 

 ראחמיסטריווקא
 רבי יוחנן מראחמיסטריווקא זי"ע 

 ראפשיץ 
 רבי אשר ישעי' מראפשיץ זי"ע 

 ראצפערט
 רבי נפתלי הירצקא מראצפערט זי"ע 

 רימנוב 
  רבי ר' מנחם מענדל מרימנוב זי"ע 

 רבי צבי הירש מרימנוב זי"ע 
 רישא

 רבי אברהם חיים מפלאנטש זי"ע 
  מבלאזוב זי"ע בעל צבי צדיק 

 בעל קרן ישועה מריבאטיטש זי"ע 
 שידלאווצא

 משידלאווצא זי"ע   דודרבי נתן 
 שימאני 

 רבי שבתי שעפטיל ווייס זי"ע 
 שינאווא

 רבי יחזקאל שרגא משינאווא זי"ע 
 שענדישוב

  רבי אברהם משענדישוב זי"ע  
 רבי אשר לעמיל משענדישוב זי"ע 

 שפאלע 
  רבי ארי' לייב משפאלע זי"ע 

 שפיטיווקא
רבי פנחס מקאריץ זי"ע 
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