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  אק פאללאל יחזק ילנפת הרב : ירך ע"נע
  פן אנטווער -רב דק"ק תוספות יו"ט 

  ל' / ]ח "ל רד [התלמו מי ו חכיי רבותינות ח קור

  :)ד( ששת  בר
  :תורתו

ששת   מאוהרב  בבקיאוצטיין    , משניות  הל וכבנפלאה  התו  ד 
  מוע   יפגשלה  יראמתיהיה  עו רב חסדא  יעד שר  ברייתות,הבכל  ו

רב    ותיו שלפתהיה ש  ,נפגשו יחדיוכן  אכשו  , אותויבקרוב  ת  מחמ
ו רב  ה לא יקשמ ש  חששש  ,מרב ששת [רועדות]  א מרתתות  דחס

ע   תירה ס  איזו  ששת לתרוי  משנה  לממשנה  ממנו  אותןבקש    ץ 
  ירא , היה רב ששת  ך , ומאידף גדוליה חריא החסדרב  ש  כיון  ,(טו)
גופושכ ' עד    א רב חסדיפותו של  חרמ רועדות  ' ל    לא ש  ,ממנו  היו 

  .(טז) פותוימחמת חר יודבר על יך  יפר
פו מצלא  שעם  בבית  ינו  שאלה  להם  השיב    , מדרשה כשנשאל 

מיד  ששת  יכוליןד [   תוה'תני'  לשוןב  ,רב  זו  משנה  מ ט  פשול  בר 
  .(יז) ורשת]מפ

  , צל רב ששתאללמוד  פודיע ם שהיאאמורהמצינו שהיו מ  "כוכ
אמ תמיד    ,ים אחרל  צ ללמוד  להם  פשט  ששת  שרב  כיון 

ברייתספי או  משנה  מתוך  שמפורשת   א קותיהם  יכולין   נםאי, 
  , משנהאר  שנז הוא  "כ ע   , שיא ע"זקואפילו אם יהיה    ,יד מך  לפרו

  , ברא מסרק  רב ששת  פשט להם    ולא   ,ום אותמביני  ם כשאינ  ףא
  .(יח) כולין להפריךבקל יזו ש

כמו  ,  משהתורה כולה מ   כל   דעת ול   למוד ל ת  רב ששעוד זכה  ו
  , כתא הל א דתנינששת  שאנא ורב :  עיד עליוה שנחמן  רב  לשמצינו  

  .(יט) וכולה גמרא ,תאותוספ ,רי פס ו ,ספרא
ד  'מס טו. ס"ז  עירובין  שם.וב  ע"א.ף  ח  רש"י  שבמננאל  ורבינו  הראר,  חסדא  יה  ב 

ממנו ישאל    ,מפחד  מ'  עליו'שמא  או  בידוברייתא שממשנה  ר  טז.  .היה  "ש בהגהות 

בק  החילו  היטבאר  בישם  בויגן  נעלצאק ששת  למה  גופו'היה  רב  רב  בו  ,עדותרו  'כל 

רא ולא י  ,טב כוונת המשנההיא ידע  חסדמפני שרב    ,דותרוע  'פתייםהש' חסדא היו רק  

 ,יותר מרב חסדאאבל רב ששת ירא    ,הדדיירת משניות  סתלו    רק אם רב ששת יקשה

כל ואולי יקשה עליו להבין    , ק בשאלותיויף ומעממפני שהיה חרי  ,פו נרעדגועד שכל  

, ף מ"ח ע"ביומא ד  ', מסאלדוגמ  איזה  רקואציין    ,סמבואר רבות בש"  יז.  .דבר עיי"ש

כ  מ"במס'  ו במ  יח.  .ע"בג  "דף  ע"ביחזב  'סמבואר  דף צ"ו  יהו  קצחישרב    :ם  דה  בר 

בר חמא רמי  לפני  ללמוד  רגיל  והופעם    ,היה  אלך  עזבו  רב ששתצללמוד  ול  ם  י מלי, 

חמא  ע  גכשפ בר  יצחקרמי  לו  ו  ,ברב  תרעומותאמר  ס  ,בקצת  אתה  שבוכי  בזה ור 

יל שח"ו שלא בשב  ,קז השיב לו רב יצחוע"  ,ד לפני רב ששת יהיה כמותולכת ללמושה

 'סמ  יט.  .לו תמיד משנה או ברייתאב ששת אמר  רמכששאל  רק מפני    לך לשם,זו ה

  עות דף מ"א ע"ב.שבו

  
  
  

 

 
  
 
  

  
  
  

 
 

  מבאר שבע 
  מעלת הזמן של ערב שבת קודש אחר טבילה במקוה 

ששמע  ע"ד  א"י  חרנה.  וילך  שבע  מבאר  יעקב  מענדיל  תויצא  זכרי'  מוהר"ר  ישראל  קדוש  מפה  י 
משענדישוב בזה הלשון: פ"א הייתי אצל אדומו"ר הקדוש רשכב"ה מו"ה אלימלך [מליזענסק] בעת בואו  

ל ערב שבת קודש, והניח עצמו על מטתו ואמר בזה הלשון: מאן יכול למסבל ריחין  מטבילת המקוה ש
דבוסמין דגן עדן עכ"ל, נמצא ע"פ הדברים הללו, ששבת היא בחי' ריח, וריח הוא המתקת הדינים, ע"ד  

יצא  אשה ריח ניחוח וכיוצא בכמה מקומות, וזהו ו(ויקרא א' ט')    הכ' וירח את ריח בגדיו ויברכהו, וע"ד הכ'
יעקב מבאר שבע, פי' כשבא ש"ק הנק' באר שבע, אזי יוצא השם יעקב, כי ז' פעמים הוי"ה בגימ' יעק"ב,  
  ואזי וילך חרנה, פי' שחרון האף חולף והולך לו, כי שבת היא בחי' ריח, וריח הוא המתקת הדינים כנ"ל.  

אלימלך [מליזענסק] אמר: שאינו יכול לסבול בערב   ובס' זוהר חי קאמארנא ח"ד דף קע"ב כ' וז"ל, רבינו  .(אהבת שלום קאסוב
  ) שבת אחר הטבילה את בוסמין וריחין דגן עדן 

מעשה עם האר"י ז"ל שפעם אחת היו טובלים החברים בערב שבת, והריח אחד מהם ריח שדה אשר  
  ה צברכו ה', ואמר לו הרב זלה"ה זה הריח מהארת הנשמה יתירה שיצאה מגן עדן, וקלטה ריח, וכשנתנוצ

  (מעין גנים עניני מקוה דף צ')                                  בך הארתה, הרחת ריח של גן עדן.

מבאבוב ז"ל: פעם הי' הרה"ק התפארת שלמה באיזה עיר, ושמע שיש שם  הרה"ק רבי שלמה  סיפר  
שתספר  אשה זקינה שבימי צעירתה היתה עוזרת לבשל בביתו של הרבי ר' אלימלך, והלך לביתה וביקש  

זאת סיפרה, שבכל ערב שבת קודש לאחר   עובדא ממנו, אבל מרוב זקנה לא זכרה כ"כ, רק  לו איזה 
במקוה, היה בא להבית, ומניח ידו על המזוזה ואומר "גוט שבת", וכל מי שהי' אז בבית,    "אשטבל הרר

  מוד באבוב, ח"ב דף נ"א) (בית צדיקים יע אחזו חיל ורעדה, עד שכל אחד הלך וביקש מחילה מחבירו כמו בעיו"כ.
  אתו   דברל  לרבו המהרש"ם ורצה  נכנס  כאשר  מערבי שבתות  'כי בא  סיפר  זצ"ל]  משאץ  שלום  [רבי  רבינו

כאשר נהג כל יום, ראה שרבו שקוע בכתיבת איזה תשובה, ואינו שם לבו אליו כלל, והדבר הי' זר    בד"ת
רבו מפסיק ופונה אליו, ומה היום מיומיים,    בעיניו כי הוא לא הי' רגיל לזה, דכל אימת שהי' נכנס הי'

נס  כויצא לחדר השני, כעבור בערך חצי שעה, שמע שרבו קורא לו להיכנס, הוא נ הדעת חלישת לו והיתה
נשתומם לראות איך שרבו מראה לו פנים שוחקות ומפייסו   מה אבל  עליו, קפידא איזה לרבו יש דאולי בפחד
פנה רבו אליו בחיבה, כאשר אני הייתי צעיר    -שמע נא ואספר לך צריך לחכות עד עכשיו,   שהיה מה על

לימים ושימשתי את רבי הגאון רבי שלמה קלוגער זצ"ל, אירע לי כדבר הזה, שנכנסתי אל רבי כחצות יום  
ומה חטאתי, כעבור   פשעי מה דבר, פשר ידעתי ולא חלשה שדעתי כמובן אלי, שעה ולא פנה לא והוא עש"ק

אחר הטבילה במקוה הוא מרגיש הארה    "ש אשר בהיות שבער  :רבי שאכנס, ואמר ליזמן קצר קרא לי  
נפלאה, ושערי חכמה פתוחים לפניו באופן יותר מהרגיל", הוא נוהג לא לבטל רגע מהזמן היקר הזה, ואז  
רבי   לי  סיפר  כה  אותם,  לפסוק  מיוחדת  דשמיא  סיעתא  שצריך  חמורות  שאלות  על  תשובותיו  כותב 

 (דעת שלום שאץ, דרכי שלום דף ח')   ולא סיים את המובן מאליו שגם אצלו כן היה. - רבינו  אמר -המהרש"ם 

 או

  

וקדים ש
הלכותיה ב
  מידת

ליט"א אהרן ווייס ש יבהגאון רהרב בבית חה משנתפרסם לרגל ה 
בהולדת לרגל השמחה  פ,א ב"קנישיבת ספידא ריש מתיבת

  מז"ט ר ראזענבלום שליט"א לבת לחותנו הרב מאיהנכדה 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  

  

  
  

  
  

  

   זי"ע   מנאנאש   ארץ   אפסי   בעל  הגה"ק  נכדי התאחדות 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________  

  דהילולא   יומא  לכבוד  השנתי  וכינוס   המסיבה
  זי"ע  מנאנאש של זקנינו הגאון הקדוש 

  טהבעל" כסליו  וחל ביום ט"ש

  הבעל"ט   צאויתתקיים בעזה"י מוצש"ק 
   .BEDFORD AVE 590 אולם ויואל משה ב

  8:30בשעה 
  

    הגה"ק זי"ע זקינינו מרן שכותב מה ור!כז
  לנכדיו שיחיו לדורות עולם:  'בצוואתו הק

  לא   אשר שנתים  היותר לכל או שנה יעבור  אל נא

  מכם אחד  לכל  פנים אל פנים  תתראו
  

  מדברותם ישאו הק' זקנינו נכדי "אשליט הרבנים גדולי 
  פר תורה לעילוי נשמתו הק'הס ב כותים ולקנות ז להשתתף הזדמנות יהי' 

  המצפים לקבל פניכם, וועד המסדר 
  
  

  מעשי גדולים  התורה  ראבמ

  יצאו תשרפ) זס"ק (אלף  'טון יל ג דנה כ"ש
 ק לפ"  ג"פש ת ' כסליוט
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  בס"ד

 ל ז"  ק ר"ר יצחבת ה סתרקת מרת אהצדיבנית רהאש, ואננ מל שרגא זצ" יחזקאלי בן רבשמואל  צ רבי "ההג ןרמ  ע"נל

 

בני ישראל  אלפי רבבות אלו יעמדו על הברכה שנדבו להוצאות הגליון לזכות    
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   נשיא כוללינו בעל שבט סופר זי"ע  מכתב
  יודה"ל ט"ו כסליו 

  הנאמרים  דברים   הי"ו  שבגולה  אחינו  לפני   לרצון  עלוי ) ו תרפ   

  את  התרים   מן  היה  אשר  נ"י,  המה"ג   הרב  מאת אחי  וצדק  באמת

והעם היושב עליה, לדרוש  ,  הארץ הקדושה, לראות מה היא

לאנשי  ינים בכלל, ומה שנוגע  ולחקור על כל הדברים והענ
  .[וכו'] מות] החו   שומרי   [כולל   בפרט   כוללנו 

מלהודיענו ולהשמיע    להתאפק  הרב הג' נ"י  אחי  יכול  ולא   

קולו בשער בת רבים מה שראה עין בעין, ולעורר רחמי בני  

ולבם על אחב"י    עמנו, שישימו ביתר עיניהם  עז  ויתר  שאת 

  למותר  אך  דבר שפתים בד' ארצות הנתונים במצור ובמצוק, ו 

בו ייש  לא  בוודאי  'ה  בעם   אשר  הנדיבים   ואף  וידוע,  שגלוי  מהב

  .נדבתם גשמי סיפוווי הדברים ריקם 

אותם שיקחו   ולזרז   ונשים  אנשים  לב   על  לדבר  והעיקר    
  נדבת   זמן ל   ן זמ מ   בתוכם   ליתן   בתיהם   בתוך   הקופות 

החכם    ,לבם  אמר  כ"ז)  וכבר  ז'  למצוא  (קהלת  לאחת  אחת 

עזר    הנסיון  כאשרו  ,חשבון גדולה  טובה  מזה  תצמח  ילמדנו 

אנ לאחב"י  זמנם  וישועה  כל  המקדישים  וירושלים,  ציון  שי 

וכל   שבגולה,  אחיהם  על  ולהתפלל  ועבודה,  לתורה  וחייהם 

  הגאולה,   את  שמקרבת  צדקה  גדולה  המרחם ירוחם מן השמים,

  וירושלים.   ציון בבנין בקרוב לראות ונזכה
  ) דף קכ"א , תולדות מרן השבט סופר(

  

  

  
 

  

  
 ר"גנת ת ש   ןויר ז געב יא שמחה בונם סופר זצ"ל אבד"ק פרעשבורג מח"ס שבט סופר,  רבי    "קהגה

פון גאר יונג איז ער כתב סופר,  בנימין זצ"ל בעל  רבי אברהם שמואל  הגה"ק  טע  אט ן  י זי  וצ   לפ"ק 
קות, דצן  וגאונות א   געמיט זיין געוואלדיוואס האט אים געזעהן  יעדן  ביי  געווען א וואונדער    ןוי ש

"דאס זיינען די הייליגע  אמאל ווען ער איז ארויס פון הרה"ק מצאנז זצ"ל האט ער זיך אנגערופן:  
  ממלא  כתב סופר איז ער געווארןדער טירה פון זיין טאטע די פנאך   אייניקלעך פונעם חת"ם סופר".

אלטוקמ פרעשבורג  שטאט  אין  יאר  מו  צוואנציג  און  ניין  א .  זייענדיג  ט"ו וארן  וגע ק  נסתל  ז יער 
  . יצ"ו רגפרעשבו אט שט  ןיא זיך  ינט געפ ער ציוןיג ילהי יין  ז  לפ"ק, ס"זשנת תרכסליו  

איז אמאל  ל  "זצ מצאנזיין טאטע הרה"ק ז זצ"ל האט דערציילט אז ווען מגארליץהרה"ק 
ווען א  ווען ער איז נאך געשבט סופר  דעם  ארט געזעהן אט וויען, און ער האט דגעווען אין שט

 נט ווייי דער יונגער מאן שסוחר אין די יונגע יארן, האט ער זיך אנגערופן צום גארליצער רב:  
 וייס זצ"ל אבד"ק ווערבוי) ו חק(אלף כתב אות תפ"ה, לתלמידו הגה"צ רבי יצ. ןוז די

*  
ווא גאר  מעוא  אין  נדערליכע  האט  אויפגעשה  צייט  פרעשבוטורעמט  שזיין  ,  רגדי שטאט 

פרעשבו שטאט  פון  אינדרויסן  געווען  איז  וואס  הויז  שעכט  אינעם  זיך  ווען  מען  האט  רג, 
זיך    האט ערוגעבינדן,  צוין געהאט  ש  ען האט איםאון מ  טן א גרויסע אקס,געגרייט צו שעכ

שטריק,  צלופ די  פון  אויפגעריסן  ארולונג  איז  פאון  געלאפן  אלע  יס  הויז,  שעכט  ונעם 
אבער ער    , ט אים צו נאכלויפן און אים כאפעןרארבעטערס אינעם שעכט הויז האבן פראבי

שנעל  זיא גאר  שטאטיא  געלאפן  פונעם  ריכטונג  אין,  פרעשבורג  ן  אנגעקומען  איז  ער   ווען 
ער    הן אזאר זעאון מען האט געקענט קל טאט,  ש  ך די גאסן פוןר וד  טאט, איז ער געלאפןש
ווען ער איז אנגעקומען צום גאס ווי דער שבט סופר האט געוואוינט ט ערגעץ צו א ציהל, פילו
נאך שנעלער,    זיא געלאפן  ע ער  ווען  פונעם    אנגעקומען  זיר אאון  טויער  א צום  ער    זיהויף, 

בט  טאק טרעפ ביז די טיר פונעם וואוינונג פונעם שצוויי שארויף    זיויף, און אה  נעםאריין אי
האט  קס  א ברייטער  וואס דאס איז געווען א זאך שלא כדרך הטבע ווי אזא גרויסער  פר,  סו

האבן צוויי מענטשען געקענט    ןגקייטימיט שווער, וואס  געקענט ארויפגיין די שמאלע טרעפ
  .ארויף אויף טרעפ שיפערהייטאקס איז דער  ךאויווי  ןאווזאמען, צדורך גיין דארט 

  שלעפן, אבער ער האט זיךבן פראבירט אים אראפ צוטער פונעם שעכט הויז הא די ארבע 
  ם פן איל ן געווארן צו הערקע גוים זענען גערופשטאנישט גערירט פון פלאץ, און אפילו ווען  

האט ער זיך    ק  דיקע שטריקאפ ביז פוס מיט    ןופצוגעבינדן  אים  , און זיי האבן  ןאראפ שלעפ
גערירט  שינ פלאץ,  ט  געוופון  איז  אויגן  זיינע  פונאון  געוואנדען צום טיר    .עם שבט סופרען 

ס שבט  דער  זייווען  ביי  זיך  טוט  וואס  טומעל  די  באמערקט  האט  א ופר  טיר,  ער    זין 
יך  זער    האט ווען ער האט געזעהן דעם אקס וואס שטייט דארט,  און    ,וגעגאנגען צום טיר צ

לכבשע :  ןפאנגערו אים  ת  דו כט'ס  א  האבן  וועט  ער  און  אק ואון.  קישבת,  דער  אן    זיס 
נאכן  און מען האט אים צוריק געפירט צום שעכט הויז.    ,דעמאלטס גלייך אראפ פון דארט 

זיך געמאכט א שאלה אויף די לונגש זיך געמוטשעט  עכטן האט  , און דער שבט סופר האט 
ייש פונעם אקס, אפילו ער  ון די פלסן נאכדעם פעגע ך גדאס מתיר צו זיין, און ער האט אוי

, און מען האט דאס  האט א שאלהעפירט נישט צו עסן פון פלייש וואס האט גע ג  האט זיך  
  געסן.ע , אבער דא האט ער דאס יא גווען מתיר גע

האט דערמאנט די מעשה ווען ער האט מספיד    וערבויופון  יצחק ווייס זצ"ל  ה"צ רבי  הג
נעבעך א פארוואגעלטע  ען  וויז געא, און ער האט אויסגעפירט אז דאס  סופר  געווען דעם שבט 

  (חוט המשולש דף שפ"ח) ווערן פון איר צרה. עהאלפן געלאפן צום צדיק צו ג זיאוואס נשמה 

*  
אדר  ז'  די  ביי  געשריגן  אמאל  האט  ביי    ער  איינגעפירט  געווען  איז  עס  וואס  וען  דרשה 

ענער  וועגסאך  אברענגן זיי גאר  אכן חתונה זייערע קינדער  מ  ייז  געוויסע מענטשען וואס ווען
האט ער געשריגן: ביי די מענשטען איז דער  מיט דעם זייערע קרובים צו די חופה,    פירןצו  

המרבה   וכל  משובח,  כלל  זה  הרי  פערצימיט  אז  לספר  אדער  וועגענער  דרייסיג  מען  ג  זאל 
אסאך מצות, ווי אויסהאלטן  געלט  די    ט יקענט טון מאך גע ד  פארן צו די חופה, מען וואלט 

  (אלף כתב אות תרמ"ג) מיט די געלט.  טארימעליי
*  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

תלמיד   זייןד  האטזצ"ל    מנאדיפאליהגה"צ  זיין  אז  איז ר  ערציילט  סופר  שבט  דער  בי 
לערנען   אריינגעקומען אביסל פאר די צייט צום שיעור, און ער האט געטראפן בחוריםאמאל  
אז מען זעט רב און  האט ער זיך אנגערופן צו זיי:  ט,  ר עזיי האבן אויך גערייכ , אבער  גפלייסי

  (שיח זקנים ח"ב דף צ')וי קען מען רויכערען. ווי אז ,שמואל פאר די אויגען
*  

א סופר  שבט  דער  וויען  ש  איןגעווען    זיווען  ב  זיאטאט  געגאנגען  הרה"ק  וזאער  רבי  כן 
ען  זיך צוזאמען געקומ  זיעס א,  אויך דעמאלטס געווען דארט  זיצ"ל וואס אז  מבעלזאיהושע  

ציב גרויסער  דע א  מיטצוהאלטן  באזוור  הרם  אבער  האט  עלזמב  ה"קך,  ארויס א    יעדן 
וואס  שעה,    יפאר צווי  ארשפארט אליינס מיטן שבט סופר פ, און געבליבן  ט פון צימערקישגע

דער שבט סופר האט נאר געזאגט  עווארן,  ט באקאנט גשיועסט איז נמען האט דארט געשמ
הויכע   גערעדט  דארט  האט  מען  שלהעומדים  ענינים  אז  אעולם   ברומו  ער  ווען    ארויס  זי, 

ווען  מיט א גאר גרויסע ליבשאפט,    ביזן סוף פונעם הויף ם באגלייט יהאט הרה"ק מבעלזא א
ויפן שבט  א  ערופןצוריק געקומען פון אים באגלייטן, האט ער זיך אנג  זהרה"ק מבעלזא אי

  )ט"ו, דף קרולדות המחב שבט סופר ת(ט. מען גארניש טאזעלעכע ריינע אויגן זעה : סופר
*  

האט געזאגט אויפן שבט סופר: עס איז זצ"ל    מאונסדארףרבי שמואל ראזענבערג  הגה"ק  
אז  עשמועסט אויף אים,  ג   און מען האטמשפחת הסופרים. י  גרעסטער חריף פון ד  געווען דער 

זצ"ל.    רעקיבא איג   רביה"ק  הג  עדיזייין  ז  אזוי ווי די מח פון,  ח איז גרויס און שטארקזיין מ
 פ"ג)(רשומים בשמך דף 

*  
פארן טובה  געטון  רץ הקודש  נשיא אטיטל  עם  דהאבענדיג  ז באקאנט וואס ער האט  יעס א

  ר ע ת האט  ובאון גאר אסאך טו בית הסופר והמאירי",    -"שומרי החומות  וועגן פון די כולל  
איז  רה ועבודה  ותוואס איז געווען נוגע פאר  ברוחניות  אלע עניני הכולל  ווייל  עטון פאר זיי,  ג

אוי ווי  און  עצה,  און  דעת  זיין  דורך  געווארן  געפירט  האט  אלעס  אוי  רע ך  אלע    ף געהיטן 
נע אויגן און הארץ איז  און זייגעווארן דורך אים, צאמגענומען  זיוואס אכולל   פונעםגעלטער  

צו  שטע געווען  טון  ע ארבעספנדיג  גוטס  און  פאררן  פונעם  ן  קאר שט צו  מצב  און  מעמד  די 
ינט אין  ון געוואבוואס הא ער נפשות,  נטטויזגעווארן  ייזט  ענען געשפז רך דעם  כולל, וואס דו

געגרארה"ק,   אויך האט מען  ווי  לעראון  זאל קענען  ישיבות מען   ה בחבורה.רנען תוינדעט 

 ו"ת שבט סופר)ר זצ"ל, בהקדמתו לס' ש(לשון בנו בעל דעת סופ

*  
ווען דער דארט הרעווען אין מארינבאד,  גז  יאבט סופר  ש  אמאל  געווען  ה"ק  זענען אויך 

בעל  ז  בעלזא מ רבי יהושע   און הרה"ק  נצ"ל  דעזצ"ל,    מדזיקוב עם  ואמרי  ר שבט סופר  און 
יונג,  נא  זיא גאר  געווען  צוזאמען,  ך  געדאווענט  יעדער  האט  בייטאג  צוויי  הא שבת  די  בן 

געבעט פוצדקים  זיין  זאל  ער  סופר  שבט  החודששלדער    ןנעם  ברכת  ביי  ציבור  און    יח 
אווענט נוסח אשכנז, און ביי דאז ער  זיי געזאגט    האט ער   דאווענען תפלת מוסף פארן עמוד,

זאגן   ער  וועט  אים נעריצך  מוסף  האט  כתר,  וויל    אנשטאט  איך  געזאגט:  נועם  אמרי  דער 
פונעם  צהערן נערי ער איז טאקע געווען דער בעל תפלה. נאכן דאווענען פרעשבורגער רב,  ך 

וכה געווען ז  זיי האבןלויבן השי"ת אז  אז זיי    ,עסט צווישן זיךהאבן די צוויי צדיקים געשמו
  ט"ו), דף קשבט סופר תולדות המחבר(צך פונעם פרעשבורגער רב. יצו הערן נער

*  
ך  איון דער שבט סופר:  זזיין    האט געזאגט אויףל  צ" ז  כתב סופרבעל  זיין טאטע הגה"ק  

  ורך די קשיות וואס ער האט מיר געפרעגט, האב מיר געלערנט פון אים ווי אזוי צו לערנען, ד
  דף נ"ז)  (שיח זקנים ח"התחת אבותיך יהיו בניך. (תהלים מ"ה י"ז)  מקוים געווארן ביי אים זיעס א וןא

*  
געוואלט  בני הקהלה אין פרעשבורג "ל האבן רוב פון די  ך די פטירה פונעם כתב סופר זצנא

מיט  פייש    , אבער רביזצ"ל  שרגא פייש פישמאןהגה"צ רבי  ומו  קמפאר ממלא  ן  עפנעמאוי
עניוות אזיין  פנפאריף  ורא  זי,  הקודש,  ט  ארון  עם  ונעם  קהל  בפני  אויסגערופן  האט  און 

הגה"ק    -  ל פונעם רב זצ"ן  ורן זנאר פאט פאר מיר,  שיטאט פאסט נש  די רבנות דא איןדה:  וע
בונם  שמחה  כאטשיג    .רבי  אוואס  יונגג  נאך  זיער  גאר  און  עווען  נ  רע,  בכלל  ט שיהאט 

ם טאקע אויפגענומען פאר  יאבער אזוי האט מען אן,  מעזאל אים אויפנעגעטראכט אז מען  
  (רשומים בשמך דף פ"ג). טאט פרעשבורגש רב אין

*  
ורך  ד  זענען  נערעשבורג אז אלע איינוואוישטאט פר נהג אין  וען די מועגז  יערב יום כיפור א

געב זיי  האט  וואס  רב  הקדוש ענדעם  יום  לכבוד  איז  טשט  יעדער  און  ווייטער  נאכדעם  , 
, האט זיך איינער פון די יודן דורךא ור איז ביווען דער צהאט פאסירט אז יאר  ןיאיגאנגען, גע

עפעס, האט  יל  ער ווווי  ן  האט אויסגעזעה  ס עייטער,  ט געוואלט גיין וושיאפגעשטעלט און נ
יג  דוואס ער וויל, האט ער אויסגעבראכן אין א געוויין, זאגענגעפרעגט    ער שבט סופרד  אים

י זיבעצן  שוין  פון  א איז  אר  אז  חתויזדורך  געה,  נין  זוכה  נאכנישט  האט  ער  א  ואון  צו  וען 
דער  האט אים  ן טאג,  צייט אי  די קורצעב י ליילט צויך געאז  דער שבט סופר וואס האטקינד, 

יאר זאל דיר השי"ת העלפן זאלסט    איך וואונטש דיר אז דעם  : ערטתיכף געענטפשבט סופר  
שבט סופר (ם יאר איז ער געהאלפן געווארן מיט א בן זכר.  אקע יענע און נאך ט .בן זכרהאבן א 

  ), דף ק"התולדות המחבר
*  

,  יאןפישטאב"ד  זצ"ל  ר  עקלמן וועב   יבר   גה"צהזיין תלמיד  זיך אויסגעדרוקט  עס האט  
גיעור,  ש  ווען דער רבי האט געלערנט דעם (שיח עמיינט אז די תנאים שטייען דא.  האט מען 

  זקנים ח"ב דף צ')
*  

פ   ז יעס א אין  עשירים  צוויי  געווען  זיי האבן  אוושבורג  ע ראמאל  יקט ל א קאנפ געהאט  ס 
איז   צוקומען,יח געווען זיך אליינס אויסליב א געשעפט צווישן זיי, און זיי האבן נישט מצלצו

אבער  סופר,  שבט רב דער  ן צו דין תורה ביים ובע און האט גערופן זיין בעל דיגען דער תגעגאנ
ט צו דין שיאר אין געריכט און ננאט געזאגט אז ער גייט התחצף געווען און מיך ז יענער האט

.  ל"ע  רארבן אין א יונגע עלטע שטגענאך עטליכע טעג איז דער עושר פלוצלונג  ,  רח"ל   תורה
  ) ז, דף ק"לדות המחברשבט סופר תו(

ודיניץ בעילר לנו ויוש ןגינו ניעי תאירו מרתות

פו ונג ל רציי דע  ו הקדושים  תי ו ב ר   ן ען  י   ו צ נ   ייט ארצ י   ר ע י ז

  

  ייט פון ארצי
  רן מ  ושן הקדואהג

  ע"יז שמחה בונם סופר ביר
  שבט סופר בעל  - פרעשבורגאבד"ק 

  פ"ק ל ס"זרנת תש כסליו ט"ו
  

נהייט שטיצט כולל שומרי החומות עגעלעג עדעאין י



  

  פ"ק ל  גפ"תש  יצאו  פרשת                                                                                                    'ט  ליוןג  ד"כ  שנה ינותורב מבאר
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  : י מדרשיםתבגבאי ההצעה ובקשה ל 
שרושיע  סדרל בהלכות  קודש,  ים  לאחר בת 
מעריפת שבלת  בליל  הרבה ב  ממילא  דהלא  "ק, 

עם  ממה עושיםיאון  לאחר מדוש  יק  נם  יד 
  .עמחכים עד שעה שבש, התפלה

 פריעדמאן שליט"א אבד"ק ברעזאן למז"ט  ףחיים יוס יבצ רשמחת נישואי בת הגה"הגדולה ודעה זו נתפרסם לרגל השמחה מ

 
 

 
 
 

 

 

 ) ח( ק"שב םוית  ודעסב ל קוגע - פשטידא ת יל כא

  . )ל(תפוחי אדמה י מעשושקוגעל היינו  ,"לקוגע קארטאפל"נהגו לאכול שיש ו )טו
 .)לא( לפי מנהגו בקודש ל אחד, כת קודש שבסעודת יום גלען בני קומה מיכול לאכנהגו שויש  )טז

 

הכרהב רוקמ
הנעשה  "ל דגם קוגעל שלנו [וימובא,    ) ד"ה כתב ברמ"א  רע"ד  'סי(  תורה  ישראל  מנהג  בס'  ) ל( 

אדמה]  מ מוליית  הואתפוחי  הנשרףמכו ש  , אכעין  בחלק הקשה  מכל הצדדין  הוא  סה  אשר   ,
  .ןכר למי זוהורך אשר בתוכה, החלק סביב ה

ועוד   ,וחי אדמהפשטידא מתפ  ,קוגלמובא,  ד)  נ"ת שבת, דף  דוקידוש וסע(  מארנאקא  מנהגי   'בס
  .מתוק ואחד רגילני קוגל אחד שני מי 

אלימלך   רבי[אצל הרה"ק  לפעמים  הקוגע"ל    מובא,  ) שס"ז  דףש,  הא(ט  הלוי  עבודתבזמירות  
  ל.פהיה של קארטא ]זצ"ל  מטאהש

צ"ו)    (קאסאן,  שדוק  ות כהליבס'   לפניו  מובדף  הביאו  מלא  א,  אור  בעל    מקאסאן[להרה"ק 
  י אדמה (קארטאפל קוגל).חותפמה  שעוהשני הנ [וכו'],  שני מיני קוגלן זצ"ל] 

דבבאבו(  אבות  מגןבס'   על כ"ח)  תף  ,  [תינרבושל  הטהור  נם  ולחש  מובא,  הק'  ]  מבאבובו 
  ל קוג"ל."פאקארטו [וכו']מעלין 

י"ג)  ספינקא,  (  שבתון  שבתת  ובזמיר יום שב"ק, אות  [של  בא, העלו על שלחנו הטהור  מוסעודת 
ג' מיני קוגעל, א' נילוש בקמח, א' ממולא בפירות,  זצ"ל]    מספינקא בעל חקל יצחק    "קהרה
  ה מתפוחי אדמה.שענוא' 

רנ"  א,קנפי(ס  צבי  תפארתזמירות  וב אונעימ ה  ר יאמ   ג דף  ב')  ה  ו על שולחנו הטהור העלמובא,  ת 
' נעשה  אא,  "ד' מיני פשטידבקערה אחת  זצ"ל]    מספינקאצבי  בי שמואל  כ"ק אדמו"ר ר[של  

  מתפוחי אדמה.
דמו"ר בעל אבשבת הראשון שערך כ"ק  מובא,  צ"ו)  ח"ב דף קסאטמאר,  (  רועה  היה  ומשה ובס'  

בשבשהאת  זצ"ל    משה   ברך יצ"ו בעק  "לחן  זענטא  שנתל  יר  לרב  קבל  אחר  בא  ,  העירשם 
קארטאפל קוגל  שראה את הרב אוכל  לב"ב וסיפר   ,יתו בלע"ה    דלערהרה"ח ר' הערש אאח"כ  

 נחשב למאכל ל קארטאפל מאכהבעיר זענטא, ששם הי' בכלל זה הי' דבר נדיר ופלא ד, שבתב
אשר לא    ,נדאיבערלואי העיר היו מגדול מבנ  קלחביום שב"ק, ו לאכלו    ל שכן וכ,  ופחותה בזוי

קוגל  אוכל בשבתרב  השאולם כאשר שמעו    ,זההממאכל  כלל  ידעו   עשו אח"כ   ,קארטאפל 
  ה יהודים כוותיה.ברה

ה , עיין מ, ובענין קארטאל קוגלח"ו  יםלכאיש את המיבת ולא לבש  מאכלי ענין לאכול  ומ
מדור  (  יצחק  ברכתבס'  ובא  שמ דרכח"ג,  היא  תורהכך  של  י"ז)  ,ה  וכאן המקום לספר מה אירע  ,  דף 
יראפ  קחיצ  "ר[הר  עמי ז"ל תלמיד הגה"צ רבי עזריאל  הודא לעבאוויטש זצ"ל אבד"ק קאש 

יר וויעןעדת  כי זכיתי ועלה בחלקי לאכול סעודת   ,סעודת שב"קב]  יצ"ו  בעיר האדהאז  אים 
והיה מטופל בהרבה   ,שכת בבית מורי ורבי מו"ה ישראל חיים הירש ז"ל בעיירה קעמעטשע

ז כשתילי  לשולחנו תילדים  סביב  אחר   ,ים  ביום  קודש  בשבת  לאכול  בביתו  המנהג  והיה 
קיגעלידפשט  ,הטשולנט הנקראת  מתפ  , א  זו  פשטידא  לעשות  רגילים  אדמה  וחי  והיו 
 ואני הייתי רגיל מאשר נהגו בביתנו לעשות פשטידא זו מאיטריות ,קארטופל קיגעל ,מרוסקים

ועד כדי כך שאפילו   ,כמו שהיה נהוג בביתם  יגעלקאכילת ה  ולא נעמה לי  ,לאקשין קיגעל  -
ואמרתי לפניו יסלח לי מורי ורבי שאיני יכול    ,א יכולתי לשאתשל אותה פשטידא ל  חאת הרי
  .ומפשטידא ז לאכול

וממילא לא יכולתי   ,וכבר סיפרתי כי בשבת היו הבחורים אוכלים יחד עם כל בני המשפחה
פשטידא הוא מאכל   : ונפנה אלי מורי ורבי בהקפדה ואמר לי  , וכדומה  להתחכם להניח בכיסי

  , ומי שמבייש מאכלי שבת יתן את הדין  ,שבתש מאכל  פשר לביי וכיצד א  ,מיוחד לשבת קודש
אקיא   ,וברור לי שאם אכניס פשטידא זו לפי   ,נתנה ולא לצערשבת לעונג    , רתי לועל כך אמ

פולטו  ,לכהמא כך  לי  ,כבולעו  לחשוש  :השיב  מה  לך  אין  עשית  ,להקאה  שלך  את    , אתה 
וענוש לא    ,יהורחמנא פטר  ,סאנו  הנך  ,ובאם נגרם לך צורך להקיא  ,ואכלת מאכל שבת קודש

  .תענש
תי מעמד ליד שלחן אמנם אם החזק  , מה שהגישו לפני   בקיצור הדברים שהוצרכתי לאכול 

הקאתי ולא  מאכלי  ,שבת  כל  הקאתי  מביתם  בצאתי  בלבד  ולא  ,מיד  כל   ,הפשטידא  אלא 

היום קיבתי  ,סעודת  חול  ,וקלקלתי  איכא  טובים  וימים  בשבתות  כי  חז"ל  מאמר  י  בקיימי 
  .מעיים

א תי בבוא שבת מלכ בטוח כ   והייתי  , מורי ורבי ידע על כל מה שעבר עליכי    ,הדברומעניין  
כי לא עזר לי כל    ,אבל לא כך היה  ,שוב לא ילחצני ולא ידחקני לאכול  ,ובהבשבוע הבא לט

  , יתו יביישו מאכל קודשבתכן כזאת כי בהי  ,כי לא יניח לי  ,ובפירוש אמר לי  ,וכל דבר  תירוץ
 .תיו בשמחהושוב אכל  , נתרגלתי למאכל זה  ,ור כמה שבועותבעמת כאבו  , י לאכולחנהכר  וכך

שאף שלא    ,אכילת פשטידא זו דווקאבדא מיוחדת  כי אפשר והיתה להם קפי  ,ועתה אני חושב
עץ מתפוחי  אדמה  אלא  , היתה  לאביהם   , מתפוחי  ישראל  חיבת  על  מרמז  התפוח  שם  מ"מ 

  .תחת התפוח עוררתיךם ח' ה') (שיר השירי  כמאמר הכתוב ,שמיםבש
יום שבד וסע(ספינקא,    תמיד  אשבס'    ) אל(  ו הטהור ג' מיני  ל שלחנהעלו עא,  מוב  י"ג)  תאו  ת ת 

  .קוגעל
  .םתמיד שלשה מיני  ' יופשטידא (קיגל) הא, בו מנ"ד) אות ת , מונקאטש( ושלום חיים יכדרבס' 
אהרןדלתו(  לאברהם  ר וזכבס'   ט')  ,  ות  אות  כ"ח  הביאבומסי'  חמיא,  מיני  נט)אלשט(  ן ו  ג'  וכן   ,

  פשטידא.
ל"ו)    מרדכי  מאמרובס'   אות  קפ"א  דף  ח"ב  [(סלאנים,  ] בשבת מרוזיןמובא, פעם ציוה הרה"ק 

י העיר  אנש  לף מכלאסו  והלכוקודש שיביאו לשולחנו הטהור שבעים ושניים תבשילי קוגעל,  
ו נתעקש  נתנו, ובעל הבית אחד  ונוכולם  ליתן בשום אופן,  היה  נעלא רצה  ה הרה"ק, שכבר 

 [ומי יבא בסוד קדושים].  אולה, ורק זה קילקלקרוב מאוד להג
יעקב רה"ק רבי  הב כ"ק אדמו"ר  נעתק מכתב שכת')  פשעווארסק, ח"א מכתב ס(  קודש  כתביבס'  

לבתו    מפשעווארסק הצדיל"וזע"ה  זצ"ל  פון  ק:  ז"ל  מאטעלא  ר'  איזט    לטשערנאבי ק 
איל  אהאמ  געווען ה  ן ש"ק  דארפסמאד  אטאדארף,  ין  ער  גראבער  אסאך געמונג  דער  אכט 

זאגט   די קיעגלען לכבוד עהם,, צו ער האט געמאכט  פרעגטבי געקיעגלען, האט עהם דער ר
כי לעולם חסדו וואס מען   24  אקייגעןקיעגלען,    24ש"ק    איטליכען  וייב מאכטן, זיין וער ניי

בז ולם חסדו, לעכי    26דא    דאך  י, עס איזטדער רבם  עהט  גרוך שאמר, פרעאגט ש"ק פאר 
האמוטפערענ מלך  סיחון  פאר  דארפסמאן,  דער  אוט  פאררי  מאכט  ן  הבשן,  מלך  ער   עוג 

  .כעןל ער נישט מאכה, פאר זיי וויאמ
דות מפי השמועה) ברים ועוופ(סי  משמיעות  שיחות בקו'    ל:ע ן קוג אכילת לאקש  ניןע המשך ל 

בשנת תש"נ  ,  אדירים  מים מח"ס  ט"א  שליוויטש  קאבאאיר יאמם  ח' מנמספר הרה"ג רמובא,  
זי"ע, דרכו בקודש    מפשעווארסק"ק מהר"י  הבצ"ק כ"ק אדמו"ר הגלפ"ק זכיתי להסתופף  

ק  'יה כנהוג,  דילערוך  שיריים  וחילק  ושא רבא בביהמ"ד אחר תפלת מוסף בצפרא דשבתא, 
ד שיצא מביהמ"ה  ובשעאר מאכלים,  שמ ל, אלא  חתי שיריים מהקוגה סיבה לא לקזיומחמת א

מהילוכו    דמחל גוט שבת, עלאי  תקרבקהל לברך ברכת "גוט שבת", וכאשר התהבין    תידעמ
שהושאבקודש,   והיות  קוגעל",  פונעם  פארזיכט  "האסט  אותי  של    'יל  קוגעל  גם  שם 

ושאל שאל עוה"פ "האסט    ,קארטאפעל, וטעמתי מזה, עניתי הן, אך הוא ז"ל לא זז ממקומו
קוגל    זהי שאלני א  ואחד מהמשמשים בקודש  .ולא עניתי עודגל", ונבהלתי  פארזיכט פונעם קו

ב"ק שמן, וה יבזכיתי להאיזה דיבורים שלא  רמ"ל אעניתי קארטאפל קוגל, והוא ז "זאכלת, וע
לי, שהרבי או ואמר  א   :רמחזר  והא מאכל שבת,    זידאס  קוגל,  קיין  נישט  לפלא זה    'י אבער 

רבי ברוך כהנא שליט"א  ו  .ע"זי לי הגה"צ  כוונת  ספינקא מהסביר  כי מאכלי שבת  חדב"ן  ו, 
וקארטאפל כבוד שבת.  היא מאכל חשוב,   הוא משום  זול, משא"כ לאקשן  נחשב מאכל  הי' 

  ."לאקשן קוגל" לכבוד שב"ק לכן דקדקו לאכול דוקא
מה שסיפר   לזה  לציין  הגה"צ  ויש  הגה"צ  זצ"ל    מנאנאש מרן  מפי מחו'    מפאיעששמע 

ה  זנמצאשהרה"ק    ,זצ"ל לאונ  'יזצ"ל  בסוכהג  פסח  ודת  על   יחו[תפ  קארטאפלמאכל  ערב 
פסח  חג הבונה,  ש האכלו במשך ימי  ולא  כל בהמה,  שב כמאהי' נח  ל, מכיון שקארטאפמה]אד

  אכלו בערב פסח. ,זהל ואת זה, ע"כ כדי להתרגל עצמח לאכול רכמובע"כ הי' 

 ש ד קו   ת ב ש   ום י ל   ינו ת ו ורב   נו י ת הגי אבו מנ 

  ר אמ מ 

  ב "עקת
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  אוצרות הבאר
  עפ"י סדר הא"ב - רכת ים חדשים שהגיעו להמעפרס 

. פדקת . ' ג 
ם פירוש באידיש השוה לכל נפש, אשר חיבר ונערך  עדש ויום טוב, וזמירות לשבת קכולל 

ה אליעזר וויינבערגער ז"ל מחבר סידור דמשק אליעזר באידיש טייטש, "מוי הרב החסיד  "ע
, ע"י נכדו  הוספות ושיפור הלשון עם    ,זמירותבנפרד הוהדר  אר  וכעת יצא לאור ברוב פ

עם זמירות    ,קשב"  סעודת מהרי"ח על    י דברי ליקוט  ם עטש שליט"א,  הרב אליעזר מארקאווי
קרית יואל    . פ"קל  ג"פתש  שנתאמונה ודביקות.    גונייה. נולגלות וגא: ניגוני שב"ק,  באידיש
  718-384-1324ה ראשית: נר למאור  הפצ   (שי"ד עמודים)יצ"ו.  

  . פהתקג'. 
שעענישן פון לעבן אויף א  געצו זעהן די  ,  פנים מאירותיים  חדי יסודות פון דעם מהלך ה

צב און וועלכער מען בלייבט אין יעדן מ  א מהלךוועג וואס ברענגט מנוחה און שמחה.  
פרייליכערהייט מיט א אינערליכער שמחה, יעדער   ט געזיכגן  ישיינענד מיט א פנים מאירות,  
ייליכער און רואיגער אטמאספער, און קיין שום שפירט זיך אין א פרארום דעם מענטש  

וועט נ   . נה און בטחון, אמוט קענען אוועקנעמען דער שמחה, רואיגקייטשימצב, מענטש, 
זענען פארגעלדי שיעורים  פון   ט געווארן דורך הגה"צ אבד"ק סיקסא שליט"א ענרעוואס 

ע"י מערכת פנים מאירות, שנת   ,חבורת פנים מאירות, י"ל ברוב פאר והדר  שמייסד ורא
  / מישור  השיר  :הפצה ראשית   )םמודי ע  שמ"בת (מאנסי יצ"ו.  תשפ"ג לפ"ק, 

   . ופקת'. ג

עובדות ומעשיות אמתיים, סיפורים נפלאים, שיחות של  הצדיקים:  עבודת בסידרת  ספר עוד
אשר במקומות רבות הם מפוזרות, אוצר בלום ברחבת תלמידי חכמים, דברים יקרים ונאים, 

גדלות צדיקים מעידים, ותוקף קדושתם מגידים, ממקורות נאמנים נקבצים, וכלשונם  דים,  י
תענית,    בט,ש  חודש טבתימי בה"ב,  ולימי החורף,  ,  חנוכה  ימיל   השייכים  הצח נכתבים,

לעורר  בכל פרטיה, כדי    חנוכהוסדר ימי ה  םעל פי ענינימסודר  ט"ו בשבט, שבת שירה.  
לנצל  וללמוד מהם  בימים אלו, ולידע  לבות בני ישראל לידע את מעשי הצדיקים ופעולתם  

נערך ע"י הרה"ג רבי יוסף מייזליש שליט"א, וי"ל ע"י  שגבים וקדושים האלו.  את הימים הנ
הפצה    עמודים)  צ"דש (  , ברוקלין יצ"ו. קלפ"  פ"גתש, שנת  "עבודת הצדיקים"הוצאות ספרים  

  / מישור  השיר :ראשית 

  . זפתק'. ג
במשך כמה ידות וטהרת המידות, אשר נשמעו  החס  רות קודש ועצות נפלאות על דרךדב

מטאהש    אתמשנים   אדמו"ר  מרן  דרעווין,    זצ"לכ"ק  רעווא  סעודת  ונפבעת  ש לב 
נפלאות    מלהיבות, בע  והדרכותעצות  לעבודדובישרות,  נשלבות,  הצדיקים  עבוד"ת   ת 

והתמדת   טהורה,  ה'  ביראת  ולתיקון  התורהעבוד"ה,  החסידות,המד,  דרך  על  לזכך    ות, 
המעשיםולטה י"ל  ר  מפורטי  ברוב ,  מפתחות  עם  והדר  מפו ם,  פאר  הכרכים    ,אריםבשני 

. ח"ב:  עמודים  שצ"הח"א:  (צ"ו.  לפ"ק, קרית טאהש קאנאדא יפ"ב  ת תששנדשה  מהדורה ח
  718-384-1324הפצה ראשית ע"י "נר למאור":  ) ודיםעמ תכ"ב

  . חפתק'. ג
 ספלאים בדרך פרד"דרושים נע"ט  :  ים ורמזים נחמדים בכמה ענינים שבתורהשואוצר דר

אים ל נפרושים  דק"ס אופנים ושלשלת שבתיבת וימאן שנאמר אצל יוסף הצדיק.  על טעם ה
ראל, עם ביאורים  שי שמע  תיבות על אופנים כ"ג  . יתשא בר תבדבתי רבתי על ב'  פרד"ס בדרך

ת, ועוד דרושים בכמה ענינים. נעתק וי"ל מכתי"ק של ובא  ' ל פרק ראשון דמסענפלאים  
ה. רמארנא זצ"ל, מח"ס פרי חיים על הרבה מקצועות התו איעקב מקכ"ק אדמו"ר רבי חיים 

בנו הרה"צ רבי יהושע סאפרי"עעם מפתחות,  יצא לאור ברוב פאר והדר   ן שליט"א,  י 
  917-621-7855אצל גם  להשיג   ) ודיםמע  ד"מש(  "ב. בירושלים עיה"ק תו . ק"שנת תשפ"ג לפ

  כתרמע הל  ספרים  י שנ וח לשל  נא אר"בה   תואוצר" מדורב  םספרי  םרסלפ

  LORIMER ST. BROOKLYN N.Y. 11206 43 ו:ניתבואר רבמ
  718-506-9629: סעקפ  -  718-218-6817 ל: טע

  תכרערשות המ י בל ליוןמהג נין ם עוק ש תי עה לואסור  ורות,מש יותכל הזכ
  ט"אילש קאללפא סףוי ליעזרא רבי "צהגה נשיאותב -  שד'נאנא   ארץ   אפסי   הל ק   ע"י   ל י" 

  יק קבור שם,  דצש עיוד והיה הקברות,ין בבר ה עום אם היאד
  ) א"סי"ב פ ק"ר פס( .הלברכ  קדיצ  זכר ז')י'   (משלי  מהל ש אמר יו,במעש כירוזלה ךצרי

  ט ?לעוודער אין  ערמאי  יוו יםקצדי ריקבף ויאיר א פארט
  ק. א בספה"ובכמיו פמ תדובעוות ועושמזאגן כצונא יזון א צדיק אפ וןצי א ייב תותטחהש רעיק יד

    אייך  עלןוו רמי  ר,מדעעפרא  ווי צום ציון ןשט אנסיעות, קומט ני ידר אלט פגע ילאזויפ טצאל איר
  רט. אפיר א ויים וציונ די פאר  דוחמי וריםיפס נעבעיעקלג מיט ן"ויצפר בס"ל ץ ובקא  שטעלןוצ

   "ותינרבו "מבארת רכמעצו  יןיאר פטור ים,ושת הקדומומק יףצו פארן או חליטמ  נטזע איר וויוי זא
  718-218-6817. גאנארלער פלויט איי ץקוב שטעלן בעזהשי"ת אוצך ין איוועל און מיר

ט  ו פ          ~  ל ע ע א י ס  ג   ס ל ט   ~      ו

  שועות  הימקום אויף א טאוועל אין דעם ווערן  ל פאראייביגטען זאר נאמאייעזוכה אז  און זייט , תכתיבת ס"ת צומ חלק איןנעמט א 
  9636-486-929 :לכתיבת ספר תורה  עדוון ייך מיט'פארבינדט א  - יצ"ו קדוש בעיר נאנאש והל הבא

מנחם זאב  "ר רה
  ארענשטיין 

  ב יואל הלוי רה
  פריעדמאן 

הר"ר חיים מאיר  
 ערן שט

חם מאיר  מנהר"ר  
 קליין

  מאיר ואלב יהר
  ן דמאפריע 

  דער ב צבי וויהר  רן ל שטעיוא "רהר

  ב חיים אלי'הר
 פאללאק 

אב  זמנחם  ר  הר" 
 ין נשטיארע

אלעזר ארי'   רב ה
 פאללאק 

ודא  קותיאל יב יהר
 נשטערן געמאר

אב"ד  צ הה"גה
 שליט"א

 ב חיים אלי' בלום הר

  שמו צה בעילוםורה

  

  שלום ב רה
  םשמעון בלוב הר  אייכענשטיין 

פרים א יפא והב' לב' ה
  דמאן פריע ה מש

  הרן  ות אדל "ץ תודומ
  דאןלאנ

  לאבין ' פישל בה

  כי דמר רשאב הר
  ן רובי 

  

  ן  שמעו רבה
  שמילאוויטש 

  

  רגער י בעהרב צב
  

  קאלחזשאול י 'ר
  רייך 

  "ר שמואל  הר
  ראזענפעלד 

    יודלר "הר
  ערגער רצבווע

  דוב ' שמעון בה
  פאללאק 

  אבד"ק בארדיוב 
  זנאאבד"ק ברע

  אברהם מייזעלסר' 
  יודא פירטה הרב 

  

 דאפנחס יו 'ר
  שטיין עניכטל
  ן ך רובי ברוב הר

  הרב מאיר דוד גלאנץ 
  ר' יצחק דייטש 

    אלישרעון שמרב ה
  פאללאק 

  ר' משה אליעזר כ"ץ
  ר פעיואל לוי 'ר

  ר' יושע טעללער
  '  אל ישעייוהרב 

  רובין 
  ר' יואל פרענקל

  הרב מאיר שטערן 
  זאב בן חנה

  לעווי בן יוסף ר' ראו
  דמאן ר' אייזיק פרי

  וד בינער ד ר'
  הר"ר מרדכי גראס

  אובן ר ר' דניאל
  אנדא

  

  למן לייב ב' זה
  רובין 

  ר' זאב לאנדא 
  ר' יעקב יודא גליק

 

    יעקב יחזקאלב' ה
  פאללאק 

    חקאל יציקותיב' ה
  ק פאללא

  עי'אל ישויב' ה
  ק פאללא

סאטמאר   ץדומ"
  ובניו  מינגראוובלו

  'ילחיים א רבה
  מארגענשטערן 

  ב יחזקאל לאבין רה

  נחמן שלמה ר' 
  ץ טעמיינשט

  

  בי אשר אנשיל רלע"נ 
  זצ"ל ארי'זר ב"ר אלע

  

  ם דוב הברב אהר
  טאלרענע

  ערהרב יודא דוב טעל
  יוסף ווייס ר' 

  ר' שמואל מאיר מייזעלס

צבי  ראל  ש יהר"ר 
 צער שניט

"ר אברהם משה רה
  גאלדשטיין 

  אברהם  ר'
  טערן ש

  

  חיים  שה מ הרב
 ן רובי 
  

  טערן ש יושע ר'
  

  מנחם זאב   ר'
  טערן ש

  

  
  פטאק אבד" א

  יואל גלאנץ  הרב

 צחק לאבין הרב י
  יחזקאל גליק ר'

  

  יואל גלאנץ  ר'
  אזענבערגר' יואל ר

  ר' הערשל ניישלאס 
  הרב משה ברוך  

  פאנעט
  

  הרב יצחק  
  שטויבער 

  
  ום יושע ב שלהר

    ארעסלאוויטש י 
  חיים זאב 

  בן קילא יוטא
  ר' משה ארי' גליק
ר' משה דוד צבי 

  פערמוטטער 
  ר' שלמה יחזקאל מייזעלס

  נפעלד מנחם וויזע "רהר
  פריעדמאן  נתן נטע' בה

  

  צבי  יוסףב הר
  לאוויטשאי

  הגה"צ  
  שליט"א ד ראב אבד"ק 

 אנאש ע"ה מנ  דיקתצנית ה תו הרבדודלע"נ 

יצחק אייזיק  הר"ר 
 רנבערגער שטע הכהן 

 ונה הכהן כ"ץ יהר"ר 

  צבי    משה הר"ר  
 פוקס 

  ב יעקב יואל  הר
 ובניו  כהנא

  אשר אנשיל  לע"נ הגה"צ רבי 
  טשענגער  ד"זצ"ל אב יונגרייז

 ב ע"ה וא ב"ר שמעון דהרבנית הצ' גדא טבו

  צבי   שהר"ר מה
  [בל"נ]  פוקס ני"ו

 שלמה ע"ה "ר' חיים באביו הרה"ח רלע"נ 

  הרב יחזקאל 
  מאנסי - ךאבר

  הרב יחזקאל 
  ונדון ל - לאנדא

  אבד"ק סאטמאר 
  מאנטשעסטער 

  בראךר"ר ירמי' ה

י  ר"ר אברהם מרדכה
  יודא יארעסלאוויטש 

  יחזקאל בראך ר'
  

  ר' שמואל חיים  
 ךברא
  

  הרב הירצקא  
  גלאנץ 

  
  אברהם בראך ר' 

  יוסף יעקב הרב 
  ניישלאס 

  מייזעלסר' יצחק 
  הב' דוד לאבין

    יוסף בראךר' 
  הב' נפתלי צבי  

  באב"ד 
  

  הב' אפרים פישל 
  ללאק פא

  ר' שמעון משה גלויבער 
  ר' פישל דייטש 

  משה סטראלאוויטש ר' 
  זעלסב מייהרב צבי דו

  ערהרב שמואל שלמה טעל
  מאיר טויב ר' אברהם 

  ר' יואל ערענטאל
  ץ אלעזר כ" ר' יעקב 

  יוסף ניישלאסב הרב יעק

  דוד   "רהר
  מרדכי איידליס

ר"ר יהושע  ה
  סטראלאוויטש

  מרדכי  ב רה
  םטענבויקעס

  ל רשעהרב ה
  ערללטע

  
  יחזקאל בראך ר' 

  קר"י 
  

  פתלי הירצקא ' נהב
 מארגענשטערן 

  
  מרת מייזעלס

  ר' אביגדור 
 נקלעפר

  
  בראך  הר"ר דוד 
  

  

   הרב טובי' בראך
  רת האללענדערמ

  

  רב דק"ק תוספות
 אנטווערפן ט "יו 

  רב שלמה ווייסה

ישראל משה  "ר הר
  בערקאוויטש

  ךנפתלי ברא"ר הר

משה אשר  "ר הר
  שטעסיל

  ב יהודא ווייסהר

  לע"נ הגה"ק רבי    חיים פראנק "ר הר
  ב"ר ארי' זצ"ל זראלע

  ראובן יוסף ר' 
 האללענדער

 
  
  
  

  

   
  
  

  הר"ר מנחם זאב  
  ארענשטיין 

ב יואל הלוי הר
  פריעדמאן 

 

  

B  
לא  ה"ל ט"ו כסליו]  [יודבימי נעוריו של ק"ז הרה"ק בעל אפסי ארץ מנאנאש זצ"ל    .ג י ק ת ת 

יע  גהר  שא ופ"א כה מסחר,  זיעם א רק נהנה מיגיע כפו  ,  בל עליו משרת רבנותקלבדעתו    'יה
ו  אז באחדר הרה"ק, ומילו בחוץ, ונכנס לונכנס לביתו, הניח תרלרבו הרה"ק מליסקא זצ"ל  

בל עליהם לרב העיר, אמר  קליסקא שיבחר להם את מי  אנשי עיר נאנאש לבקש מהרה"ק מל 
  . ען, נעמט'ס אים פאר רבפאלגאלטס מיך  זעטץ  :  על הרה"ק מנאנאש   וותאהרה"ק בהרהם  ל

  אנאש) ל אבד"ק ני יקותיאל יודא האלפערט זצ"בהגה"צ רש"ב (מפי לאבד"ק נאנאש.   ואז קבלו אותו

ק גה"הק"ז  לא'  יש  אבא    היום  יסתם כנודקלפ"ק  רנ"ח  ת ת ום הקדוש שני  רבבע  . ד י ק ת ת 
מנאא   עלב ארץ  בןלושנלו    שרלב  זצ"לאש  נפסי  לו  היולדת  שאשק"ז  לו  ה  וצו  זכר,  ד  תו 

  . , יותר מהרגילואכן עשתה והיא התענה בניקלש, ודביום הק  ל תתענה כרגי

  בעל גה"ק  הז  ק"עגראם לטעל  ם "ל שלח פעיו"ט מסיגעט זצה"ק בעל קדושת  גה  . טו ק ת ת 
עליו כך,   הומאחר שהי' לו לפלא למה ציושלא יתענה בתשעה באב,  נאש זצ"ל י ארץ מנאפסא

ואמר מצוה    ,יםמ  שתה  זנה עד לעת ערב, ואוהתעע"כ  יאות השלימות,  רש עצמו בב יג שהי' מר
א אם  פלפני הימים נוראים, ושאל את הרורופא  ואח"כ כאשר הי' אצל    . יםי חכמ לשמוע דבר 

בילו  מותר   ש, שאל אותו הרופא אם התענה בתשעה באב, וכאשר אמר  ו דם הקולהתענות 

  ) צ"לז ארממסאט  "קרהרן הפי מ(מ יום הקדוש. ב ר לך להתענות תוא"כ מאמר לו  ,שלא התענה

לה  הודוחק, ולא רצו ראשי הק   ערצאלוב חיי  בעיר ק  הרה"ק מקאלוב זצ"ל הי' חי   .ז ט ק ת ת 
לעיר קאלוב, וראה  ישכר דוב מבעלזא זצ"ל    יב גיע הרה"ק רר השא ופ"א כ .להוסיף לו על שכרו

הי' נראה גודל העניות וני מאה שנים, פאת ביתו נאווה קודש שהי' דר שם הרה"ק מקאלוב מל 
כמה מבניו לא  ם, ש גידול בני   ער להרה"ק צטא ואמר, שעכשיו מבין למה הי' לו  בהתשהי' שם,  

ליוצאי חלציו, וכעת רואה שבאמת  ח"ו  כראוי, זה מזיק    ין להרב פרנסה נהגו כדבעי, שאם א

  ול יו"ח. ד הזיק לגין וזה אכ ,לו פרנסה כראוי   'ילא ה 

זקינו  הידוע מא  רמ המיחזר על  פ"א כשל  "ר זצמסאטמא מרן הרה"ק    ת שמעתי מא  .ז י ק ת ת 
מאמר חז"ל  שלישית  של סעודה  זה שיסדו בזמירות  : וברכה)  תש(פר  ישמח משה זצ"להרה"ק ה

י"ב ע"א)   ובודאי בשעה שמזמרין אותו    ,ראותו כי כן אדומי העוצר יחשוב לו בבצרה וכו'(מכות 
 ז אוכיון שהוא איננו    ,הוא היצר הרע  ,לשלוח את השטן  ' סיבה מאת השית]  סעודה שלי   [בעת 

כי אמונים    ,כי הוסר המונע והמעכב  ,והעונה אהבו את ה' כל חסידיו  העת  הנה  ,שעה  באותו
והיינו על כרחך בשלוח    ,כמאמר חז"ל  נוצר ה' שיתקיים   ,כלומר מה שישראל מאמינים   ,נוצר

וזה  ,  וזה שיסדו אותו בזמירות והבן  ,ה אהבו ה' כאמורלכן את  ,עהאת היצר הרע באותו ש
מח משה]  שי סעודות [של ה  זיין שלש  יי ב עכלה"ק, התבטא מרן זצ"ל ואמר:    ענין נפלא בס"ד

  .. סעודות וואס ער איז דארט. דא אסאך שלש  זיער [השטן] זיכער נישט געווען, עס א  זאי

  גומרה!אין המצוה נקראת אלא על מי ש    

  גמר ביים כמעט ב"ה ט אריין, מען האלט שוין פכא

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  $4,500: ןושח : געבליבן   כותיםז
  $3,600 נה ש הי  כל ימל ל יעמ 

  $2000: נויזת האפרש   תו זכ  
  $180 : עמוד ת כוז=  $360 ה:כות יריעז

  
 

  שמואל דא ד עוב 
  ] חסק [נאנאש זצ"ל  הגה"צ מ ןמר תעו מא נשמש  יםיקדורי צפיס

 

די  פון  נעמען  די 
חודש אדר נדבנים ביז  
האט מען   א' העעל"ט

גען נאויפגעהא שוין  
הישועותאין     מקום 
אוהל הקדוש אין דער  

 שטאט נאנאש יצ"ו. 



 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 
  מאונגוואר זי"ע  רבי מאיר 

 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 

 איבניץ 
 בעל אור המאיר מזיטאמיר זי"ע 

 אלכסנדר
  רבי חנוך העניך מאלכסנדר זי"ע 

 יחיאל מאלכסנדר זי"ע  רבי
 זי"ע  מאלכסנדרישמח ישראל 

 זי"ע  פארת שמואל מאלכסנדרת
 אלעסק  

  בעל וחרב פיפיות מאלעסק זי"ע 
  רבי דוב בעריש מאלעסק זי"ע 

 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 מאסטראווצא  

 אפטא
 מאפטא זי"ע בעל אור לשמים 

 באבוב
 רבי שלמה מבאבוב זי"ע 

 רדיובבא
 זי"ע  משה מבארדיוברבי 

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

  רבי מאיר מבארדיטשוב זי"ע 
  רבי ישראל מפיקוב זי"ע 

 בודאפעסט
  שמעון אופנהיים זי"ע רבי 

 רבי יוסף יעקב ניישלאס 
 אברהם מקניהינטש זי"ע  רבי 

 בוטשאטש
  רבי אברהם דוד מבוטשאטש 

 ביאלע
  מפרשיסחא רבי אברהם משה 

 רבי דוב בעריש מביאלע 
 בישטינא 

 רבי מרדכי מנדבורנא זי"ע 
 עכיווע ב

  נחמי' יחיאל מבעכיווע רבי 
 בעלזא

 רבי שלום מבעלזא זי"ע 
 רבי יהושע מבעלזא זי"ע 

 רבי ישכר דוב מבעלזא זי"ע 

 בעסערמין 
  רבי אהרן פריעד זי"ע 

 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
  זי"ע בעל מהרש"ם מברעזאן

 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 
 סווארדיין גרא

 זי"ע  קאסובמבעל פתחא זוטא 
 דאבראמיל

 רבי שמעון מדאבראמיל זי"ע 
  דאלינא 

 זי"עשה שה"ם מדאלינא רבי מ
 דאמבראווא 

 רבי מרדכי דוד מדאמבראווא
 רבי יוסף מדאמבראווא זי"ע 

 דאראג
 זי"ע  בעל אמרי שפר מדאראג

  דובאסאר
  רבי מנחם מענדל מבאר זי"ע 

 דובענקא 
 זי"ע מדובענקא בעל אור החכמה 

 וקלא ד
  זי"ע  אביגדור מדוקלארבי 

 דזיקוב
 רבי אליעזר מדזיקוב זי"ע 

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

 דינוב 
  רבי יהושע מדינוב זי"ע 

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

  דעברעצין 
  רבי יונה צבי בערענפעלד זצ"ל 

 דעמביץ
 זי"ע  ראובן מדעמביץ רבי 

 עעש ד
 זי"ע  בעל מעגלי צדק מדעעש

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

 דראהביטש
 רבי אלעזר ניסן טייטלבוים זי"ע 

 רבי אשר מסטאלין זי"ע
 האדיטש

 מלאדי זי"ע בעל התניא 
  האניפאלי 

 ממעזריטש  רבי דוד בער המגיד 
 רבי משולם זושא מהאניפאלי 

 רבי יהודה ליב הכהן המוכיח 
 הארחוב 

 רבי יצחק מדראהביטש זי"ע 

 הארנסטייפעל 
 רבי מרדכי דוב מהארנסטייפעל 

 הוניאד
  רבי זאב גאלדבערגער מהוניאד  

 רבי ישראל פריינד מהוניאד 
 הוסיאטין 

 שרגא פייבוש מהוסיאטין  רבי
 העלישוי

 זי"עבעל הש"ך רבינו 
 וואדקערט 

 רבי ישעי' פאללאק זי"ע 
  וואלאווע 

  זי"ע  ישראל יוקל מוואלאווערבי 
 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
 רבי חנה מקאלאשיץ זי"ע 

 וויזניץ
 מוויזניץ זי"ע בעל צמח צדיק 

 רבי ברוך מוויזניץ זי"ע 
  ווייטצען 

 בעל שבילי דוד מווייטצען זי"ע 
 זי"ע מווייטצען בעל מעשי למלך 

  ווילנא
  פאטאצקי זי"ע הגר צדק 

  הגר"א מווילנא זי"ע 
  רבי חיים עוזר מווילנא זי"ע 

 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

 בעל רחובות הנהר מווערפעלעט 
 אבליטובז

 רבי דוד מזאבליטוב זי"ע 
 זאלקאווא 

 רבי אלכסנדר סענדר שור זי"ע 
 באריזז

 בעל יושר דברי אמת מזבאריז
 זוואלין

 רבי שמואל אליהו מזוואלין זי"ע 
 זוויהעל 

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

 רבי משה מסאמבור זי"ע
 רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב 

 לאטשוב ז
  רבי אברהם חיים מזלאטשוב זי"ע 

 זי"ע  רבי יואל אשכנזי מזלאטשוב
 זעליחוב

 י"ע רבי יצחק שלמה מזעליחוב ז
  י"ע מזעליחוב ז הרבי מש

 רבי אהרן מקאזניץ זי"ע 
 זענטא

 זי"ע מזענטאמשה רבי 
  חוסט

 זי"ע מחוסט שיק בעל מהר"ם 
  י"ע בעל רחמי האב ז

  י"ע בעל בית היוצר מחוסט ז

 זי"ע  בעל ערוגת הבושם מחוסט
 טאהש

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

 טאלטשאווא 
 מטאלטשאווא בעל באר יצחק 

 טאלנא
 רבי דוד מטאלנא זי"ע

 טאמאשוב
  רבי יוסף מטאמאשוב זי"ע 

 רבי יהושע מטאמאשוב זי"ע 
  טאראשא

 י"ע רבי רפאל מבערשיד ז
 טארנא

 רבי שמואל שמעלקא הורוויץ  
 מסטריזוב  בעל שובע שמחות 

 מצאנז הלברשטאםרבי מרדכי זאב 
 אפאלטארנ

   בעל מנחת חינוך זי"ע
 טארניגראד 

 רבי יעקב קאפיל מליקאווא זי"ע  
 טיטשין 

אבי הרר"א  רבי אליעזר ליפמאן 
 טריסק

 רבי אברהם מטריסק זי"ע
 שאטהט

 זי"ע בעל נטע שורק מטשאטה
    טשארטקוב

 רבי צבי הירש מטשארטקוב 
 רבי דוד משה מטשארטקוב זי"ע

 טשעכנוב 
 רבי אברהם מטשעכנאוו זי"ע  

  טשענגער
  מטשענגערבעל מנוחת אשר 
 מטשענגער רבי אברהם הלוי 

  טשערנאביל
מטשערנאביל   בעל מאור עינים

 רבי אהרן מטשערנאביל זי"ע 
  רבי משולם זוסיא מטשערנאביל 

 טשערקאס 
 רבי יעקב ישראל מטשערקאס

 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 

  יאס
  י"ע ז מזוואליב בעל דרכי האמונה 

  מיאס זי"ע רבי ישעי' שור 
  פאף עיוז

 רבי מאיר שלום מקאלאשין זי"ע 
 יערסלאב

 רבי שמעון מיערסלאב זי"ע 
 לאדאני 

 רבי יוסף יוזפא מלאדאני זי"ע 
 לאנצהוט

 זי"ע בעל זרע קודש מראפשיץ 
 ע ”זירבי אלעזר מלאנצהוט 

 אסק ל
 זי"ע רבי בעריש מייזליש הרד"ד

 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
 מליובאוויטש בעל צמח צדק

 ליזענסק
 רבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע 

 רבי אלעזר מליזענסק זי"ע 
 רבי אליעזר ליפא מחמעלניק 

 י"ע רבי שמואל צורף ז
 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 
 רבי דוד מלעלוב זי"ע 

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

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

 לענטשנא
 זי"ע  רבי שלמה לייב מלענטשנא

 מאגלאניצא 
  רבי יעקב ממאגלאניצא זי"ע 

 השרף ממאגלאניצא זי"ע 
 ה' מאד

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

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

 נ. מאדע
 זי"עממאדע רבי שמואל בראך 

  פאדאלסק -מאהליב
 י"ע רבי חיים מקראסנא ז

 מאלינוב
 רבי אהרן מקארלין זי"ע

 מאקאווא 
  רבי אברהם צבי ראבינשטיין זי"ע 

 בעל יריעות שלמה ממאקאווא 
 ממאקאווא זי"ע  אהל משהבעל 

 מונקאטש 
  רבי אהרן צבי מבריד זי"ע 

 זי"ע מונקאטשבעל שם שלמה מ
 זי"ע  ממונקאטש תשובהבעל דרכי  

 זי"ע  ממונקאטש בעל מנחת אלעזר
    זי"ערבי יצחק אייזיק מסוואליעווא 

 מיהאלעוויץ 
 זי"ע מליטשיק  יחזקאלרבי שאול 

 מיכלשטאדט
 הבעל שם ממיכלשטאדט זי"ע 

 נסקמי
   שעניצא זי"ע -הרה"ק מסערצין 

 קאלץ מיש
  זי"ע  רבי אשר אנשיל ווינער 

  בעל פרי צדיק מטשאבא זי"ע 
 בעל יגל יעקב ממישקאלץ זי"ע 

  מעזיבוש
 רבינו ישראל בעל שם טוב זי"ע 

 בעל דגל מחנה אפרים זי"ע 
 רבי ברוך ממעזיבוז זי"ע 

 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 
  נדבורנא

  רבי ישכר בער מנדבורנא זי"ע 
 ניישטאדט 

 ע "זיעוזיאל מייזליש  רבי
 מניישטאדט זי"עטער יוד והג

  ניעזן 
  רבי דוב בער מליבאוויטש זי"ע 

  ניקלשבורג
 זי"ע  רבי שמואל שמעלקא הורוויץ

 רבי מרדכי בנעט זי"ע 
 נעשכיז

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

 סאדיגורא
 רבי ישראל מרוזין זי"ע 

 זי"ע  רבי אברהם יעקב מסאדיגורא
 סאטינאב 

 רבי ישראל חריף זי"ע 
 סאטמאר

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

 מנאסויד רבי אברהם יהושע 
 רבי חנוך העניך דוב מייער 

 סאכאטשאוו 
 רבי אלעזר מפאלטוסק זי"ע 

 זי"ע  בעל אבני נזר
 אש אויוואר סאמ

 זי"ע  ברוך מבריזדאוויץרבי 
 סאמבור

  רבי אורי מסאמבור זי"ע 
 רבי חיים יצחק מאלטשטאט זי"ע

 סאנטוב
  בעל אמרי יואב מסאנטוב זי"ע 

 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 

 סטראפקוב 
 זי"ע  רבי חיים יוסף מסטראפקוב 

 א סטרי
  זי"ע  בעל קצות החושן

 בעל חוות דעת מליסא זי"ע 
 סטריקוב

 זי"ע  רבי אפרים פישל מסטריקוב
 סטרעטין 

 מסטרעטין זי"ע רבי יהודה צבי 
 רבי אברהם מסטרעטין זי"ע 

 סטרעליסק
 רבי אורי מסטרעליסק זי"ע 

 סיגעט 
 זי"ע  בעל קונטרס הספיקות
 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

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

 סעטשא
 רבי שמואל יונגרייז מסעטשא  

 סעליש
 רבי שמואל שמעלקא מסעליש  

 סעמיהאלי
   מסעמיהאלירבי יהודא 

 זי"ע מסעמיהאלי  מהרש"ג בעל
 סערדאהעלי

 רבי יהודה אסאד זי"ע 
 קאהל ס

  למה לוצקער זי"ע ש רבי
 קאליעס

  זי"ע  ישכר בעריש מזידיטשוברבי 
 זי"ע  צבי מסקאליערבי יהודה 
 סקווירא 

 רבי יצחק מסקווירא זי"ע  
 פאפא 

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

 פאסטוב
  רבי אברהם המלאך זי"ע

 רבי ישראל פאליצקער זי"ע 
 פאריסוב

 רבי יהושע אשר מפאריסוב זי"ע 
 צבי מפאריסוב זי"ע   יעקברבי 

 פויזנא
  זי"ע  עקיבא איגררבי 

 פוטנאק
  זי"ע  בעל נהרי אפרסמון

 ע ”זיבעל אמרי מאיר 
 פולנאה 

  רבי דוד פירקוס ממעזיבוש זי"ע 
 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' 
 פראנקפורט 

 זי"ע  בעל מסורת הש"ס
 זי"ע  בעל פני יהושע

  רבי אברהם אביש מפראנקפורט 
 רבי נתן הכהן אדלער זי"ע 

 זי"ע  בעל הפלאה
 רבי ישראל מסטאלין זי"ע  

 פראג
  זי"ע  מהר"לרבינו 

  בעל נודע ביהודה זי"ע 

  פראהאבישט
  זי"ע  מפראהבישט שכנא  שלום רבי

 רבי אברהם מפראהבישט זי"ע 
  פריינזא 

  י"ערבי אשר מסטאלין ז
 פריסטיק 

 רבי מנחם מענדל מפריסטיק  
 פרעמישלאן

 רבי מאיר הגדול מפרעמישלאן 
 רבי ארון לייב מפרעמישלאן 

 מפרעמישלאן זי"ע רבי מאיר 
 פרעשבורג 

  כמה גדולי פרעשבורג זי"ע 
 רבי משולם איגרא זי"ע 

 זי"ע  חתם סופרבעל 
 רבי דניאל פרוסטיץ זי"ע 

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

 פרשיסחא
 רבי יעקב יצחק מפרשיסחא זי"ע  

 זי"ע  מפרשיסחא רבי שמחה בונם 
 רבי ירחמיאל מפרשיסחא זי"ע  

 פשעדבארז 
 רבי ישעי' מפשעדבארז זי"ע 

 פשעווארסק 
 ק רבי אברהם משה מפשעווארס

 רבי משה הלוי מפשעווארסק 
  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 רבי לייביש מרדכי 
 רבי ארי' לייביש מצאנז זי"ע 

 צעהלים
  ע ”זירבי מנחם כ"ץ פרוסטיץ 

 צעשינוב
 רבי שמחה ישכר בער מציעשנוב  

 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 

 זי"ע  רבי ירחמיאל משה מקאזניץ
 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 

 מהאדאס רבי אהרן ישעי' פיש 
  קאלושין

 קאלושין מבי שמואל יעקב קאפיל ר

 (פולין)  לישקא
 זי"ע  רבינו בעל מגן אברהם 

 ) אוקריינא( לישקא
 זי"ע   צחק מקאלישרבי י

 קאמארנא
 זי"ע  מקאמארנארבי אייזיק 

 רבי אליעזר צבי מקאמארנא זי"ע 
 רבי יעקב משה מקאמארנא זי"ע 

 עןקאמאר
 לכסנדר הכהן שטיינבערגער רבי א

 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 
 רבי אשר מסטאלין זי"ע  

 סבורג קארל
 זי"ע  בעל מראה יחזקאל

  קאשוי  
 זי"ע מקאשוי רבי שאול בראך 

 רבי אברהם שלום מסטראפקוב 
 רבי שמואל מראדומישלא זי"ע

 קיוב
  ע”זיהמלבי"ם 

 ע ”זירבי דוד מסקווירא 
 קליינווארדיין 

  בעל תוספות חיים מפיסטין זי"ע 
  בעל פני יצחק זי"ע 
 זי"ע בעל מעטה נפתלי 

 קעלץ 
 מרדכי מקאזמיר זי"ערבי 

 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
 זי"ע רבינו משה הרמ"א

  זי"ע  בעל הב"ח
 זי"ע  מגלה עמוקות בעל

  זי"ע כמה קדושי קראקא
 זי"ע  בעל מאור ושמש

 ע ”זירבי שלמה זלמן מוויעלפאלי 
 רבי אהרן מקראקא זי"ע

 רבי שמעון סופר זי"ע 
  רבי שמואל מגארליץ זי"ע 
 ע ”זירבי אברהם יוסף מזשילין 

 קריפטש
 זי"ע   רבי דוד שיף מקריפטש

 קרעמניץ
 פייבוש מקרעמניץ  רבי משולם

 רבי מרדכי מקרעמניץ זי"ע 
 קשאנוב 

  רבי שלמה מקשאנוב זי"ע 
 זי"ע  מקשאנוברבי דוד 

 ראדאמסק
 זי"עמראדאמסק  בעל תפארת שלמה
  י"עזמראדאמסק בעל חסד לאברהם 

  בעל כנסת יחזקאל מראדאמסק זי"ע
 ראדזין 

  ע ”זימראדזין רבי חנוך העניך 
  ראדין 

  בעל חפץ חיים זי"ע 
 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 

 מראפשיץ זי"ע רבי אשר ישעי' 
 ראצפערט

 זי"ע  רבי נפתלי הירצקא מראצפערט
 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 

 אמשאןש
 זי"ע  ירמי' מסאנטוב רבי 

 שידלאווצא
 משידלאווצא זי"ע   דודרבי נתן 

 שימאני 
 רבי שבתי שעפטיל ווייס זי"ע 

 שינאווא
 רבי יחזקאל שרגא משינאווא זי"ע 

 ברעשיןשע
  זי"ע   שמחה הכהן ראפפארטרבי 

 עדליץ ש
 זי"ע   גרשון משעדליץ רבי 

 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 

  
   

  מרבותינו הגאונים  ודברי תורה שיכלול בתוכו סיפורים ועובדות  "לספר בציון" הספר יש כעת הזדמנות מיוחדת לקחת חבל בהוצאה לאור של 
  והקדושים אשר בארץ אייראפע המה [שני עמודים לצדיק] אשר בעזהשי"ת יהנו מזה אלפי רבבות בני ישראל הנוסעים להשתטח על ציון קדשם. 

ה והצלחה בתוך הספר אצל שם צדיק הזה.ויופיע שם הנדבן לברכ $120יש אפשריות לנדב זכות של צדיק אחד בסכום השוה לכל נפש   

  718-218-6817, או 718-986-1404להנציח ולנדב נא לפנות: 
  אצלינו בהקדם  רות נא לפנותאלהערות וה –הרשימה אינו נגמר עדיין 
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