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

  ל' / ]במ"רד [התלמו מי חכו יי רבותינות ח קור
  :)י( ששת  בר

  : [המשך] רוסגי נה
  : קידו הצעם  המעשה 

והלכו    , רב ששת  לש  מקומואצל  מלך עם משרתיו    ה איזר  ם עבעפ
וג פניו  לקבל  הכולם  ששת  רב  מצוה    ,מםע   לךם  שיש  מיוחדת  כיון 

מלכים  לרו לקראת  יזכה    ,"םעכו  כילמל ף  א ולראותם  ץ  שאם  מפני 
ל מלכי  דם שכבו  כו"ם לביןם של מלכי עיבחין בין כבוד  ,א ובלעתיד ל 

לך לעבור  ור המם שאמעל המקו שם    נומתיה ו,  פי כמה שיהיה   שראלי
שאלה   רב ששת ואמר לו  תעומ , ונענה לחד צדוקי א גם מו ע מד ע, ושם

אנשיםשגור  ש  פתגםבג  לעלשון  ב לייא"צבי  ח"  :בפי  כגני  ,  לנהרא 
השלמים  כ ה לש דין  הנהר  אל  הכדים    מים,בהן    ב ואהולכין  אבל 

להיכן אתה    כלומר  ,אותם כין  לי ומ  השבורים  למה  אתה  הולך  גם 
ולא  סומ המלך כשאתה    לראות רב ששתראהו,  א  לו    , אתה תהשיב 

  . זמן ביאתו של המלךיותר ממך   עד א  ,סומא ף שאני  א  ,תראה עוד  
שמ ר ופתאום  קול  של  געש  עו  שכית דול  הראשונה    משרתי ל  ה 

והמקום  המלך שעברו  לרב ששתהצ נענה  ,  בוא    :דוקי  ,  מלך ה עכשיו 
עוד  עו  וכן היה, אחרי זמן שמ  ,עדיין   בא המלך  לא  :רב ששת  ר לואמ 

צדוקי  ה  , ונענה עוד של המלך שעברו   שניההה יתכה מעש ר הפעם קול
לא  עדיין    ,רב ששת שוב  ו , אמר לשיו בוא המלךכ, ע רלרב ששת ואמ 

אז    ,עש בלי שום ר  המלך  ל שית שהשליכת    ועבר  כן  אחרי  ,בא המלך
לה ששת  רב  לונענה  ואמר  היה,    , המלךוא  ב  כשיוע   , צדוקי  וכן 

לךהצדוקשאלו    ,תמהונול מנין  שש   י  רב  לו  אמר  כותא  מל ' ,  תזה, 
באופן  גים  הזה מתנה ות העולם  מלכ,  'רקיעאד ארעא כעין מלכותא  ד

כתיב  תכו למלה  שו שמים  ובמלכות  הקב"ה    (מח)  שמים,  לו  שאמר 
  ק מפר חזק  ו ועמדת בהר והנה ה' עובר ורוח גדולהצא  הנביא, יהולאל

, לא ברוח ה' ואחר הרוח רעש, לא ברעש  לפני ה'  שבר סלעיםהרים ומ
  . קהול דממה דאש ק ה , ואחר ה'רעש אש, לא באש ה' ואחר ה 

, שאלו  'דוכבו ברכת שחלק מ' ך  ר י פתח רב ששת וב  יע גמלך הכשה ו
  ף הסו ו  .(מט) מברכתאתה    ותורואה אאין אתה למי ש   ,בתמיהדוקי הצ
אותו,    אוסימ   שהחברים  ,אומרים  יש  ,ובטב   סתייםה   לא  יצדוקה  של

  . (נ) עצמותל של גתן בו עיניו ונעשה שרב ששת נ  מריםאחרים או ו
שאף   ,הביא ראיה מזה  '' חירכ"ד סתשובה סי'  בשערי    מט.  .א "ט י"א יכים  מל  מח.

הענין  כל    נ.  ול לברך.ג"כ יכ  ,א בעגלה וכדומההוק  ר  , ממשו רואה את המלך  אינ מי ש

  ע"א."ח ף נדברכות  'מסב

  
  
  

 

 
  
 
  

  
  
  

 
 

  ראש השנה לאילנות
   והמסתעף בשבט עשר חמשה יום מעלת

פעם השתתף רבינו [מרן משינאווא זצ"ל] בסעודת ברית, והביאו לפניו אברך מוואסלוי שנכנס בו דיבוק  
ל"ע, ואחר כך הביאוהו לשינאווא. הדיבוק היה רשע גדול והצר לאיש מאוד, והכריחו לשאת קורות כבדים  

תפיו, וכמה פעמים הפיל את האיש ארצה בחוץ בקור החזק עד שכמעט יצאה נשמתו. כמו כן לא  על כ
וזרקם   פניו למטה, הרגיש כששמו עליו ֵשמות,  סבל שום דבר שבקדושה, עד שאפילו בעת ששכב עם 

  לדים בבזיון על הארץ, ולעומת זה קיבל ברצון ובהנאה כתבי עת וספרי גויים. הדבר נהפך למשחק אצל הי
ובתוכם מו"ח [הרה"ק ר' איציק'ל מפשעווארסק] זצ"ל שהתגרו עמו לשים עליו לפעמים דברים שבקדושה  

האנשים שאלו אותו מה ראה על ככה לבוא לרבינו, השיב שהיה ביער ושמע רעש בין    ולפעמים ההיפך.
הביאו הנה.  זה    האילנות, ועל שאלתו מה הרעש, השיבו לו שהרב משינאווא מתכונן לעשות קידוש. ודבר

הדיבוק נשאר בשינאווא, ופעם אחת בליל שבת קודש בשעה שרבינו אמר "אדון כל הנשמות" קפץ האיש  
כדרכו   ובראשו  בידו  הכה  שרבינו  בשעה  גם  רבינו.  רגלי  לפני  ונפל  הטבע,  כדרך  שלא  גדולה  קפיצה 

ט"ו בשבט, כי אז    ם עד בקודש, צעק האיש "רבי, זה בוער" (כלשונו: עס ברענט). רבינו צוה שישאר ש
  (י"ג אורות ח"א דף קס"ב)           הזמן מסוגל לישועה, וכן היה שבט"ו בשבט נסע משם בריא כאחד האדם.

פעם בא חסיד אל הרה"ק ר' יצחק מסקווירא זצוק"ל לימים הנוראים והחגים. אחר החג כשרצה לחזור  
עכשיו לא יכולתי לפעול עבורך שנה  עד    לביתו, לא נתן לו הרה"ק לחזור עד אחר ט"ו בשבט, ואמר לו:

  (ילקוט מאורי אור דף נ"ו)      טובה, וכעת בט"ו בשבט כבר פעלתי עבורך, ולכן אתה יכול כבר לחזור לביתך.

הה"ק משינאווע זצל"ה עוד בהיותו אבד"ק סטראפקוב, ישב על יד השלחן עם סיעת מרחמוהו חסידים  
פרי "אננאס אפפעל", בין המסובין הי' איש אחד מבני ארץ  כלו ואנשי מעשה בט"ו בשבט ואכלו פירות, וא
האם יש פרי כזה בארץ ישראל, כשמוע מרן אדמו"ר שאלה     ישראל, שאל אחד מן המסובים את בן א"י

איך אתה מרהיב בנפשך    ,זו קפץ וצעק על איש הזה "אם התורה הקדושה מעידה שלא תחסר כל בה
  (דברי מנחם דף ק"נ)                                                 לשאול שאלה כזאת".

ישב אדמו ברוסלאנדפ"א  הכרתי  אני  אמר,  וכה  בט"ו בשבט  זלה"ה  מרוזשין]  [הרה"ק  אחד  ק  צדי  "ר 
להש"ץ מלבושים של ר"ה היינו הקיטול, וציוה להתפלל בנוסח ר"ה, כי כתיב האדם עץ   מלביש היה שבט"ו
  (תפארת ישראל דף י"ד) כול לעשות מאדם ג"כ עץ. ואני יודע שהצדיק הנ"ל יוהיום הוא ר"ה לאילנות,  השדה,

כשנדחקו הבחורים כדי לקבל פירות מידיו, אמר   צ"ל של בעל חקל יצחק מספינקא זאצל השלחן הפירות 
אלו (פאה פ"א מ"א)    רבינו פ"א בבדיחותא, יש פירות די והותר, אין צורך להידחק, הנה הם נמצאים במשנה

  (אש תמיד ספינקא, דף שע"ד)                              בעולם הזה. רותיהםאדם אוכל פידברים ש

 

 

ל    נו תרננה פתי ש   רנה ו צהלה    קו
  הרה"צלכבוד רכת מזל טוב ב

  שליט"א  עה לאביןמשה אליקים ברי רבי
  זצ"ל אשנמנא ה"צהגחדב"נ מרן  - יטשובמזידאדמו"ר 

  ש"ק ות בנ לעמנו החתן תמים לב נישואי לרגל 
  שליט"א שלמה יהודא  רבה

  שליט"א  כהנא ישרון ישראל  עקבי  רבי הגאון בהר תב חי'ת ב"גע
  שליט"א   מקארלסבורגבן כ"ק אדמו"ר 

 מווייטצען ליט"אשן הרה"צ רבי מרדכי אהרן מייזליש חת

  נוימדרש מחשובי מתפללי ביתינו ד ידילכבוד   "טרכת מזבו
  ליט"א ש  זגריייונהלוי   נציון נחום ב הרב

    שליט"א גרייזהלוי יונאל ננת נחםמ רבי אוןב הגהר בן
  בלומענגראוו - אר יטב לב סאטמקהל "ץ דומ
  ה בבית מדרשינו רבות בשנים אהור מורה ל ו ל מתפ

  בשעטומ"צתחי' חילה תהולדת הבת לרגל 
  הקידושא רבה בעזה"י בבית מדרשינו

  אשפסי ארץ ד'נאנהל אהנהלת ק: המברכים בשמחה
  

  

  בשלח 
בת  שסעודת ב
  תיה ו ק ו ח ומדים ל

  שם שם לו חק ומשפט...
  ) הק'  י"עיין רש(  .חקותיה במרה נצטוו

  

ואין של  שהנישמחת  מודעה זו נתפרסם לרגל 
  שיחיוהחתן שמואל 

  בן הרה"ג ר' יואל אייזענבערג שליט"א
  

  

  

  צדיקים   באהלי   וישועה   רנה   קול 
  כים ברכת מז"טביראת הכבוד הננו מבררבה ו שמחה ב  

  שליט"א  לתינויה"ד דקאב הגה"צכבוד ל   
  בת תחי' הולדת הלרגל 

  איט"של חיים אלי' בלום הרבאצל נכדו 
  שליט"א ום  שמעון אפרים פישל בל הרבהרה"ג  חתנובן   

   שליט"א שמחה ישראל בלוםרבי  גה"צבן ה
  קאשוי תולדות רפאל  אבד"ק ור"מ

 לת קהל אפסי ארץ ד'נאנאש שמחה: הנההמברכים ב 

  לזכר עולם 
  ע"ה  פריעדב"ר ארי' דוב  מנחם מענדלמו"ה לע"נ 

  נפטר י"ג שבט 
  בת ר' אהרן ע"ה פריעדחל חי' רהאשה החשובה מרת ו

  "ז שבט נפטרה י
  הי"ו חיים דוד פריעדבעלה מו"ה  -נדבת בנו 

  התלמודמבאר   ענינא דיומאמ

  שלח ב תשרפ) וע"ק(אלף   ח"יון יל ג דנה כ"ש
 ק לפ"  ג"פשת שבט גי"
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  בס"ד

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

 

בני ישראל  אלפי רבבות בו להוצאות הגליון לזכות  ל הברכה שנדו עדאלו יעמ  
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ז געווען  איס  א וו  לזצ"  צבי הירשרבי  טע  אטן  י זי  וצ  ןויר ז געביא יחזקאל מקאזמיר זצ"ל  רבי    "קה רה

און ווי אויך  פון הרה"ק מלובלין זצ"ל,  למיד ת ער איז געווען אפון די צדיקים נסתרים אין זיין דור,  
גרויסע קדושה און זיין אקאנט מיט זיין  ן ב עו וגע  ז ימקאזניץ זצ"ל, ער אער געפרן צו הרה"ק    זי א

רו שפלות  ענווה,    חגעוואלדיגע  זי און  האבן  הדור  צדיקי  זיין  אסאך  אונטער  געווען  מסתופף  ך 
וארן ו גע ק  נסתל  ז יא ער  , מאמר יחזקאלעדרוקט אין ספר  גפון זיינע דברי תורה איז  ן, אטהייליגער ש 

  . יצ"ו קאזמיר אט  שט ן יאזיך  ינט  געפ ער ציוןיג ילהי   ייןז  לפ"ק,  ט"זרשנת ת שבט   י"ז
ה פון אברהם אבינו רוזעהן די צ  צ"ל האט אמאל געזאגט: ווער עס ווילז  מלובלין הרה"ק  
פון דעם יונגערמאן  די צו   ף וקן אויק  ע"ה, זאל  און דאס  ונטערן אויווען,  וואס שטייט ארה 

  נ"ח אות י') ראל דף ק(אוצר יש. רבי יחזקאל מקאזמיר עווען גז יא
*  

אטע רבי יחזקאל מקאזמיר האט אים  זון רבי אפרים זצ"ל האט דערציילט אז זיין טזיין  
טיקל  ש   האט אים געזאגט: נעם א אמאל געשיקט מיט א שליחות צו א געוויסע פלאץ און ער  

וואסער   גייחלה מיט  ט  און  שטאט  (  ייךצום  וואסערקאזמיר  די  טייך  א  ביי  ווע,  )איז  דאון  ו וועסט  ן 
, און עס גייט אראפ  עהן ווי עס קומט אן א שיףז  ואנקומען צום בארטן פונעם טייך, וועסט

תיכף    ךזאל זיער  אז  גן  אז  ם, זאלסטו צוגיין צו אים, און אירמאןער יונגעכינעם שיף א הופו
מאן  א יונגעראון ווען ער האט געזעהן  ,  ןוער האט אזוי געטעסן,    לא ז  וואשן די הענט און ער

און ער האט זיך תיכף  צוגעגאנגען צו אים מיט די וואסער און חלה,    רע די געשטעל, איז  און  
ט ער געזאגט פאר רבי פנחס,  ט עסן האהענט און געגעסן, ווען ער האט געענדיגגעוואשן די  

מינעס  אז   לעצטע  די  ווי  אים אויסגעזעהן  פון  והאט  טעג  עוין  שווייל  לעבן,    ןזייטן  טליכע 
ער  וועגן געגעסן,  רנישט  גא  האט  בארטן  צום  צוקומען  געקענט  נישט  האט  שיף  די  ווייל 

און  ט,  עהאט מיט זיך האט זיך שוין געהאט געענדיגהאבן ג  ס זייאשטורעמעס, און די עסן וו
אויסלהאבן  כוחות    זיינע ביים  געהאלטן  דאס    , ןאזזיך  האט  מקאזמיר  יחזקאל  רבי  און 

זצ"ל].    מאלכסנדרהרה"ק רבי יחיאל  געווען    זין אנגערמאדער יו[ רוח הקודש.    טגעזעהן מי
  (תפארת רבותינו אלכסנדר)

*  
ישראל דברי  בעל  דערציילטז  יץזדממא   הרה"ק  ז:  צ"ל האט  זיידע  ווען  זקאל  יח  ביריין 

 צוואנציג   ווער געגעבןש  זיין  ם, האט איט עסן קעסט ביי זיין שווערהאט געענדיגאזמיר  מק
און ווען עס וועט זיין דער יריד זאל ער דאס פארקויפן און ,  סחורהויפן  קאיינ  ער זאלרובל  

פארדינען   וועט  ארויסגער  דעמאלטס איז  און  דער  עלט,  מים  ספר  הייליגער  געקומען  באר 
ער האט    חיים זיך  געקויפטדאס  און  און  בית המדרש, און נען  ט לערגעזעצ,  דעם ספר אין 

ביים סוף פונעם יריד איז  ל סחורה,  ער געקויפט אביס  טגעלט האט די איבריגע  ימ   ר עאון 
ון  א ,רה, און א גוי איז אדורךוגעלייגט די סח ארויף און טיש א גענומען און מארק צום ארויס

סטו? יעצט קומ ר אים געזאגט,  רה, האט ע ויס די סחורהן ווי ער לייגט א עזן ער האט געווע
. האט רבי  רה אויף די ערד די סחורפן  האט אראפגעווא יז שוין פערטיג, און ערווען די יריד א

געיחזק געבליבן מיטן טיש  , אויזאגט:  אל  בין  זאל  רמז  א    .איך  וויל מען ער  פון הימעל  אז 
  ף רט"ז)ם ח"ב דח זקני(שיזיין א רבי און פירן טיש.  לאער ז נאר  ה,דלען מיט סחורננישט הא

*  
מק  יחזקאל  רבי  ווען  שטאט  אמאל  אין  געווען  איז  אים ,  אמאקאוואזמיר  מען  האט 

  זיביז ער אצייט    ך איינגעלאדענט צו זיין סנדק ביי א ברית, און ער האט זיך פארזוימט אסא
אזוי    , עפרעגטגאט  טש  פון  גידמהאט אים דער  אנגעקומען צום ברית,   זיך  ער האט  היתכן 

ער  האט זריזין מקדימין למצוה, (פסחים ד' ע"א)  זאגן דאךחז"ל ט צו א מצוה,  מישטארק פארזו
אז מען זאל מאכן פריער די  לט ווען געווען די כוונה פון די חז"ל  א רט, אויב וופעים געענטא

וו גע אמצוה,  צו  רדא לט  מזטיין  שפט  א ריזין  המצוה,  קדימין  זיי  אבער  ת  זאגן  אז  למעשה 
עפעדערט צו די גאב מיר אויך האיך ה,  פעדערן זיך צו די מצוה, צו מאכן א הכנה למצוזריזין 
אין דעם    אצו די מצוה, במילא איז נישט   די הכנהמיט מיר פארזוימט    באיך הא  עראבמצוה,  

(נחמד   .בעסער אז מען טוט די מצוה מיט די ריכטיגה הכנה  זיעס אאר אדרבה,  נקיין חשש,  

  מזהב קאזמיר, ליקוטים דף ל"ט) 
*  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

יחזקאל   רבי  ווען  געגאנמקאזמיר  אמאל  חסידים,  יצפאשגען  איז  זיינע  מיט  זיי רן  און 
ער  בא חשוגעקומען  ועסט אין דברי תורה, איז צוגעשמ האט  און מען    ,האבן זיך אפגעשטעלט 

'ן, ווייל ער  יבלאזן צוקומען צום ר  ם און האט געבעטן פון די חסידים אז מען זאל אימענטש  
אים   א    פרעגןוויל  אין  עצה  געז געוויסע  א  האט  יחזקאל  רבי  ווען  אז  ענין,  וויל    רע עהן 

און ער האט האט ווייטער  ווארטן,    עוויזן מיט די האנט ער זאל צוג  םאיצוקומען האט ער  
ווען ער האט געענדיגט דעם שמועס איז דער יוד צוגעגאנגען צו ה,  רו געשמועסט אין דברי ת

ב  שאלה וואס איך האדי    ףץ אויאיך ווייס שוין א תירו: רבי,  ער האט אים געזאגט   אים, און
תורה  עגן,  ר פלט  געווא דברי  די  געה דורך  האב  איך  האטוואס  י  ערט.  רבי  קאל  זחאים 
חז"ל  גט:  געזא אין  דאס  דאך  געפינען  מ"א)  מיר  פ"ו  זוכה  (אבות  לשמה  בתורה  העוסק  כל 

ותושיה עצה  ממנו  ונהנין  וכו'  הרבה  וו,  לדברים  ווען  אעס  צו  ג לט  ושואלין   יןיטשעדארפט 
  ן לו אויב מעיאפ  ,נאר דער פשט איזתושיה,  ה  צן ממנו עט ונהניאון ניש  ה ותושיה,ממנו עצ

מסיח לפי רעדט  וואס לערנט תורה לשמה    דער צדיקווען  נאר  ט די שאלה,  שינ  םגט אי ער פ
דערציילט  תומו   פון אים    זאגט ער  ים אדרופיסער  נהנה  דער מענטש  דברי תורה, איז שוין 

 (מאמר יחזקאל קאזמיר, ח"ב דף ל')עצה ותושיה. 
*  

האט געוואלט  על פי תורה,  ף צו זיין  דאר יוד וואס האט זיך נישט אויפגעפירט ווי עס בא   א
האט  ,  יחזקאל מקאזמיר  ביר ן ביי  עען זיך געזעגענפארן קיין ארץ ישראל, און ער איז געקומ

ן די  י, קריך אים נישט אעיני ה' אלקיך בהעס שטייט אין פסוק  :  קאל געזאגטזיח  יבאים ר 
  (שיח זקנים ח"ב דף רט"ז) . אל נישט פארןז  ער, און אויגן

*  
און אים געבעטן ער זאל מתפלל    מקאזמירצו רבי יחזקאל    ןא בן תורה פלעגט קומע  ןווע

פאר אים   ז זיין  ער אים    ל אער  פלעגט  פרנסה,  אין די תורה,  בענטפערן:  האבן  דיר  אהעפט 
יודן  א   ןוועלאלטס  מ דע זילע  מעןמתפלל  ווי  אזוי  דיר,  פאר  דרבנן,  ז  ין  קדיש  אין  על  אגט 

,  יחי וכו'ישראל ועל רבנן ועל כל מאן דעסקין באורייתא וכו' יהא לכון חיי אריכי ומזונא רו
  (דברי ישראל מאדזיץ) . ברכותדי  כלל פון וועסטו זיין אין  ,און אז דו וועסט לערנען

*  
ג אממתנגד  וויסע  עא  פון  אהאט  געפרעגט  מקאזמיר  ל  יחזקאל  מנהגרבי  די  פון   אויף 

  ב יחבירים, ווייל או אז זיי גיבן אויס געלט צו קענען עסן און טרינקען צוזאמען מיטחסידים 
שמים  איז לשם  באמת  כוונה  געל זייער  דאס  געבן  געדארפט  ענדערש  מען  וואלט  פאר  ט  , 

רט: איך וועל דיר ברענגן א פע עענט גאל  רבי יחזק םוכדומה, האט אירימעלייט  פאר א צדקה  
ז די  אביי מעשרות  ןווייל מיר געפינע  ובער פון געבן צדקה,שח  זיאורה אז דאס  י' פון די תאר

  ט די דריטע יאר גיבן  ימעשר שני, אמען    טגיבאון די צווייטע יאר נאך שמיטה  יאר    ערשטע
און אין די פערדע און פינפטע יאר גיבט מען ווידער מעשר שני, און אין די מען מעשר עני,  

רט און ווי  עד האט געפע   תורהדי  ון דעם אז  פני, זעהן מיר  שר על מעא כאמנא  זעקסטע יאר
אז מען  געווען    זיענין פון מעשר שני א  ידמעשר שני מער ווי מעשר עני, און  געדאפעלט  ויך  א

עיר   ירושלים  אין  עסן  דאס  צוקהזאל  פריימזאודש  גוטע  מיט  עס נען  ווי  חבירים,  און  ד 
טיגע צייטן דאס וואס די חסידים  יינויך האזוי א',  אתה ובנך וגו' והלוי וגושטייט אין פסוק  

זיי עסן און טרינקעןך צוזאיזנעמען   ווי  ר , דאס וועמען און  מען עסט מעשר  ט פאררעכענט 
  (זכרון צדיקים, מובא בס' חי וקים ברעזאן למלוה דמלכה דף קל"ד) . עיה"ק   שני אין ירושלים

*  
אריינגעקומען צום טיש גאר  יר  זמאקל מיחזקא  רביאמאל יום טוב שבועות ביינאכט איז  

ס איז נאך  אוור' איסר הכהן גרויסער חסיד  שפעט, און דארטן אין בית המדרש איז געווען א 
הרה"ק   צו  אי  לובליןמ געפארן  ער האט  און  האט  געד ינזצ"ל  ער  און  ביהמ"ד,  אין  רימעלט 

  יי ז  ןאוה, אגן שירדארפן זמלאכי השרת  אס די  אז עס איז שוין געקומען די צייט ווומ'ט  לחג
אז   אויס  רופט  מען  און  שירה,  זאגן  מקאזווילן  יחזקאל  געמאכט  מיר  רבי  נאכנישט  האט 

אי אויף  ווארטן  דארף  מען  און  ארייצפלו,  םקידוש,  יחזקאל  רבי  איז  אין לונג  געקומען  ן 
מען די  ו קאל האט גענזחהאט זיך אויפגעוועקט, ווער רבי יר' איסר  און  ,  צום טיש   המ"דבי

זאל מען    ,ווארט אויף אונזן  אמת מעהאט ער געזאגט פאר ר' איסר:  ,  מאכן קידוש  צו  כוס
  (אוצר ישראל דף קנ"ו אות ג'). און ער האט אראפגעלייגט די כוס פון די האנטווארטן נאך אביסל,  

*  
און ער  ווייסיל,  טייך  נעבן די  ראחוב  טאט  ש  איז אמאל געווען איןאזמיר  זקאל מקיחרבי  

בלגגעגאנאיז   די  אין  געזאגט:  ד נאכטע,  אען  ער  האט  דא  ען  מ עם  איז  וואס  זאגן  מיר  מוז 
בלאטע,   דער  אין  נגעווען  האט  קיינער  דערציי  סטועוואג  טשיאון  דלצו  וואס  איז  ן  ארט 

אז אמאל בעפאר  ערציילט  ד   געקומען א אלטער יוד, און ער האט   זיביז עס אאמאל געווען,  
הרה"ק   איז  פסח  טוב  אלימלך יום  ברודער  ז  און  נסקמליזע  ר"ר  זושהרה"ק  יין  א  ר"ר 

זיי זענען געווען   ומען אין דעם שטאטקנגעא  ניפאלימהא זיי זענען געגאנגען גלות, און  ווען 
צוריסע מיט  רחאנגעטון  האט  יוד  א  און  קליידער,  זיינע  אויף  געהאט  זיי    מנות  האט  און 

ון מיט נייע  , מיר זענען אנגעטטנאך א שטיק צייט האבן זיי געטראכ,  לאטלעךא חגעגעבן נייע  
לאטלעך  א חמירט די  רענגען צו גיאות, האבן זיי פארשונז צוב, דאס קען דאך אלאטלעךאח

(שיח דאס דארט געשפירט מיט רוח הקודש.  יחזקאל מקאזמיר האט    י באין די בלאטע, און ר

  ) "ב דף ב'זקנים ח
*  

 זיאמאל ווען עס אק,  ד שב"לכבו  פלעגט אליינס אנגרייטן די פישמקאזמיר  רבי יחזקאל  
ס אנגרייטן אז ער זאל אליינאים מכבד געווען    ר עגעקומען צו אים א גאסט אויף שבת, האט 

און ווען מען  ן טאפ,  יש אין אינאכדעם האט מען אויסגעמישט אלע פי,  פאר זיך  זיינע פיש
  יש: ל פק , האט אים רבי יחזקאל געזאגט אויף א שטיצו עסן  וטיילט די פיש צשפעטער  האט  

  ו, קמ"ו אות ב')ינאואמש עולם ימות ( .יינסדאס איז ד
*  

וואס האט חיות פון דעם  ר"ל    קליפההאט געזאגט: עס איז דא א  אזמיר  מקרבי יחזקאל  
ווער עס ווייסט ביי זיך אז ער וועט זיך נישט  אין מקוה שבת צופריה, און  ן רעדט  עמוואס  

גיין אין מקוה נאך שחרית בעפאר קריאת  אל  , איז בעסער ער זקענען איינהאלטן פון רעדן
.  מיט וועמען צו שמועסן  דארט קיין מענטשעןכער נישט זיין  התורה, ווייל דעמאלטס וועט זי 

  ב ע"א) דף ל" (דברי ישראל מאדזיץ, תורת אא"ז זצוק"ל מקאזמיר

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 יחזקאל מקאזמיר ביר
 פ"ק ל זט"רנת תש שבט זי"

  

  

כותב   ) ט תרפ     ז"ל  מלעכאוויטש  נח  רבי  מרן 

באגרת בענין החזקת יהודי ארץ ישראל, את אשר  

  שמע מאביו הס"ק [רבי מרדכי מלעכאוויטש] זי"ע 

שבט   י"ג  ו שב"ק]    -[יודה"ל  התורה  רזין  סודות 

לאין קץ    היריעה  צרהאשר ק  רייתא במצוה זודאו 

  (מירא דכיא דף רכ"א)               ו הקדושים.ילדבר

ומלבד מה שאני שולח משלי, עוד הנני    )תרצ   

גדול המעשה מכמה אנשים מתושבי עירנו אזמיר  

מירא העי"א,יע"א  שמו  וחושבי  ה'  מתנדבים    י 

הנס   בעל  מאיר  רבי  נשמת  לעילוי  ונודרים 

זיכני   יע"אז  ושלי"ת  ידי,  על  המעות  ושולחים 

ל ברחמיו ברחמים לחיים להיות גדול המעשה  -הא

ויתעלה לעד  ועושה, כן יהי' תמיד בעזרתו ית"ש 

   אמן.
  "ח סי' ק"ס)  , או(לב חיים לרבי חיים פלאגי זצ"ל, יודה"ל י"ז שבט

בימי השובבי"ם איז א גרויסער ענין מרבה צו  
  להחיד"א) (עבוה"ק  זיין בצדקה.  

זייט מוסיף פאר כולל שומרי החומות לצדקת רבי 
  מאיר בעל הנס 



  

  פ"ק ל  גפ"שת  שלחב  פרשת                                                                                                       ח"י  ליוןג  ד"כ  שנה ינותורב מבאר
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 קים י מעשי צד 

רב  בשבת שירה זי"ע] לפני העמוד פסוקי דהתפלל  [מצאנז  זמרה ואמר שירת הים ינו הקדוש 
לא היה מוכן עוד להתפלל אז העמיד איזה   דושינו הקפסוק בפסוק. וכאשר אירע לפעמים שרב

חשוב לפנ לפנאדם  הקדוש  רבינו  הלך  אז  הים,  לשירת  הגיע  וכאשר  העמוד להתפלל,  י העמוד י 
 ף קע"א)(דרכי חיים צאנז ד, ולנשמת חזר הבעל תפלה לפני העמוד. ואמר השירה בקול רם עם העולם 

מנחם רבי  שהרה"ק  הי"ד  מפאיע  הגה"צ  ממורי  כידוע   שמעתי  הנהיג  זי"ע  מרימאנוב  מענדל 
', פעם אחת בשב"ק פר'  בעלי מדריגה כמלאכים בדמות אנשים וכומאנשים שהיו    חבריא קדישא 

ה מעורר את הזמן הרגישו שהם עומדים ממש  בשלח התפללו שחרית בצוותא חדא, ומכח קריא
וכ הים,  שפת  בגדיהם  על  שיפולי  שהגביהו  עד  אש  כיקוד  נתלהבו  שירה  מן  שאמרו  ירטבו  שלא 

  (נפלאים מעשיך דף שצ"ח) המים. 

ר' מענד, ששמע מהרה ' דוד העלער יפר לי הרה"ג רס ע מסטראפקוב זצ"ל כשדרש פעם  'ל"ק 
שו בחורים במדינת  בשלח) בפני  זצ"ל(בפרשת  משינאווא  הרה"ק  ששמע מזקינו  אז,  אמר  ,  וייץ, 

רה, הגביהו החסידים את בגדיהם שכשאביו הרה"ק הדברי חיים זצ"ל קרא את השירה בשבת שי
במ שהולכים  בחשבם  ה(הבעקישעס),  מסטראפקוב,  הרה"ק  והוסיף  כותב ים.  מצאנז  הרה"ק  רי 
, שאינו משנה הדיבור אפילו ו"ח ח"ב סימן ב')(בשו"ת דברי חיים א  אודות בנו הוא זקיני הרה"ק משינאווא

  (שיח זקנים ח"ז דף קפ"ז) יו). מת הוא הדבר (שאמר על אבי ליה כל חללי דעלמא, ואם כן איהב

רבו הרה"ק   יו רבים במעששמעתי מהחסיד הישיש תמי שפעם היה אצל  ז"ל,  וואלף אפטער 
"מי שאינו מהפך את החומר    : מרבעל ה'אהבת ישראל' מוויזניץ זי"ע בשבת שירה, ושמע מרבו לא

יכול לו והוא אומר לצורה אינו  כן  את השירה,   מר את השירה", החליט בדעתו שאם הרבי אומר 
רוב אליו ולשמוע אותו אומר את  עמוד קחליט לבודאי מהפך הוא את החומר לצורה כדבריו, וה

הש את  לומר  הרבי  וכשהגיע  קרוב  במקום  נעמד  התפילה  בעת  הים.  שירת  התכופף פסוקי  ירה 
מכוסי בטליתו, אך לאחר דקות ספורות כבר לא היה להביט בצורתו הק' של הרבי שהיו  ם קצת 

  רים דף רצ"ו)ספרים וסופ(הגדה מפי חזיק מעמד להסתכל על תואר פניו שבערו כלפידי אש. יכול לה

שרגא שני שמואל  ר'  הרה"ג  לבעלז.  ע צלטמספר  שירה  נסע לשבת  שפעם  מטשאבא,  ר, הרב 
שאיכשהגי אמרו  ללבוב  אפשרות   ע  ואין  המסילה  וכיסה  רב  שלג  ירד  כי  הלאה  לנסוע  אפשר 

רבי הרה"ג  גם  שם  היו  מחוסט    לפנותה.  עמרם  בר'  זי"ע]  משה  הבושם  ערוגת  ר'  [בעל  והרה"ג 
מנחם]  מנחם בראדי   למנהל  [בעל באר  והרבה חסידים. הלכו  רבנים  ועוד  רכבת  של הממקאליב 

יה גם עשיר אחד  ין הנוסעים לבעלז הב  אפשר.  לנסוע. אמר שאי  וביקשו ממנו שישתדל שיוכלו
ת השבת. סז לפני כנילובלבד שיוכלו להגיע לבע  ל ושידל אותו בסכום כסף גדולשנכנס אל המנה
ל פועלים אשר פינו את השלג מעל המסילה והם הגיעו לבעלז בערב שבת סמוך מיד הבהיל המנה

עברו כל האורחים לפני מרן לקבל שלום. כשהגיע לכניסת השבת. בליל שבת אחרי קבלת שבת  
יע". לאחר מכן אמר רבי משה בר'  תורו של העשיר הלז אמר לו מרן: "מי שרוצה להגיע לשבת מג

הוא לא אמר זאת אף לאחד מאתנו,   ,עמרם לאנשים שהגיעו יחד אתו: "שמעתם מה שאמר הרבי
  ח"ג דף ר"פ)  אז(אדמור"י בעל אלא לו לבדו, כי הוא השתדל עבור כולנו".

מסטיטשין  יצחק  ר'  הרה"ק  לאא"ז  אחת  פעם  אמר  זצ"ל  מבערשט  שפירא  מרדכי  ר'  הגה"צ 
פרשת בשלח של השירה בשבת  לו שההארות  שבת שירה, אצל אביו הרה"ק   זי"ע, כי כמדומה 

: ליל שביעי של פסח, ועל זה ענה לו הרה"ק מסטיטשיןר מההארות דמראזוודוב זי"ע היו עוד יות
  (הגדה זרע קודש ראפשיץ דף רצ"ד) לראות. היטבת 

ה רבהמוהל  בפרשת רה"ח  קודש  בשבת  התיבה  פעם לפני  עבר  אליעזר מירושלים,  יחזקאל  י 
  שלח, שבת שירה, וקולו היה חלוש וכמעט שלא נשמע, אחר התפלה אמר לו רבינו [מסאטמאר] ב

ה ולא היה ענה, "מה אעשזה, התנצל ו  ז"ל: רבי יחזקאל אליעזר, שירת הים בקול דממה דקה, איך 
ז"ל   מרן  לו  אמר  כח",  משמע  לי  וכן  כח,  באמת  צריכים  שירה  לומר  צודקים,  אתם  בבדיחותא: 

.   שכתב 'חזקיה אמר אני אין בי כח לומר שירה אלא אני ישן על מטתיה דאיכה)  (פתיח  מהמדרש 

  ועובדות מבית רבותינו דף קנ"ב)   רות(תו

אחת לא אסתייעא  אצל הרה"ק מקאסאני זי"ע. פעם    רגיל הייתי להיות משובתי "שבת שירה"
פר שבת  לקראת  לבוא  לשבמילתא  "בא",  בפרשת  לבא  "בשלח", והקדמתי  הרה"ק שת  אצל  ות 

"מצוש מליצה:  בדרך  כך,  על  הרה"ק  לי  אמר  פעסט.  הבירה  בעיר  מבשלוחו"שהה  יותר  בו   ה 
ע"א)  מ"א  כש(קידושין  השיחים,  אחד  תחת  אמיד.  הזאת,  השבת  במעלת  חז"ל  בר  מאמר  את  לי  ר 

בשלוח"השת פא  שאם  לומר,  וכוונתו  מיבעיא",  בו  מקדש  "בשלח"ו  שירה"   -   רשת  "שבת 
 (רשומים בשמך דף ת"ה)   "בא" מעלתה גבוהה עוד יותר. מקודשת, ביותר, אזי השבת פרשת

הרה"ק ר' יהושע  י  לזקינ  קוויטל  ונתן  , ל״ע  בצווארו  קראפף  לו  שהי׳  אחד  איש  לאנצהוט  בעיר  'הי
  את '  הק  בידו  והחזיק  האיש  לאותו  הלך   הים  ירתש  שאמר   בעת  התפלה   ובאמצע   ,אמאשאווטמ
 םאנשי  לי  הראו,  שם  שהייתי  בעת  ואני  .אדם  ככל  בריא   נעשהו,  לפנים  הקראפף  ודחק,  צווארה

 נכד  לי ואמר,  הנ״ל   מעשה  סיפרתי  באונגארן  כשהייתי  אח״כ  ובזמן   .א״ז  ע״י  נתרפא   זה  שאיש  ,ועלי
  (תולדות משה טאמאשאוו דף פ"ה)  .ינזק אצל כזאת מעשה 'הי נאסאד בעיר  שגם, ״לצז אדסמנא הה״צ

  בשבת שירה   מאכלים לפני העופות 

מפנ שירה  בשבת  להעופות  מאכלים  להניח  שנוהגין  מניחין י  ע"כ  בים,  שירה  אמרו  העופות 
  ז)סי' שכ"ד אות י"תוספות שבת (לפניהם מאכלים בשבת שירה. 

והו וביום השביעי דכאשר אמר משה רבינו ע"ה ששת ימים תלקט  , זי"ע  מלובליןק  הרה"  אמר 
בו, שרצו   יהיה  לא  מן  דתן ואבירם ברששבת  ופזרו  רבינו ע"ה  משה  נביאות  עתם להכחיש דברי 

ידיהם על פני המדבר בליל שבת, ואמרו אל כל העם צאו וראו שנמצא מן על פני השדה, המן שב
או, שלא  שבאו, וז"ש ולא מצפרים היו אוכלין מקודם  קוט ולא מצאו, מפני שהצלל  ויצאו מן העם

ה לו ונאבד ממנו, ע"כ בשבת שירה שקורין צאו מה שהניחו כי לשון מציאה נופל על דבר שהימ
ובספר נימוקי אורח חיים מהרה"ק ממונקאטש   ,אות י"ז שער בת רבים(מזונות בשכרן. ם לפניהם המן נותני  שתרפ

  ) זי"ע ם הרה"ק ר' מאיר מפרעמישלאןובס' דברי מאיר מובא כן בש ,כזה בשם הרה"ק רר"ה מרימנוב זי"ע ע מביאזי"

מפראגהמהר ביהמ"ד   "ל  לחצר  רבן  בית  של  התינוקות  כל  את  שירה  בשבת  לאסוף  נהג  זי"ע 
שבקריעת ים סוף האכילו ילדי ישראל לעופות את   ואמר להם לזרוק קאשע להעופות לאות זכרון 

  )שם הרה"ק בעל התניא זי"עבאור השבת (דלו בתוך הים. שג הפירות

של למלך  מנהג לפזר כוסמות לצפרים בשבת שירה, יבואר במהטעם  אמר הרה"ק מריזשין זי"ע
גדו והיכלות  גדול  ארמון  לו  שהיה  כבגדול  לפי  אחד  כל  והסגנים,  המלך  לשרי  מיוחדים  ודו, לים 

ם עמד שם ומענג המלך ור המצפצף בקולו הנעיהמלך בעצמו היה לו היכל מיוחד אשר רק ציפו
א,  והנמשל הו  .שיר וזמר כקול הבריה הקטנה הלז המטיבה לנגןבנועם צפצופיו, ולא יערוך כל כלי  

כנסת יצי  כי  ובשעת  בית,  מצאה  ציפור  גם  צפור, כדכתיב  נקראת  סוף    מ"ישראל  ים  כל וקריעת 
כקול הצפור היינו הכנס"י,  רב לו ית' בזה  אכים ושרפים היו אומרים שירה לפני השי"ת, ולא עהמל

פניו , וכל זה אנו רומזים במנהג הנ"ל, להראות שהיתה חביבה לשהיתה מנגנת ואומרת שירת הים
  )נר ישראל(ית' הנגינה של הצפור הקטנה יותר מכל כלי שיר, וע"כ מקבלת הצפור המתנה טובה. 

מרן   סופר בשם  למע  החתם  הפסוק  ע"ד  הלזי"ע,  את  יראו  ויראו   חםן  ידעו  למען  היינו  כו', 
הוא ממציא מזון להם כאשר המציא לישראל    ,הדורות איך אשר בוטחים בישועתו ית' בלבב שלם

שיש חז"ל  מאמר  ונודע  ונגנזה  במדבר,  המקדש  בית  חרב  בעוונותינו  ועתה  לצפור,  נמשלו  ראל 
לכך   המן,  המן צלוחית  פרשת  נאמר  שם  אשר  שירה  בשבת  מזונש   ,נהגו  לצפרים,    ותזורקים 

ורה ומצות, אז ימציא יפנו את עצמם מעסקיהם ויעסקו בת שלהורות עם ישראל הנמשלים לצפור, 
כאשר הצפרים מוצאים מזונותיהם   ,השם ית' להם מזונות בלי עמל ויגיעה וירד להם המן מלמעלה

  ליקוטים אות צ"ז) י המנהגיםטעמ(  נזרקים למעלה על גגותיהם.

ציפרים, מפני שהציפרים פורחים באויר, וזמר בא מן האויר, וכן כלי כ  שיש בו אויר  כי אין דבר
נגנין אלא מן האויר, כמו פידיל וצימביל ושאר כלי ניגון כולם חלולים, וכל אדם שיש לו  זמר אין מ

ירה אריח ע"ג לבינה, כדי שיהי' אויר ריאה גדולה יודע נגן, כי הריאה מלאה אויר, לכן נכתבה הש
  ) ליקוטים אות צ"ט בשם ליקוטי שושנים (שםות בין שירה להעופות]. יכ[וזה השי מצעבא

,  שירה  לשבת  מפורסם  רב  ע"זימרוזשין]  [  "אלא  בא  "אפ:  סיפר  ה"זלה  מסאדיגוראהרה"ק  
,  שירה  בשבת  קאשיע  לצפורים  נותנים  מה  מפני,  הרב   לאותו  ע"זי  "אא  שאל  הקדוש  ובשולחן

  רפיא   דינא  נאר   זאינ  בלייבט,  קשיא  די  זיי  יט ג  מע  אז ':  הק  ר "אדמו  ואמר ,  הרב  אותו  ושתק
  שנאמר  הענין הוא מה, הרב לאותו  שאל ז"ואח ].רפיא דינא לנו ישאר קשיא דינא להם כשנותנים[

  הוא   איך   וגם,  שירה  יאמרו  כלבים  כמו  נמוך   שדבר  אפשר  איך ,  שירה   אומרים  כלבים  שירה  בפרק
  לו יש ם"דצח שבעולם דבר שכל, הוא הענין אך . דיבור בעלי אינם והלא שלהם רהשי אמירת אופן

  כל  וכן,  עליו ממונה שהוא הדבר לאותו  השייך  השירה אומר המנהיג המלאך  ואותו, המנהיגו מלאך 
 כידוע, עליהם ממונה מלאך  להם שאין וישראל, עליו ממונה שהוא האומה בעד שירה אומר מלאך 
 שבכחו לזה   טוב  הוא  זה  וכל.  עצמו רעבו אחד  כל'  לה שירה  לומר  בעצמם  הם  צריכים',  ה  עם  שהם

  קיין   זאגין  ניט  אליין  קאהן  וואס  דער  טועהן  נעביך   קען   וואס  אבל,  ה"להקב  שירה  לומר  ויכולתו
 זיך   פאר  שירה  קיין  זאגין  ניט  קענען  וואס  יודען  פראסטע  די  אז  עצה  די  איז,  ת"להשי  שירה
  אבער .  ת"להשי  בשבילם   שירה   הדור  קהצדי  ויאמר,  הדור  צדיק  אין  גלויבין  זאלין  זייא  אז ,  ת"להשי
 צדיק   אין  ניט  גלויבט  וואס  דער  אבער,  הדור  צדיק  אין  גלויבט  וואס  יוד  דעם  פאר  גיט  איז  דאס
  אבל ,  בשבילו  המלאך   אומר,  שירה  בעצמו  לומר  יכול  שאינו  הכלב  כי   .מכלב  גרוע  הוא  הרי  הדור
,  מאמין  אינו  הדור  ובהצדיק,  ת"השיל  שירה  לומר  ביכולתו  אין  ובעצמו,  לו  אין  מלאך   הרי  זה  יהודי

  ) ה"ק  דף קדישין עירין(  .י"ועכ ע"זי מסאדיגורא הקדוש ר "אדמו רפיס כן. מכלב גרוע הוא הרי

דברי כיון  ועפ"י  שירה,  בשבת  להעופות  מזונות  להשליך  העולם  מנהג  על  מג"א  קו'  מיושב  נו 
מובן, דהנה בשבת שירה אנו "ל  שאין מזונותיו עליך, א"כ הוי טירחא שלא לצורך, ועפ"י דברינו הנ

פרשת   התבוננקורין  ואחר  מאתו המן,  היא  הכל  כי  האמתית  דעת  למען  שמורה  זו  מהקריאה  ות 
פעולו בלתי  אף  במיעוט  ית"ש,  אף  הבהמות  כי  והרמז  לעופות,  מזונות  משליכין  אנו  ודם  בשר  ת 

ות אין להם  עופדעתם חושבים הלא אנחנו עושים לבעה"ב, ומשום זה הוא מפרנס אותנו, אבל ה
, וזאת מעורר אותנו למען נדע כי הוא זן ומפרנס  הוא בלתי פעולתם לחשוב זאת ויודעים שפרנסתן
(ישמח ישראל בפרשתן אות ד')  בלתי פעולתינו, רק כח והשגחת הבוב"ה.לכל והכל הוא מאתו ית"ש אף 

  

דברי רבותינו הקדושים  מ
 שבת שירה  שבת שירהת במעל



  

  פ"ק ל  ג"פשת  שלחב  פרשת                                                                                                       ח"י  ליוןג  ד"כ  שנה ינותורב מבאר

 

ד

  אוצרות הבאר
  עפ"י סדר הא"ב - רכת מעים חדשים שהגיעו לה פרס 

  . מגרת'. ג
ברכת הגומל, חיוב  ,  עניני לידת הבת בהלכה ובאגדה, דיני שהחיינובליקוט יקר  בו    הכולל

ושא רבא, שמות אנשים  ד ידיני יולדת, מעלות הבת, קריאת השם, קהבעל לעלות לתורה,  
חלק האגדה  ו  ,חלק ההלכה לחוד והדר  ר ברוב פאר  דומסונשים, סגולות למקשה לילד,  

והארות,  לחוד,   הערות  שליט"א,  עם  מאשקאוויטש  הלוי  יחזקאל  הרב  תשע"י   פ"גשנת 
  848-238-4666: המחבר  אצלפצה  העמודים)   ק"כ(ת יצ"ו.  לעיקוואד , לפ"ק

. דרמת. ' ג 
ומד בו. ביאור המקרא: ביאור משולב ל למען ירוץ המפורש    ,מן נביאיםשמואל א'  ספר  

ביאור והקדמות.  רש"י    לפירוש  משולב  ביאור   רש"י:   לתורה, עם ציונים והערות, כותרות 
נושאי הספר:  תוכן  והערות.  ציונים  עם  כותרות,  עם  מוע  ז"ל,  ומקומות  הפרקים,  די 

,  אין ספרי המקרקומו ב ך, מ"א לספר: רקע לספר בנוהתרחשות מסודרים בראש הספר. מב
פרטים על התקופה והמקומות והאישים שבספר. ציורים ומפות צבעוניים להמחשת הלימוד. 

ספר   כולל  זה  והדר,    . ' במואל  שכרך  עוז  ע"י ממלכת התורה   . לפ"ק  גפ"שנת תשי"ל 
  עמודים)   שצ"ו(ים עיה"ק תו"ב.  לשירו

  . מהרת'. ג
"ל,  זצהלוי  הקדוש המקובל רבי ישעי' יעקב    הרבעל הקדמת תיקוני הזהר, מאת  פירוש  

ז צאנזער  חיים  רבי  נדפסו    צ"למתלמידי  ספריו  ובשאר  בבראד,  הקלויז  חכמי  ומגדולי 
הסכמות מהגאוה"ק: חכמי הקלויז בבראד, מהרי"ד מבעלזא, ר"א מקאמרנא, האמרי יוסף  

הרה"ק משינאווא,  רבי אייזיק מקאמרנא,  הרה"ק מראפשיץ,  , בשם הרה"ק מצאנז,  מספינקא
ז מבאבוב  יצ"ל  מהר"ש  לכתביו,  המגיע  ובשבח  בשבחו  הפליגו  כמה  עד  יראו  "ל  ושם 

ת צאהגה"צ אבד"ק בראד שליט"א, בעריכת מכון להו ע"י  זצ"ל  ק המחבר  "תיכלראשונה מ
לייביש יצחק הערשלאג   בי הרה"ג רישעי' יעקב מאלעסק זצ"ל, בהנהלת    יבק ר"כתבי הרה
  ) ודים עמ   רכ"ו(  לפ"ק, ברוקלין יצ"ו.  פ"גשנת תש, זצ"ל ' הק עם תולדות המחברשליט"א, 

. ומרת. ' ג 
ירורי הלכה וחידושים וביאורים בארבעה חלקי שלחן ערוך, כמה אשר נכתבו תוך כדי  ב

באופן   ותשובה  שאלה  בדרך  הדברים  ונתלבנו  ובפוסקים,  בתלמוד  הגמ'  סוגיות  לימוד 
, לידע הדרך ילכו  המתיישב על הלב. ומהם שבאו בקצרה, אשר נשאלו ע"י דורשי דבר ה' 

יעשון והמעשה אשר  פ . מסודר  בה  והדר  ברוב  רוש ושי דד ים חעסימנים.  פ'  לס"ה  אר 
ר' אלטר יוסף צבי סופר    חיבר ונערך ע"י הרב הגאון ואגדה על התורה ומועדים וענינים,  

ענינים  ה  עם מפתחיצא לאור כעת חלק ג',  מו"ץ בקהל יטב לב קרית יואל יצ"ו.    שליט"א
יצ"ו.    פ"גשנת תשכרכים,    ג' לכל ה יואל  ראשית עמודים  תרצ"ז(לפ"ק, קרית  הפצה  :  אצל  ) 

718-388-0372  
  . מזרת'. ג

ישעי' יעקב    הרב מאת  ספר משנת חסידים,  על  פירוש   רבי  "ל,  זצהלוי  הקדוש המקובל 
ז צאנזער  חיים  רבי  נדפסו    צ"למתלמידי  ספריו  ובשאר  בבראד,  הקלויז  חכמי  ומגדולי 

הסכמות מהגאוה"ק: חכמי הקלויז בבראד, מהרי"ד מבעלזא, ר"א מקאמרנא, האמרי יוסף  
הרה"ק משינאווא,  רבי אייזיק מקאמרנא,  הרה"ק מראפשיץ,  , בשם הרה"ק מצאנז,  מספינקא

ז לכתביו,  צ"ל  מהר"ש מבאבוב  ובשבח המגיע  בשבחו  הפליגו  כמה  עד  יראו  אשר ושם 
איך מגלה  זה  האריז"ל ש  בספר  שגילה  העולמות  השתלשלות  סדר  מרומזים    ,כל  כולם 

הגה"צ אבד"ק בראד ע"י  זצ"ל  ק המחבר  "תיכלראשונה מ"ל  יבפסוקי שבעת ימי בראשית,  
להו מכון  בעריכת  הרהצאשליט"א,  כתבי  ר"ת  בהנהלת   י בק  זצ"ל,  מאלעסק  יעקב  ישעי' 

 פ"גשנת תש,  זצ"ל  ' הק  עם תולדות המחברלייביש יצחק הערשלאג שליט"א,    ביהרה"ג ר
  ) ודים עמ תל"ד(  לפ"ק, ברוקלין יצ"ו. 

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

  

שבת הלכות  למדתי   , לא 
נכש לא  בפיגול לומעולם  תי 

  . ונותר
הרבה   נכשלתי  שבת  בחילול  אך 

  . רח"ל מאד
בקביעות   לימוד  קבעתי  שיעור לכן 

שב"ק  בהלכו  ש ת  משפחתי  חיו י עם 
  שבת קודש. סעודת  ת בע

  אצל הרה"ח ר' ליפא גאלדמאן שיחיו חה משלרגל התפרסם נעה זו דמו
  רגל הולדת הבת תחי' לפ מעיר ב"

 

  

B  
הי'    . נב ק ת ת  זצ"ל  מראצפערט  הירצקא  נפתלי  רבי  להרה"ק  ח  ומר נוהג  עשר  מ ביום  שה 

תה ש ב ספר  כל  שים  לבט  הסוכות  להתפלל  בחג  הדר  אתרוג  לו  לו  על"טהביהי'  הי'  ופ"א   .

פ"א  ואמר שהסיבה לזה הוא, מכיון שהפסיק  הסוכות,    גוג בחתראעל הקטנה  [נקודה]  פינטל  

ה  שמ. שהי' כ"כ בטוח שתפלתו ביום חים ביום חמשה עשר בשבט העברל ההת תרי אמ באמצע

שמפני זה  הסיבה  תלה    ,עצבאמסיק  פהודר, וכיון שה ג מורלו שיהי' לו אתר  בט עוזש ב עשר  

  ל)פארת נפתלי משארמאש זצ" ל ת עצ בכ"ק הגה"ש"ב נכדו פי (מ. על האתרוג קטנה הי' לו פינטל 

ה   .ג נ ק ת ת  זצ"ל  מסאטמאר  הרה"ק  עשר    'ימרן  חמשה  ביום  הצהריםאח בט  ש בנוהג    ,ר 

ל יני  ידיו לסעודה, ובסוף הסעודה אכל מ  ל וליט על  בורא פרי העץ  ובירך  בוד היום.  כפירות 

  בראשונה. בים  הענ

, ולא הי'  ערג זצ"ל הי' ממתנגדי החסידיםב מלעמבבעל ישועות יעקהגאון הגדול    . ד נ ק ת ת 

נסע   כאשר  אירע  ופ"א  זצ"ל,  הק'  הבעש"ט  מתלמידי  צדיקים  עם  ליפגש  עיר  ד ברצונו  רך 

והי' מוכרח ליכנס להעיר, והלך ליפגש עם    ופן העגלה, ולא הי' לו ברירהר אבנש עמישלאן  פר

,  יתו ראה שהרה"ק ר"מ יושב בלי ספר לבר נכנס  שא וכהרה"ק רבי מאיר מפרעמישלאן זצ"ל,  

לו  ו שהי'  החשש  בלבו  עלה  המכבר  תיכף  אולם  על  לומדים,  לו  חסידים שאינם  תיכף אמר 

  אשאל לכם פשט ,  א]מי הוהרה"ק ר"מ  "ק שידע  [ואז ראה רוה  לעמבערגער רבר"מ: שלום עליכם  

ג'(  מאמר חז"לב ט"ו  תדבא"ר  ב   בר אם ראית תלמיד חכם שע   )אות  אל תהרהר אחריו    יום עבירה 

כן  לכאורה קשה הלא חז"ל קוראין לו בתואר תלמיד חכם,  ו  ,שמא עשה תשובה   לילהב אם 

איש אשר חז"ל קוראין לו בתואר    מה עבירה עשההוא תלמיד חכם, וא"כ  בלי ספק  ודאי  ב

אלא הפשט הוא, אם ראית תלמיד חכם  , והמשיך הרה"ק לומר לו:  ר להרהר אחריושאסו  ת"ח

שהוא תלמיד חכם, ועובר עבירה ביום,    ש ישעבר עבירה ביום, אם הלעמבערגער רב רואה א

א בספר,  לומד  רואהו  שאינו  תור" היינו  ביטול  בזה  שיש  הוא  חושב  חז"ל  ה,  כ  אל  אומרים 

זמן  ש   תהרהר אחריו בלילה, שמא עשה תשובה, יושב  בודאי באותו  אשר נראה לכם שהוא 

  . הזמן הוא עושה תשובה ה זבטל, ב

  ראש ישיבת כיבדו  יצ"ו  בעיר קליוולאנד  מרן הרה"ק מסאטמאר זצ"ל    ' יכאשר ה  .ה נ ק ת ת 

השיעור נשא הרב    ודם וקש ולמסור שיעור בהיכל הישיבה,  ורלדך זצ"ל  והרב בלהגאון  טעלז  

במדינת ליטא    למר: מלפנים כשאמרו למש בתו"ד או,  ם לכבודו של מרן זצ"לדבריל  ך זצ"ובל

ל  מדינת  כל  ראש  שהוא  הכוונה  הי'  הגולה,  בני  כל  ראש  שהוא  גדול  כל  יעל  על  ולא  טא, 

ולין,  רו במדינת פולין שאחד הוא ראש כל בני הגולה, הי' הכוונה על מדינת פמאשהעולם, וכ 

שהוא ראש כל בני הגולה,  ם על אחד  יר וכדומה, אבל כהיום אם אומנת אונגארין  דימוכן ב

  על כל העולם כולו.  , היינו"כל בני הגולה"וזהו הרב מסאטמאר, הוא ממש ראש 

 זצ"לאר סאטממ  הרה"ק מרן  אשר הייתי עם  שט"ו לפ"ק כתואתחנן  ת  רשפ "קבשב .ו נ ק ת ת 

אז  רש  , ודונותד המדינה הציגנ  ו חמתב במלמת נפש ר געאז    ו שם ל  י' הכידוע  ו  ל,א שרבארץ י 

בשבזצ"ל  ן  מר דבריו  ואמר   "ק דרשה  רבינו  מש  :בתוך  מהשה  ביקש  כ"ה)  (דבר  תי"ע"ה  ג'  ים 

נא  אעב רשמ היינו  ה,  אואררה  ע יב שה  כנו  בדבי"ה  א ריון  רק וצרב ש  ולם  ולהיות  לעבור    נו 

ליכר  ש אכזה  ישראל  ץ  באר  גם  "וארזול  בבחינת  שיהי'  הי ה"אכות  ו ינו  ,  ב לראות    כל להביט 

  שם. להביט ליהי' ביכלתו  לא שים  טמא  תומומקח"ו  י' ה ילא שה, וצרשי םומק

  

  

  

  
  

  

  

  
  

 

  שמואל ד דא  עוב 
 ] זעק [זצ"ל   נאנאשגה"צ מה ןמר תעו מא שמנ ש  יםיקדורי צפיס

 

  LORIMER ST. BROOKLYN N.Y. 11206 43 :נויתבואר רבמ
  718-506-9629: סקפע -  718-218-6817 ל: טע

  תכרהמעי רשות בל וןלימהג נין ע םוק ש תי עלה ואסור  מורות,ש זכיותה  כל
  "איטלש קללאסף פאיו עזרילא רבי הגה"צ אותנשיב -  ד'נאנאש  רץ א  אפסי   הל ק   ע"י   ל י" 

    שם,ור קבדיק שצדע וי , והיהרותהקב בר ביןם אם היה עודא
  ) א"ס פי"ב ר"פסק( .לברכה דיקצ  רכז ז')י'   י משל( המל ש אמר ו,יבמעש כירוזהל צריך

  ט ?לער וודעאין  מעראי  ויו יםקצדי ריקבף ויאיר א רטפא
  א בספה"ק. בוכמיו מפ תעובדווגן שמועות אזצוכנאצדיק איז  ון אפ ציון א ייב תותטחהש עיקר יד

    יך יא עלןוו רימ  ,דער מעפרווי א  צום ציון ןאמט נישט קו ות,יעי נסד פאר  לטגע פילזויא טלצא איר
  רט. אפיר א ווי יםציונ די אר פד וחמי ריםויפס נעבעיעקלג יטמ ן"ויצבלספר " ובץא קצושטעלן 

   תינו""מבאר רבות כרמעצו ין יפט ארוהקדושים, ר תמוו מקפארן אויף צו  מחליט נטזע ירא וויוי אז
  718-218-6817 .גאנר פארלעלויט איי ץבי"ת א קוזהשבע  לןושטעצ ייךאן ר וועלמי און

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

  " ו מבאר רבותינ "
  י"ע הקדושים ז  ברי רבותינוד  -ם  חיי  מיםשקה מבאר  לה ומהדו

  

  
  דעם ם עוללאור  ן בע רויס צו גי"ת בקרוב אשהבעז מיר זיך  גרייטן  ווי באקאנט

  יט די מדינות] לו [צוטיילט בענדער 2 - "לספר בציון"פר ס
ם הקדושי אונים הגתינו ן רבופוה רואון א דבר תועובדות רים ונהאלטן סיפעוואס וועט 

  צדיק]  אים פאר דועמ 2[ עייראפיז אין אה אחום מנוזייער מק וואס צ"ל ז
כסדר   נען זיךוואס זען עער יודדעם טויזענט הנאה האבן פון"י ועלן בעזהאס עס ווו

   נים.ציוהייליגע  משתטח אויף די
  תח לויט די יומא דהילולא. ווי אויך וועט זיין בעזה"י א מפ

  $120ם פון  צדיק פארן סכו זכות פון א   נדב או מצ
  718-218-6817  דער , א 718-986-1404ריער:  פ   ווי ביטע רופט  



  

  
  
  

 אוהעל 
 רנא זי"ע ארבי אלכסנדר מקאמ

  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 
  רבי מאיר מאונגוואר זי"ע  

 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 

 אייזענשטאט 
 זי"ע  פנים מאירותבעל 

 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 מאמדורחיים חייקא  רבי

 אמשינאוו
 זי"ע  מאמשינאוורבי יעקב דוד 

 אנטיווקא
 רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע 

 אסטראווצא
 רבי מאיר יחיאל מאסטראווצא  

 פאלאאסטרא
   שמשון מאסטראפאלא זי"ערבי 

 פאטשנאא
   צבי הירש דישקעס זי"ערבי 

 אפטא
 מאפטא זי"ע בעל אור לשמים 

 באבוב
 רבי שלמה מבאבוב זי"ע 

 רבא
 זי"ע  דוד לייקעסרבי 
 רדיובבא
 זי"ע  משה מבארדיוברבי 

 בארדיטשוב
 טשוב ירבי אליעזר ליבער מבארד

  רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע 
  רבי מאיר מבארדיטשוב זי"ע 

  רבי ישראל מפיקוב זי"ע 
 ארשא ב

  זי"ע  ף מבארשאס יורבי       
 בודאפעסט

  שמעון אופנהיים זי"ע רבי 
 זי"ע  רבי יוסף יעקב ניישלאס

 אברהם מקניהינטש זי"ע  רבי 
 בוטשאטש

   זי"ע רבי אברהם דוד מבוטשאטש
 ביאלע

  זי"ע  רבי אברהם משה מפרשיסחא
 זי"ע  רבי דוב בעריש מביאלע

 בישטינא 
 רבי מרדכי מנדבורנא זי"ע 

 עכיווע ב
  זי"ע  נחמי' יחיאל מבעכיווערבי 

 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 

 סלבבר
  זי"ע רבי נתן מברסלב 

 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 

 רבי צבי הירש מרודניק זי"ע 
 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 
 זי"ע  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

 מדזיקוב זי"ע רבי אליעזר 
 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 

 זי"עממעזריטש המגיד 
 זי"ע  מהאניפאלי רבי משולם זושא 

 זי"ע  רבי יהודה ליב הכהן המוכיח 
 הארחוב 

 רבי יצחק מדראהביטש זי"ע 
 הארנסטייפעל 

 רבי מרדכי דוב מהארנסטייפעל 
 הוניאד

  רבי זאב גאלדבערגער מהוניאד  
 זי"ע  רבי ישראל פריינד מהוניאד

 הוסיאטין 
 זי"ע  מהוסיאטיןשרגא פייבוש  רבי

 העלישוי
 זי"עבעל הש"ך רבינו 

 וואדקערט 
 רבי ישעי' פאללאק זי"ע 

  וואלאווע 
  זי"ע  ישראל יוקל מוואלאווערבי 

  ווארחיווקא 
  י"ע רבי שמעריל מווארחיווקא ז 

 ווארקא 
  רבי יצחק מווארקא זי"ע 

 ווארשא 
  רבי ארי' ליב צינץ מפלאצק זי"ע 
  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 
 ברוך מוויזניץ זי"ע  בעל אמרי
  ווייטצען 

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

  ווילנא
  הגר צדק פאטאצקי זי"ע 

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

 ווילעדניק
 מווילעדניק זי"ע רבי ישראל דוב 

 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 
 אבליטובז

 רבי דוד מזאבליטוב זי"ע 
 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
 זי"ע  מזידיטשוברבי יצחק אייזיק 

 יטאמיר ז
  בעל תולדות אהרן מזיטאמיר זי"ע

 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 
 זי"ע  מטאלטשאוואבעל 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

 זי"ע רבי שמואל שמעלקא הורוויץ 
 זי"ע מסטריזוב בעל שובע שמחות 

 מצאנז הלברשטאםרבי מרדכי זאב 
 אפאלטארנ

   מנחת חינוך זי"עבעל 
 טארניגראד 

 רבי יעקב קאפיל מליקאווא זי"ע  
 טיטשין 

אבי הרר"א  רבי אליעזר ליפמאן 
 סמעניץ טי

  יעקב קאפיל חסיד זי"ע  רבי
 טריסק

 רבי אברהם מטריסק זי"ע
 שאטהט

 זי"ע בעל נטע שורק מטשאטה
    טשארטקוב

 זי"ערבי צבי הירש מטשארטקוב 
 רבי דוד משה מטשארטקוב זי"ע

 טשיטשעלניק
  משה צבי מסאווראן זי"ע  רבי

 טשעכנוב 
 רבי אברהם מטשעכנאוו זי"ע 

  טשענגער
  רבי משה שפיץ זי"ע 

  י"ע רבי יונתן בנימין עסטרייכער ז
זי"ע   בעל מנוחת אשר מטשענגער

 זי"ע  מטשענגערבי אברהם הלוי 
  טשערנאביל

  מטשערנאביל  בעל מאור עינים
 רבי אהרן מטשערנאביל זי"ע 

  רבי משולם זוסיא מטשערנאביל 
 טשערקאס 

  רבי נפתלי משינאווא זי"ע 
 זי"ע 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 ייב"י מאוסטראה השני זצ"ל 

  רבי ברוך מיאמפלע זי"ע 
  יאס

  י"ע ז מזוואליב בעל דרכי האמונה 
  בעל קרני ראם זי"ע 

  מיאס זי"ע רבי ישעי' שור 
  פאף עיוז

 זי"ע  רבי מאיר שלום מקאלאשין
 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 מהרש"לנו רבי
 רבי יעקב יצחק מלובלין זי"ע 

 רבי עזריאל מלובלין זי"ע  
 רבי טובי' משענדישוב זי"ע 

 לודמיר
 רבי שלמה מקארלין זי"ע

 ליובאוויטש
 זי"ע  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 מנחם מענדל מלינסק זי"ע 
 רבי אברהם חיים מלינסק זי"ע 

 ליסקא
 צבי הירש מליסקא זי"ע רבי 

 בעל טל חיים מליסקא זי"ע 
 לעכאוויטש 

 רבי נח מלעכאוויטש זי"ע  
 לעלוב 

 רבי דוד מלעלוב זי"ע 
 לבוב  -לעמבערג 

 זי"ע   רי זהבבעל טורבינו 
 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
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 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 

 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  

 בעל מלבוש לשבת ויו"ט זי"ע
 זי"ע  ממונקאטש בעל מנחת אלעזר

    זי"ערבי יצחק אייזיק מסוואליעווא 
 מיהאלעוויץ 

 זי"ע מליטשיק  יחזקאלרבי שאול 
 מיכלשטאדט

 הבעל שם ממיכלשטאדט זי"ע
 מינסק

   שעניצא זי"ע -הרה"ק מסערצין 
  מיקאלייב 

  י"ע רבי דוד ממיקאלייב ז
 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  ישראלאוהב  בעל 

 רבי זאב וואלף קיצעס זי"ע 
 מעליץ

 זי"ע   ממעליץרבי יעקב 
  זי"ע   ממעליץ רבי יהודא 

 רבי נפתלי ממעליץ זי"ע 
 אידא -דינא

 רבי יצחק אייזיק ביליטצער 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
  בעל צמח ה' לצבי זי"ע 

  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

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

 סאדיגורא
 רבי ישראל מרוזין זי"ע 

 זי"ע  רבי אברהם יעקב מסאדיגורא
 סאטינאב 

 רבי ישראל חריף זי"ע 
 סאטמאר
 גרינוואלד זי"ע רבי יהודה 

 זי"ע  קרן לדוד בעל
 זי"ע  מנאסוידרבי אברהם יהושע 

 זי"ע  רבי חנוך העניך דוב מייער

 סאכאטשאוו 
 רבי אלעזר מפאלטוסק זי"ע 

  זי"ע  בעל אבני נזר
 בעל שם משמואל זי"ע 

 אש אויוואר סאמ
 זי"ע  ברוך מבריזדאוויץרבי 

 סאמבור
  מסאמבור זי"ע רבי אורי 

 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 

 סאסנאווצא
  זי"ע  רבי דוד מסטאשוב

 סאקאלאוו 
 רבי אלימלך מרודניק זי"ע 

 זי"ע רבי אלעזר מרישא 
 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 
 רבי יהודה צבי מסטרעטין זי"ע 

 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

  בעל ערך ש"י זי"ע 
 זי"ע מסיגעט  בעל עצי חיים

 סלאנים
 יסוד העבודה זי"ע בעל 

 בעל בית אברהם זי"ע  
 סעטשא

 זי"ע רבי שמואל יונגרייז מסעטשא 
 סעליש

 זי"ע  רבי שמעלקא מסעליש
 סעמיהאלי

 זי"ע  מסעמיהאלירבי יהודא 
 זי"ע מסעמיהאלי  מהרש"ג בעל

 סערדאהעלי
 רבי יהודה אסאד זי"ע 

    סערצין
  י"ע רבי אליעזר פלטיאל מסערצין ז 

 סקאהל 
  למה לוצקער זי"ע ש רבי

 קאליעס
  זי"ע  רבי ישכר בעריש מזידיטשוב

 זי"ע  צבי מסקאליערבי יהודה 
 סקווירא 

 רבי יצחק מסקווירא זי"ע  
 פאסטוב

  רבי אברהם המלאך זי"ע
 רבי ישראל פאליצקער זי"ע 

 פאפא 
 זי"ע  יעקב מפאפאבעל ויגד 
 פאקש 

 זי"ע  יואל אונגער מפאקשרבי 
  זי"ע   יוסף לייב סופר מפאקשרבי 

 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 
  פאליוויטש

 רבי אהרן מטיטוב זי"ע 
 פולנאה 

  רבי דוד פירקוס ממעזיבוש זי"ע 
 בעל התולדות זי"ע 

 רבי ארי' לייב המוכיח זי"ע 
 פיעטרקוב

 רבי חיים דוד דאקטער זי"ע
  י"ע ז זורבי ישכר בעריש מוואלבאר

 פינסק
 זי"ע  "ט הק'הבעשרבי צבי הירש בן 

 פראג
  זי"ע  מהר"לרבינו 

  בעל נודע ביהודה זי"ע 
  פראהאבישט

  זי"ע  מפראהבישט שכנא  שלום רבי
 רבי אברהם מפראהבישט זי"ע 

 פראנקפורט 
 בעל מסורת הש"ס זי"ע 

 בעל פני יהושע זי"ע 
  רבי אברהם אביש מפראנקפורט 

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

 רבי ישראל מסטאלין זי"ע 
 פריסטיק 

 זי"ע רבי מנחם מענדל מפריסטיק 
 פרעמישלאן

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

  רבי מאיר מפרעמישלאן זי"ע 
 רבי חיים אברהם ממיקאלייב זי"ע 

 פרעשבורג 
  כמה גדולי פרעשבורג זי"ע 

 רבי משולם איגרא זי"ע 
 זי"ע  חתם סופרבעל 

  רבי דניאל פרוסטיץ זי"ע 
 זי"ע  דרבי יצחק באנהאר

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

 זי"ע  רבי שמואל גבריאל ניישלאס 
 פרשיסחא

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

 רבי ירחמיאל מפרשיסחא זי"ע  
 פשעדבארז 

 רבי ישעי' מפשעדבארז זי"ע 
 פשעווארסק 

 ק רבי אברהם משה מפשעווארס
 רבי משה הלוי מפשעווארסק 

  צאנז
  מצאנז זי"ע  ר זאלקישרבי א

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

 זי"ע  מצאנזרבי אהרן 
 זי"ע  משינאווארבי משה 

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

 צעהלים
  ע ”זירבי מנחם כ"ץ פרוסטיץ 

 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 

 זי"ע  רבי ירחמיאל משה מקאזניץ
 קאלאמייא

 זי"ע  לייב פיסטינעררבי 

 רבי הילל מקאלאמייא זי"ע 
  קאלביעל

  רבי משה רייזל'ס 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 מיעקב קאפיל  שמואלבי ר
 (פולין)  לישקא

 זי"ע  רבינו בעל מגן אברהם 
 ) אוקריינא( לישקא

 זי"ע   צחק מקאלישרבי י
 קאמארנא

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

 עןקאמאר
 שטיינבערגער לכסנדר הכהן 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 

 מקאסוב זי"ע בעל אהבת שלום 
 מקאסוב זי"ע בעל תורה חיים 

  קאפיש 
  רבי יהושע העשיל הכהן 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 
  רבי אהרן מבייטש זי"ע 

 רבי שמואל מראדומישלא זי"ע
 זי"ע מקאשוי רבי שאול בראך 

 רבי אברהם שלום מסטראפקוב 
 קיוב

  ע”זיהמלבי"ם 
 ע ”רבי דוד מסקווירא זי

 קיטוב
  ע ”רבי משה מקיטוב זי

 קליינווארדיין 
  בעל תוספות חיים מפיסטין זי"ע 

  בעל פני יצחק זי"ע 
 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 
  קעשינוב 

  רבי יחיאל מקרילעוויץ זי"ע 
 קראלי

  רבי משה ארי' עסטרייכער זי"ע 
 רבי יהושע פריינד מקראלי זי"ע 

  קראקא  
 רבי ישראל איסרליש אבי הרמ"א

 רבינו משה הרמ"א זי"ע

 בעל מגלה עמוקות זי"ע 
  בעל מעשי ה' זי"ע 

  זי"ע  הב"חבעל 
  בעל מגיני שלמה זי"ע 

  בעל תוספות יו"ט זי"ע
  רבי העשיל מקראקא זי"ע 

 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
 רבי דוד שיף מקריפטש זי"ע  

 קרעמניץ
 פייבוש מקרעמניץ  רבי משולם

 רבי מרדכי מקרעמניץ זי"ע 
 קשאנוב 

  רבי שלמה מקשאנוב זי"ע 
 זי"ע  מקשאנוברבי דוד 

 ראדאמסק
 מראדאמסק  בעל תפארת שלמה

  מראדאמסק בעל חסד לאברהם 
  זי"ע ראדאמסקמרבי צבי מאיר 

  בעל כנסת יחזקאל מראדאמסק
 ראדזין 

  ע ”זירבי חנוך העניך מראדזין 
  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 
 מראזלא זי"ע פנחס חיים רבי 

 ראחמיסטריווקא
 רבי יוחנן מראחמיסטריווקא זי"ע 

 ראפשיץ 
 רבי אשר ישעי' מראפשיץ זי"ע 

 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 
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