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תדב לחודש מחם אב 
לע" מרן רביו הרה"ק 
רבי יואל בן חי יו"ט 

 מסאטמאר זי"ע 
סתלק כ"ו מחם אב  

 תשל"ט תצב"ה
 

 ולע" מרן רביו 
הרה"ק רבי משולם 

פייש ב"ר מרדכי הלוי 
 וצירל מטאהש זי"ע 

סתלק כ"ז מחם אב 
 תשע"ה תצב"ה

לחודש מחם אב תדב 
לע" מרת יעטא בת ר' 
שמואל ע"ה פטרה ח' 

מחם אב תש"פ 
  תצב"ה

 ואתחןפרשת 
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  אב"ד טרענטשין ה"קגחל היארצייט של ה מנחם אב יו"דהיום 

 זי"ע אהרן יוסף שמואל ב"ר יחזקאל הלוי רבי
זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמןרמ"ב תי' מנחם אב סתלק לגנזי מרומים נ  

רבינו רבי אהרן יוסף שמואל סג"ל אב"ד טרענטשין זי"ע נולד ט"ו תמוז בשנת תקס"ו לאביו הגה"ק ר' יחזקאל אב"ד 
אונסדארף בעל תורת יחזקאל זי"ע בן הגה"ק ר' יוסף מיקולאש אונגארן זי"ע מנכדי הגה"ק בעל השל"ה הקדוש זי"ע. ולאמו 

הרבנית הצדקות מרת שינדל ע"ה בת הנגיד מוה"ר יצחק פריעד ז"ל נכד מהגה"ק ר' יצחק חיות בעל זרע יצחק מסקאליא זי"ע 
שהיה נכד הגה"ק רבי יצחק חיות הראשון אב"ד פראג בעל אפי רברבא זי"ע

חריף עצום ובקי   רביו היה קדוש מרחם
פלא, וכל מעשיו היה לשם שמים, לא מש 
מאהלו של תורה. ולמד תורה ביסורין, והיה 

אהוב וחמד בעיי 
הבריות, איש שרוח 
המקום ורוח הבריות 
וחה הימו. למד 
בישיבת אביו, ואחר 

בישיבת הגה"ק ר' כך 
אלעזר לעווי בעל שמן 
רוקח זי"ע, ובעל שמן 
רוקח ביקש להשתדך 
עמו, ושא כדת רבו 
הרבית הצדקות 

בתו   מרת יוכבד ע"ה
בימין  ר' של הגה"ק
בעל שערי   זאב וואלף
 תורה זי"ע.

עוד היה צעיר לימים 
כשקיבל התרת 

הוראה מהגה"ק ר' משה סופר מפרעשבורג 
שכתב עליו: ואייתיה , בעל חתם סופר זי"ע

בידיה מתיתא תא תוספתאה וספרא 
בצהירא צוהר וזוהר משכיל אל טל אורות 
תורות שתיים אורך חיים למעלה למשכיל, 
ויורע דעה ויבין שמועה ממש משפה ולחוץ, 
שגורים על פיו דברי פוסקים האחרוים, ואת 
הראשוים הוא בקי, ומבין ויורד לעומק בצח 

(הקדמת תורת  אילן רב יתעבד וכ"ו.ומצוחצח וכ"ו ו
  יחזקאל)

(שו"ת חתם סופר, יו"ד, כתב לו תשובות אחדות   וכמו כן
  סימן קע"ט וסימן ד"ש)

ואיזה שים אחר כן כבר היה מפורסם לגאון 
וצדיק, ובשת תקצ"ט תקבל בטרעטשין 
למלאות מקום אביו זי"ע שסתלק ביום א' 

אביו אייר שת תקצ"ט, וכמו כן מילא מקום 
  בתור ראש הישיבה .  שם

והה אשי קהלתו היו יראי הק ואוהבי תורה 
והחזיקו ותמכו את בי הישיבה הרבה יותר 
מכדי יכלתם, הקציים לא היו קמצים וגם 
העיים אשר במשא כבד הלכו אל הכפרים, 
ושאו עייהם אל ההרים מאין יבא עזר 
פרסתם גם אלה היו דואגים בעד בחורי 

כיו להם מזון וכלכלה למען יעסקו ביתם, וה
  בתורה יומם ולילה.

וסיפר רביו על מר אביו זי"ע בהיותו רב 
באו"ד עמד פעם אחת בערב יום 
הכפורים קודם כל דרי לדרוש ברבים 
לפי ארון הקודש והרים את קולו 
ואמר: אמת הוא כי כל רב מחוייב 
בשעה הזאת לפי כיסת יום הקדוש 

ים ולעורר את לדרוש דברים כבוש
עדת ה' להתחרט על החטאים ולחזור 
בתשובה שלימה אל ה', אבל כעת 
אלמתי דומיה ואין בפי מלה כי לא 
אדע במה אוכיח אתכם, כולכם 
אהובים כולכם ברורים כולכם יראי 
ה' ועוסקים במצות ומעשים טובים, 
אין בית בתוככם אשר לא שמע בו 
בימי הסתיו קול התורה בכל לילות 

וכים, לכן במקום התוכה קבלו האר
ממו הברכה: ה' ישמע ברחמים 
וברצון את עתירותיכם וימלא 
משאלותיכם, ויברך אתכם ואת זרעכם 

  בחתימה טובה אן כן יהי רצון.
סתלק לגזי מרומים יו"ד מחם אב בשת 

לממלא מקומו בשת תרמ"ג בחר   תרמ"ב,
הגה"ק ר' משה דיאמאט זי"ע חתן הגה"ק ר' 

יצחק אהרן לאדעסבערג אב"ד  ישראל
  גרויסווארדיין זי"ע
הגה"ק ר' פסח זיגער   שאר אחריו חתיו

קירכדארף זי"ע בן הגה"ק ר' אברהם   אב"ד
והגה"ק ר' כלב פייוול   באוגארישבראד זי"ע

שלעזיגער אב"ד טאפאלטשאן בעל תורת ב"ר 
"ש זי"ע והגה"ק ר' דוד לעווין אב"ד אילאבא 

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

  מתורתו של רביו
ְוַאל ָּתבֹוא ְבִמְׁשָּפט ֶאת ַעְבֶּדָך ִּכי לֹא ִיְצַּדק 

שבת "ד ב')  (מסכת כי אז"ל (תהלים קמ"ג ב') ְלָפֶיָך ָכל ָחי

להם  שמדת הדין מקטרג על הצדיקים שהיה
להוכיח אה הרשעים ולכן אמר דוד המלך 

בדך כאשר לא אל תבא במשפט את ע  ע"ה:
להם   יצדק לפיך כל חי אפי׳ הצדיקים שהי'

להוכיח בי דורם, כי אי באמת הייתי 
(תורת   מוכיחם עד אשר כי רדף אויב פשי וכ"ו

  יחזקאל)

ֲאֶׁשר ֵעיֶיָך ְפֻקחֹות ַעל ָּכל ַּדְרֵכי ְּבֵי ָאָדם ָלֵתת 
הכוות  (ירמיהו ל"ב י"ט) .ְלִאיׁש ִּכְדָרָכיו ְוִכְפִרי ַמֲעָלָליו

הקב״ה הוא אשר לו גדול העצה, עייו   ירמי:
פקוחות על איזה אופן ישם לאיש כפעלו 

מעט,  או מעט  וכמעשהו, אם בפעם אחת
אוהבו פרע מעט   תהלים קל"ו) -(ילקוט שמעוי  וכמשז"ל

מעט, שואו גובה ממו עשיר בשורו עי בשיו 
  אלמה בתרגולתה.

מדחה במדרש, כשהשטן מקטרג אל ישראל, 
אותו הקב"ה עד ראש השה, ובראש השה 
אמר לו הקב״ה הביא לך עדים, ומביא 
החמה, א״ל הקב״ה אין ע״א אמן חוזר 
לבקש הלבה, ואיו מוצאה שהיא כסית, 

משה רביו  (מסכת ברכות ל״ב) דאמרי חז"ל
הטוב   המלץ טוב בעגל ודי זהב ששפע  ע"ה

גרם להם שיבעטו והקב״ה הודה לו, 
 (הושע ב' י' כסף הרביתי להם וזהבו שאמר:

אדם השרוי בעוי ובדוחק   הראה שחטאות )
הוא גדול ממי שחוטא על ידי שהוא משופע 
ברב טוב, והה החמה משל אל ההצלחה, 
והלבה להיפך אל מי שחשך לו כבלילה, 
וזשז״ל שאמר הקב״ה ללבה הצדיקים 
יקראו בשמך כי קטן יעקב וכו׳ דוד הוא הקטן 

י יאות עיותא לישראל, שעל ידי זה וכו׳ כ
ימעדו בתומם, וז״ש המדרש השמן מביא 

ואמר הקב״ה זה דרך האדם  החמה לעדות
שיבעט משפט רב טוב, לך הביא ראי׳ שחטאו 

ומבקש השטן ללבה שתמיד   גם בדחקותם
  ואיו מוציאה.  על זה

ֵמַאֲחֶריָך ֵלאֹמר ֶזה ַהֶּדֶרְך ְוָאְזֶיָך ִּתְׁשַמְעָה ָדָבר 
(ישעי' ל׳   ְלכּו בֹו ִּכי ַתֲאִמיּו ְוִכי ַתְׂשְמִאילּו.

הכווה שבודאי מאדם גדול מקבלים  כ״א)
ההגתו והולכים אחרי דבריו, אמם אם אין 
המהיג כל כך מגדולי החכמים עם כל זה 
אמר שראוי להיות דבוק בההגתו 

מכל איזהו חכם הלומד  וכארז"ל:
מכל מלמדי השכלתי  (תהלים קי"ט צ"ט) שאמר  אדם

ואם כן זהו  (מסכת אבות ד' א') שיחהכי עדותיך 
ואזיך תשמעה דבר   שאמר הכתוב:

דהייו אף אם המדבר הוא במדרגה   מאחריך,
זה הדרך  פחותה ממדרגתך תשמע לו באמרו:

  אגדה) (חידושילכו בו: 

  

  

  

קעט איר  26$טיהן לטובות שמת צדיקים, פאר בלויז ודי גרעסטע סגולה לכל עיים איז צ
וערט  ווואס עס האבען די זכות היום פאר הצלחה בכל עיים, אדער לע" אייערע קרובים וכד' 

 רופט שוין ,ן א יעדען טאגביי טויזעטער מעטשאיבער די וועלט געזעהן 

 1866-368-6724 
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   ה"קרחל היארצייט של ה מנחם אב י"אהיום 
  בעל פלך הרימון מפאריטש

 זי"ע הלויהלל ב"ר מאיר  רבי
זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמןרכ"ד תי"א מנחם אב סתלק לגנזי מרומים נ  

  ו זי"ערבינו הרה"ק רבי הלל הלוי מפאריטש בעל פלח הרימון זי"ע מגדולי משפיעי חב"ד נולד בעיר חומץ בשנת תקנ"ה לאביו הגה"ק ר' מאיר מאליסאו
רביו היה גאון וחסיד מקובל ומלחין ומשפעי 

על   כהלל, מסר פשו אפילו  עיו ושפל ברך
דקדוק קל של דברי סופרים ועל ההגה טובה 
שההיג בפשו, עד חצות היום עסק בתורה 
ל ותפילה, ולאחר מכן פתח את דלתות ביתו לכ

דורש והשתדל מאוד לסייע ולהטיב לעיים 
ועשה הרבה לפדיון שבויים ולהחזקת אשי 
הצבא היהודים, מילדותו שקד על לימוד 

התורה וקרא "העילוי 
מחומץ". למד אצל 
הרה"ק ר' אברהם דוב 
מאווריטש בעל הבת 
עין זי"ע, וכבר בגיל 
שלשה עשר היה בקי 
בש"ס ופוסקים, למד 
 ספרי קבלה והיה בקי

בכל כתבי האריז"ל, 
והג אף להתפלל 
בכווותיו. וכמהג 
המקובלים התהג 
בפרישות ועסק 
בתעיות, גלויות 
וסיגופים. לאחר מכן, 

 בעקבות אביו.
תחילה סע להרה"ק ר' מרדכי טווערסקי 
מטשערובל זי"ע והכל ללכת בדרכי 
החסידות, ואחר כן לאדמור"י חב"ד ובפרט 

סאהן האדמו"ר להרה"ק ר' דוב בער שיאור
האמצעי מלובאוויטש זי"ע ולהרה"ק ר' מחם 

  מעדל מלובאוויטש בעל צמח צדק זי"ע.
מספרים על רביו שלאחר פטירת הרה"ק ר' 
שיאור זלמן שיאורסאהן מלאדי זי"ע בעל 
התיא הקרא "דער אלטער רבי. רצו 
החסידים לקבלו עליהם למהיג ומורה דרך, 

ו החסידים וסע רביו לאותו עיר שהי
מקובצים שם, ועל הדרך תגלה אליו הבעל 
התיא זי"ע וביקש ממו שלא יקבל 

האדמו"ר   ההתמות אלא ימסרו לבו
האמצעי, וחזר רביו מדרכו. ואמר אחר כך: 
כי על זה שלא תמה פרס אין הוא מתחרט, 
אבל על המדריגות והשגות שזכיתי בעת 
ח שעליתי על העגלה לקבל השיאות, ולק

. (שמן יממו על הדרך בחזרה, על זה כואב לב

  ראש)
רביו הלחין יותר מעשרה יגוים, והלחין ושר 
יגון מיוחס שזכה להיות חד מהתלמידים 
המובהקים של האדמו"ר האמצעי זי"ע 

  והאדמו"ר הצמח צדק זי"ע.
האדמו"ר האמצעי מלובאוויטש זי"ע מיה 
 רביו למשפיע ושלח אליו בחורים להדריכם

בדרך החסידות וכמו כן עשה כך האדמו"ר 
הצמח צדק מלובאוויטש זי"ע וזכה להיקרא 

  עד היום "גדול משפיעי חב"ד".
רביו התיישב בעיר פאריטש בשת ת"ר 

מסופר כי ושימש בה כרב ועל שמה התפרסם. 
אחד מממקורביו היה רגיל לשהות אצלו 
בשבתות והיה שאר גם ביום אחד 

השוק" ולאחר מכן  שלאחריה, שהיה "יום
היה חוזר לביתו. פעם 
אחת מיהר רביו 
לאכול סעודת 
שלישית בשבת מיד 
אחרי מחה, שלא 
כמהגו. מיד שאפשר 
היה להתפלל מעריב, 
הוא מתפלל ולאחר 
מכן האיץ באורח 
שיסע מיד לביתו. 
האורח לא ידע מה יום 
מיומיים, אך לא שאל 
מאומה וסע מיד 
לביתו. בבואו, מצא את 

משפחתו כפותים  בי
וקשורים בחבלים. 
כשהתירם, סיפרו לו בי הבית: כי התפלו 
עליהם שודדים, כפתו אותם והחלו בפעולת 
שוד, כאשר פתאום פלה עליהם אימה ופחד 
ומלטו על פשם במהירות כזה, שאף לא 
טרחו להתירם מחבליהם. היה זה בדיוק 

   (פלאות של ר' הלל). אחרי תפילת המחה של שבת
ולאחר עזיבת הגה"ק ר' ברוך מרדכי אטיגר 
זי"ע את כהותו בעיר ברויסק הסמוכה קיבלו 

  את רביו להיות כרב ואב"ד שם.
בשת תרכ"ד ערב תשעה באב היה רביו 
בעיר יקולייב, ובאותו השה היה תשעה 
באב ביום חמישי, ורביו הרגיש חולשה 

(שלא אסרו  ולאחר הצום שאל: היכן היו הרבים

והיות שהג שלא לצאת לדרך ביום  עליו לצום)
שישי ערב שבת קודש ביקש שיעבירו אותו 

לעיר חרסון, והגיע לחרסון לפי   במהירות 
חצות ערב שבת קודש, ולמחרתו ביום השבת 
שבת חמו י"א מחם אב החזיר שמתו 
הטהורה להבורא ב"ה והיה אז בן ששים 

  ותשע שים, ומו"כ שם 
אמרי ועם, פלח  רביו חיבר ספרי

מאמרי   ליקוטי ביאורים,   הרימון, 
השתטחות, בריש הורמותא דמלכא, הקדמת 

  דרך החיים.
בימיו גזרה המלכות גזירה לגוז את שער 
הפיאות, ומצא מוסר אחד שהלשין על רביו 

להשלטון המקומי, שהוא איו מקיים את 
הפקודה, ורצו לגזזו בעל כרחו, ורביו כיסה 
בחוזק בשתי ידיו הק' את הפיאות ולא תן 
בשום אופן לגזוז. והיה בצרה גדולה מאין 

ה, עד שמצא איש פשוט אחד חייט לפי כמו
אומותו, ובא והציל רביו, ורביו בירך את 
החייט שבשכר זה יהיה אחרי מאה ועשרים 
שה קבור סמוך אצלו, עבר זמן רב מאותו 
מאורע, ובאחד מימות החורף יום סגריר ורוח 
סערה מת בהקדש בעיר חרסון עי אחד לא 
ת ידוע, תעצל השמש החברה קדישא ללכ

ביום סגריר שכזה אל הגבאי ולשאלו באיזה 
מקום לקבור את הפטר, והלך בעצמו וכרה 
לו קבר לפי ההזדמן במקום פוי שמצא וקבר 
שם הפטר, כעבור יום ויומיים ראו פתאום 
שאצל רביו יש קבר חדש אחד. הוברר, 
שאותו עי מההקדש קבר אצל רביו, 
, התרגשות גדולה קמה בעיר לרגל מקרה זה

עי מההקדש מארחי פרחי שאיש איו יודעו 
ואיו מכירו כאן יהיה קבור בשכות עם 
הצדיק? איך אין אחר מעשה כלום, אין חכמה 
ואין עצה, להוציאו מקברו אסור על פי דין, 
רצו לכל הפחות להיוודע מה טיבו של עי זה, 
מצאו בפספורט שלו שמו ושם אביו ושהוא 

לפריטש: כך  מפאריטש, עמדו וכתבו מכתב
וכך, הודיעו א לו, לפחות, מי הוא הפטר 
זה, ותקבלה תשובה, שהוא אותו החייט 
שלפי שים רבות תברך מרביו שיקבר 

  סמוך אצלו.
שאר אחריו בו הרה"ק ר' זלמן זי"ע שפטר 
בחיי אביו ורביו התגדל בו הרה"ק ר' פחס 

  אמןזכותו הגדול יגן עליו ועל כל ישראל  זי"ע.
  רפואה על ידי ר שעווה בבית המדרש

פעם ביקר רביו בעיר קריצוב, פה אליו אדם 
שראשו היה טוי על צידו וביקש מרביו 
ברכה שיתרפא, צוה רביו שימדדו את ראש 
של אותו אדם בחוט, ומהחוט יעשה פתיל לר 
שעווה שידלק בשעה התפילה בבית הכסת. 
הם עשו כדבריו וככל שהר הלך וקטן, כך 

    ט.חזר ראשו של האיש והתישר לאט לא
והג היה רביו לפתח ספר בשעת אכילתן 

בספר, ומערו ולעיין הו, אחרי כן היה אוחז 
בחזקה מכל פרורי הלחם שפלו לתוכו. 
בהזדמות הסביר כי הוא עושה זאת כדי 
לזכות לקיים מצות זכירת יציאת מצרים 

(לקוטי  .במעשה בפעול, בכל יום הימות השה

  רשימות)

לע" מרת לחודש מחם אב תדב 
יעטא בת ר' שמואל ע"ה פטרה 
  ח' מחם אב תש"פ תצב"ה
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ה"קגהיארצייט של החל מנחם אב  י"בהיום   
 אבד"ק בריסק דליטא

זי"עאריה לייב ב"ר יוסף  רבי   
זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמןי"ב מנחם אב תקצ"ז סתלק לגנזי מרומים נ  

דק"ק רבינו הגה"ק המפורסם מופת הדור עמוד בית ישראל שר התורה אבן ישראל פאר ישורון רבי אריה לייב קאצינעלנבוגען אב"ד ור"ם 
בריסק דליטא זי"ע אחי הגה"ק ר' שאול אב"ד ווילנא (מסופר כי אמו של רבינו היתה רגילה לומר: שני בנים לי, האחד אינו קורא את 
שמע והשני אינו מברך על המזון. כי רבינו למד כל לילותיו ולא קרא שמע שעל המטה, ואחיו הגה"ק ר' שאול זי"ע שעליו מסופר שלא פסק 

ולא פירש מחשבתו מתוה"ק אף כדי רגע, גם בעת דברו עם אנשים הבאים אליו מרחוק ומקרוב, ישב בתענית כל ימיו ולא  פומיה מגירסא
ברך על מזונו.(רבותינו שבגולה) שניהם בני הגה"ק ר' יוסף קאצינעלנבוגען זי"ע בן הגה"ק ר' אברהם קאצינעלנבוגען זי"ע בן הרה"ק 

"ק ר' יחזקאל בעל כנסת יחזקאל אב"ד אה"ו אלטונא האמבורג ואנסבעק זי"ע בן הגה"ק ר' ר' דוד קאצינעלנבוגען זי"ע בן הגה
אברהם קאצינעלנבוגען זי"ע נין ונכד להגה"ק השר ר' שאול וואהל זי"ע מלך פולין ליום אחד, נכד הגה"ק רבינו מאיר מהר"ם 

שמשפחת קאצנעלבויגען נחשבת כאחת המשפחות המיוחסות פאדובא זי"ע בן הגה"ק ר' שמואל יצחק קאצינעלנבוגען זי"ע. נכון לציין 
  בישראל, להשושלת רבנית עתיקת יומין וכתב ייחוס המגיע עד לבעלי התוספות זי"ע ומשם לרבינו רש"י הק'  ועד דוד המלך חי' וקיים ע"ה

לם שוה לטובה אבד"ק בריסק דליטא משת רביו היה ארבעים שה כו
תק"ח עד יום פטירתו תקצ"ז, והי' גאון מיוחד בדורו, דור גאוים 
וצדיקים, וכל ישראל שעו עליו בדבר ה' זו הלכה, ושלשלת היוחסין 

יצאו מחלציו גאוי וגדולי הדור 
שהי' אצלם תורה וגדולה במקום 

 אחד.
שאר  העמיד תלמידים יקרים ומהם

הגה"ק ר' יעקב מאיר פאדווא  בשרו
אב"ד בריסק דליטא בעל כתות 
פסים זי"ע בן הגה"ק ר' חיים זי"ע 
בן הגה"ק ר' אהרן בעל מחת אהרן 

מאיר זי"ע בן  זי"ע בן הגה"ק ר'
חיים קאצעלבויגען זי"ע   הגה"ק ר'
ר' חיים ר' שעי'ס, בו של   הקרא

סעדיה ישעיהו   הגה"ק ר' 
אב"ד   קאצעלבויגען

ומעזריטש. בן הגה"ק  לעסלא
אב"ד  קאצעלבויגען  שאול ר' 
חעלמא ופיטשוב זי"ע בן   בראדי

משה אב"ד חעלמא. בו  הגה"ק ר'
שאול'ש  הגה"ק ר' מאיר של

אב"ד בריסק, בו של  קאצעלבויגען
  וואהל זי"ע השר ר'שאול הגה"ק

  סתלק לגזי מרומים י"ב מחם אב שת תקצ"ז, ומ"כ בעיר בריסק,
ירתו חיפשו בי העיר בריסק רב ואב"ד לממלא מקומו, ושמו לאחר פט

הגה"ק ר' יעקב מאיר פאדווא בעל כתות  עייהם על בן עירם שאר בשרו
שהוא גם מצאצאי השר שאול וואהל [כמסורת העיר בריסק],  פסים זי"ע

בשת ת"ר תמה לאב"ד בריסק, תפקיד בו כיהן עד ליום פטירתו בכ"א 
  בשת תרט"ו.  כסלו

איתא בספר הוי אריאל הספד מר על רביו זי"ע ובתוך הדברים: התבוו 
על המעלות והמדות הכבדות שהיה להרב הגאון המוח ז"ל, עולה בהם 

ורה ולתעודה, קדוש היה מרחם על כל בי דורו, הוא הגבר הוקם על לת
בדרכי אבותיו הגאוים וחסידים שהיו כמה דורות אב"ד בבריסק, עמל 
ויגע בתורה ומצות ומעשים טובים מערותו עד עת הלקחו מאתו כל 
ימיו, וכל תורותיו וחדושיו הוי לאמיתו של תורה כדרך אחיו הגאון 

תא דרגלא היה החסיד המפורסם ר' שאול מווילא זצ"ל, ודרשותיו בשב
בפלפול וחדוד רב ישרים וכוחים, ההיג את כל בי עירו ודורו במועצות 

ודעת בדרכי ה' אם לא באופן שאמרו חז"ל כשם שמצוה לומר וכ"ו, היה 
פרוש מכל עיי עולם הזה, אחילתו היה במדה ומשורה, וסגף את עצמו 

לטבל את בכמה עייים, בכל יום אף בחורף במים המקופים לא החסיר 
עצמו במקוה מים קודם התפלה, 
היו עיו גדול למאד בחת ושפל 
ברך עם כל אדם ובפים 
מסבירות, וכגד זה היה דעתו 
גדול בדבר הוגע לה', ווסף 
לקדושתו וחסידותו היה חכם 
גדול ופלא למעלה להשכיל אף 
בכל עיי תבל והיה לכל הבאים 
אליו מרחוק ומקרוב כעצת אשר 

וג"ו. ואם כי דבריו ישאל איש 
הוי מיעטים מאד אכן כל דבור 
היוצאת מפה מפיק מרגליות היה 
למטע אמן בלב כל השומע אשר 
יפרד למעיין ישועה ותועלת רחב 
ידים, ותקיים בו רצון יריאיו 
יעשה וג"ו. ועכ"ז לא פסק פומיה 
וכ"ו גם בעת דברו עם האשים 
הי' לבו פתוח כספר ושפתותיו 

שוה בתואה  עות בתורת ה'
ומשיב שלום להדוברים אתו ככה הי' משפטו כל הימים בהשכלה 
פלאה לא יכר וודע לאיש אחר כ"א להמירגלים אצלו, כל השאלות 
הבאים לפיו הוא במשפט הראשון כיון להלכה כוה, וכל גאוי הדור 
התעשקו בתשובותיהם בארוכה והוכרע אח"כ הלכה כמותו בכל מקום, 

בכל אשר פה, היה שוא בצע בתכלית הרחוק ומפזר גדול  וה' היה אתו
שאלו באיים וראו המצא כזה   בצדקה ובג"ח לכל אשר פשט ידו,

להשתבח, ועתה חטאתיו מעו הטוב ממו, אבד חסיד, וישר אין, גדע 
קריו, סתמו מעיות החכמה, וחשכו הרואות, וגדול כים שבריו, אין 

מחזיק בידיו, מי יורע דעה, מי יבין שמוע, לו מהל בתורה ועבודה י
לפקיח עייו, ואחו גששה כעורים קיר, איזה בית הרואה יגיד לו 
דרכיו, איזה דרך ימשכו אור להחיות פשיו, ועתה אשמותיו הסיעו 
אותו ממקומו, וכל השלשה הפלאות באה עליו ביום אחד, אהה. גועו 

אין עיים גששה, ימי חייו חייו, ועתה כולו אבדו, מה בצע בחייו, כ
פשו יבשה, בטלה בחסידות, בטלה הפרישות, היום הזה יום שואה 

  זכותו הגדול יגן עליו ועל כל ישראל אמן . הה ומשואה, יום חושך ואפילה
  
  

  

הר"ר לע"תדב היום
שמואל דוד ב"ר יוסף ז"ל 

 תצב"ה
ולע" מרת שיידיל בת 
הר"ר ישראל ע"ה תצב"ה

תדב לחודש מחם אב לע" מרן רביו 
הרה"ק רבי יואל בן חי יו"ט מסאטמאר 
 זי"ע סתלק כ"ו מחם אב תשל"ט תצב"ה
ולע" מרן רביו הרה"ק רבי משולם פייש 

 עב"ר מרדכי הלוי וצירל מטאהש זי"
 סתלק כ"ז מחם אב תשע"ה תצב"ה

זיין א טאג אדער א חודש אידן האבן שוין געזעהן ישעות מיטען מנדב 
שטאט אבער  צו מנדב זיין אין אשוין  דעם הלולא דצדיקיא, רופט

ן זיין פאר ימג ועט זיכערזכות הצדיקים והאיבער די גאנצע וועלט 
.א רופטאייך עב"ג בב"  

1866- 6724-368
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ה"קרחל היארצייט של המנחם אב  י"ג מיטוואךהיום   

 בעל ויחי יוסף מפאפא
זי"עיוסף ב"ר יעקב יחזקיה  רבי   

זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמןי"ג מנחם אב תשד"ם סתלק לגנזי מרומים נ  
רבינו הרה"ק רבי יוסף גרינוואלד בעל ויחי יוסף אדמו"ר קהלות יעקב פאפא זי"ע נולד ביום כ"ד אלול בשנת תרס"ג בעיר צעהלים 

יעקב זי"ע בן הרה"ק משה גרינוואלד בעל ערוגת הבשם אב"ד חוסט זי"ע בן הגה"ק ר' עמרם לאביו הרה"ק ר' יעקב יחזקיה בעל ויגד 
  זי"ע נכד הגה"ק ר' יוסף מטשעטשאוויץ זי"ע גיסו של הגה"ק ר' עמרם חסידא זי"ע ולאמו הרבנית הצדיקת מרת שרה רבקה ע"ה

יו עמוד ההוראה, רביו היה גאון צדיק חסיד וע
הוא הגבר אשר האיר עיי ישראל באור קדושת 
תורתו ומשחר עוריו מסר פשו להרביץ תורה 

וכון לציין מה שאמר אביו  ויראת שמים וחסידות,
על רביו בו: מיין ר' יוסף איז קיימאל קיין קיד 
ישט געווען, א קדוש מרחם אמו געווען. דאס 
ערסקייט זייע, זיין יראת שמים משחר טל 
ילדותו אלץ קליין קיד, איז געווען ווי פון א גרויסן 

מרחם אמו. הרציות [בי ר' יוסף מימיו לא עשה מעשה ילדות, קדוש מעטש! 
שלו, היראת שמים שלו עוד בהיותו ילד קטן, היתה כשל אדם מבוגר!] (רשומים 

העמיד הרבה תלמידים הגוים ג' דורות  בשמך)
ישרים, מרן 
רביו הרה"ק 
רבי משולם פייש 
סג"ל אבדק"ק 
טאהש בעל 
עבודת עבודה 
זי"ע. חושב עצמו 
כתלמידו, וכמו 
 שכתב בספרו:

אחר פורים 
סעתי תש"ו 

לשהות בעיר 

סאמבאהטהעלי, שם שהה הגה"צ רבי יוסף 
גריוואלד זצ"ל אבדק"ק פאפא עם הישיבה שלו, 

(עבודת עבודה שיחות  .בעיר זו שהיו עד אחר חג השבועות
 קודש)

במיוחד זרז רביו את בי הישיבה שישכימו 
ללמוד כל יום באשמורת הבוקר לפי התפילה. 

של הרה"ק רבי צבי בעין זה הזכיר פעם דבריו 
הירש מזידיטשויב זיע"א, שפירש במאמרם ז"ל 

דפת שחרית מבטל צ"ג חלאים  ק"ז) (מסכת בבא מציעא
התלויים במרה, דהכווה שילמדו תורה קודם 
התפילה, כי 'פת' בגימטריא 'תלמוד', והיא גם כן 
סגולה לבטל מעצמו חלאים רעים. והיה רגיל 

מעדל לספר עובדה אחת מהרה"ק ר' מחם 
שמול ביתו התגורר גוי אחד, פח   מרימיוב זי"ע

במקצועו, שהיה קם בהשכמה בכל בוקר ומכה 
בקורסו על הסדן לצורך פרסתו. באחד הימים 
הבחין הרבי ר' מדלי שהגוי הקדים אותו 
והשכים לפיו לעבודתו, וישא קל וחומר לפשו: 
מה אם גוי זה לצורך חיי שעה מקצר כל כך 

ה, אבראתי לעבודת השי"ת על אחת בשיי ש
כמה וכמה. התחיל איפוא להשכים בשעה יותר 
מוקדמת, אבל הגוי השכן תקא בו ויסה 
להתחרות שישכים לפיו, ולהבדיל הרבי ר' 
מדלי הוסיף אומץ והקדים עוד יותר, והמשיכו 
להתחרות אהדדי עד שלא ותרה לגוי לשיה כי 

וד בזה, וימת. אם שעה אחת, ולא היה מסוגל לעמ

עכשיו גילה הרבי ר' מדלי שהס"מ הוא אשר 
(תולדות  ויהי לפלא. תלבש בגוי זה על מת לסותו,

  בעל ויחי יוסף' ח"ב עמוד קז)
גדר גדרים ועמד בפרץ להעמיד דת תורה הקדושה, 
בפסקי הוראותיו ותשובותיו האיר פי תבל, 
השאיר אחריו ברכה חיבורים יקרים ה"ה שו"ת 

על ד' חלקי שו"ע, ויחי יוסף על התורה  -ן יוסף ויע
על מסכת מקוואות,  -על מועדים, ויחי יוסף  -

על מסכת פסחים, שירי מצווה  -חידושי שמעתתא 
דפס בתוך ספרי אביו ויגד יעקב, קוטרס קלח  -

ספח אל הגדש"פ אגודת אזוב ,קוטרס  -של אזוב 
ספח אל ספר  -קה בשם 

יא ערוגת הבשם על סוג
פתיחות  -אאחע"א, פתח טוב 

 -לבי הישיבה, דרכי יוסף 
עייי מוסר ויראת ה'. רבים 
הרו אליו לחסות בצל כפי 
קדושתו ולהתחמם לאורו, 
והו ממו עצה ותושיה 
בועם אמרותיו, לימד דעת 
את העם חכמת ומוסר, 
והשריש אמות ה', ורבים 
השיב מעון, תפלותיו ברשפי 

קירב בי אש עוררו לבבות, 
ישראל לאביהם שבשמים, 
בצדקה וגמילות חסדים 

  הפליא לעשות,
מילא מקום אביו בק"ק עדת ישראל ובישיבה  

  הרמה דפאפא.
"ד  אחרי ימי הזעם הורא אשר יצל ממו בס

לזכות את הדור קיבץ וריבץ תלמידים יתומים ויהי 
וכון לציין מה שכתב הגה"ק להם לאב ולפטרון. 
וגאר גאב"ד חוג חתם סופר ר' יצחק שלמה א

זי"ע: רביו היה לו לאב רחום וחון בפועל ממש, 
שטיפל במסירות ודאג לו האהבה אין קץ, ולא 
חסך בשום יגיעה ומאמץ עבור תלמידיו, בהיותו 
מספק לו כל צרכו הגשמיים, וממלא כל 

   (רשומים בשמך) .חסרוו
חזר והקים עולה של תורה בעיר ברוקלין ויסד 

הלתו הקדושה קהלת יעקב ומוסדות תורה ק
ויראה לבים ובתי חיוך לבות לשם ולתהלה 
ומוסדות תולדות יעקב בירושלים, ולאחרוה זכה 

  ויסד קרית פאפא.
מלפים היה דומ"ץ וריש מתיבתא בק"ק 
סאטמאר גם שימש בכתר הרבות ור"מ בעיר 

  סאמבטהעלי, אטווערפן כולן שוין לטובה.
רביו היה מגדולי חסידי בעלזא. וסיפר בעת 

הרה"ק ר' אהרן  שרביו כס לראשוה אצל
רוקח מבעלזא זי"ע לקודש פימה, ביקש מאתו 
שירשהו לברך ברכת שהחייו בשם ומלכות על 
שמחת ראיית פיו, אולם הוא השיבו כי אביו 
הרה"ק ר' ישכר דוב מבעלזא זי"ע היה אומר דלא 

די במה שאומרים: ברוך השם  הגין לברך, וכי
דעתו של  וואס מ'זעהט זיך. מכיוון שלא תקרר

רביו בזה, ולא היה יכול לעצור סערת התרגשותו, 
אמר: אבער כ'קען מיך ישט אייהאלטען! מיד 
קם מהר"א מבעלזא מכסאו ועמד על רגליו, ופתח 
רביו בברכת שהחייו השם ומלכות, ומהר"א 

  (תולדות ויחי יוסף) .מבעלזא עה אחריו אמן
בשת חייו האחרוה בליל כל דרי ביקש מקהל 
עדתו: העתירו א בעדי. ואך בי דורו לא זכה לכך, 
וסתלק לגזי מרומים בליל שבת קודש י"ג מחם 

  מוחתו כבוד בקרית פאפא. אב תשד"ם
יעקב יחזקיה ממלא   שאר אחריו בו הרה"צ רבי

ה"צ ר' מקומו כאדמו"ר מפאפא שליט"א, הר
ישראל מחם אב"ד קהל קהלת יוסף בארא פארק 
זי"ע, הרה"צ ר' אהרן דומ"ץ הקהילה 
וויליאמסבורג זי"ע, וחתיו: הרה"צ ר' משה 
רויזער אב"ד טערצאל מאסי שליט"א, הרה"צ ר' 

  אב"ד לימוב שליט"א יעקב שלמה מייזליש
  זכותו הגדול יגן עליו ועל כל ישראל אמן

  דרך צחותמתורתו של רביו ב
פעם אחת אמר בעות צדקו: הי חושש שאתם 
מבלים כל כך זמן לכתוב התורות שלי, והי גורם 
לכם ביטול הזמן, והזכיר מילתא דבדיחותא הידוע 

 (תהלים צ"ו י"ב) ָאז ְיַרְּנּו, ָּכל ֲעֵצי ָיַער  על מאמר הכתוב:
כי לעתיד לבוא יתגלה דרך האמת והחיבורים 

י דרך האמת יתבערו מן שתחברו שלא על פ
העולם, ואם כן לא יזקקו את עצים להסקה, 
דיהיה אפשר להשתמש בחיבורים הללו להסקה, 

  ולהכי ירו כל עצי היער.
  סגולה

בעת הקבלת פים בבית    בחורף האחרון לימי חייו
פלארידא, ובתוך הדברים מדרשו כאשר שב מעיר 

אל יפטר אדם  אמר אז לפרש המדרש פליאה:
מחבירו אלא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך 

הלכה כרבים.  מאי הלכה יחיד ורבים, זוכרהו,
ותוכן הדברים דכאשר מתפרר מהכלל והולך לדרך 
בריחוק מקום אז כדי שיהא לו שמירה העצה 
ר שיכלול עצמו עם הרבים ועל ידי זה עשה מקוש

עם הרבים ויש לו זכות הרבים, ועל כן הסגולה 
לפטור עצמו מחבירו מתוך דבר הלכה, כי התורה 
הוא דבר רוחי וברוחיות לא שייך הפסק מקום, 
ואפילו כשרחוקים זה מזה, מכל מקום התורה 

יש לו כח הרבים, וכמו  מקשרם אהדדי, ועל ידי זה
כן שייך גם לי שהייתי מופרד מכם זה איזה 

ות אבל ב"ה אף גם זאת בהיותי בארץ שבוע
מרחקים היתה פשי קשורה אליכם על ידי 
שתמיד זכרתי מהלימודים שלמדו ביחד ובטח 
גם אתם לא מש מזכרויכם מה שאי למדתי 
עמכם, אל כן במשך כל זמן פרידתיו אף שהייו 
רחוקים זה מזה היה התקשרות בייו על ידי חלק 

לו הייו ביחד.התורה הקדושה, וחשב כאי

   Mosdoss@gmail.comך די יארצייטען אימעלט צויבאקומען טעגלצו     



 

 

 ביינו הרה"ק רנתנדב היום לע"נ רב
צבי הירש ב"ר אהרן בעל אך פרי 
תבואה זכותו הגדול יעמוד לו עד 

נסתלק לגנזי מרומים י"ד  עולם 
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ה"קגחל היארצייט של הי"ד מנחם אב היום   
 בעל גבעת פנחס ראב"ד קראקא

זי"ע ב"ר משה יעקב פנחס אליהו רבי   
זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמן תר"ףי"ד מנחם אב סתלק לגנזי מרומים נ  

שמעון סופר זי"ע. אחי הגה"ק רבינו הגה"ק רבי פנחס אליהו דעמביצער בעל גבעת פנחס זי"ע ראב"ד קראקא תחת דגלו של הגה"ק ר' 
משה יעקב ראב"ד קראקא בעל מימי הדעת   ר' יקותיאל זלמן בעל יד יקותיאל זי"ע נולד בקראקא בי"ט אלול שנת תר"ט לאביו הגה"ק

א בן הגה"ק ר' יקתואל זלמן דעמביצער זי"ע. מקובל שרבינו היה מצד אביו הק' נכד רבינו הגה"ק רבי משה איסרליׂש בעל הרמ" זי"ע
זי"ע ומצד אמו הרבנית הצדיקת מרת טויבא אסתר ע"ה מצאצאי הגה"ק ר' יצחק איילנבערג דרשן ודמו"ץ קראקא זי"ע בימי רבינו 

הגה"ק רבי רבי יואל סירקיש בעל הב"ח זי"ע ואחר כן אב"ד ניישטאט ליסא זי"ע. כשנכנסת לבריתו של אברהם אבינו ע"ה נקרא שמו 
ספר הברית השלם זי"ע שנסתלק שם ביום ג' דחוהמ"פ שנת תקפ"א בעל "ק ר' פנחס אליהו הורביץבישראל פנחס אליהו על שם הגה

רביו היה חריף ובקי גאון מופלג ובעל הוראה 
מפורסם חסיד ועיו, למודו בתורה הקדושה 

ובכל פעם אמר עיין היתה בדחילו ורחימו 
היטב ומי יודע אם אזכה עוד הפעם ללמוד 

ר לימים הוא, וכך ישב זה, כי לא איש צעי
במקומו תקוע כיתד במקום אמן, ולא 

 הפסיק משתו אף רגע אם לא לצורך.
ומלבד גודל טרדתו למד עם הקצבים בחברה 
זובחי צדק דיי יקור, ובקש מהם שאל 
יתרשלו בדבר כי הוא עון פלילי וגודל העון 

  משוא.
בדמי ימיו   בהיותו בן י"ד שה סתלק אביו

ד שים ביום כ' מחם בן מ"  בהיותו
הגה"ק ר' יקותיאל  תרכ"ג, ואחיו הגדול אב

  זלמן בעל יד יקותיאל זי"ע גדלו בדרך התורה.
בשת תרכ"ז י"ד שבט בא בקשר החיתון עם 
זוגתו הרבית הצדיקת מרת אסתר פייגל ע"ה 
בת הגיד הר"ר אברהם יהודה גאלדמיץ ז"ל 
ובראש חודש מרחשון שת תרכ"ט היתה יום 

ו הגביר זמן חתו אכל על שלחן חותתו, רבי
רב, ולמד אומות השוחט ובודק, וכאשר 
תודע הדבר להגה"ק ר' אברהם יעער ראב"ד 
קראקא בעל צלותא דאברהם וברכת אברהם 
זי"ע חרה עליו ואמר לו: הח מלאכת השו"ב 
מידך כי עטרת הרבות הולמתך, וכה עברו 

שכמו ימים רבים ומצבו החמרי היה רע ויט 
לסבול ברוח שוקטה ופש שאה את כל 
התלאות הוראות בלחץ זו הדחק בפרסת י"ג 
פשות, אם כי מצבו הוטב מעט כאשר תמה 
לדיין בקראקא בשת תר"ן, עם כל זאת לא 
היה לו כל סיפוקו לחם לפי הטף עד אשר 
תמה בשת תר"ע למלא מקום אב"ד 

  וראב"ד קראקא ואז היה לו פרסה בכבוד.
יותר משלשים שה לא ישן במטה, ומדי 
שבוע בשבוע בליל ה' ומוצאי מוחה דד שה 
מעייו וסיפר תלמידו המובהק הגה"ק ר' 
מחם מעדיל קירשבוים זי"ע פעמים רבות 
כשבאתי בבוקר אמר לי שאמתין עד שיקום 
משתו, ולא עברו ה' מיוטין, וקם ממשכבו 
ורחץ והגיד ברכת התורה וקריאת שמע 

ותומ"י למדו, וקבעו השעור ללמוד ג' שעות 
שלימות וכאשר עברו זמן השלש שעות אז 
עשה חשבון, באמצע הלמוד באה אשה עם 
שאלה, ואחר כך עשן את מקטרתו, ועלה הסך 
הכל מה ביטול ט"ו מיוטין, עם כל זה 
השלים משתו לג' ורבע שעה, וכן היה דרכו 
בכל לילה ולילה עשה חשבון הפש 

לות החמורות אשר באו לפיו. מהשא
ודכירא מעשה באשה אחת שבאה אצלו 
קודם חג הפסח עם שאלה, וביתו היה מלא 
מפה אל פה והאשה דחפה אל מקומו כדי 
שתהיה מהראשוים ויפטר אותה תומ"י, 
וצעק עליה: חוצפה גדולה אשה תדחק את 
עצמה דרך אשים ובפרט כי באה באחרוה, 

, ובלילה בין והאשה הלכה בכעס לביתה
חשבון פשו התחרט ואמר: מי יודע אולי 
גרמתי שלא תלך לשאול עוד שאלות, ותומ"י 
הלך לביתה, וביקש ממה שאל יחר אפה, כי 
טרוד היה מאוד ובלא דעת קצף עליה, וביקש 

  .מאתה סליחה
כמו  התמדתו בתורה הקדושה היתה גדולה

תלמידו המובהק הגה"ק ר' מחם   שסיפר
בוים זי"ע עד שפעם אחד עת מעדיל קירש

למדו בא אליו רב אחד מפורסם שיחתום את 
עצמו על תעודת רבי, שהוא היה מי"א 
המויים מטעם הממשלה לתת רשות 
והורמא להיות רב ולפטור מלמלא חובת 

קש מאתו הצבא על פי סיעף כ"ט, ורביו בי
שאל יחר אפו, במה שלא יכבדו בישיבה 

שעורו, וזהו חלקו ובלויה, כי עתה הוא זמן 
מכל עמלו, וכל העיר עליו, ואם לא ילמוד לא 
ידע להבין ולהורות על כן זאת יסלח לו, 
וכמובן הרב הלך בלא ישיבה ולויה, וכאשר 
הלך אמר רביו לתלמידו: הלא הרב הזה הוא 
גם כן מורה לעדתו ומתי הוא לומד? לומר 
שיש לו זכות אבות? זכות אבות בלא למוד 

, ולבסוף בא לידי החלטה כי בטח עילאיו מו
  לומד כל הלילה.

יושר לבבו ידוע עת סע דיין אחד מקראקא 
וויאה והתמהמה שמה ב' שים, ורביו 

כחוי על פקסו כתב מדי יום ביומו סכום 
מהמעות שפל לו מדין תורה, וכשבא הדיין 
בחזרה אז הראה לו החשבון ותן לו המעות 

  היה שם. המגיע על חלקו, אם כל לא
יותר מחמשים שה היה מגיד בבית המדרש 
בעל הב"ח זי"ע וכארבעים שה דרוש דרש 
בבית הכסת דר"א בר"י, וכמעט לא היה שום 

  בית הכסת ושום חברה שלא דרש בה.
ביום ג' מחם אב י"א ימים קודם פטירתו 
[אם כי היה חולה מסוכן מסבת מחלת הסרטן 

ה בבית דרש דרשה מרצבגרון שפטר בה] 
הכסת הישן דקראקא בדבר חובות היהודים 
להממשלה ששבה לתחיה ויחס הטוב אליהם 

(כמבואר בתשובות מהר"ם מיץ סימן ס"ג  בשים קדמוות,

וביום ה' הלך לידידו ו בתשובות רמ"א סימן ס"ל, צ"ה) 
רפה"וו ז"ל ויצוהו שלא להיח עליו ספר, 
ושלא להספידו בפיו רק זקן אחד מידידיו 
[ותו עייו בר' גוטמאן קארבלום ז"ל אשר הספידו ביום א' פרשת ראה 

וגם לקברו כ"ד מחם אב בבית המדרש דר' שם מאיר דיין ז"ל] 
על קבר אביו בעל מימי הדעת, ושלא לכתוב 
על מצבתו רק תואר הרב, וליתן הש"ס שלו 
לבית המדרש ראדאמסק ישן אשר התפלל 

ת אחרי שם, ובי"ב מחם אב בשעה השישי
הצהרים שי ימים קודם פטירתו הוציא פסק 

ואחר כן גבר עליו חליו  דין להלכה ולמעשה,
עד אשר יצאה שמתו בטהרה לגזי מרומים 

 5ביום ה' י"ד מחם אב שת תר"ף בשעה 
צהרים וקבר למחרתו ביום ערב שבת   אחר

וכרוח הקדוש זרקה בו אם כי כתב  קודש,
צע הדרוש הפסיק באמ  דרשותיו עלי ספר

לל"ג בעומר וסיים: כד ח פשיה ואמר 
  טהור, וממילא הוי הדין טהור.

  זכותו הגדול יגן עליו ועל כל ישראל אמן
  מתורתו של רביו

(מסכת  גדול ההה מיגיע כפו יותר מירא שמים

גדול ההה מיגיעו שהוא חסיד ויש לו  ברכות ח')
יותר האה מהמצוה, ממי שהיא ירא שמים 

  (גבעת פחס) שהוא רק כובש את יצרו.

 
  

  

לחודש מחם אב תדב 
לע" מרת יעטא בת ר' 
שמואל ע"ה פטרה ח' 
  מחם אב תש"פ תצב"ה

תדב לחודש מחם אב לע" מרן רביו הרה"ק רבי 
יואל בן חי יו"ט מסאטמאר זי"ע סתלק כ"ו 

לע" מרן רביו הרה"ק ו מחם אב תשל"ט תצב"ה
רבי משולם פייש ב"ר מרדכי הלוי וצירל מטאהש 

סתלק כ"ז מחם אב תשע"ה תצב"העזי"
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  ה"קרחל היארצייט של החמשה עשר באב  ,מנחם אבט"ו היום 

 זי"ע ב"ר חייםמאיר נתן  רבי
 זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמן תרט"וט"ו מנחם אב סתלק לגנזי מרומים נ

יחזקאל זי"ע הרה"ק רבינו הרה"ק רבי מאיר נתן האלבערשטאם מצאנז זי"ע אחי הקדושים הרה"ק ר' יחזקאל שרגא משינאווא בעל דברי 
ר' דוד  מקשאנוב זי"ע הרה"ק ר' אהרן מצאנז זי"ע הרה"ק ר' ברוך מגארליץ זי"ע הרה"ק ר' שלום אליעזר מראצפערט זי"ע הרה"ק ר' 
  יצחק ישעי' מטשחוב זי"ע כולם בני הגאון הגאונים הרה"ק ר' חיים ראש שושלת צאנז בעל דברי חיים זי"ע. רבינו נולד בערך בשנת תקפ"ה

רביו כבר בילדותו היה כילד הפלא 
שהתמדתו וקדושתו הפליאו כל רואיו, ולא"כ 
הלך מעלה מעלה שבחרותו הי' עילוי ולמדן 
עצום בתורה ובקדושה יתירה, והג לקבץ 
אברכים מופלגים ולמד עמהם תורה כל לילה 

לה עד הבקר, ויהי איש אמת עד מאוד, ולי
שמש ברבות בעיר צאז והגליל להקל על 
אביו הק' זי"ע, ורבים הלכו לאורו והו ממו 

 עצה וישועה.
פעם בהיותו רביו עוד ילד קטן ואביו הק' 
מצאז זי"ע לא היה בביתו, וראה רביו 
חבורה בי אדם וסעים לדזיקוב על שבת 

מהם להרה"ק רבי קודש, קפץ הוא וסע ע
אליעזר זי"ע, ובבואו שם קירבו הרה"ק 
מדזיקוב מאד איידי דחביבותא דאביו הק'. 
ובאמצע הסעודה שאלו הרה"ק ר' אליעזר 
זי"ע מדוע חוטפים שיריים מכל המאכלים 
חוץ מן החלות, עה רביו מיד: משום שחלה 
קראת ראשית ואין ראשית שיריים, הרה"ק 

ע התפלא מאוד על ר' אליעזר מדזיקוב זי"
תשובתו ואמר: דער צאזער רב האט א 
קלוגען זיהן וואס ווייסט פארוואס חלה איז 
ישט קיין שיריים. לבסוף בזמן שרביו בא 
בשים לקחו הרה"ק ר' אליעזר מדזיקוב 
זי"ע לחתן לבתו הרבית הצדיקת מרת 

ע"ה שהיתה מפורסמת  (ביילא)בייליש 
בחכמתה ובצדקתה, ולעת זקתה תו לה 

  חסידים קוויטלעך.
דין ודברים בין   וסיפר שבעת התאים היה

המחותים הק' אודות הדויא, אמר הרה"ק 
מדזיקוב זי"ע להרה"ק מצאז זי"ע: ראוי 
לכבודו לכבדי ולהכע מפי, כי אודותי דיברו 

הרה"ק בשמים ולא אודות כבודו! ויתפלא 
מצאז ויאמר לו: מין לכבודו זאת? אמר לו 
 הרה"ק מדזיקוב: הלא הוא גמרא מפורשת

רבעים יום קודם יצירת הולד בת א (מסכת סוטה ב')
קול יוצאת ואומרת בת פלוי לפלוי, הרי 
בהדיא שמכריזין בשמים רק את שם אבי 

(כ"ק אדמו"ר מהר"ץ מבאבוב  הכלה ולא שם אבי החתן.

  זי"ע)
ית הצדיקת מרת ביילא ע"ה חלתה פעם הרב

מאוד ומצבה הלך והחמיר, כל התרופות 
שתו גדולי הרופאים לא הועילו, עד שהגיעו 
הרופאים לכלל יאוש, כשמוע אביה הרה"ק 

את דברי הרופאים,   ר' אליעזר מדזיקוב זי"ע

ציוה עליה שתפסיק כליל לקחת את כל 
התרופות, ומעתה ואילך תהיה יזות רק 

שיריים' שלו, היא עשתה כן, ובחסדי ה' מה'
  יתברך הבריאה וזכתה לזקה ושיבה טובה.

יזקוב בעל אמרי ועם  בי הרה"ק ר' מאיר ד
זי"ע סיפרו: דלאחר שהצליח הרה"ק מצאז 
זי"ע שיתעטרו שי ביו הקדושים בכתר 

הרבות. בו הרה"ק ר' דוד 
זי"ע תמה לאבד"ק קאשוב 
ו בשת תרי"א. ובו בכור

הרה"ר ר' יחזקאל שרגא בעל 
דברי יחזקאל זי"ע תמה 
לאבד"ק שיאווא בשת 
תרי"א. שאל הרה"ק ר' 
אליעזר מדזיקוב זי"ע את 
הרה"ק מצאז זי"ע: מדוע אין 
המחותן משתדל להשיג רבות 
גם עבור בו ר' מאיר תן? האם 
החסרון לו בשביל שהוא חתי, 
לכן אין המחותן משתדל בעדו? 

"ק מצאז זי"ע: השיב הרה
בי מאיר תן איו זקוק 
לרבות, הוא אתי במחיצתי 
ומה חסר לו ברבות בצאז, 

(דמשק . אתי עד עולם והוא יהיה

בחודש מחם אב תרט"ו  אליעזר)
חלה רביו במחלה קשה 
ששררה אז בעיר צאז ורוב 

הפגעים בה מתו מיד, אם כל זה מסר רביו 
השוככבים  עם החולאים פשו להושיע ולטפל

על ערש דוי בשביל המגיפה, ודבק בו המחלה 
ל"ע. וביום ט"ו בו גברה עליו מחלתו, והלך אל 
אביו לבקשו שיתפלל עליו, אבל מצאו ישן, 
ורביו לא רצה להקיצו וחזר לביתו למיטתו 

שלשים    וסתלק לגזי מרומים בו ביום כבן
שים בערך ומו"כ בבית החיים בצאז. 

אביו הק' אמר: אילו שאר וכאשר ודע ל
בחיים היה גדול כאחד מתלמידי הבעש"ט 

  זי"ע.
ר' שלמה   רביו שאר אחריו בן, הרה"ק

ת באבוב זי"ע, האלבערשטאם ראש שושל
היתום הקטן שלמה לקח זקיו הק' בדזיקוב 
ובצאז. וכמו כן שאר הרבה כתבי יד בחדושי 
תורה על פי חסידות וקבלה שלא הגיעו לדפוס 

  בדו במשך הזמן וחבל על דאבדין.וא

אביו הגדול הרה"ק הדברי חיים זי"ע אמר: 
שאיו יכול להתחם על בו היקר כזה, פעם 
אחת שאל את ביו הק' אם ראו את ר' מאיר 
תן בחלום? עו כולם שלא, ולימים בא 
הרה"ק ר' ברוך מגארליץ זי"ע וסיפר לאביו 
ון שהלילה ראה את אחיו רביו בחלום, והתא

לפיו שיש לו בגדים קצרים. עה לו אביו: 
הלבושים בעלמא 
דקשוט הם לבושי 
מצוות ומעש"ט 
שעשה האדם 
בעלמא הדין. ומה 
רוצה בי שהיה עול 
ימים שיהיו לו 
בגדים יותר ארוכים 
כמו לאיש זקן. 
וסיים מה הוא 
רוצה: איך האב 
איהם ארייגעגעבען 
צווישען מייע גוטע 
פרייד רבי שלום 

.(הוא ון רבי אלימלךא

הרה"ק ר' שלום מקאמיקא 

זי"ע והרה"ק ר' אלימלך 

  מרודיק זי"ע)
וגם סיפר ששאל את 
רביו אם יש לו 
שייכות עם אבותיו. 
והשיב: צו אלע עלטערן קען איך צוקוצען אר 

(הגה"ק ר' ברוך פרעקעל , צום לייפיקער זייד'ן ישט

ים אן קומען, ווען איך וויל צו א בעל ברוך טעם זי"ע)
(ברוך   זאגט מען מיר אציד ישט, ער לערעט.

  שאמר)
ט"ו שים אחרי הסתלקות רביו אמר פעם 
אביו הרה"ק הדברי חיים זי"ע: דזה ט"ו 
שים שבי מאיר תן האט ישט פארפעלט 
קיין טיש ביי מיר. שכל כך היה רגיל אצלו 

  כאילו הוא חי. 
כות ופעם אחת אחר הסתלקותו קודם חג הסו

הביאו להרה"ק הדברי חיים זי"ע אתרוג 
לתהות על קקו אם ראוי והגון לפיו, אמר: 
ו תראו לו! ואחר כן תומ"י הבחין שלא הביו 

(כוותו היתה על רביו שהיה מבין ומומחה גדול   הוכחים,

  אתרוגים).
דול יגן עליו ועל כל ישראל אמןזכותו הג

  
  
  
  
  

תדב לחודש מחם אב לע" מרן רביו הרה"ק רבי יואל בן חי 
 יו"ט מסאטמאר זי"ע סתלק כ"ו מחם אב תשל"ט תצב"ה

ולע" מרן רביו הרה"ק רבי משולם פייש ב"ר מרדכי הלוי וצירל 
סתלק כ"ז מחם אב תשע"ה תצב"ה עמטאהש זי"

לע" לחודש מחם אב תדב 
מרת יעטא בת ר' שמואל ע"ה 

פטרה ח' מחם אב תש"פ 
  תצב"ה



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 


