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ק רבי יהודה "הרה

ע מגיד מישרי� "לייב זי

אביו של , סטראהק או"דק

ק רבי ייבי "הרה

היה , ע"מאוסטראה זי

ד "וישב בביהמ, צדיק גדול

יומ� ולילה על התורה ועל 

במסירות נפש , העבודה

הוא היה עני , מאוד נעלה

� , וחי חיי צער, מרוד פע

, אחת בערב פסח בבוקר

ב , אחר שריפת החמ� יש

ד כדרכו וביתו ריק "בביהמ

לפתע בא אל , אי� בו כל

בלתי ידוע , ש זרביתו אי

ושאל את , למשפחתו

השיבה , אשתו היכ� בעל�

אמר לה כי , בבית המדרש

' ברצונו לשהות אצל� ב

, ימי� הראשוני� של פסח

הצדיקת השיבה לו ברוח 

ברצונינו לקבל , נמוכה

א� לא , אתכ� בלב ונפש

כי עדיי� , נדע מה נעשה

לא , לא הכינונו שו� דבר

כי , בשר לא יי� ולא מצות

  . ריק ואי� בוהכיס

הא , ואמר, אז הוציא האיש הזה מטבע מאנקו

לקחה ממנו , ל� מטבע זה ובעדו תקני כל חפצ�

, המטבע והוא הל� לדרכו

רק התנה שימתינו לו 

בערב לבלתי הסב לסדר 

  .בלעדיו

הרבנית הלכה 

וקנתה את כל הנחו� לחג 

וכאשר , בעד מטבע זה

חזרה לבית� מצאה 

להפתעתה שוב את 

וכ� היה , חתההמטבע בצל

, ביו� ההוא פעמי� מספר

חזר , כל כמה שקנתה

  .ויהי לנס, המטבע

כשבא בעלה 

, הצדיק מבית המדרש

ובראותו שלא חסר כל 

, טוב שמח שמחה גדולה

אחרי שסיפרה לו 

הצדיקת את הכל וג� את 

התנאי שהתנה האיש 

שימתינו עמה האלמוני 

ומ� ההכרח לקיי� את , לו

  .התנאי

המתינו שניה� עד 

בראות� כי , בוש עד בוש

וה� יראו , לא בא עדיי�

לנפש� פ� תגיע שעת 

לכ� הסבו לשולח� , חצות ויעבור זמ� אכילת מצה

  .ועשו סדר כנהוג עד תו�

 � בליל התקדש החג כאשר כל עדת ישראל מסובי

נהוג בתפוצות ישראל לפתוח , ועורכי� את הסדר

ומייחדי� כוס מיוחדת , הדלת לאליהו הנביא זכור לטוב

.כוס של אליהו"לכבודו הנקרא  "  

ליל זה מתגלה אליהו ומקובל בפיפיות בני ישראל שב

הובא ) 'אות ב' ב' סעי' ל' סי(ויגד משה ' ובס, לכל ישראל

ע היה נוהג בכל ליל פסח לומר בעת פתיחת "ק זי"הגהש

, בעלי בתי� זאג�" :לשפו� חמת� בזה הלשו�הדלת 

  . "אליהו הנביא איז דא, ברו� הבא

' ע היה מרגלא בפומי"בעל דברי יואל זי' ומר� רבינו הק

ל בטעמא דהאי מנהגא לפתוח " המהרלומר בש�

ח מעוררי� הרחמי� , הדלת בליל פסח שכיו� שבליל פס

ו� עלינו שנזכה להגאולה שלימה לפיכ� , והרצו� העלי

אנו מחויבי� להודיע לבנינו ולפרס� מה שקבלה בידינו 

די� אליהו  מ� הנביאי� שטר� שיבוא הגואל צדק יק

ה יסוד אמת והרי ז', וכוהנביא לבוא לבשר לנו הגאולה 

, שאנו מצפי� עליו, ועיקר גדול לאמונת ביאת המשיח

ולפיכ� נוהגי� , ולמע� לא נפול ברשת איזה משיח שקר

כא� לפתוח הדלת לכבודו של אליהו הנביא וג� למזוג 

, לכבודו כוס מיוחד כוס ישועה של הגאולה העתידה

הכל כדי לפרס� בפני בני ביתו ולהודיע� שהגאולה 

 אליהו הנביא מקוד� לבשר ביאתשלימה תלויה ב

  ד"עכ, הגאולה

על כ� אמרנו במאמרינו זה להביא לפני קוראינו 

דיקי� וקדושי� שזכו לראותו עי�  סיפורי� ועובדות על צ

� מ� האנשי� הפשוטי ע� , בעי� בליל חג הפסח והיו ג

אשר זכו בשל סיבה מיוחדת לראות פני איש אלקי� 

אשרי מי שראה , פני� אל פני� ולדבר אתו פה אל פה

זכור לטוב , פניו הרחמ� הוא ישלח לנו את אליהו הנביא 

בות ישועות ונחמות בב   .א"ויבשר לנו בשורות טו
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, הצדיק רבי לייב נרד� מעט על השולח�

פתאו� בא האיש הביתה והחל לטעו� מדוע לא 

ג� ביר� את רבי ייבי שהיה תינוק מוטל , המתינו לו

  ... ונעל� האיש ואיננו,בעריסה

לו ' הי, כאשר התעורר רבי לייב ולא מצאו

כי וודאי היה זה אליהו [עגמת נפש מרובה מכ� 

י שראה פניו , ]הנביא שבא לבקר בהיכל� ואשרי מ

נחה דעתו כי טוב עשה מה שאכל , א� למרות זאת 

  )אב� שתיה(. המצה בעתו ובזמנו

  

ק רבי ארו� לייב מפרמישלא� "כאשר הרה

פתח את הדלת כנהוג ,  הגיע לשפו� חמת�ל"זצ

וישבו , "ברו� הבא רבי: "ואמר לאליהו הנביא שנכנס

: עד שאליהו ק� ואמר, שניה� ודיברו מעניני הגאולה

כי הרבי מלובלי� כבר פתח , ועלי ללכת, כבר מאוחר

  )ארבעה ארזי�(. את הדלת

  

ק רבי אהר� הגדול "חסיד אחד בא אל הרה

ק הורה לו "והרה,  חג הפסחע לחוג את"מקארלי� זי

ולא העילו בקשותיו , לחזור לביתו תיכ� ומיד

, בדעתו לערו� את הסדר בבית רבו' כי הי, ותחנוניו

פאהר שוי� צוריק עוד לפני : ק אמר אליו"אול� הרה

ג בביתו, החג החסיד ישב ע� , ולערו� את שמחת הח

ככל , משפחתו וער� את הסדר בליל פסח כהלכתו

 כשפתח החסיד הדלת לפני אמירת ,משפטו וחקתו

ושדדו , נכנסו קבוצת שודדי� ורוצחי�, שפו� חמת�

ו בבית ושמו בכליה� י הער� שמצא ואחר , את חפצ

על מנת לרצחו , כ� ניגשו אליו וקשרו אותו בחבלי�

, לפתע נפרצה הדלת, אותו ואת כל בני ביתו, נפש

ובעל עגלה וקובייטש בידו נכנס והתנפל על 

והתיר את החבלי� מבעל , כול לה�וי, השודדי�

בעל הבית , וקשר בה� את השודדי� לעגלתו, הבית

בינתיי� שתה , ואשתו ובני ביתו ניצולו ממות

ופרח , וק� והל� לו, הרייטער כוס יי� משולח� הסדר

ל הרה, לאחר יו� טוב. לו איש האמת ק "בא החסיד א

וואס זאגסטו נישט צו , נו: ואמר לו רבו, מקארלי�

 ביי דיר האט ער אויסגעטרונק� א גאנצע� ?דע�

או� ביי מיר האט ער נאר פארזוכט די , בעכער וויי�

ומות על שלא עעכשיו יש ל� עוד תר, נו[וויי� 

אצלי , דע ל�, הרשיתי ל� להיות אצלי לליל הסדר

, ]ואצל� שתה את כל הכוס, אליהו רק טע� מהכוס

  )פרי ישע אהר�(. חזה מראש את כל זה' ורבו הק

  

 היתה א דוד מפארציווביק ר"אשתו של הרה

וכאשר הצדיקת , ל" מקאזני� ז'נכדתו של המגיד הק

�  אשר בביק ר"שרה דבורה נשאה לבעלה השני הרה

ל לקחה עמה את בתה " אהר� מקארלי� זביק ר"הרה

 אהר� ביק ר"והרה, ל שהיתה אז ילדה קטנה"לאה הנ

 פע� אחת כשישבו בליל פסח, ל לא זז מלחבבה"ז

ו  בהסיבה ע� כל בני הבית וכשפחתו את הפתח ואמר

: ואמרה, כנהוג צעקה הילדה לאה" שפו� חמת�"

ולמחרת כשנודע זה , ראה נא איש זק� בא, זיידעשי

התחילו לדרוש את הילדה שתגיד לה� , בי� החסידי�

, תוארו וצורתו של האיש הזק� שראתה אתמול בליל

ו  ת א ותע� , כזהוהראו לה על הרבה אנשי� הכזה ראי

ולתקופת , הילדה הזק� שראיתי היה איש יפה מאוד

השנה ילדה אמה הרבנית ב� זכר ותירב השמחה 

אלימל� ' וג� הרב ר, אשר' בביתו של הרב ר

, ל אבי היולדת בא אל הברית מילה"מגראדזינסק ז

וכשהכניסו את ר� הנימול לבית הכנסת להכניסו 

 היה ובית הכנסת, ה"לבריתו של אברה� אבינו ע

ק "וג� הילדה לאה עמדה ש� אצל הרה, מלא אנשי�

ראה נא , זיידעשי: פתאו� צעקה הילדה, אהר�' ר

ק "הרכי� עצמו הרה, הזק� שהיה אצלינו בא עוד פע�

הילדה הקטנה : אלימל�' ק ר"אהר� ואמר להרה' ר

  )ספורי נפלאות(. הזאת יש לה פע� שנית גילוי אליהו

  

י שפו� חמת� אחרל "זצנודע ביהודה גאו� הה

 מכל המדריגות יצא לחו� ללוות את אליהו הנביא

ל תחשדו "אמר להאורחי� בחזרתו ו, שעל ביתו א

רק צריכי� להאמי� , אותי שראיתי את אליהו הנביא

ה� של ינכנס לבתהו הנביא באמונה שלימה שאלי
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 א� ישראל קדושי� אומרי� שצריכי� ,ישראל

 אז הוא  הנביאהולפתוח הדלת משו� כבודו של אלי

  )אוצר ישראל( .בא באמת לכל בית ובית

  

ידוע מה שהעול� מספרי� שמר� הישמח 

ע שלח פע� חסידי� להיות אורחי� בליל "משה זי

ו סיפרו , ע"הסדר אצל מר� החת� סופר זי כשחזר

ה , ס עור� סדר יפה מאוד"שהחת אבל דבר משונה הי

ס נת� לו "והחת, כי באמצע הסדר נכנס גוי אחד, ש�

, ס מהיי� שלו"ואחר כ� שתה החת, שתהיי� ו

, ומאוד התפלאו על כ�, והחסידי� לא נתנו לו שלו�

כששמע זאת הישמח משה אמר לה� שהגוי היה 

ולה� לא היה , אליהו הנביא

קוב� (. זכות לית� לו שלו�

  )מכתבי�

  

כעי� זה מסופר שכמה 

מחסידי� ביקשו ממר� הישמח 

ע שרוצי� לראות את "משה זי

ענה לה� , ט"א זלאליהו הנבי

שעצתו נכונה שיסעו 

להסתופ� בליל הסדר אצל 

, ע"מר� החת� סופר זי

החסידי� שמעו לקול רב� 

ויהי בליל התקדש החג , ס"ונסעו אל החת' הק

 לשולח� עור� הוגשו לה� כמו ליתר וכשהגיע

קניידלע� תו� המרק היו וב, המסובי� ממאכלי פסח

� למנהגבהיות� נאמני� א� המה , העשויות ממצה

 לא בפסח" געבראקס"שלא לאכול מצה שרויה 

, א� לא ראו את אליהו הנביא ש�, אכלו מ� המרק

הישמח משה על לרב� מר� החג באו בקובלנא אחר 

ל החת ס את אליהו הנביא כפי "שלא ראו אצ

הא� , שאל אות� הישמח משה, שהבטיח לה�

הזדעזעו החסידי� על שאלת , אכלת� מצה שרויה

א� היית� אוכלי� ש� געבראקס , אמר לה�, רב�

ס "ס אז היית� זוכי� מהארה של החת"כמנהג החת

לע 'צ רבי יודא"בש� הגה(. ט"ולראות את אליהו הנביא זל

  )ל"האראוויט� מדזיקוב זצ

  

ק בעל "ל אביו של הרה"ח רבי פסח ז"הרה

ע היה מלמד בכפר אצל יהודי קמצ� "הבני יששכר זי

 פסח על כל העניי� נכמרו רחמיו של רבי, וצר עי�

שנשלחו מהבית בבושת פני� והוא הציע לפני בעל 

הבית שית� לעניי� צדקה וינכה אותה מדמי שכירותו 

וכאשר תמה תקופת , בעל הבית הסכי� להצעה

בפרוס חג הפסח חשב את דמי הצדקה , השכירות

ויצא החשבו� שרבי פסח , לעומת דמי המלמדות

בית לא ויתר בעל ה, נותר חייב לו חמשה זהובי�

ומכיו� שלרבי פסח לא , עליה�

�נטל תמורת� את בגדי , היה כס

כ� נותר רבי פסח  .השבת שלו

ללא פרוטה לאחר שנעדר מביתו 

תקופה כה ארוכה הוא התבייש 

לכ� , לשוב לביתו בידי� ריקות

ו  � פגש ב פנה לבית המדרש ש

בנו צבי אלימל� שר� לבשר 

הכינה האשה , לאמו שאביו הגיע

 ובקשה מבנה לכבודו סעודה

בעל כרחו , שיקרא לאביו

השתר� רבי פסח אחר בנו ברוח 

חלפה ליד� , בעבר� ברחוב, נכאה ובפני� נפולות

והיושב בה השלי� , עגלה רתומה לסוסי� דוהרי�

רבי פסח הרי� את הארנק , לעבר� ארנק מלא מעות

אבל זו הגבירה את , והתחיל לרו� אחר העגלה

הבי� רבי , על� מקריאותיומהירותה והיושב בה הת

פתח את הארנק ומצא בו , פסח שלא דבר ריק הוא

בתוספת חמשת הזהובי� , בדיוק את סכו� שכירותו

בליל , שנפחת לו עבור הצדקה שבעל הבית חלק

נשלח הילד צבי אלימל� , הסדר שחגגו ברווחה

ולפתע קרא , לפתוח את הדלת לאמירת שפו� חמת�

שזרק את הארנק מ� הנה האיש , הבט אבא: "ואמר

  )שיח שרפי קודש(..." העגלה

ל דברי יואל ק בע"רביה

הרבה פעמי� ע היה רגיל "זי

ז " שקבליל התקדש החגלספר 

 ראה עי� ע"יישמח משה זמר� ה

ט "בעי� האי� שאליהו הנביא זל

 ומביא קרבנות בזמ� הזהמקריב 

  .צדיקי הדורל

כ בזה באריכות "מש' ועי

רבותינו שהיו "להל� במדור 

  .ומש� תדרשנו לטובה" מסובי�
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ע סיפר שבעיר אחד ברומניה "ק מרוזי� זי"הרה

נוהג בכל ערב פסח מידי שנה ' שהי, גר גביר גדול

ז "והוזיל ע, בשנה להדר ולפאר את הכוס של אליהו

 פניני� ומרגליות מאירות ולהוסי� עלי זהב מכיסו

עברו , כדי לכבד בזה את אליהו הנביא ביו� טוב

וחלפו שני� והגביר אבד את כל רכושו ואת כל כספו 

' עד כדי כ� שהגיע למצב שלא הי, ע"ונעשה יורד ל

והתחילו כבר למכור כל , לו להביא לח� לתו� ביתו

ד , חפצי הבית כדי לקנות מזו� בפדיונ� רק דבר אח

וזו היתה החפ� ,  הכוס של אליהווהוא, לא מכר

היחידי שנשאר בבית מכל 

בהתקרב , כספו וזהבוהו� 

ובא ימי חג הפסח וצרכי 

החג מרובי� ובבית כבר לא 

ב "נשאר מאומה פנה הבעה

תו שאולי כדי למכור שלא

ז נוכל "כוס של אליהו ועיה

ט בדר� "לערו� את היו

ועוד ג� ישאר לנו , כבוד

כס� מלא במה שנוכל 

לנסות לסחור בה� להביא 

טר� לביתינו ולמלאות די 

שוב יאיר ואפשר , מחסורינו

אבל , לנו הצלחה בפרנסה

האשה לא רצתה לשמוע 

ואמרה , מזה בשו� אופ�

שטוב יותר לסבול מעוני 

מלמכור הכוס של , ומרעב

אשר הכינו לו כל השני� והוסיפו לה נופ� של , אליהו

ערב פסח כשנכנס ' כבר הי, מרגליות ופניני� טובי�

וביקש מהאשה , לבית� סוחר אחד איש מכובד

מקו� רחוק ומאד רצה לשהות אצל� שהוא בא מ

אבל , שמע שה� אנשי� טובי� מאוד כי, בפסח

לנו , האשה ענתה לו כשצער וכאב נסוכה על פניה

כי העניות , ולמשפחתינו יש אתנו בקושי לאכול

ובודאי שאי� אתנו להכניס , גוברת עלינו מיו� ליו�

האורח כששמע ממנה רוע , עוד אורחי� לביתינו

א תיכ� מכיסו סכו� כס� גדול ונת�  הוצי,מצב� המר

מצות בשר ודגי� , בידה שתל� לקנות לכבוד יו� טוב

 ובגדי� חדשי� לבני ,וכל מטעמי� ויי� רב כיד המל�

,  האשה שמחה שמחה גדולה,בית כאחד הנגידי�

 ועוד ,ואכ� קנתה כל צרכי החג וכל מילי דמיטב

בליל התקדש החג , הספיקה לערו� אות� לכבוד החג

נתפלא , ב חזר לביתו לערו� את הסדר"עהכשהב

ואת , מאד בראותו את הבית מלא במאכלי פסח

והבית מלא אורה , הילדי� ע� בגדי חמודות חדשי�

וא� הבני� , של שמחה ויקר

שמחה סיפר לו את כל 

אשר נעשה ע� האורח 

שהגיע ושיל� כל צרכי 

אבל לא ידעו והכירו , החג

ומהיכ� הוא בא , את האורח

,  לא חזר לבית�ולמה עוד

פתאו� הגיע האורח וברכ� 

שאור חדש על בית� יאיר 

, ויזכו לרב אושר ועושר

ותיכ� ומיד נעל� ה� ראו 

והבינו שלא דבר פשוט היא 

וערכו את הסדר בשמחה 

ט "אחרי יו, רבה וטוב לבב

ע "ק מרוזי�� זי"נסעו להרה

וסיפרו לו כל אשר קרה 

: נער'אות� אמר לה� הרוזי

שהאורח , תדעו נאמנה"

ט מכל טוב וג� הוסי� לכ� "שהביא לכ� צרכי היו

בשכר ' וזה הי, אליהו הנביא בעצמו' ברכה מרובה הי

לכ� , ופארת� את כוסו כראוי לכבודו, שכבדת� אותו

ולפיכ� , מו לשל� לכ�צבשכר זאת ירד בכבודו ובע

ט "ב לראותו רק פע� אחד בליל יו"זכה הבעה

� בשעת והאשה שלא רצתה למכור את הכוס א

ק "וסיי� הרה, הדחק ממש זכתה לראותו שני פעמי�

מרוזי� את הסיפור שמכא� חזינ� ולמדינ� מה גדלה 

  ולה לרפואהסג
ר מתולדות אהר� "צ אדמו"ק הגה"כ

ק "שאחד מחסידי הגה, ל סיפר"זצ

, דר בעיר ריישא' ע שהי"מבלאזשוב זי

ע "ל חלה ל"מאיר גולדבורג ז' ושמו ר

ושכב על ערש , ל"במחלה הידועה רח

' והי, ל"דוי במצב רע קרוב לגסיסה רח

ובליל פסח אחר הסדר או , אז לפני פסח

אודותיו איש אחד דפסח חל� ' ביו� א

ק מבלאזשוב צוה "מעיר ריישא שהגה

ל הזקוק "לו שיאמר להחסיד הנ

שישתה מכוסו של אליהו , לרפואה

והחסיד , וכ� עשה, ויהיה לו לרפואה

ובלילה השני , שתה מכוס של אליהו

עד כדי כ� שער� בעצמו , כבר הוטב לו

  )זכור לאברה� (             .הסדר כאחד האד�



 

 

 עו

ומה מאד , מנהגי� טובי� הנהוגי� אצל בני אד�

  )נר ישראל לפסח( .צריכי� לכבד את המנהגי מצוה

  

ל אשר בעת "סיפר הגאו� רבי יהודא אסאד זצ

ל "צ� בנעט ז"ק מהר"שלמד בישיבת רבו הגה

עד אשר גזר , היה חביב מאוד בעיני רבו, בניקלשבורג

ט יסעוד דייקא אצלו על "אומר כי בשבתות וי

עת ישבו על , ויהי פע� אחת בליל חג פסח, שולחנו

� ב"הסדר רבו הגאו� ז , פתאו� עמדה בת רבו, ב"ל ע

מי , אבי אבי: וצעקה בקול רעש, ילדה בת עשר שני�

לינו ושותה מכוס הוא האיש הזק� אשר כעת בא אצ

ואז הראה רבו , של אליהו

: ואמר' ל עלי"הגאו� ז

אורח יקר , שתוק בתי

ועוד , וקדוש בא לגבולנו

לילה הזה יצאה נשמתה 

ואחר כ� אמר , השמימה

ל כי בתו זכתה "רבו הגאו� ז

, לראות את אליהו הנביא

רק חבל על מה שפירסמה 

וקהילת ווינא רצו לית� בעד הכוס עשרת . זאת

רק הקהלה בניקלשבורג לא אבו , � זהובי�אלפי

שמוע מזה לאבד כוס אשר שתה בו אליהו הנביא 

  )א"הקדמת ספר מהרי(. אפילו בעד הו� רב

  

היהודי הקדוש אמר פע� א� הייתי מובטח 

הייתי , טובה לישראל שאליהו יתגלה לה�' שהי

החידושי על זה  ואמר, מבקשו שיתגלה לכל יהודי

טובה לישראל שיתגלה היה שבא� היה ל "זצ� "הרי

  )שפתי צדיק( .בעצמו מתגלה בלי בקשות

  

בונ� ' ק הרבי ר"בליל פסח ער� הרה

, מפרשיסחא את הסדר רק ע� החברייא שלו

והאורחי� שהגיעו לפרשיסחא סידר אות� 

בהגיע אחד מ� האורחי� , שיתאכסנו אצל בני העיר

, התאונ� לפניו בעל הבית, תוילמקו� אכסני

, י� מאומה לאכול בביתו אפילו לעצמואבונו אדשל

ומשו� כ� הוכרח האורח לשוב על עקבותיו ולהיות 

בונ� ' א� הרבי ר, בונ�' מאוכלי שולחנו של הרבי ר

י "אבל הרה, לא רצה לקבלו בשו� אופ� ק מווארק

וצוהו שלא ישאל שו� קושיות , קיבל עליו אחריות

שפו� "באמצע הסדר ב, והלה הסכי�, במש� הסדר

והחלי� ' הבחי� האורח אי� שנכנס כפרי א" חמת�

ה שיחת� בונס, בונ� בשפת פולי�' שיחה ע� הרבי ר

ק "פנה האורח להרה, בעניני תבואה שבשדות

הלא צוויתי ל� :  האיש הלזה וענהואהו מי: מווארקי

דו זעסט איה� : ק מווארקי"ואמר לו הרה, לשתוק

או� דער , אי� זעה א� אנדער�

 .דער�רבי זעט גאר א� אנ

  )ימות עול�(

  

צ רבי "סיפר הגה

א "שמואל ברא� שליט

כי פע� , ק נאנאש"אבד

מנכדי ' אחת היה אצל א

ק בעל מנוחת אשר "הגה

ל והראה לו כוס זכוכית אשר היה לו "מטשענגער זצ

וסיפר לו שמקובל במשפחת� , ל"בירושה מזקינו הנ

שבכל שנה בליל התקדש חג הפסח היה הכוס של 

ל "ח על שולח� הסדר של זקינו הנמונ' אליהו שהי

  )מבאר רבותינו(. י אליהו הנביא בעצמו"נתרוק� לגמרי ע

  

פע� , ע כשהיה ילד"י מבעלזא זי"ק מהר"הרה

קרה שאחר , ש"ק מהר"בליל הסדר אצל אביו הרה

' ואי אפשר הי, החל הלד לבכות, אמירת שפו� חמת�

, הגישו אלי את הילד: ק"אז אמר הרה, להשקיטו

כאשר לקחו על , ת הסיבה לבכיות שלוונראה א

, הוא צודק בזה שהוא בוכה: אמר להמסובי�, ברכיו

וא היה יש� ו , בעת אמירת שפו� חמת� ה ולא העיר

נאמר עוד , וכיו� שכ�, אותו כדי שיראה את אליהו

וחזרו כול� ואמרו עוד פע� שפו� , פע� שפו� חמת�

  )זאהגדה אמרי קודש בעל(. והילד הפסיק מלבכות, חמת�

 

פע� בליל פסח אמר רבינו בעל דברי 

צ רבי יהושע מקראלי "הרה: ע"יואל זי

אינו יכול להשיג אי� איש ": ל אמר"זצ

פ " עכוישראל לא יזכה לגילוי אליה

 בליל התקדש חג ,פע� אחת בשנה

  . "פסח

ו(   )א"צ מנאנאש שליט"בש� הגה, מבאר רבותינ



 

 

 עז

 חיי� יוס� ביק ר"הגההיה דבר מפורס� של

 ט"אליהו זל' ל הי"ק סטראפקוב זצ"ד ק"גוטליב אב

והשתוקקו מאוד רבי� , מורי�יבלילי שמתגלה אליו 

ובקשו ממנו ,  להיות אצל הסדר שלולי בתי�מבע

,  שית� לה� רשות לבוא אל הסדר שלוע� אחדפ

והשיב� למה לא יבואו 

וכאשר ישבו אצל , כרצונ�

הסדר שלו נפלה עליה� 

תרדמה גדולה עד אחר גמר 

ושו� איש מה� לא היה , הסדר

  )אל� כתב( .יכול לראות דבר

  

באחד השני� שהיה 

ל "י מסקווירא זצ"ק מהר"הרה

ו ה' בגיל של ד פגש , שני�' א

ביו� ראשו� של פסח איזה 

ואחד מהנערי� , מחביריו ילדי�

� ראית את אליהו הנבי: י בשאלה"פנה למהר א הא

בזה התחיל לבעור , באמרו אני ראיתיו, בעת הסדר

בלבו הצעיר תשוקת קודש לזכות לראות פני אליהו 

ע "המגיד מטשערנאביל זי' ונכנס אל אביו הק, ט"זל

והתמרמר מאוד על שלא זכה לראות את אליהו 

ט , נו: "'ואמר לו אביו הק, הנביא כשאר הילדי� וואש

יבל מתחילה את י ק"ומהר, "מע� זי� אויס די אויגע�

, והל� ושט� את עיניו במי�, דברי אביו בפשטות

י אליהו הנביא , אבל כשג� בליל השני לא ראה את פנ

, ניגש למחרת אל אביו הק שג� אחר , וגעה בבכיה'

: 'אמר לו אביו הק, שרח� את עיניו לא זכה לראותו

כלומר , וואשט מע� זי� אזוי לאנג ביז מע� זעהט

ני� בדמעות שליש זוכי� י ששוטפי� את העי"שע

: י את זאת סיי�"לימי� כאשר סיפר מהר, לראותו

או� דאכט זי� , האב אי� זי� געוואש� או� געוואש�"

מיר אז אי� קע� זאג� אוי� זיכער אז אי� האב אי� 

  )הגדה מאור צדיקי� סקווירא(". געזעה�

  

ד "ק מהרי"פע� בעת עריכת הסדר של הרה

ק בשעת "שלח הרה, מבעלזא

שיפתח ' ו� חמת� ילד אשפ

שאל לו , כשבא בחזרה, הדלת

ת אליהו הנביא: ק"הרה ענה , ראי

הא� ,  יוחנ�ביתנו רושאל ח, לא

ענה , אמת שרואי� אליהו הנביא

אבער , זעט'מ, זעט'מ": ל"בזה

דער וואס גלייבט או� ער זעט 

איז אסא� אסא� , נישט

  )שיח זקני�(. "העכער

  

ת תורת "הגאו� בעל שו

לא הניח לשו� איש לישב אצלו , ע"י� זיחסד מלובל

שאל , צריכה את לדעת: "הרבניתאמר לו, בסדר שלו

ו שלוחו בליל "כל איש צדיק בא אליהו הנביא זל ט א

  )אל� כתב(. "ולכ� צריכה את לדעת האי� לישב, פסח

  

  

, היות כי נתארכה היריעה, ת� ולא נשל�

ד נשוב לספר עוד "למוע, נאלצנו לסיי� כא�

וסיפורי קודש מצדיקי� טהורי עובדות 

' עיני� שזכו לראות פני אליהו מלא� ה

, ובשאר עתי� וזמני�, צבקות בלילי פסחי�

ה בתיאור אלו "נמשי� אז אי וא� ג� זאת

שזכו לגילוי צדיקי� בהקי� או בחלו� אשר 

  .גדלה מעלתה מגילוי אליהו כידוע

ִביא ֵּאִלָיהו ַהּנָ ֵּאִלָיהו ַהִתׁשְ. ּ ּ יּ ְלָעִדיֵאִל. ּבִ ּגִ ָּיהו ַה ּ. 
ן ָדִודּבִ יַח ּבֶ ְּמֵהָרה ָיֹבא ֵאֵלינו ִעם ָמׁשִ ּ:  

  

הנביא אליהו 
  נכנס דר� הלב

  

ע "ק מקאצק זי"מסופר על הרה

כי כאשר ק� בליל הסדר לומר 

פתח חסיד אחד , שפו� חמת�

הו יבוא כדי שאלי, את הדלת

ק ואמר לו "פנה אליו הרה, ויכנס

אתה חושב שאליהו בא ונכנס 

  .הוא נכנס דר� הלב, דר� הפתח
 



 

 

 עח

 
 
 
 
 
 
 

  
  

ליל קודש שצדיקי� יושבי� , ליל התקדש חג הפסח, בהתקרב ובא האי לילא קדישתא

' של מר� רבינו הק' ידוע מה שהיה מרגלא בפומי, ועטרותיה� בראשיה� ונהני� מזיו השכינה

פרש מאמר ההגדה בכל דור ודור חייב אד� לראות את עצמו כאילו הוא יצא בעל דברי יואל ל

דהנה לכאורה יפלא הדבר איככה נוכל לבוא לבחינה זו להראות בעצמינו , ממצרי�

אכ� א� נביט ונשי� , ובהתרגשות גופינו כאילו בעצמינו יצאנו ממצרי� ומכוחות הטומאה

אי� שערכו הסדר בליל הקדוש הזה לנגד עינינו התרגשות של אבותינו בדור הקוד� 

ש בכל דור ודור חייב אד� לראות את "וז, בהתלהבות עצומה ובחרדת קודש עד כלות הנפש

שאי אפשר להשיג בחינה זו אלא בצירו� דור הקדו� ונשי� , עצמו כאילו הוא יצא ממצרי�

עצמנו ואז נוכל לראות ולהראות כאילו ב, נגד עינינו התנהגות� בליל התקדש החג הפסח

  .ק"עכדה, יצאנו ממצרי�
  

מ "ק עצי התמרי� נבג"וראויי� הדברי� למי שאמר� בעת שהמל� במסיבו וכ� כל רבותה
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îô®¼ë èíò þõ½ íï−êë íþôêò¾ êþôîì ,
½ë −× ì½õë ¼õêš í³¾ êñî ’ ¹½î− šì

³î−ò¬š êîí −× þôêò ,ì¾ −× óê íïô š
×¼"³êï êþôîì óè èíò îô®¼ë êîí ï.  

א"עועכיק בעל ייטב לב זי"מר� הגה  

−¼ ’ ó−òõ ë¬−−ë)ëî¬ ¾þîð þôêô( ê−ëô¾ 
ì½õ ³î×ñíô ó¾ ,íïë ó¾ ë³î×î"ñ :

" −³¾þð¾ ì½õí èìñ ³îèíòíî ³îþíïê
−õ ó¼ −ô¾ë ½õðòî ñîðèí ³ë¾ë ’ íêþô

ñêšïì− , íëîþô ³õ½î³ öí−ñ¼ −³õ½îí í³¼î
ïî¼ þ³−ë ,−−¼"³î×îþêë ¾.  

�  

 ëñ ë¬−−í öþô ë³×¾ ë³×ô ¼îð−
ì½õë öô¾ë ³î¾ô³¾íí þî½êñ , −òõôî

ë³×ôí ³ê ó−š−³¼ô îòê ¾ðîší ³ë−ì ,
ïî"ñ: "îíê ðîë×ñ óîñ¾íî ó−−ìí ’−ð−" ò

ó−šò¼ë ñîðèí öîêèí ëþí ,−šëî ¹−þì , î×ì
ó−š³ôô ,îõôí ð−½ìí ’îô" óíîñë óþô¼ í

ò"ëê −"¬½îì ð .î −ò¼−èí þš−í îë³×ôî× ’
¼î" −ò−¼þèô ì½õñ öô¾ ³î¾¼ñ óê ð

ó−ìþõ ,îô¼ ö−ðí þëðí þš−¼ë , óò−ê −×
ññ× ³î−ò¬š ö−ô , −³¼ð ö−ê ³êï ñ×ë ñëê

þ−³íñ íìîò ,ë îþôê− öõ" ³ì¾ô −þ¾ ð

 −î¾¼í öô¾î ³−ï öô¾ ó−òô¾í ñ× îñ×ê−î
 −³êð ¾îìñ ¾−î íñ−×êë þî½ê íïî ³î−ò¬šô

−¼ −õîñìêî ’ôþ" ö×ñ ëëëþô ñîèðî ê
ô íñ−ñì±þêë ³î¾ðì ³î¾¼ . îëíîê −þë¾

¾îðí îð−ð−"í®−õì ¾õòî ëñë î³ëî¬î ³ ,
ó−îëñ¬−−¬ êðî− ñê−³îš−."  

×¾³ ³ò¾ëî" þì½ô ³−ë íï−ê í−í ì
 öô¾ þ®−−ñ îñ−ì³í¾"ñ−îê ð−½ò¼¬òêš "

)íò³î× öô¾(ì½õñ  ,òí ñ¼ þ¾×í îñë−šî"ñ ,
 íþ½í íïë íêþ í¾ô μþë ñ¼ë îò−ëþ öþôî

³îëêí −×þðô ,íò¾ î³îêë ö×êî þ¾ê ³¼ë 
 ³−ëë ñîðèí ³ë¾ ³¾þð ³ê îò−ëþ ¾þð
 ¬îè−½ð ó−−ì −®¼ ñíš î¾þðô

èþîë½ôê−ñ−îîë , ðèò× ¹šî³ë îò−ëþ íìô
 êñ ëî³×í ³ê îêîñ−ôë ó−−šî í®þ−õ î³îê

¾−ê −òõô îþîè³ , í−í þì½ô ñ¼ë î³îê −×
ôí−ëë ó¾ ì×îò"ð , ïî¼ë ¾þð îò−ëþî

íë î¾ô³¾− êñ¾ þîë−®íô ³îôî®¼³î.  

א"יעועכי זעל קדושת יו� טובבק "הגהמר�   

−¼ ’½ë ’è ë³× þ−êô −¬îš−ñ" öþô¾ ×
î− ³¾îðší"−ï ¬" ñ¼ μþëñ èíîò í−í ¼

õê¬þêš"ñ×í¾ ñ ,î ½õþ×ñ ñ×ê ö×ñ
−¬¼þ"μ .−¬êñ¾ ñ×ê þîþôñ"ö . ñ×ê μþî×ñ
−−þì" ö]³þïì[.  

−¼î ’íèí öþô èíò ö×¾ ó−−ì −×þðë" š
−ï ó−−ì −þëð ñ¼ë ïòê®ô"¼ ,¼"× . îèíò ö×î

−³îëþší îò ’−ï ñêî− −þëð ñ¼ë öþô"¼ ,
−ï í¾ô μþë ñ¼ë öþôî"¼.  

½ë ’ šð® ö−í)ñ ³îê ñîðèí ³ë¾ñ ³îþíïê"ë( 
ê−ëô" :íèí −þîôô −³ñë−š ½õþ× ö−ò¼ë"’ š
íîô"¬ êõ−ñ ëî¬ óî− í−òòì þ"ðëêí ë" š

−ï ¬îè−½"öîò® ìš−ñ ¼ , þþèô¾ ëî¬ íï¾
ñ×êôí ³îê³ , îòôô ñî×êñ μþð ö−ê óè

³−ï× ,½ ññ×ñ ½ò×−¾íòîþìê í×þë šõ , óè
šîõšõ óî¾ −ñë íôðêí −þõ êþîë î³×þë ,
íêèíô êîí óè ñë−š μ×¾ íôîðô×î" š

þíîô"−ï óê¬¾þ¼ëñêí ó−−ì þ"¼."  



 

 

 פג

¼õî" îò−ëþ þõ−½ ó−ì−¾í ðìê ³ì³ ê
¬−ñ¾" î−í¾ êö−ìšîñ ó−ò¬š ³îòîò® ] êþšòí

"μ−¬¼þ ¾ðîì ¾êþ "óî− ó−¾îñ¾ ñ× ìôî®¾ −õñ[.  
�  

î− ³¾îðší öþô ìšñ ¼îþïñ" μþ− ¬
−ñ® ¹î¼ ñ¾ ¹ò×ñ þëîìôí ,ï îò−ëþî" ñ

î−îðší î−ëê ó¾ë þôê" óîšôë êîí¾ ¬
íñ¬ ñ¾ ¼îþïí.  

�  

î− ³¾îðší öþô ñ®ê" ðìê šþ í−í ¬
 ñ× êñî íò³¾ò íôí ³ê ñêî¾ ö−ëî½ôí

ö−ëî½ôí , í¾ô μþë ñ¼ë îò−ëþ ñ®ê ñëê
ï" ñ×¾ ¾ðîš íîêò î³−ëë èîíò í−í ñ

 ó−ñêî¾ ³îò¬ší ³îòëí îñ−õêî ó−òëí ³ê
í"íò³¾ò íô "íñ−× ö¬šëî ñ×−í ñîðèë.  

�  

¾ô š−³¼íñ óîšôí öê×î"½ë × ’ š−ð®
 ìþõ− þô³×)íþí ó¾ë" öêôð¼−õ ð îð í¾ô −ëþ è

®ï"îþ ñ"ö−−ðþêîî½êþèë ô(:"  ³−ê í³êþ ö−¼ −þ¾ê
 ñ®ê ì½õ ñ−ñë ëî¬ óî− ³¾îðší ë¾î− í−í

í μêñô× þð½í ’ −þê ³èê¾ë ³îšë®
þ¼¾ñ ö−ê ð¼ óî®¼ ³îëíñ³íëî.  

א"ועכיזיעק בעל עצי חיי� "ר� הגהמ  

½ë ’ ñêþ¾− ¼ô¾)× ³îê þí¬ô íîšô"ê( 
ïî ê−ëô"ñ :× −³−êþî"îôðê š"íèí þ" ®

íîô"¬ −ë® ó−−ì þ"šðëêí ë" ¬îè−½ š
)¬−ñ¾"ê(íññšî®ï " í]í"−ï ó−−ì −®¼í öþô í"¼[ 

 ³ìô¾ ñ−ñë íîšôë îô®¼ ñîë¬ñ èíò¾

³îõšíî ³−ëþ¼ ³ñ−õ³ óðîš íþî³ , óèî
ñ¾ −ò¾ ñ−ñëþð½í óðîš ì½õ .  îèíò ö×î

ší îò−³îëþ ’ óðîš íîšôë öô®¼ ³ê ñîë¬ñ
þð½í ,ë ñ−ñë îñ−õêî ’ îðþ− ì½õ ñ¾
ë¬îší þð½í −òõñ öô®¼ ³ê îþí−¬î îñ’.  

א"ועכיעזימר� רבינו בעל דברי יואל   

í−ëþ í−í ì½õ ñ−ñë" −òõñ ðþî− š
 íô−¼òë ¾ðîšë þðêò îñîš ó−þíî íë−³í

 íôî®¼ ³îþþî¼³íëî íþ−³− ññíí ³ê þôèî
 ³îô−¼òî ³îš−³ôë óþ ñîšë íñ−ôë íñ−ô

®þ³ ³ò¾ë −è þõî½ôî ëñ ñ× ½ôò þ¾ê" ð
 ê½× ñ¼ î³ë¾ë íòî¾êþí íò¾í ê−í

þêô¬ê½ë ³îòëþí , ³−ëë ññõ³íñ μñí
ïò×¾ê ì½îò −¾òê ñ¾ ñîðèí ³½ò×í , í−íî

 óè ó−ïò×¾êî ó−ð−½ìí −ò−¼ë êñõñ þëðí
 ñîðèí ³ë¾ë ó¾ ¾þð þë×¾ ö¼− ðì−

þê í¾þð í ï× íñ¼ò öôïë êîëñ îñ íôî í×î
³½ò×í ³−ëë ññõ³íñ , îþôè −þìê óòôê

 êë¾ þëðí ¼ðîò íþ¾¼ íòîô¾ ³ñ−õ³
 íë−³ñ ¾è−ò îò−ëþ −× ó¾ ññõ³íñ ðìî−ôë
 ññíí ³ê êîþšñ îñîš ³îô−¼òë ñ−ì³íî

³îëíñ³íë , þîôèñ ³½ò×í ³−ëë îèíò ïêôî
èìí ¾ðš³í ñ−ñë ññíí ³ê , ð−õší¾ óèíî

 èîíòíô ³îò¾ñ êñ¾óðîšô ,×¼"−í ï ’ ñ−èþ
³îò¾ñ þ³îô íï× ëè¾ò þëð¾ óíñ þôîñ ,

½ë êëîô× ’þíôñ íðîí− öîþ×ï"ê ó"¾.  

ší î³ðîë¼ ’ þð½í ³×−þ¼ë îò−ëþ ñ¾
¾ðîš ³ðþìî íð¼þë í−í , íðèíñ íôðšíëî

 îò−ëþ íñì¾ ³¼ë ó¼õ −× êëîí ñêî− −þëð
îñèþ ñ¼ , êþ−−³ô −× îëñ þôë öòîê³í

¼ñ ñ×î− êñ î³îê−þë ë®ô −õñ¾ ³ê μîþ
îñ¼õî î×þð× þð½í , ïî¼ ó−¾ô¾ôí îë−íþíî

 −êðîîë îìî×î îë®ô −õñ −ñîê¾ îíîñê¾î
 î³ðîë¼ ñðîèô î³®šô ¼òôíñ μ−þ®¾

þð½í ³×−þ¼ ³¼ë î³îëíñ³íî , ³ê î¼ô¾ëî
îò−ëþ íò¼ ó−þëðí , ñëê í³¼ þôîñ ñš íï

 −ìîþñ þî®¼ô ³³ñ þ¾õê −ê öôïí ¼−èíë
−ìî×î −³ê−þë ë®ôñ ³êï ö−ê¾ ¹ê.  

�  

ó¼õ−í þð½í ñ−ñë ³ìê  ’ ñ¼ μîô½
ê ëþ îò−ëþ öìñ¾ ’î−ëîþšô , íò¾ î³îêëî

½õþ×í ³ñ−×ê ³¼ë îò−ëþ ë−½í ,í−î −
 î³îê êþš ì½õ ëþ¼ë íò¾í ³õîš³ñ

ë¾ôí"îò−ëþ ó¾ë ö¼õñ¼¬í ñ¼ š , ¼ð−¾
ê ½õþ×¾μ−þ® ö−íë−½í  , öõ îò−ëþ ¾¾ì −×

½õþ×í ³ñ−×êë ë½íñ îòôô ðîôñ− ,



 

 

 פד

íîìëî"³ê þšëñ êîíí ëþí êë ôîò−ëþ  ,
óíþðîëêô ó−þõ½ íô×ô îò−ëþñ ¼−®íî ,

½ð ðî¼î"½õþ× ³ñ−×êë ë½íñ μ−þ®¾ ñ ,
−³¼ð− íïô −³¼ð− îò−ëþ îñ íò¼î , ñëê

ê¾ þš−¼í ö−®μ−þë½íñ .   
�  

 ì½îòë šïìî þ−ðê ñîšë ñ−ì³í îò−ëþ
íðèíí ³þ−ôê ó−¼ò ¹ê íõ− , íðèíí þôêî

 íò−èòëî í¾îðš íô−¼òë íêþ−ëî íô−êë
òïêñ þ¾ê ³ðìî−ô í−í ó−¼ôî¾í ñ× ñ¾ ó

 ³õîòî ¾ëðô šî³ô
ó−õî® , ó¼õôî

 ³þ−ôê ³¼ë ó¼õñ
¼−èíë íðèíîò−ëþ  

 íï−ê ñ¾ êõ−½ñ
 −þëð þôê êš½−õ
íìô¾ μî³ô íþî³ 

íëíêî , óê ¹êî
 í³−í þë× í¼¾í

 ëîþš ³þìîêô
−íî ³î®ìñ ’ þíôô

 ³þ−ôêë ðîêô
 ¼îð−¾ −õ× íðèíí

 ð−õší¾ îòëþ ðêô
 ðîêô ³ê ñî×êñ

 óðîš öôîš−õêí
î®ìíñ−ñí ³ ,
õ¼êî"× þ−½ìí êñ 

×¼ þôîñ óñî¼ô" õ
 íþî³ −þëð ³®š
ö−ñ−ô þ®îšë ,

 î−ñîì −ô−ë îñ−õêî
 ññîìô êîíî
 ³ ò¾ô îò−¼¾õô

×¾³" íò¾í ð¼ ì
 ³ò¾ íòîþìêí

ñ¾³"¼ þôê ¬ ñ
−õ þëîð íþî³ −þë 

 íëþô í−íî íþ®šë
 ³îþþî¼³í −þëðë

 íëî¾³ñ ñ¼³−šî ö

 ³îþþî¼³í êë¾ íï ¾îðš ñ−ñë ¾õòí −ôèõ
ðìê ñ×ñó−ô¾í öô .  

�  

½ë ’ í¾ô ðè−î ê−ëô öþô ñ¾ îèíòô
ï îò−ëþ"−þìê èìí ¾ðš³í ñ−ñë ñ ñ¬ò¾ 

 ó−ð− ³ñ−¬ò ñ¼ μþ−ëî î−ð− ñîšë êþîš í−í
’í®ô ê−®îô ,’ ö−ëî½ôíñ ³î®ô þê¾ô šñ−ìî

í×þëí −òõñ ðî¼ ,í ïê þôêî’ðîì− ó¾ñ ’
þîþôî í®ô ³ñ−×ê ñ¼ , š½õíñ ¾¾ì êñî

íñ−×êñ íñ−¬òí ö−ë ,−−¼"¾ô ¾" ×íïë.  

 

  במדינת שוויי�, ע"ינו בעל דברי יואל זישטר מכירת חמ� ממר� רב



 

 

 פה

 êñ¾ íô îò−ëþ ñ®ê îêþ íïí íñ−ñë
 ³î®ô óî−š ³¼ë íò¾í ñ× îñ®ê îêþ
 ñîšë í®ô ³ñ−×ê ³×þë μþ−ë¾ í®ô íñ−×ê
šîìþôñ ¼ô¾ò¾ ð¼ ðêô šïìî þ−ðê ,

−í ³−ï×í ³ñ−×ê ³¼¾ëî ’ îõîè ñ×ë ë×¾îô
 îõîè ñ× ¼îò¼òë ðêô ëíñ³òî í¬ôí ñ¼

¾îðší , îêþ¾ þîí¬í îòìñ¾ ñ¼ ó−ë¾î−íî
 ïìê íïí íêþôí−íî íð¼þî ñ−ì ó³îê ’

−ìë óñ®ê ’íð¼þë îñ−èî ,ðêô îþþî¼³òî, 
 î−òõñ ê−ëíñ ïôþ î³ñ−×ê ¼®ôêë ó¼õî

þêí þîð½"ší − ’−í¾ ’ îòìñ¾ ñ¼ î−òõñ
−¼¾ö−¾îð−š −òõñ óè íë .  

�  

 þìê ð¼ ê−®îôí ³×þëô íðî¼½í ³¼ë
 îñ−õê ññ× îò−ëþ þë−ð êñ öôîš−õêí ³ñ−×ê

 íþî³ −þëðë]í ñ¼ óè −êš í®ôí ³×þëðöôîš−õê. [  

�  

 öê× ê−ëò öôîš−õêí ³õ−¬ì ö−ò¼ë
êîî−¾þîêë îò−ëþ ó¼ í−í þ¾ê íêò êðëî¼ ,

 ñ−ñë −×ë ’õþ³ ³ò¾ ì½õí èìð" μþ¼¾× í
 êîî−¾þîê −¾òêô ðìê ¹¬ì þð½í ³ê îò−ëþ

èîíò× îò−ëþ ñ¾ öôîš−õêí ³ê , ëþ−½î
îþ−ïìíñ , î³¬ñìí íò¾− îò−ëþ óê êñê

šðëê öí×ñî þîë¼ñ" þê¾−î −ñêþš š
þîêë³îì® μþðë îò−ëþ îñ þôê êîî−¾ , í³ê

 þê¾ê¾ ³òô ñ¼ ðìê öôîš−õê ³ëòè
êîî−¾þîêë , ó−®îþ¾ íêô íò¾− íï ³ôî¼ñî

 ëîï¼ê¾ öôîš−õêí ³ê ó−ô¼õ íêô ëîòèñ
 êîî−¾þîê ³ê) îò−ëþ þ¾ê óí−ò−ôñ ó−òî−® î ñî¼ −šþîõ

ó³îê ¹ðþ(, öî¼¬ñ ó−¾òêí þê¾ óè îñ−ì³í 
³îòî¾ ³î¼−ë³î ³îò¼¬ îò−ëþ ó¼ ,¼ëî þš−

 −−×¼¾¬ë ñêþ¾−ð öîíîëê êîí −× îò¼¬
 êñ óðîšôî î−òë ³ê ëîï¼ñ ëê ñî×− μ−êî

öôîš−õêí ³ê îò−ëþñ îþ−ïìíñ îëê , íêþ¾×
öôîš−õêñ í®ô ìš−ñ í®þ ³þëî¼ í¼¾í¾ ,

öôîš−õêí ³ê îþ−ïìí.  
î μî¾ì ëòè ó¼õë öôîš−õêí ó−ò

¾ï îñ ì−¬ë−¾ îò−ëþô ¾š−ëî"š , êñ îò−ëþ
þ¾ ¾š−ëî îñ ì−¬ëíñ í®þ þôê− îò−ë

 íþ¾¼ îþîë¼ë−šþõ¼¾îî−¾ ó−ñ−í³  , íò¼òî
 î³ì¬ëí ð−ô ó−−š ó×¾í þšëëî îò−ëþ îñ

 þôêî μ¼ñ¬−õêš íþ¾¼í ³ê ó−ñ−í³
îþîë¼ë.  

 ³ê ñî×êñ îô®¼ñ îò−ëþ ð−õší þîôê×
íñ−ñí ³î®ì óðîš öôîš−õêí , ³ìê ó¼õî

ôîêë ê¬ë³í" ³ñ−×ê þìê ¾îðš þ
 íñ¼ î−¾×¼î ³î¬−¾ í¾ñ¾ ¾−¾ öôîš−õêí

ð−ë ñ× ñ¾ ³î®ì óðîš öôîš−õêí ñî×êñ î
 ñ¾ íìô¾í î−òõ ñ¼ þ×−ò í−íî ³î¬−¾í

íî®ô ,îôîšôë íîðìî ïî¼.  
�  

ñëî− ñ−" ñ®ê îèíò ì½õ ñ¾ −ò¾ ¬
ëþší îò− ’−ï" ¹î½ë þôî¼í ³þ−õ½ þîõ½ñ ¼

þð½í , èíòô× ë−þ¼ô ³ñ−õ³ −þìê êñî
óñî¼í.  

�  

−ï í¾ô μþë ñ¼ë îò−ëþ öþô" þê³ô ¼
íñ í×ï¾ þð½í ³ê íèþ¼ë îðîð ñ®ë ³î−
öñíñð× ë³î×î −ñêþš þ−¼ë : ð× êòþ−×ð

 þîí¬í îòìñî¾ ñ¼ μîô½ −³−−íî ê−ñ¬ êò−îí
íññï −ðîð öþô ñ¾"®− −ñêþš þ−¼ë í" î
èìí ¾ðš³í ñ−ñë , ³×−þ¼ þôè¾ þìêñ

òê î−ñê î¾ò×³êî îê³ þð½í"èîíò× ¾ ,
 šî½õ ó−þ−¾í þ−¾ þîë−®í ó¼ ïê þôêî
¾−ñ¾ ³î¼ôðëî íôî®¼ ³îëíñ³íë šî½õë, 

î−þìê ñíší ñ×î , þìê ð¼ íë μ−þêíî
óî−í þ−êí¾ , ³ðôë îò−ëëñ ³ê þþî¼ô í−íî
íëþ íëíê , î³¾îðš ³¼õ¾í ëîþôî

 ¾ðîš ê−í¾ îï íñ−èô ³þ−ôêë î³îëíñ³íî
 ó−¾ðš)õ ó−ð−"ô è"í( íñîðè íþêí ¼−õ¾í 

 îòê¾ îòñî×ñ íôðò í−í¾ ð¼ ó−õ½êòí ñ×ñ
íô−ñ¾ íñîêèí −þìê þë× ó−ðôî¼ .  

  
צהו מעבודת כה� גדול בליל עד כא� אפס ק

וא� אמרנו לחרוט בעט ברזל , התקדש החג

ו מועט "ודפסנ, ועופרת יכלה הזמ� וה� לא יכלו

ה פרטי� בזה"דפסנ ה שכתבנו ' ועי, ו רק כמ מ

ג הפסח שנת תשס ו שבו תיארנו "בגליונינו לח

ל "בארוכות את ימי חג הפסח בצל מר� רבינו ז

נת תש, ד בעיר סאטמאר"בשנת תש  ה"ש

, ק ירושלי�"ו בעיה"ושנת תש, במדינת שוויי�

  . ומש� תדרשנו לטובה



 

 

 פו

א"מר� רבינו בעל בר� משה זיעועכי  

 ½ò×ò¾× èìí ¾ðš³í ñ−ñë ³ìê ó¼õ
¾ðîš íîêò î³−ëë î¾þðô ³−ëñ îò−ëþ , −òõñ

ñîðèí ¾þðôí ³−ëñ î³×−ñí , êñ¾ íêþ
 μ¾ôë îñ í−í þ¾ê íþ¼ší ³ê îñ îò−×í

ó−ò¾í ñ× ,ñîìô íþ¼š êñêèñ š ,’èí ñ×ñ ’
³î®ôí ,í−òõñô ì³õî , þ¾ê íþ¼š íï í−íî

í"þîìë ï−îí " ö−½îþ−êí −þ¾šë êë þ¾ê
íï −òõñ öôï ,îò³îìôô íò³ôë îñë−š , í®þî

íò¾ î³îêë þð½í íï ó¼ μîþ¼− îò−ëþ¾ ,
 îþ−½íñ ð−ô íî−® íþ¼ší ³ê îò−ëþ íêþ¾×

öìñî¾í ñ¼ô , ó î¾ë ±õì îò−ê¾ îþôîêë
íêþ êñ¾ þëðë ¾ô³¾íñ öõîê î−ëê ñ®ê 

ší ’−ï"¼ ,−ï ó−−ì −®¼í î−ëê ñ®êî" í−í ¼
è ó¼ šþ íþ¼š ’ó−ñèþ ,−í í−ñ¼î ’ ¾¾

ó−ò−ôí óí−ñ¼ þð½ñ ³îò¬š ³îþ¼š.  
 öþô î−ëê èíòô× îò−ëþ èíò ö× îô×
 í®ô ö−ë íõôë š½õí í−í êñ¾ ó−−ì −®¼í

ñêþ¾− −îñ öí× í®ôñ .ší îò−ëþ ñëê ’ ñ¼ë
−ï ñêî− −þëð"èô þõ³ò¾ ½−× îñ í−í ¼ ’

öí×ñ ³ìê í®ô ö³òî ö−½−× ,−îññ ³ìê ,
ñêþ¾−ñ ³ìêî.  

�  

× þõ−½" îò−ëþ öþô šíèí" š¬−ñ¾"ê 
)½¾³ ³ò¾ ñîðèí ³ë¾ ³¾þðë"è(, ¾ðîšë î×þð¾ 

ï îò−ëþ öþô î−ëê ñ¾"ëê ðî¼ î³î−íë ñ" ð
¬îè−½ , ³ê îô®¼ë šîðëñ ð−õšô í−í

ö¬êñê¾í )þîþô (ó−¼ñî³ô , ñ× šðîë í−íî
óšðîëñ þïîì í−íî ðþõòë íñ¼ ³ð× ³−ò¾ 

í×ñí×î , í−í þîþôí ³ê šîðëñ ó−−½¾×î
 îñ óò³îò-¬−ñ¾ îò−ëþ öþôñ " ê- êîí¾ 

óšðëñ þîïì− ,í¾¼ ö×î.  
¼õ"¬−ñ¾ îò−ëþ ³î−íë ê" þ−¼® ðî¼ ê
ó−ô−ñ , þë×¾ ó−ñ¼í ðìêë ³¼ñî³ ê®ô
îšðëò ,ï îò−ëþ öþô ³îêþë −í−î" ³ê ñ

¾õò ñ¾ í×îð×ð ð¼ þ¼¬®í ³¼ñî³í , šõ½î
þ¼® ëîþô î−õ× ³ê êñ î−ò−¼ë ³î¼ôðëî 
î¾õòñ ¼îèþô ê®ô , −þìê óè¾ î³îêþë

ó−¼ñî³ óíë ê®ôò ö−−ð¼ ³−ðî½− íš−ðë ,
óíë ñ¾×−íñ þ¾õê ö−−ð¼î.  

¬−ñ¾ îò−ëþ öþôñ þôê îñ þ® ³¼ë" ê
í−ëþ öþô îðîðñ ¼î½òñ îòî®þë¾" ñ¼ë š

−ï ñêî− −þëð" íô î³¼ð ³îîì ³ê ñîê¾ñ ¼
 ó³îêë ¾ô³¾− óêíî íï ö−ò¼ë í¾¼−

ö¬êñê¾ ,î šþêõ êþêëô ¼½ò¾ í¾¼ ö×
 îðîð −òõñ îëñ þô ³ê ì¾î èþîë½ôê−ñ−îîñ

−ï ñîðèí"¼ ,í−ëþ"ï ñêî− −þëð ñ¼ë š" ñ
îñ þôêî ö−ò¼í ñ×ñ ë−¾ší :’½êîî î¬½−−îî ,

þ−ô öîõ þîþô öë¼è þ−ð ñ¼îî μ−ê ,’ íî−®î
þîþôí îñ îê−ë−¾ ó−¾ô¾ôíñ , î−ð−ë óþ½ôî

ší ’−ï í¾ô μþë ñ¼ë îò−ëþñ"¼.  
ñë íò¾ î³îêë îò−ëþ íî−® ì½õ ñ−
î¾þðô ³−ëë ï−þ×íñ ,¬îè−½ ó−−ì −®¼ ñíš ,

îê×¾" −òõñ þîþôí ³ê ó¼õí ðî¼ šîðë− ê
 μ−ê ¼ðî− îò−ê¾ −ôî óíë ó−¾ô³¾ô¾

ë¬−í óšðëñ , êñê ññ× óíë ¾ô³¾− êñ
ë"ö−−þì."  

]ëèê ,òí þîõ−½ô" ³ê îòê ó−êîþ ñ
−ï ñêî− −þëð ñ¼ë îò−ëþ ñ¾ î³îë−ëì" ¼

 ñ¼ë îò−ëþ öþôñ íêþí¾−ï í¾ô μþë"¼ ,
 −þëð ñ¼ë îò−ëþ ö³ò êñ óñî¼ô ¼îð−× −×

ó−¾òêñ þîþô ñêî− ,õî"íþí í−í¾× ê" š
−ï š½þêîî¼¾õô ñš−®−ê −ëþ" öþô ñ®ê ¼

−ï ñêî− −þëð ñ¼ë îò−ëþ" ³ê šðë¾ ³¼ë ¼
þîþôí ,þîþô ³®š îñ ö³−¾ îò−ëþô ¾š−ë ,

ï öþô îñ íò¼"î¾ðš öî¾ñë ñ" : ¬ô¼ò þîþô
½ò−−ñê μ−ï ö¼ô" ,þñ ñëê μþë ñ¼ë îò−ë

ï í¾ô"þîþôí ³ê þ½ô ñ[.      
�  

ï îò−ëþ èíòô" ñê ¹× ìîõ¬ñ í−í ñ
ší î−ð−ë ¹× ’íðèíí ³þ−ôê −òõñ ,ìêî" ×

íðèíí þð½ ñ−ì³í , ³−ë −š−ð® èíòô êîíî
êïñ¼ë ,íèí ó¾ë þôîñ ñ−èþ í−íî" š
−þíô"−ï êïñ¼ëô ð"þëðñ ó¼¬ë ¼ , íòíð

 í−í ¾ðšôí ³−ëñ ½ò×ò í−í¾× ñîðè öí×í
¾ μ−þ®ó−òîô¼õ îñ î−í− , þôêò¾ îô×) ³îô¾

ì× ,íñ(¾ðîší ñê îêîëë îñîš ¼ô¾òî  , ñ¼î
 ¾ðš³í ñ−ñë þð½í ñê ó−½ò×ò îòê¾× ö×

îï íò−ìëë ¹×ë ö× óè ö−×ô.  
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 þë× í−í −ò¾í ½î×í ³−−³¾ ³¼ë
íñ−ñí ³î®ìñ μîô½ ðîêô þìîêô , îò−ëþî

−ï" š−õ½íñ ñ×î−¾ −ð×ë þ³î−ë ïþðïô í−í ¼
õñ öôîš−õêí ³ê ñî×êñ³î®ì −ò , î³î−íëî

 î³ðîë¼ ³ê þ−³½ô ð−ô³ í−í ññí× ö³îîò¼
ñîðè þîë−®ë ¹šîô í−í¾× îñ−õê ¾ðîšë ,

 ³ê þ−³½íñ ì−ñ®ô í−í þð½í ñ−ñë ö×î
ší î³ðîë¼ ,’ ó−ò¾í μ¾ôë î×ï¾ îñê ñ×î

 šþ î−í þð½í ñ−ñ ñ¼ î¾ðš ñ®ë ³î½ìñ
 ³ðîë¼ ³ê ³îêþñ î×ï þ¾ê ¬¼ôë¾ ¬¼ô

í®ô ó−³−ï×í ³ñ−×êë ¾ðîší , −× í¼¾ë
ñ ó−ê®î− ñíší î−í¾"í®ìþ " îò−ëþ í−í

 ñ−ì³íî ð−ô ë½−íî ³îòôðïíí ³ê ñ®òô
í®ôí ³ñ−×êë , êñ þîë−®í î½ò×ò¾×¾ μ×

 ³ê ³îêþñî ð−ô ñ×³½íñ ó³¼ð ñ¼ í³ñ¼
î¾ðš −òõ , î³îêë ³îêþñ î×ï þ¾ê îñê ñëê

 ó−þõ½ô ¾ê ³îëíñ× î¾ðš −òõ ³ê öôï
ší î³ðîë¼ þîê−³ ³ê ó−¼îè¼èë ’ ³¼ë

®ôí ³ñ−×êíñ−ñí ³îî®ô þê¾ë ö×î í.  
�  

ó−¾òñ í®ô ³ñ−×ê ö−ò¼ë , ð−õší
ï îò−ëþ"ó−ñîðè ó−þî¼−¾ óíñ îò³− êñ¾ ñ ,

−ôîõë êñèþô í−íî ’ ó−èíîòí ³îôîšôë¾
ë ñî×êñ ’ −ðî óíô ö−þî¬õ ó−¾ò ó−³−ï×

ðìê ³−ï×ë óíñ , îò−ëþ íêþ¾× ³ìê ó¼õî
ï"ó−ñîðè ó−þî¼−¾ ó−¾òíñ ìñ¾ ðìê¾ ñ ,

ë íï ñ¼ îò−ëþ îþþî¼ îìñ¾− êñ¾ îþôîê
ñî×êñ ó³ñî×− −õ×ô þ³î− ó−¾òíñ.  

�  

 ³ê îì−ò− êñ¾ ðîêô ð−õší îò−ëþ
öìñî¾í ñ¼ ó−ñîèô ³î®ôí , îþþîõ− êñ¾î

³î®ôíô ó−þîþ−õ öìñî¾í ñ¼ , í−í ñ−èþî
ï îò−ëþ" îò−šï ñ®ê í−í¾× −× þõ½ñ ñ

íþí"þï¼−ñê óîñ¾ −ëþ š’ èíò¾ íêþ ñ
ší î−ëê èíòô× ’−ï ïòê®ô" ð−õší êñ¾ ¼

ñ×öìñî¾í ñ¼ ³îñîèô ³î®ô þ−ê¾íñ μ×  ,
ï îò−ëþ −õë êñèþô í−íî" í−í¾ þôîñ ñ

 ³î®ô ó−ì−òô¾ ³îêþñ î−ò−¼ë êñõñ þëðí
öìñî¾í ñ¼ ³îñîèô , î−ëê ³−ëë þ¾ê

íï ñ¼ μ× ñ× îð−õší , îë ¾þ¾îô í−íî

 êîí öìñî¾í ñ¼ ³îñîèô ³î®ô þ−ê¾íñ¾
±ôì îô× ¬¼ô×.  

�  

ï îò−ëþ í−í íðî¼½í" ³îï−þïë μþî¼ ñ
−íþ−³ ,ñ×êô ñ×ô îí¾ô ó¼î¬ šþ í−íî ,

ó−èð óè ñî×êñ èíîò îò−ëþ í−í ì½õë ,
 êþšòí èð ñ×îê í−íî"õþêš " îèíò¾ îô×

−ï î−³îëê ³−ëë"¼ ,ìê ð−ôî" îò−ëþ í−í ï
 ¾ê ³îëíñ³íë öôîš−õêí ³ê ñ×îê

í¾îðšð ,³î®ì −òõñ îñ×êñ ðî¼ š−õ½íî ,
ï îò−ëþ" −òõñ öôîš−õêí ³ê ñî×êñ ð−õší ñ

š−−ð ³î®ìîô®¼ñ ê , íî−® ö−ëî½ôíñ ñëê
 ³ê îñ×ê− êñî ³ìòë íðî¼½í ³ê îñ×ê−¾

³î®ìë öôîš−õêí , îò−ëþ í−í ³îëþ ó−ô¼õî
 îô−−½ ö−ëî½ôí¾ ð¼ ëþ öôï ö−³ôíñ μ−þ®

íðî¼½í ³ê , í×ìôî ë¾î− í−í ö−¼ ëî¬ëî
íðî¼½í ³ê îô−−½ óñî×¾ ð¼.  

¼õ" þ¾ë îò³ò êñ¾ þð½í ñ−ñë í−í ê
þìîêôí í¼¾í −òõô ö−ëî½ôíñ³ , ³ê îñ×êî

þ¾ëí −òõñ öôîš−õêí , îñ×ê êñ íï ñ−ë¾ëî
ôìêñ þ¾ë"× ,íï ñ¼ îò−ëþ ð−õšíî ,

 íôô þëðô ðî¼ í−í óî−í ³ðî¼½ë î³þìôñî
ñîô³ê í¾¼ò¾ , îòî¾ñ ³îì®ë þôêî

 ñîô³ê î¾¼ ó−þîìëí¾" öìñî¾ þî®−š
μîþ¼" , ñ×ñ îò³− óî−í ³ðî¼½ë¾ íî−®î

ë ó−þîìëí ’³îòô.  
−ï öþô íêþ¾× î−ô− ëîþ¼ë" êñ¾ ¼

 μ−þ® êîí¾ öôïë îë ñî×êñ ó−þîìëíñ ì−−ò
óí−ñ¼ ö−³ôíñ , ñî×êñ ð−õšíñ ïê š−½õí

³î®ì −òõñ öôîš−õêí ³ê , îñ ¹−ð¼ í−í −×
¼ëî¾ñ íðî¼½í ³ê ö−ëî½ôí îñ×ê−¾ , þ³î−
³î®ìë öôîš−õêí ³ê ñ×ê− êîí¾ íôô.  

  
זהו רק מעט מזעיר על קצה המזלג מעבודתו 

קדש החגל בליל"הגדולה של מר� רבינו ז ,  הת

עוד ' ועי, ה"ה עוד חזו� למועד נמשי� אי"ואי

קד שהבאנו ש�  בגליונינו לחג הפסח דאשת

 ל בשנת"תיאור ימי חג הפסח בצל מר� רבינו ז

ה  .ש בארוכות"עיי, ה בגיא צלמות"תש ורא

געט"להל� שהבאנו ימי חג הפסח תש   . ו בעיר סי
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øä áø 'éååòì éáö çðèéìù "à  
  'ט שנלמד בכוללינו הק"הלכות יו

  

"ó−òëî ³îëê"óî− ñ× ó−−š³− íîì "ô  

 ³î¼¾í ö−ë1:00 - 2:00  

  צ בי� מנחה למעריב"אחה

 óî−ê ’è ’íîìð"ô  
  

äâä åðéøåî" ö  
ù åðéúáéùé ùàøèéì"à  

  בדרוש פלפול מוסר ואגדה

� � �  
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הילולא של מר� רבינו בעל בר� משה זי   ע"לרגל יומא ד
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 ח לה�" ותשוח,ל"המוברשות ', חלק גומשה היה רועה ' נעתק מס

 קול התאחדותינו

  

çñôä âç  éîé åðéìò ñåøô íò ,÷úî áåùì åðà íéáø àìåìéäã àîåé äàúéìú ïøî ìùäå÷ä åðéáø" ìòá è

 êøáéæ äùî"ò , úà úåëéøàá åðàáä øáë úåîãå÷ä íéðùáåç  éîé úåã ìåúéåé , øãñ éôë íéîéä  úåøå÷ ìëå

åéúåðùåúôå÷úå  ,åúòå åîå÷î ìò øåáã øáã ,åúøåáâá ùîùä ìò ãéò äì ,åúçéøæ úìéçúî àáå øéàîä ,

 åùã÷ì øåîù"ö ãòå åàåáîåúà."  

 ú åðáøá åðéáø ùîéù øùà äøö÷ä äôå÷úä úà íéðîàðä åð éàøå÷ éðôá ÷éúòäì åæ äðùá åðøîà ïë ìò

èòâéñ  øéòá åéáà éøåâî õøàá ,ùú úðùá"äîçìîä éøçà å , øéò ì åì úòãåð  äúéä äøéú é ä áéç øùàå

úåáàä ,äôñì ä îã÷äá åðéáø áúåëù ä î ïééöì éàãëå" äøåúä ìò í ééç éöò ÷)éù"ú ú ðùá ìèù"æ( ,

åùëîèòâéñ øéòá úåðáøá ùîéùù àåää äôå÷úä åðéáø øéëæ ,äæá áúë"ì :" éøåâî õøàá éúåéäá

èò âéñ øéòá éúåáà."  

ë úàæä øéòä úà åðéáø ááéç òåãî øáãä øåàéáå"åùôð äáäàù úà äá àöîå ë , éô ìò øîåì ïëúé

æç åøîàù äî"ì) å úåëøá(:åøæòá íäøáà éäìà åúìôúì íå÷î òáå÷ä ìë  , áéúëã)æë èé úéùàøá ( íëùéå

íù ãîò øùà íå÷îä ìà ø÷åáá íäøáà .ìöä øàéáå"íå÷î úòéá÷ ìù àîòèá ç , íå÷îäù éôì

äùåã÷ úåëéà äð÷ íù ììôúäù àåää ,úéðù íòô ììôúîùë áåùå , åì òééñî íå÷îä úùåã÷

åúìôú ìáå÷úù ,ëò"ã.  

 íééç éöòá áúë äæáå)ô 'äîåøú(àøî éðà øùà ìëë áåúëä ùøôì  ú àå ïëùîä úéðáú úà êúåà ä

åùòú ïëå åéìë ìë úéðáú ,ùøéôå"úåøåãì åùòú ïëå é , ïëùîá äéä ù äðéëùä úàøùä äúåà åðééä

åéúåìôúå åéùòî éãé ìò íùì äðéëùä ãéøåäù åðéáø äùî éãé ìò ,úåøåãì åùòú ïëå , í å÷îäù

íìåò úåøåãì çöðì úéøàùå äùåã÷ úåëéà äð÷é àåää . øåàéá ïë íâ åäæå áåúëä)ä à úìä÷( çøæå 

íù àåä çøåæ óàåù åîå÷î ìàå ùîùä àáå ùîùä ,æç åäåùøã øáëå" ì)áò ïéùåãé÷(: àìù ãò 

äæ ÷éãö ìù åùîù äçøæ äæ ÷éãö ìù åùîù äò÷ù ,ùîùä àáå ùîùä çøæå åøîåà åäæå , íâ éë

åúøéèô øçàì åð ééäã ùîùä àáù øçàì ,éìòä íìåòî àá åîöòá ÷éãö åúåàù ùîùä çøæå ïå

åú åéç íééçá íù ììôúäù íå÷îá ììôúäì ,îå÷î ìàå íòèäå"íù àåä çøåæ óàåù å , í å÷îäù ïåéë

äìôúä úìá÷ì ìéò åîå äðéëùä úàøùäì äùåã÷ úåëéà äð÷ øáë ,ëò"ã.  

 íéðô áèééä éøáãá åðéöî äæ ïéðòáå)áò úåà ïåøëæ éðáà(à ìù åùã÷ éôî òîùù " ä ùî çîùéä æ

äììæ"ä ,ãáà åúåéäáù"àðéù ÷öé àåå"å ,øäåî ùåã÷ä ïåàâä åá ììôúäù øãçäá ììôúä" ø

äììæ à÷ìòîù"äììæ êìîéìà íòåðä ùåã÷ä åðéáøå ä"ä , ùãå÷  úáù ìéìá íåàúô åéìò ìôðå

òåáùä óåñ ãò ìåãâ ãçôå äîéà ,äàìôð ä÷åùúå äáäà åáìá àá äæ øçàù ùãå÷  úáùáå , éë òãéå

ä åéìò åììôúäù íå÷îä úùåã÷ çëî àåä íéäìà úúîíé÷éãö ,äãëò"÷.  

æ åðéáøù àìô äæ ïéà êëì éà" íå÷îä úùåã÷ úà èòâéñ øéò á åúåéäá ùéâøä ì" õøàá åú åéäá

èòâéñ  øéòá åéúåáà éøåâî" ,éä åæ äùåã÷å 'åúòééñî åéú åáà úåëæù øéò ä úà ìäðì åøæòá åì , ï ëì

ö ïåøçà øåã åòãé ïòîì äæ ÷øô ÷éúòäì åðøçá àùéã ÷ àìåìéäã àîåé àáå áø÷úäá ìòô äî ÷éã

èòâéñ ìàøùéá íàå øéòá.  



 

 

 צא

  מורשת אבות

עיר כלולת , הש� הנער� והנקדש -סיגוט 

רבות בשני� , יפה נו� משוש כל האר�, יופי

עצי ' כאשר רבותינו הק, האיר האר� מכבודה

והפכו אותה לתל , התמרי� קבעו את מושב� בה

  .תלפיות

ד שאז עלה על כס "החל משנת תקצ

ק רבי אלעזר ניס� "גההרבנות בעיר סיגעט ה

 אגרת אז הישמח משה שלח מר�אביו , ע"זי

היות : "ל"בסיגעט בזה לראשי הקהילהמיוחדת 

ששמעתי כי את� מבקשי� רב ומורה 

, לקהילתכ�

הננו בזה 

להודיעכ� כי 

בני יחידי ראוי 

לאותו 

והוא , איצטלא

גדול כאחד 

הגדולי� 

בחריפותו 

ובקיאותו 

וא� , וקדושתו

כי כלו� אב 

ו מעיד  על בנ

אול� אנכי 

אגלה טפח 

ומכסה 

ולא , טפחיי�

תבושו בו 

 ושש, "בעול� הזה ולא תכלמו בו לעול� הבא

א� לא , ק סיגוט"על כסא הרבנות בקשני� ישב 

וימררו חייו בעלי היו אלה ימי מנוחה ושלוה 

 עזב וכאשר ראה שההבערה ללהב יצאת, חצי�

   . העיר סיגעטאת

ברבנות  לשמשקבל בנו מר� הייטב לב נת

 ה לתלתנעשומני אז , ח" בשנת תריבעיר סיגעט

  .תלפיות שהכל פוני� אליו לתורה וחסידות

ג המשי� מר� "ולאחר פטירתו בשנת תרמ

פ "ע את דרכו בהנהגת העיר ע"ט זי"הקדושת יו

נא בני יחנ"צוואת אביו שאמר קוד� פטירתו 

אז  וג� אמר ,"ישב על כסאי הוא ולא אחר

רב ' ט יהי"יושת הקדוא� שלראשי הקהילה 

ואכ� במש� , "וועט סיגעט זיי� סיגעט"בסיגעט 

כל השני� שמר על גחלת ישראל שלא תכבה 

אשר בה " מערכת הארטאדאס� בסיגוט"כידוע 

, חמהלנתגלה במלא שיעור קומתו כגבור ואיש מ

להכניס את קהילתו בברית היראי�  ועלה בידו

  .והשלימי� באר� אונגארי�

ד ע� "בשנת תרס

טירת מר� הקדושת פ

ט עברה "יו

ההנהגה 

ו  לבנו בכור

מר� העצי 

ע "חיי� זי

אשר 

 �המשי

ו  בדרכי אבי

בעיר סיגעט 

עד יו� 

פטירתו 

' י ימיו ו"בדמ

  .ו"שבט שנת תרפ

או אז החליטו ראשי 

הקהילה להטיל את כתר 

ק "ההנהגה אל בנו בכורו הגה

ל שהיה אז בחור צעיר "רבי יקותיאל יודא ז

בקשרי החיתו� ונתקשר אז , ני�ד ש"לימי� כב� י

בעל דברי יואל ק "ה בת רביה" רחל עהרבניתע� 

ה הובלו כל העיר "א� בחודש אייר שנת תש, ע"זי

, סיגעט לאוישווי� ובראש� רב� הנער� והנקדש

  .ד"וש� נעקדו על קידוש הש� הי

� משה ז ו בעל בר ל אחר ששתה "מר� רבינ

ו הל� , את כוס התרעלה בעמק הבכא רבינ



 

 

 צב

והיה ש� על ימי� נוראי� שנת , מעשווארלטע

ואז הגיע משלחת חשובה מעיר סיגעט , ו"תש

  .ד סיגעט"וביקשו שרבינו יבוא לש� לכה� כאב

לאר� מגורי אביו בעיר רבינו חזר או אז 

, וקיבל את עול הרבנות בעיר סיגעט, סיגעט

ובתקופה קצרה של כמה חדשי� ששהה ש� 

העטרה הירבה ועשה פעלי� כבירי� להחזיר 

  .ועמלו עשה פרי, ליושנה

ת " שנת תשבמש� הקי� של ו עזב רבינו א

ה "העיר סיגעט והעתיק את משכנו לארה ב ובז

נסתיימה תקופה הארוכה הנהדרת שבו שימשו 

ק עצי התמרי� "ק סיגעט רבותה"ברבנות ק

  .קרוב למאה שני�

  

  למע� שממות עיר	

כגורל� של שאר הקהילות הקדושות 

 העיר סיגעט הגדולה היתה ג� גורלה של

ר כוס התרעלה "לאלקי� אשר שתתה בעווה

ובניה הלכו שבי לפני 

ורוב� , ע"אויב ל

מה� עלו על מוקדה 

ולא נשאר רק מעט 

מזעיר מיושביה 

, ששרדו לחיי�

השרידי� המועטי� 

ששבו לבית� אחרי 

החורב� מצאו 

 הירוס �לפניה� חורב

ושממה בבתי מגורי 

י "היהודי� שנחרבו ע

ועוזריה� הרשעי� 

וג� , ובזזו השלל

תשמישי קדושה 

התגוללו ברחובות 

� ל ב"לא עלינו רח בזיו

המצב היה , נורא

  .קורע לבבות

כשחזר רבינו לסיגעט ראה את העיר חרוב 

ק "בית המדרש אשר רבותיה, עד היסוד בה

קבעו ש� מקו� תפילת� רבות בשני� שימשה 

י לבעת המלחמה את הרשעי� להחזיק ש� כ  כל

 וכשצבא רוסלאנד התקרבו לש� לא ,משחית�

לכ� , רצו הדייטש� שהדברי� הללו יפול לידיה�

ועוד זמ� , הציתו אש במקדש ושרפו את ההיכל

רב לאחר מכ� כאשר חזרו היהודי� לגור בעיר 

הד מפע� לפע� בוער באש "היה הביהמ  המלחמ

ד הזאת לא "מכל הביהמ, ד לא נכבה לגמריושע

תמש ש יכולי� לה אחד ולא היוקירנשאר כי א� 

  .ד"בו עוד כביהמ

וש� , ל"בית אשר ש� נתגדל רבינו זהג� 

וג� היה , את עבודת� הקדושהק "רבותיהערכו 

טמו� ש� כתבי הקודש החידושי תורה של ראשי 

ובפרט הכתבי� של מר� , שושילתא קדישא

  .העצי חיי� הכל מצאו חרוב ונחרב

 תובהקדממקונ� על האבידה הגדולה רבינו 

ס "י חיי� עמעל עצ

וג� על : "ל"וז, גיטי�

הבית הגדול והקדוש 

מקו� משכ� אבותינו 

, הקדושי� שלחו יד

ולא זו בלבד ששפכו 

חמת� בעצי ואבני 

והרסו ולא , הבית

כי א� הבעירו , חמלו

אש בכל הקודש 

קדושת עולמי� 

הספרי� הקדושי� 

והשחיתו וחבלו את 

עצי החיי� כל כתבי 

הקודש הנכתבי� 

מעשי , זוהנדפסי� מא

ידו של קדושת אבינו 

, "ה"ק זצללה"הגה

  .ש"עיי

 בית המדרש הגדול בסיגעט בתפארתה

ה  בית המדרש הגדול בסיגעט בחורבנ



 

 

גצ  

הרבה , ככל שהיה המצב חמור בגשמיות

יותר מזה היה מצב העיר ברוחניות בדיוטא 

רק מעט מזעיר יהודי� חזרו לעיר , התחתונה

ואלו שחזרו רוב� היו בשפל , מולדת� סיגעט

ה השפיעה עליה� , המדריגה פחד המלחמ

א הרגישו טע� והשאיר עליה� רוש� מר ול

ולא רצו לקבל עליה� יסודות היהדות , בחייה�

  .ל"ר

על אודות המצב בתקופה ההוא מ� הראוי 

 � לציי� דברות קודש שהשמיע מר� רבינו בעל בר

ק בו הרחיב "ו לפ"ל בימי החנוכה תשנ"משה ז

, שראו בשנות הזע�' את הדיבור אודות חסדי ה

ובתו� הדברי� ג� דיבר מהתקופה המרה של 

  : ונעתיק לשו� קדשו, "יהי אחרי המגיפהו"

איר , דאס וואס אי� זי� דא אי� בית המדרש"

קענט זי� נישט פארשטעל� וואספארא נסי� דאס 

, ווי אזוי עס האב� אויסגעזעה� אידישע שטעט, איז

האט 'מ, קלויזנבורג, סיגעט, סאטמאר, גראסווארדיי�

י� נישט געטראפ� קיי� איי� אידיש קינד או� קיי� אי

זיי האב� דא� די קליינע קינדער ! אלט� איד

איז נאר געווע� אזעלכע האלב איד� !... עט'הרג'גע

ה "דער אייבערשטער האט געהאלפ� ב, צובראכענע

ניסי� וואס , מיר זענע� ניצול געוואר� מיט ניסי ניסי�

  .מע� קע� זי� נישט פארשטעל�

אידישע , ישיבות, ה תלמוד תורות"איז דא ב'ס

, וואקסט דא אי� אמעריקא דורות'ס, �מיידלע

עס איז , מיינט דאס איז עפעס א קלייניגקייט'מ

  ".אלעס חו� לדר� הטבע

 ממה שדיבר כ"גומעני� זה יש להעתיק 

רבינו בקדשו במסיבה להחזקת המוסדות 

והייתי בכמה עיירות גדולות ": ל"בזה, במאנסי

, שהיה אז קיבו� גדול של יהודי�, אחרי המלחמה

בהיות� , ר"הצליחו להקי� בתי חינו� לתשבולא 

וכ� כאשר חזרתי , עצמות יבשות שבורי� ורצוצי�

ו היו כבר ש� כמה "אני לעיר מולדתי סיגעט יצ

כ לא היו ש� ילדי� "ואעפי, מאות משפחות

  ".ולא היה במציאות להשאר ש�, המתחנכי� לתורה

  הכתרת רבינו

כשהגיע רבינו לעיר סיגעט אחרי 

 לקראתו שרידי התושבי� שמחו, המלחמה

וקבלוהו עליה� לאלו� לראש� להשי� עליו נזר 

  .'הרבנות להמשי� מורשת אבותיו הק

, בשבת הראשונה לפני קריאת התורה

ל "איציקל פוקס ז' ח ר"עלה הראש הקהל הרה

כי בהיות שהרב מזענטא בנו , והכריז, על הבימה

ניצול מידי , ע"של הרב דפה מר� העצי חיי� זי

ה "ואחיו הרב דפה רבי זלמ� לייב נעק, הרשעי�

ענטא כרב , ע"ל על כ� אנו מקבלי� את הרב מז

  .ד בעירינו סיגעט"ואב

, ופנה אל כל הציבור וביקש את הסכמת�

ויענו כל הע� יחדיו ויאמר שה� מסכימי� 

איציקל בהתרגשות ' אז הכריז ר, לההתמנות

והציבור ענו , !"יחי, יחי אדונינו מורינו ורבינו"

  !".יחי"מרו וא

 

ל" של רבינו זחותמוע ע� " ממר� הייטב לב זי"רב טוב"ק "ספה  
"סיגוט.משה טייטלבוי� מ"  



 

 

 צד

  

רבינו עמד על רגליו והתבטא ברגשי לבבו 

את הזכיה הגדולה אשר נפלה בחלקו שזוכה 

אשר שימשו לישב על כסא הרבנות בעיר 

ו הק, ברבנות אבותיו הקדושי� י ' החל מזקינ רב

� הייטב לב "אלעזר ניס� זצ ל ואחריו מר

ו , ט ומר אביו מר� העצי חיי�"והקדושת יו ואחרי

� לחזק וקרא בדברי, רבי זלמ� לייבהגדול אחיו 

  .כל עניני היהדות

ד "הבשורה המרנינה שרבינו התקבל כאב

בעיר סיגעט היה כעי� טל של תחיה לשארית 

הפליטה שרידי תלמידי וחסידי בית סיגעט 

סאטמאר אשר התגוררו ברחבי אונגארי� 

מאחר שמר� רבינו בעל דברי יואל , וראמעניא

ורבינו היה , רושלי�ק י"היה גר בעת ההוא בעיה

הממשי� היחידי לשלשלת בית סיגעט 

וכל אלו ששרדו לחיי� וחזרו לעיר , באייראפע

מולדת� ראו בו כרב� 

  .ומאור� ומורה דרכ�

בראות רבינו את 

המצב העגו� מה 

שנעשה מעיר מולדתו 

חגר עוז , סיגעט

ותעצומות והחליט 

בנפשו להחזיר העטרה 

  .ליושנה

רבינו קבע את 

תו מקו� תפיל

ד של התלמוד "בביהמ

 כי כאמור בית -תורה 

מדרש� של רבותינו 

ל היה חרוב עד "זצ

 וש� הרבי� -היסוד 

  .תורה ויראה

מפע� לפע� 

כ להתפלל "הל� רבינו ג

' ויזניצער קלויז'בה

ת  בכדי לחזק א

, ו"אלימל� שטיי� הי' ח ר"וסיפר הרה, ד"הביהמ

ו  כי כל תושבי העיר סיגעט חיבבו מאוד את רבינ

ובעת שהל� רבינו , יו מייחלי� להצלחתווה

ה , ד וויזני�"להתפלל בביהמ והתפללו ש� ג� כמ

ו , מחסידי וויזני� ובכל זאת התנהג רבינו בעבודת

י נוסח בית סיגעט והתחיל בשחרית של "עפ' הק

ת ' עד הנה'שבת מ וכ� כל המנהגי� נהג כמנהג בי

ולא אמרו לו כלו� מגודל החיבה ', אבותיו הק

  .ל"שהיו לה� מפני רבינו זוההערצה 

בבית מדרשו ער� ברבי� סעודת רעוא 

ואז היה , דרעווי� על דר� אבותיו הקדושי�

מרחיב הדיבור בדברי מוסר והתעוררות ודברי 

  .ותהתחזק

סיי� את דברי תורתו ל  רגילרבינו היה

היתה ' ומאת ה, ת היה בעזרינו"שאנו רואי� שהשי"

על כ� צריכי� , זאת שהציל אותנו מהצרות הגדולות

אנו לראות להתנהג בדרכי 

ולהתבונ� תמיד מה , אבות

איפת� של שהיתה רצונ� ו

, אבותינו כל ימי חייה�

ואשר על כ� יראה כל אחד 

לקבוע עתי� לתורה מדי 

יו� ביומו ואיש את רעהו 

ובזכות זה יעזור , יעזורו

 בתי� תת שיזכו לבנו"השי

  ."ולתורתו' להנאמני� 

 מדבררבינו היה 

 לבבו וברגשי נהמתמ

  .לבבו עד כדי דמעות

ה  רבינו מזכיר דבר ז

' ספרו הק עלבהקדמתו 

וכ� אחר ": ל" וז,בר� משה

עלינו ' שזכינו בחמלת ה

להנצל משיני האריות 

 י אבותיאחזתי תמיד בדרכ

בעירנו ' הע� לדרוש לפני 

  ."ו"ק סיגעט יצ"ק
  

 

ד"על יו" כרתי פלתי"ספר   
פיע חתימת רבינו  "סיגוט.משה טייטלבוי� מ"ועליו מו  
 

:ל"ולמעלה רש� רבינו בכתב ידו בזה  
 

, ק"ו לפ"בשלח תרצ' קניתי בעד מאה וחמישי� לעי ה"  
ק משה טייטלבוי�"ה, ו"פה סיגוט יצ  

"  בחילו� ספר אחרנתתי  



 

 

 צה

  להחזיר העטרה ליושנה

מד ג� לצידו של רבינו בהנהגת העיר ע

, ל"צ רבי יחיאל יהודה אייזיקסא� ז"גיסו הגה

ד "אס אברט ליפא ג"יו'  רבי חנניג"והרה

ל " רבי משה יעקב בעק זג"והרה, בערבעשט

אשר ה� ניהלו את העיר עד בואו , ד אפשא"אב

וכשהגיע רבינו התייצבו , של רבינו לסיגעט

לימינו והיו לו בעזרו בכל הנהגת העיר לשק� 

  .ד את העיר על תילההנהרסות ולהעמי

ליפא ' ח ר"רבינו מינה אז את השוחט הרה

ו , ה שהיה ירא שמי� מרבי�"קויפמא� ע ורבינ

היה מעודד את כול� שיאכלו רק משחיטתו של 

  .ל"ליפא הנ' ר

ליפא ' ונעתיק כא� הכתב קבלה שקיבל ר

עד השורה הזאת ביד הרבני , ה"ב": ל"מרבינו ז

ט ליפא קויפמא� "וי' ה חנני"ש מו"המופלג בתורה יו

ב מומחה דפה קהילתינו שזה שני� רבות ב"שו

ב מומחה "שהוא משמש בפה קהילתינו והוא שו

לרבי� ובקי נפלא בהלכות שחיטות ובדיקות ג� 

הנני מבקש לקרבו עתה בעת בואו , סכינו חד וחלק

למקו� שאי� מכירי� ויאכלו ענוי� מזבחו וישבעו 

 התורה ולומדיה הכותב לכבוד, ויתענגו על רוב שלו�

משה טייטלבוי� ' הק, ו"ו סיגוט יצ"לעומר תש' ל

  ".ק והגליל"אבדפ

יקותיאל הערש ' ח ר"כמו כ� סיפר הרה

ו אשר היה גר בעת ההוא בעיר "ווערצבערגער הי

קראלי שרבינו ביקש ממנו בעת ההוא שיעתיק 

רבינו , ב"את מושבו לסיגעט וישמש ש� כשו

ור כימי קד� יחזהשתוקק בכל לב ונפש שהעיר 

ו את מושב� ש�  ואנשי� יראי� ושלמי� יקבע

  .ויעמדו לימינו בהעמדת הדת על תילה

  

  בית די� צדק

� "ולפי צור� השעה הוק� אז ג כ בית די

צדק שהתעסקו בשאלות הקשות כמו התרת 

ד באות� הימי� לדו� "כמו כ� התכנסו הבי, עגונות

זאת , ד"בעני� קביעת היארצייט על הקדושי� הי

מת שבכל יו� ויו� באו לשאול מתי לקבוע מח

והבית די� ישבו וגבו עדות מתי נסעו , היארצייט

ז קבעו "הטראנספארט� מסיגעט לאוישווי� ולפי

  .יו� היארצייט

ומ� הנכו� להעתיק 

� ל "מכתבו של רבינו ז בעני

בדבר מה שכתב על דבר ": זה

יו� זכרו� כללי בשביל קדושי 

סקנו הרבה ע, ד"עירינו הי

שאלה זאת ובאנו לידי ב

מסקנא לקבוע יו� זכרו� כללי 

כאשר כתב מעלתו את יו� 

ערב ראש חודש סיו� בשביל 

שאי אפשר לידע על הקדושי� 

נכו� באיזה יו� נהרגו וג� הרבה 

שנהרגו במחנה ההסגר 
 

ו" אייר תש–ה "ר ליפא קויפמא� ע"ב מוה"ד סיגעט להשו"ו בהיותו אבמכתבו של רבינ  

 

 בית השחיטה בסיגעט



 

 

 צו

במקומות שונות במדינת אשכנז הארורה בלי לידע 

  .באיזה יו�

י� אנו אול� על רוב גדול מקדושי עירינו יודע

את היארצייט כמו הזקני� ילדי� קטני� ואמותיה� 

ומי שהיה , שנהרגו בבירור בזה היו� שבאו לאוישווי�

אוי לעיני� , שמה וג� אני בתוכ� ראה זה בעינינו

 )...טראנספארטע�(חבורות ' מסיגוט הלכו בג, שכ� רואות

על אלו שיודעי� בבירור קבענו יו� היארצייט ביו� 

באמירת קדיש ולימוד משניות שבאו לאוישווי� 

  ".וכדומה

בעת ההוא אחרי המלחמה הביא כל אחד 

ש משומ� "לביתו מהזיי� שעשו הדייטש� ימ

� "ד שהיה נקרא רי"ועצמות של הקדושי� הי

והפליטי� , ]עטענס'ודישע פ'יינע י'ראשי תיבות ר[זיי� 

� אלו השתמשו "אשר לא ידעו פירוש� של זיי

ד מודעה בו ה� "ילכ� פרסמו הב, בה� כרגיל

א "כותבי� שכ

� "שיש לו מהזיי

הללו יביא� 

להנהלת הקהילה 

ואסור להשתמש 

עמה� כי ה� 

  .אסורי� בהנאה

אחרי ויהי 

שהביאו כול� את 

ל קבעו "� הנ"הזיי

ח אייר "את יו� כ

ו ליו� זכרו� "תש

, על הקדושי�

רבינו ביקש 

ר "מנאמ� ביתו הר

אברה� יעקב 

 ל" זאיצקאוויטש

 שיל� להזמי�

בשמו את ראשי 

ומנהלי העיר 

לבוא ולהשתת� 

והתאספו באול� גדול אנשי� נשי� וט� , בהלויה

והביאו ארו� ובה נתנו , להתייחד ע� הקדושי�

  .�"� זיי"אל כל הרי

ל פתח "אהר� גוטמא� ז' הראש הקהל ר

וכיבד את רבינו שיבוא לישא את , את האסיפה

דברי ההספד לזכר� של הקדושי� שנספו 

צ "ואחרי דרשת רבינו דרש גיסו הגה, במלחמה

ר מרבי יחיאל יודא אייזיקסא� ובתו� הדברי� א

� מונח "שכל אחד צרי� לדעת כי בכל חתיכת זיי

י , השומ� והעצמות של אבותיו ואחריו נשאו דבר

� קל "ואח, הספד ראשי ומושלי העיר כ אמר החז

ויצאו כל הקהל יחדיו כשה� , מלא רחמי�

ו ז, �"יינושאי� את הארו� ע� הז ל יחד ע� "ורבינ

  .ד אפשא עמדו בראש"האב

פ "עוהכשהגיעו בבית העלמי� הספיד 

כ התיישבו "ואח, ד אפשא"ל ואחריו האב"רבינו ז

כל הציבור על 

האר� כשכול� 

נשאו קינה בבכי 

  .ודמעות

  

  ויב� לו בית

בתקופה זו 

ש "בזיוונשא רבינו 

ע� הרבנית 

הצדיקת פעסיל 

' לאה שתחי

צ "גה בת הש"לרפו

רבי אהר� 

ל "טייטלבוי� זצ

ד "ד אב"הי

  .וואלאווא

שמחת 

חתונה התקיימה ה

ק "ערב שב' ביו� ו

א אדר "ככי תשא 

  .בסיגעט ו"תש' א

 

 מצבת זכרו� שהוק� על שטח בית הכנסת החרב בסיגעט
ד"לזכרו� עול� על הקרבנות שנספו באוישווי� הי  

 

 

פ'יי� י'ר[� "מצבת אב� אשר הוק� על קבורת רי ]עטנס'ודישע   
ד בבית החיי� בסיגעט "מהקדושי� הי  

 



 

 

 צז

א ששמע "ר שליט"ק מר� אדמו"וסיפר כ

א בהיות רבינו ילד " דפעל"זנו רבימר� מאביו 

צ מוואלאווא לבקר "ש הגה"קט� בא חותנו בזוו

וצוה העצי , סיגעטאת מר� העצי חיי� בעיר 

חיי� לקרוא את 

רבינו שלמד אז ע� 

המלמד שלו והראה 

על הרב מוואלאווא 

י "ואמר לו  ראה בנ

, "זהו הרב מוואלאווא

, וצוה שית� לו שלו�

,  בחזרהוכ שלח"ואח

והיה הדבר לפלא 

בעיניו שהיו הרבה 

רבני� שבאו לבקר 

בהיכלו ומעול� לא 

, קרא אותו אליה�

ה  אבל אחרי המלחמ

 בא בקשרי כאשר

החיתו� ע� בתו 

או אז ' הרבנית תחי

ה ' הבי� כי אביו הק חז

מראש כי עתיד הוא 

להשתד� עמו ורצה 

להראותו לו כי מאז לא ראה אותו רבינו מעול� 

כי ג� הוא נספה על ידי הרשעי� בשנות הזע� 

  .ד"הי

 הה ונתאר בארוכ"ובהזדמנות אחרת נכתוב אי[

  ]ל"ואכמ, ל"את שמחת הנישואי� של מר� רבינו ז

  

  פטרו� לעדת צא� מרעיתואב ו

ל א� בהיותו עסוק בעניני "מר� רבינו ז

לב והתמסר ב, לא שכח את דאגת הפרט, הכלל

והיה , ונפש להטיב ע� כל אחד מעדת קהילתו

לה� לאב אשר בראש מעיינותיו ודאגותיו היה 

שלא יחסר לה� והשתדל למעלה מכפי יכולתו 

  .יות ובגשמיותומכפי כבודו לדאוג לה� ברוחנ

נעתיק כא� , בכדי להמחיש קצת עני� זה

ו שהיה "אלימל� שטיי� הי' ח ר"מה שסיפר הרה

כי בהיותו יליד סיגעט , באותה התקופה בסיגעט

רבינו הציע לו השידו� , הכירו אותו רבינו היטב

' ע� זוגתו תחי

שהסתובבה אצל 

וככה ' הרבנית תחי

, יצא השידו� לפועל

לפני החתונה שאל 

מה , אותו רבינו

בדעתו לעשות אחרי 

החתונה בעני� 

ו , פרנסה ואמר ל

עדיי� לא חשב על 

ואמר לו רבינו על , זה

זה שאחרי החתונה 

, יסע לעיר סאטמאר

שוחט כ משמשוש� 

' הרב החסיד רבי חנני

יו� טוב ליפא 

ל ותלמד "שוואר� זצ

, אצלו שחיטות

וכשתהיה בקי בזה 

היטב תבוא אלי 

ג , ל� על זה כתב קבלהואבחו� אות� ואת�  ואדאו

וכ� , ב"שיהיה ל� פרנסה קבועה לשמש כשו

ת ויהיה ל� ב� זכר למזל טוב "כשיעזור ל� השי

 �תבקש מהמוהל וא� תת� לו כס� שילמד אות

  .כ מוהל"ז תהיה ג"אי� מקיימי� מצות מילה ועי

, ערב שבת הגדול בהחתונה התקיימה

אמר ורבינו , בשבת שלפני כ� היה האויפרי� שלו

להרבנית שתל� לקנות אגוזי� ושקדי� בכדי 

י להמש � ולקיי� ילזורק� מהעזרת נשי� בכד

� , מנהג ישראל זו ורבינו היה לו ממש כאביו במש

כל התקופה אי� להכי� את עצמו להחתונה בכל 

מעמד החופה היה בחצר התלמוד , העניני�

  .ורבינו היה המסדר קידושי�, תורה שוהל

 

'ל ע� הרבנית פעסיל לאה תחי"שטר התנאי� של רבינו ז  
ו בסיגעט"תש' א אדר א"שא כק כי ת"ביו� חתונת� ערש  

 



 

 

 צח

בכפר רעמיט אחרי החתונה התיישב 

ועשה ככל אשר ציוה לו , השוכנת על יד סיגעט

י  רבינו ונסע מש� לסאטמאר הלו� ושוב כד

  .ליפא את מלאכת השחיטה' ללמוד אצל ר

' ל והרבנית תחי"באחד הימי� הגיע רבינו ז

היה זה בעת שעזב רבינו את העיר סיגעט בכדי לנסוע (לכפר 

 דר ושאל רבינו את יושבי הכפר היכ�, )לאמעריקא

, והראו לרבינו את מקו� דירתו, אלימל�' ר

וזה היה , ורבינו ניגש אל פתח ביתו ודפק בדלת

בשעה תשע 

א� אי� , בבוקר

ולא , קול ואי� עונה

באו לפתוח לו 

והל� , הדלת

לדפוק בחלו� ביתו 

' ואז התעורר ר

, אלימל� משינתו

וכשניגש לדלת 

ראה לתדהמתו 

את רבינו והרבנית 

עומדי� בפתח 

  .ביתו

כשנכנס 

רבינו אל ביתו 

אמר לו בצחות 

הרי הגמרא , לשונו

אומרת בריש 

מסכת ברכות 

 �שאפילו מל

)� כבר אינו )אלימל

יש� שלש שעות 

� , ביו� ושאלו רבינו אי� הוא מצליח בעני

רואה אני שהמצב , ורבינו אמר לו אז, השחיטה

עיר סיגעט הוא , בעניני היהדות כא� הוא בכי רע

ה , מלפני המלחמהכבר לא מה שהיתה  ואיני רוא

אשר על כ� אי� לי ברירה , כא� עתיד מזהיר

ע עד ואחרת רק לעזוב את העיר ולנס

ורבינו ביר� אותו שיצליח באומנות , לאמעריקא

  .השחיטה

א� מכיו� שלא סיי� עדיי� את לימודו 

בעני� השחיטה לכ� לא היה יכול רבינו לבוחנו 

 אז רבינו ואשר על כ� כתב, ולתת לו כתב קבלה

ל "פריינד זצ' צ רבי משה ארי"מכתב ערו� להגה

ו שהתגורר אז בעיר סאטמאר "ד ירושת"גאב

ל העיד עליו "ובמכתב הנ, �"ושימש ש� כדומ

רבינו שהוא מכירו מקרוב ואת בית אבותיו 

ומעיד עליו שהוא 

ירא שמי� ומבקש 

ממנו כשיגמור 

ת  ללמוד מלאכ

השחיטה שיבחו� 

אותו וית� לו כתב 

ומסר לו , הקבל

רבינו המכתב ואמר 

ה , לו אודות מכתב ז

, תקבל כתב קבלה

וביר� אותו שיהיה 

לו הצלחה בכל 

  .�העניני

ואכ� כשגמר 

' ללמוד אצל ר

ליפא הל� ע� 

המכתב אל רבי 

פריינד ' משה ארי

אשר אמר לו , ל"זצ

דא� שבדר� כלל 

אי� דרכו לתת כתב 

 �אבל מכיו, קבלה

 על כ� לא צ הרב מסיגעט"שביקש ממני הגה

ואכ� בח� אותו ונת� , אוכל להשיב את פניו ריק�

ותו� , לו כתב קבלה אודות למכתבו של רבינו

ב בעיר לאפוש "זמ� קצר נתקבל לכה� כשו

ומני אז עסק במלאכה זו עשרות , והסביבה

  .בשני�

ל אודות קביעת יו� הזכרו� לקדושי סיגוט "מכתב מרבינו ז  
 שהיארצייט שלה� אינו ידוע



 

 

 צט

כ כשנולד לו ב� זכר למזל טוב "כמו כ� אח

עשה כדברי רבינו ושיל� להמוהל ממיטב כספו 

וכדי  י אז הכניס אלפי , שילמד אותו אומנות ז ומנ

  .בני ישראל בבריתו של אברה� אבינו

ו , בא וראה עד היכ� הדברי� מגיעי� רבינ

דואג לו כל מחסורו עניני הנישואי� ועניני 

, וא� כשהיה צרי� לעזוב את העיר, הפרנסה

הטריח ובא בכבודו ובעצמו לביתו בכדי לשאול 

 לקבל כתב בשלומו ולדאוג למענו שיצליח

  .קבלה

*  

ביתו של רבינו היתה פתוח לרווחה 

והסתובבו ש� בחורי� יתומי� מאב וא� 

שהסתובבו ברחובות ובשווקי� ורבינו שימש 

לה� כאב נאמ� בכל העניני� ברוחניות 

כמו כ� , וחיזק אות� בכל העניני�, ובגשמיות

ותבע מה� , הציע לה� שידוכי� הגוני�

תורתו ול' שיעמידו בתי� נאמני� לה

והרבה פעמי� , בדר� ישראל סבא

התקיימו קשרי שידוכי� בביתו של רבינו 

  .ל"ז

*  

ר "ונצטט כא� מזכרונותיו של הר

וואל� טייטלבוי� שהיה באותה התקופה 

, בעיר סיגעט ובא אז בקשרי השידוכי�

האירוסי� התקיימה בביתו של ": וכותב ש�

הרב מסיגעט הנוכחי שמאז היה הרב 

יע עצמו למחות� משני הוא הצ, בזענטא

' וואל� הי' והכוונה הוא שר, "הצדדי�

ל "ק מקערעצקי זצ"תלמידו של הרה

� זוגתו , ר"ל בזיוו"חותנו של רבינו ז וכמו כ

שלמה מייזליק ' ח ר"היתה בת הרה

ל "ומר� רבינו ז, י קערעצקי"מדאהלא שע

  .הכיר את המשפחות משני הצדדי�

*  

מר� רבינו שימש ג� הרבה פעמי� 

' וכמו שסיפר הרב החסיד ר, ושביני�כש

ל שהוא נסע כמה פעמי� "ליפא שווארט� זצ

ואשר על , מעיר סאטמאר אל רבינו בעיר סיגעט

כמו כ� , ל"כ� שימש כשושביני� ביחד ע� רבינו ז

ליפא כי פע� אחת היה שושביני� ' סיפר ר

  .ל"פעמיי� בלילה אחת ביחד ע� רבינו ז

*  

בי הכפרי� ג� אלו שהתגוררו פזורי� ברח

שבמארמרוש נכנסו ברוב� לערו� החופה 

ורבינו סידר לה� החופה , והחתונה בעיר סיגעט

ודבר זה נת� משנה תוק� וכח לרבינו , והקידושי�

ל כי גדיי� נעשו תיישי� וקמי� דורות חדשי� "ז

  .ה יוכלו להחזיר העטרה ליושנה"ובעז

*  

� " גאנ� זדדו' ח ר"סיפר הרה ל תלמיד מר

י " זהעצי חיי� ל שהתגורר בסיגעט עוד מלפנ

י , המלחמה כי באחד הימי� ראה אותו רבינו אחר

מידידיו שהוא נוסע לעיר סיגעט' ל שכותב לא"מכתב מרבינו ז  
 

ז אי אפשר "עכ, שמה מאוד היה ברצוני ליקח חבל בשמחתו"... :ל"וז
ה "ק זצללה"לבקר קבר אבי הגה ה"לי לשנות מה שהחלטתי לנסוע אי

אבל דחיתי כל זה מפני שברצוני . ..שבט שהוא יומא דהילולא' ביו� ו
" שבט בסיגעט דוקא ביו� היארצייט' להיות ביו� ו  
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רבינו , התפילה שאינו מניח תפילי� דרבינו ת�

, ת"שאלו בתמיהה למה אינ� מניח תפילי� דר

ה הל, ת"והלא לפני המלחמה הנחת תפילי� דר

י , ניסה להתנצל כי רק כעת הגיע מאוקריינא והננ

ו , י"י� של רששמח שיש לי בכלל תפיל ואמר ל

רבינו שיכנס אצלו מחר בביתו וית� לו תפילי� 

ותיכ� בהכנסו , למחרת נכנס אל רבינו, ת"דר

ו , הושיט לו רבינו תפילי� דרבינו ת� ולשמחת לב

  . לא היה גבולדדו' של ר

*  

ל "אברה� יוס� ווידער ז' ח ר"וסיפר הרה

שהתגורר , מחשובי תלמידי מר� העצי חיי�

והיה באותה התקופה בעיר , לי�ק ירוש"בעיה

ת ישרבינו ח, סיגעט לק אז סכו� של חמש מאו

לעי שהיה סכו� נכבד באות� הימי� לאלו הנשי� 

  .שהסכימו לגלח שערות ראש� אחרי הנישואי�

מחשובי ' אשר אביו היוהוי עובדא באחד 

תלמידי ובאי ביתו של מר� העצי חיי� אשר 

 ,אחרי המלחמה לא התנהג כראוי וכיאות

וכשהגיע יו� החתונה , ונתקשר בקשרי שידוכי�

וכשהגיע רבינו , נתכבד רבינו לסדר הקידושי�

לערו� החופה נודע לו כי הכלה אינה הולכת כמו 

ואז באותו מעמד קרא , בת ישראל הכשרות

ודיבר על לבו בדברי , רבינו את החת� ביחידות

והזכיר לו את בית אבותיו , מוסר ותוכחה

י וכא� ה, החשובי� וא הול� להקי� את ביתו בל

  ...שו� כוונה לגדל את בניו כדר� אבותיו

*  

ו "שניאור זלמ� טאבאק הי' ח ר"סיפר הרה

ב דקהילתינו כי באות� הימי� כבר היה אביו "שו

כי הוא הגיע לפני , י"ל באר"מאיר ז' ח ר"הרה

ובאותה התקופה ער� מכתב לרבינו , המלחמה

ממשפחתו ל ובו הוא שואל לדעת מי נשאר "ז

כשהגיע המכתב לידי רבינו התחיל , העניפה

כאשר ו, לחקור ולדרוש מי שנשאר ממשפחה זו

ו נו דע לו שנשאר בחיי� שני אחיות בנות אחי

, ל שהיו באותו הזמ� בסיגעט"ישראל ז' ח ר"הרה

לביתו והראה לה� המכתב רבינו קרא אות� 

ו בוביקש מה� שיכת, י"והאדרעס של דוד� באר

  .הודיע לו שנשארו לפליטהתיכ� מכתב ל

  

  נשיא הוועד במארמארוש

רבינו בעיר סיגעט  לצד פעולותיו של

היתה דאגתו ג� כ� נתונה להעמיד הדת , גופא

ואשר על כ� בעת , על תילה בכל הסביבה

שהדזשאינט בבוקארעסט רצה לתמו� רק ע� 

סכומי� קטני� עד למאוד את הקמת� של 

צוא הוצרכו לבקש ולמ, הקהילות הנהרסות

ולצור� כ� נתייסדה אז , אופני� אחרי� לזה

ובאסיפה שהתקיימה אז ביו� , חברת חיזוק הדת

נסע אז רבינו , ו בעיר אראד"שמות תש' ד

י "מסיגעט לקחת חבל באסיפה זו שנקרא ע

הרבני� שארית הפליטה כדי להחזיר העטרה 

רבינו הגיע בליווי נאמ� ביתו באותה , ליושנה

ל "קב איצקאוויטש זר אברה� יע"התקופה הר

אשר שימש את ) ד"ל הי"צ מסלאטפינא זצ"תלמיד הגה(

וכמו כ� ע� העסק� , רבינו בנאמנות יתירה

ונה ומקי� "הלל ראטה ז' ח ר"הנמר� הרה ל ב

  .בית היתומי� בעיר סיגעט

צ רבי דוד "ר האסיפה היה הגה"יו

ל וכמו כ� השתתפו ש� הרבה "פערבער זצש

ו זצ� וביניה� ר"רבני� ואדמורי , ל"בינ

צ רבי "והגה, � מוויזני� ומסערעט"האדמורי

  .ועוד, ד טעמשוואר"ל אב"יצחק צבי סופר זצ

רבינו נבחר לשמש כחבר וועד ההנהלה 

ו התחילה תיכ� ומיד , של מפעל קודש זו חברה ז

לית� תמיכה חודשית להרבני� השוחטי� וכלי 

� תמיכת , � המקוואותווכמו כ� לתיק, הקודש וכ

ולתמו� בתי יתומי� , נסת כלההקרנות להכ

כמו כ� הוחלט אז לייסד בכל , שנתייסדה אז

ומי והוועד הזו יבחי� כל , מחוז ומחוז ועד מק

כ ישלח "ואח' בקשה וית� חוות דעתו עלי

, ר כדי להחליט עליה"קשה לבראשוב להיובה

המבוקש וא� חברי וועד המקו� יבינו שהעני� 
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י  נחו� מאוד הרשות נתונה לוועד המקומ

את כ "ולהודיע אחבעצמו להחליט 

  .ההחלטה למרכז

ובעיר סיגעט הוק� וועד מקומי 

ו  בשביל כל מחוז מארמארוש ורבינ

ו , ר הוועד"נבחר כיו כ� שהוטל על רבינ

העול של כל חבל מארמארוש והסביבה 

לתק� המקוואות ולהעמיד רבני� 

  .החזקת� ותמיכת�לושוחטי� ולדאוג 

ח "במכתב שכתב אז רבינו להרה

פנחס האלפערט שהיה באותו ' ר

קיבלנו ": י כותב רבינו"התקופה באר

ונתחלק על , ב"כ מאחינו שבארה"מכבר ג

ידי וועד הכללי לחיזוק הדת בעירינו ובמחוז 

  "...מארמארוש שאני הנני יושב ראש הוועד

ש ירבינו נסע אז ברחב  מארמארו

כדי לעקוב אחרי המצב בעני� היהדות 

גאו� רבי משה כמו שסיפר הו, מקרוב

בשיחתו ע� רבינו (א "שאול קליי� שליט

נינו במדור , א"שליט ח� "הובא בגליו משול

' ח ר"שאביו הרה)  פרשת בשלח"מלכי�

ל מקערעצקי שהיה ידיד "שלמה קליי� ז

ל מהתקופה שישב רבינו "נאמ� לרבינו ז

ר "בעיר קערעצקי אחרי חתונתו בזיוו

עיר ל הרבה מ"שהיה נוסע ע� רבינו ז

י רלעי  שבמחוז מאראמאראש בכד

, לבנות מקוואות להחזיר העטרה ליושנה

לחזק והיו מרבי� יחד בפעולות נשגבות 

את לבבות ישראל הנשברות שיחזיקו 

  .מעמד וימשיכו הלאה בדרכי אבות

י רבינו "די� וחשבו� שנחת� עבו

ו הובא תיקו� " הפורי� תשבלילל "ז

המקוואות בעשרה עיירות שבחבל 

, נה ש� את שמות�ומ, מארמארוש

ח הובא ג� כ� אודות "ובהמש� הדו

ו כ� מוכ, ק"התמיכה ברבני� ובבנש

ועבור שוחטי� , לצור� הכנסת כלה

  ו"חג הפסח שנת תש
ו התחילו להתכונ� בהכנה "כשהתקרב חג הפסח תש

ט בכל "דרבה לקראת החג הקרב ובא לסדר את צרכי יו

, את המצות אפו בעיר סיגעט בהידור רב, החומרות וההידורי�
  .ורבינו בעצמו השגיח בבית האופה שהכל יתנהג כשורה

ידידו לרבינו יי� יש� אשר קיבל מ' כוסות הי' יי� לד
סוחר גדול של יי� בעיר ' אשר הי, ל"יעקב ווייס ז' ג ר"הרה

וכאשר גורשו מש� למחנות העבודה השאיר , וואדקערט
ולפני שיצא מפתח ביתו הל� לסגור את , מרת� מלא יי� יש�

ג חות� בכדי שיוכל להבחי� היטב "כל החביות בחות� ע

  .כשיחזור א� שלט בה� ידי זרי�
המלחמה ראה מיד כי היינות כאשר חזר לביתו אחרי 

י הלכה אסור לשתות יינות הללו "וברור הדבר שעפ, נפתחו

לפלא בעיניו מדוע לא גנבו את ' א� הדבר הי, משו� יי� נס�
עד שעלה ברעיונו כי הרשעי� נתנו בתוכו ס� , היי� לגמרי

ובכדי לבדוק הדבר נת� כוס יי� לכלב , המוות בכדי להמיתו
וכ� ניצל ,  ונפל הכלב על האר� מתולא עבר זמ� רב, לשתות

  .ממות לחיי� בזכות שמירת התורה והמצוות
חבית אחד של יי� נשאר סגור וחתו� וראו בחוש שבזה 

  .כוסות' לו יי� לד' ומיי� זה שלח לרבינו שיהי, לא נגעו לרעה

ד לכל תושבי העיר "בשבת הגדול דרש רבינו בביהמ
, מדי� על הפרקוהארי� רבינו בעניני� שוני� העו, סיגעט

ובעיקר עורר ביסודות הכשרות שצריכי� להיזהר בכל השנה 

  .ובמיוחד בחג הפסח
  ליל התקדש החג

ה שבליל הסדר ער� "יושע פריינד ע' ח ר"סיפר הרה
והזמי� לשולחנו הרבה , רבינו את הסדר ברוב ע� הדרת מל�

ויחד , מתושבי העיר סיגעט שהיו שבורי� ורצוצי� ממר גורל�
ובלילה ההוא ניסה להכניס בה� רוח , רבינו הסדראת� ער� 

והפיח בתו� לב� תקוה , חדשה ברגשי חג זמ� חירותינו

  .לגאולה שלימה לצאת מעבדות לחירות ומאפילה לאור גדול
שולחנו של רבינו מלא על כל ' במש� כל ימי החג הי

סת� תושבי� אשר לא ' גדותיו ע� אורחי� פליטי� ואפי

כול� מצאו בביתו של ,  כראוי לחגהספיקו לסדר את בית�
  .רבינו כמקו� שיוכלו לקבל את צורכי החג בהרחבה גדולה

   של פסחשביעי
, ט שביעי של פסח באו ציבור גדול לביתו של רבינו"ביו

והמשיכו ,  השמיע לפניה� דברי תורה מענינא דיומאנוורבי
  .ציאנו לחירות עול�ות על אשר ה"בזמירות ותשבחות להשי

   פסחאחרו� של
ט אחרו� של פסח ראה "ד ביו"כשחזר רבינו מביהמ

ועל , שהתקבצו ציבור גדול של אורחי� יתומי� ופליטי�
, שיספיק לכל האורחי�" קניידלע�"השולח� לא היה מוכ� 

וימתי� ע� , וביקש רבינו מהרבנית שתעשה עוד קניידלע�
עס איז : "והוסי� ואמר, הסעודה עד שיהיו מוכני� הקניידלע�

  "...טאר נישט מוותר זיי� דערוי�'או� מ, הג ישראלא מנ
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וכ� עבור החזקת , ששחטו בסיגעט והסביבה

י "ונכתב ונחת� ע, בית היתומי� בעיר סיגעט

צ רבי יחיאל יהודה "ל ולצידו גיסו הגה"רבינו ז

ט ליפא "יו' ניצ רבי חנ"והגה, ל"אייזיקסא� ז

והעסקני� , ד בערבעשט"ל אב"גראס ז

' ח ר"והרה, ל"ר יצחק פוקס ז"החשובי� מוה

  .ל"הלל ראטה ז

באותו התקופה נתייסד בעיר סיגעט בית 

ק רבי אליעזר זוסיא "יתומי� על ידי הרה

, ליתומי� ויתומות בנפרד, ל"מסקולע� זצ

והתנהלה על ידי עסקני� חשובי� אשר 

 במסירות נפש ממש והלכו התמסרו בעני� זה

מכפר לכפר לאסו� פליטי חרב שהתהלכו 

ברחוב ללא משע� וגואל ואספו� אל בית 

  .היתומי� בעיר סיגעט

רבינו בכל ע� חברי הוועד התייעצו תמיד 

� , השאלות שהתעוררו ועמדו על הפרק כמו כ

ולפי בקשת , היה לו לרבינו העול של החזקת�

י הוועד לבוא הוועד קיבל רבינו את הזמנת ראש

ולבקר את בית היתומי� ונשא ש� דרשה 

לבחורי� היתומי� ובה ביקש שילכו בדרכי 

אבותיה� ויהיה זה לה� לנחת רוח בעלמא 

  .דקשוט על יד שבניה� ימשיכו בדרכיה�

ומ� הנכו� להעתיק כא� ממכתב קודש 

ודות עני� זה"שכתב אז רבינו ז , ל באות� הימי� א

עני� והמצב של ובה רואי� אי� שנגע כל ה

ה מועד כ, היתומי� ויתומות אלו אל לבו הטהור

החשיב רבינו עסקני� אלו שהתעסקו בזה 

ובעיקר אי� שרבינו מרגיש , במסירות נפש

 למע� ושעדיי� לא יצא ידי חובתו בהשתדלות

  :ל"וז, היתומי� ואפשר עוד לעשות ולפעול בעני�

א� רק נשי� לב לשאלה מעציבה כזה "... 

אשר החריד כל לב והיה הרבה פעמי� על ונה רהאח

, סדר היו� באסיפת הרבני� בבוקארעסט ובקלוזש

השבות ממחנה ההסגר , לה לבנות ישראלמצוא תקנ

כנז הארורה בעירו� ובחוסר כל בלי שו� משע� שמא

  .ומשענה קרוב או גואל

אבותיה� של אלו מסרו נפש� על קוצו של 

ו אחד וזרע� אשר נצל, ד ממנהגי ישראל סבא"יו

פזורה הרשת לפניה� , אוד מוצל מאש, ממשפחה

ליפול בפח זרמי� מיני� ממיני� שוני� והסכנה 

מרחפת עליה� שירדו עד מדריגה התחתונה ביהדות 

  .ומוסר האנושי

עמדתינו לפני פתרו� שאלה מכאיבה וחמורה 

ג� ,  בקורות ע� ישראלהמאוד קשה למצוא דוגמת

  .לותינובי� הימי� הכי מרי� באלפי שנות ג

אז מצאנו לנו חבר נאמ� אשר טרח הרבה 

לייסד קיבוצי� לבנות כמעט בכל עיר 

בטראנסלוואניע למצוא בית ומקו� לאחיותינו 

השבות ממחנה ההסגר ולחנכ� ברוח ישראל סבא 

מוסר ודר� אר� אשר רוח המקו� ורוח הבריות נוחה 

  .מה�

ג� פה עיר סיגעט הקיבו� לבנות הוא ברו� 

י זה מלרדת "כמה נפשות נצלו ע, המעלה מאוד

אשרי מי שזכה להיות בי� , ו"שחת ולהשתקע ח

  .המשתדלי� במצוה רבה החביבה בשעתה

ה הלל ראטה " אותו האיש לטוב מורבר� זכו

כמוב� , נ במוסד לבנות יתומות פה"שיגע וטרח במסי

, הרבה יש עוד לפעול ולתק� ולא יצאנו ידי חובתינו

ת נל� מחיל אל "השיאול� מצוה גוררת מצוה בעז

חיל עד נזכה לבנות הנהרסות ולשמוע מבשר טוב 

  .ק"משמיע ישועה קיבו� נדחי� לארה

  , ש בהוקרה רבה"הנני בזה ידידיכ� הדו

  ".משה טייטלבוי�' הק

" וועד לחיזוק הדת"ק בי� ראשי "רבינו חתו� בחתי
� מוויזני� ומסערעט "האדמורי  

ד בראשוב "ל אב"צ רבי דוד שפערבער ז"והגה  
  



 

 

 קג

  ה"ויל	 מש

אבל המצב העגו� לא נתנה לקהילת 

ותושביה נטלו שוב , סיגעט להתאושש מחורבנה

ת מקל הנדודי� לבקש לה� מנוח  במקומו

  .אחרי�

בראות רבינו את המצב החליט ג� הוא 

ואחר , ב"לעזוב את אר� מולדתו ולהגיע לארה

ו , שרבינו עזב את עיר סיגעט נתקבל ש� במקומ

ל "צ רבי יחיאל יהודה אייזיקסא� זצ"גיסו הגה

הוא היה רבה , ע"חתנו של מר� העצי חיי� זי

האחרו� של עיר סיגעט כי מש� זמ� קצר 

רוקנה העיר סיגעט כמעט לגמרי כ הת"לאחמ

יחיאל יהודה לאר� ' ואז עלה ר(מתושביה היהודי� 

, ד בעיר אחוזה וישב ש� שני� רבות"ישראל ונתקבל לאב

ובאחרית שנותיו נתקבל לעלות על כס רבנות עיר לאס 

יו� פטירתו"ו אשר בארה"עלעס יצשאנדז   ).ב עד 

לסיבת כמה עיכובי� הגיע רבינו מקוד� 

ומש� הגיע בערב , כ לפראג" ואחלעיר קאשוי

ומש� , ז לעיר פלארידא"ראש השנה תש

וראה זה ', והגיע בצו� גדלי, המשי� לניו יארק

ק בעל דברי "פלא שהיה באותו היו� שדודו רביה

  .ע דר� על אדמת אמעריקא"יואל זי

התיישב בעיר וא� בישראל מתחילה 

אשר ש� נתקבל על ידי שרידי , וויליאמסבורג

 דקהלד "ק לכה� פאר כרב ואב"ת אבוהחסידי בי

י ש,  סיגעטעצי חיי� נבנתה עוד משני� לפנ

, ע"י תלמידי מר� העצי חיי� זי"המלחמה ע

ותיכ� התחיל לקב� סביביו שוב את חסידי 

ותלמידי סיגעט לחטיבה אחת ושל קהילה 

עד שתו� תקופה קצרה ראה , קדושה ומפוארת

 ברכה בעמלו ונתקבצו סביבו חסידי� ואנשי

  .מעשה

מש� חמש עשרה שני� התגורר אז 

בוויליאמסבורג ונשא בעול האחריות של חיי 

וג� העמיד ישיבה על , הרוחניי� של בני עדתו

ע אשר יצאו מש� במש� "ק זי"ש� אביו הגה

השני� כמה וכמה תלמידי חכמי� מפוארי� 

אשר מה� משמשי� כמורי הוראה ומרביצי 

  .ולתפארתתורה בישראל לתהילה 

ק רבינו דירתו ובית מדרשו י� העתאחר כ

שנעשה עד , לעיר בארא פארק שבברוקלי�

מהרה לתל תלפיות ומקו� תורה וחסידות 

ששימשה למרכז חסידי סיגעט כאשר מאות 

וביניה� , כדו סביבולחסידי� מקרוב ומרחוק הת

י "זי' זקני תלמידי אביו הק ע והוק� בני� מרכז

ורה לבית סיגעט שהכיל בתוכו בית המדרש לת

  .כ� ישיבה וכולל אברכי�ו, ולתפילה

יחד ע� זה עמד במש� השני� לימי� קדשו 

ע "בעל דברי יואל זי' של דודו מר� רבינו הק

להעמיד הדת על , בהנהלת התאחדות הרבני�

יחד , תילה ולבנות הנהרסות אחר החורב� הנורא

ע� זקני שארית הפליטה של גאוני� וצדיקי� 

הילות קדושות מפורסמי� ששמשו ברבנות בק

וחרשו וזרעו לנטוע ' באונגארי� ובראמעניא וכו

  .כר� בית ישראל באר� לא זרועה באמעריקא

מ אחר הסתלקותו של דודו "בשנת תש

ע נתקבל רבינו "בעל דברי יואל זי' מר� רבינו הק

למלאות מקומו ולכה� פאר בהנהגת העדה 

הל של תורה וא, ואז תקע שוב אהלו, הקדושה

וברוב עוז וגאו� ניהל , ליאמסבורגוויבוחסידות 

את קהל עדת מי מנה מש� חצי יובל שני� עד 

ו  יומו האחרו� עלי אדמות עת אשר נכב

ערה השמימה עלתה בס' המאורות ונשמתו הק

  .ו"ו ניס� תשס"ביו� כ

  
  התודה והברכה

 

  ידע� נפלא, יפה פרי תואר, לידידינו האבר� החשוב והמפואר

  ו"הי חיי� משה גרינוואלדר "מוה
  

  הלזלערו� את המאמר וכשרונותיו הברוכי� אשר הקדיש מיטב כוחותיו 



 

 

 קג

 :א"ק שליט"ו הגהלאור קריאת הקודש של מר� רבינ
  

   באמעריקא יתמכו בעניי אר� ישראלשאנשי שלומינו
  " ש דייקא"אנ"אברכי הכולל של 

  ב"צדקת רבי מאיר בעל הנס עצי חיי� ב' הלומדי� בכוללינו הק
  

  

  : וחושבי שמו' ש יראי ה"פוני� אנו בזה לציבור אנ

  !!! אנא 
  קבלו בסבר פני� יפות בעי� יפה ורוח נדיבה 

 תובבו לחלק ולאסו� הפושקעס את שלוחינו שיס
  

  נ"וקחו ברכה זו אל תו� בתיכ� לשקול את שקלי הקודש לטובת כוללינו קופת רמבעה
  

 

  רו  יתקשהפושקעאלו שרוצי� שיבואו לרוק� לה� 

  ו"הי יצחק אייזיק מנח� וויזלה "למו
  'א לשמש בתור גבאי קודש של כוללינו הק"י מר� רבינו שליט"שנתמנה ע

  917-880-2712: 'במס
 

  ומכא� הקריאה יוצאת לעסקני� ואברכי� שרוצי� לרכוש לעצמ�

  ד"י קיבו� כספי� במניני תפילה בביהמ"זכות צדקת רבי מאיר בעל הנס ע

  ל"הנדכוללינו יפנו נא בהקד� אל הגבאי קודש 
  

  - אלקא דמאיר עננו -



 

 

 קד

  

à íåé 'ñùú øäá úùøô"ôì ç"÷  
  

äâä ìöà ïéìîåâ øå÷éá"ë áééì íééç éáø ö"èéìù õ"à  
ã áà"à ã øò ñ  ÷é ìò ä  

 

åî  ãéâðä  éðá øä ìöà àéðñëàä úéáá"éä ïééèù÷ò  ãåã ä"äàøî  å"ì àåé úéø÷ á ÷  
  

è éìù  ùè éåå à÷ øòá  ìéöòâ íé ÷éì à íå ìù éáø ìåãâä ïåàâä íù  çë ðå"îå ã  à"òé  ìàå é úé ø÷  õ"à  
 :השיחה יכיל בקרבו

ת " חסדי השי– עוד שאלות שנתעוררו בשנות המלחמה –שיאת תפילי� בשבת לאנשי המלחמה נ 
 בשר שנתבשל בלא –י שטיינזאל� " מליחה ע–י ישראל " שחיטה ומליחה ע–תוק� הצרה והשיעבוד ב

 אודות הפולמוס על מילה –א בפסח " איסור קטניות ותפו– מי שאכל חמ� בשוגג בפסח –מליחה 
 דרכי הצדיקי� – בעני� הנזהר ממשהו חמ� והקושיא הידועה מרבי ישמעאל קרא והטה –שנתכסה 
 ההידורי� שיש –כ לאכול מיני מזונות "ש ואח" אודות המנהג לשתות יי–תיבת דברי תורה באמירת וכ

  בהחיטי� שגדלו במדינת אריזאנא  

äâä" öáàâ" éìòäàãøòñ ããåáëá åðéáø éðô úà ìáé÷  

åðéáø: êéà áàä øåîà úùøô ïòååòâ êàã æéà êàåå éã 

 éã ééá ñèëàðåö âàèééøô íéøåçá éã øàô èâàæòâëàð

ãåòñä , ïâòåå èàèùøáìä ìùøòä éáø ïåô àéù÷ éã

ïäë ùéà úá à ïåô ùðåò íòã .)ãøòñî áøäàèéìù éìòä" à

áùá úáù"ìàåé úéø÷á ÷ ,äìåùá òéôåäå"áù ìéìá è" òöîàá ÷

ãä úøéîà"íéøåçáä éðôì ú ,éìòù àéùå÷ä ìò åðéáø øæçå ' áåñð

ùåøãä.(  

íòã ïåô ñòåîù à ïøàååòâ æéà íéøåçá éã ïùéååö ,

çáíéöåøéú ïâàæ ïòîå÷ íéøå ,ñ' éã ïëåæ ñàåå àã æéà

íéøôñ ïéà àéù÷.
1

  

                                                 
1 

ה והוא "צ מהלברשטאט זללה"ידוע הקושיא משמיה דהגאו� מהר  

והלא ,  האי� נוכל לדו� בת כה� בשריפה)ד� נ(בספרו עטרת צבי 

� יא(' כתבו התוס � עט( אהא דאמרינ� )ה ליחוש"ד: חולי �  נסקלי:)סנהדרי

שנתערבו בנשרפי� ידונו בסקילה הקלה וא� על גב דרוב נשרפי� 

� מאי טעמא לא אזלינ� בתר רובא וידונו "הקשה ריב, נינהו

לעני� באיזו , ת דכיו� דממה נפש� הוא נהרג"ותיר� ר, בשריפה

ולפי זה יקשה האי� נידונית . מיתה הוא נהרג לא אזלינ� בתר רובא

èéìù éìòäàãøòñî áøä ãîò òéôåä åðéáø øùàë" à

îåãä ìåãâä ïåàâä íò äëìäá äçéù òöîàá"èéìù õ"à ,

åùá åðééòå" ìàåé éøáã ú)åéç"éñ ã 'ð"æ( áúëù äáåùúá 

äéáø"éæ ÷"äâä ìù åðé÷æì ò"áàâ ö"èéìù éìòäàãøòñ ã"à, 

ä"äâä ä"öæ ùèééã àãåé íééç éáø ö"îåã ì"àååà÷àî õ ,

 ïéìéôúä íâ àùéì íä íéøúåî íàä äîçìîä éùðà ïéðòá

 àùéì íéëéøö íä øùà íéöôçä øàù êåúá úáùä íåéá

äîçìîä éìëì íéëééùä íäîò , íäîò äéä àìù äæ éãé ìò éë

ïéìéôú åçéðä àìù òøéà øáë ïéìéôú ,äâäå"îåã ö" õ

ì äöø àååà÷àîøéúä , ÷ø øåñà ïéøåòéùá éåáéøã íòèî

ïðáøãî , åì íéçøëåîä íéöôçä øàù íò íéçðåî ïéìéôúä éë

àúåëìîã àðéã íòèî .ðä äáåùúäá åðéáø ïééòå"ì.  

                                                                     
ו אביה הוא ואינה בת כה� ניחוש דילמא לא, בת כה� בשריפה

� , וחייבת חנק כבת ישראל ואי משו� דאזלינ� בתר רובא כדאמרינ

� יא(בגמרא    .ש"עיי, הלא ממיתה למיתה לא אזלינ� בתר רובא, :)חולי

ק "ל בזה בדרשה בעיה"מר� ז'  מה שתי)פ אמור"ר(בבר� משה ' ועי

 .ק"ו לפ"ו בשנת תשכ"ירושלי� ת

מלכי�מלכי�מלכי�   משולח�משולח�משולח�   מלכי�מלכי�מלכי�   משולח�משולח�משולח�
  א"שליט ק"הגה רבינו מר� ק"כ מפי שנשמעו קודש שיחות

  

  סה מוגה בלתי פנימי



 

 

 קה

åðéáø: åù ïéà"íééç éöò ú) åà"éñ ç 'ë"å( à àã êéåà æéà 

äìàù òáìòæ éã ïâòåå íäéà åö äáåùú.  

äâä"îåã ö"ìàåé úéø÷ õ : øò)äâä"åã öî"àååà÷àî õ( 

éáø íòã ééñ èâòøôòâðà èàä' éã íééç éöò íòã ééñ ï

äìàù òáìòæ.  

åðéáø :æ øòèòô øòã" ïâòåå íåøà èøàã èãòø ì

ïéøåòéùá éåáéø ,âéø÷ éã ïéà ïòååòâ æéà äìàù éã , úðù

òøú" ç)åùá äìàùä úðù"ìàåé éøáã ú( ïèéîðéà ïòååòâ æéà 

âéø÷ éã.
2

  

ã ïâòåå ïééøà èøàã èééâ øòøäî ïéà äáåùú é" ÷éù í

)åà"éñ ç 'ñø"à (àúééøåàã à æéà äåöîì äðëä éö , éö

ñ'øôåù à ïèééøâåöåö êéæ äåöî à æéà.
3

]  äæ éô ìòå

 øúåî ïéìéôúä íäì ïéëäì êøåöä øåáòáù øîåì ïëúé

íå÷îì íå÷îî ïéìéôú øéáòäì.[  

æ øòèòô øòã"íòã óéåà ÷øàèù øòééæ èâòøô ì.  

ñ' ñèìàîòã ïòååòâ æéà òìà ïåà âéø÷ òèùøò éã

øòèéìéî ïéà ï÷åøðééà èôøàãòâ  ïáàä èééìòâðéà.  

áàâ"éìòäàãøòñ ã: ïåô íåøà ïãòø íéðåøçà êàñà 

äìàù éã , é ã èâòøôòâðà ñèìàîòã èàä øòãòé

úåìàù.  

äâä"îåã ö"ìàåé úéø÷ õ : ïééæ ïéà íééç õôç ø òã

 ìàøùé äðçî øôñ) ìë àáöä éùðàì úåëééùä úåâäðäå úåëìä

 àáöá íúåéä éîé-ô "á úåà æ'(íòã ïâòåå íåøà êéåà èãòø  ,

 ïåéöä øòù ïéà ïåà)éñ 'èù"ñ æ"ì ÷"â (åö ñàã øò èðëééö.
4
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שס' פר (לכי�יש לציי� שבמדור שולח� מ   ה ת חת ) ח"רא העתקנו שי

קודש ממר� רבינו בעל הדברי יואל ע� מר� רבינו בעל הבר� משה 

שת "א בשנת תשכ"ח מר� רבינו שליט"ע� להבחל ז אחר מלחמת ש

צ שנלקחו "הימי� ונסתובבה השיחה אודות אנשי� שומרי תומ

ונסתפקו הא� מותר לה� לקחת , לשדה המערכה בעצ� יו� השבת

 . ש כל תוכ� השיחה"עיי,  ותפילי� עמה�את הטלית

3 
שופר של ראש השנה אי� מעבירי� עליו :) ראש השנה לב(איתא בגמרא   

ולא אתי עשה דשופר , ט עשה ולא תעשה"משו� דיו, את התחו�

�"� ש� אע"וכתב הר, ודחי עשה ולא תעשה , ג דהליכה הוי רק דרבנ

ד "� שיק בתו"וכתב המהר, כל דתקו� רבנ� כעי� דאורייתא תיקנו

א לומר "ועל כ� הו, דבהליכה לצור� מצוה קיי� מצות עשה דרבנ�

ט הוי לא תעשה "ולזה מתר� דיו, ט"שידחה עשה זו הלא תעשה דיו

 .ש"עיי, ועשה ולא דחי

4 
חת "כבר כתב בשו, וא� שבשער הציו� ציי� לספרו אהבת חסד   ת מנ

שראל)ו"ל' ה סי"ח (יצחק ' ב סי"משנוכ� ב,  דכוונתו לספרו מחנה י

 .ג ציי� לזה"ח סקי"שי

åðéáø:åù ïéà "øäî ú" ìéâðò ù)ç"éñ â 'î"â ,ç"éñ æ 'ë'( æéà 

 úåìàù éã óéåà úåáåùú àã êéåà]ééò" áúëù äî ù

éòë ïåãéðá"éò ïéàù íå÷îá úåãåòúä åîò àùéì æáåø.[  

æ ø òèòô øòã èãòø øòèòôù" ì)â úåà íù'( éã ïâòåå 

äòéîù éã øàð æéà äåöî éã æà úåòé÷ú.
5

  

áàâ"éìòäàãøòñ ã: òáìòæ éã æéà øôåù ïøòä 

äåöî ,î ïåà'äëøá à ïëàî êéåà ïò÷.  

äîçìîä úåðùá åøøåòúðù úåìàùäî øáãì åøæçå  

à 'íéçëåðä: èìééöøàô èàä éáø øòã ) à ìåìéäã àîåéá

ë"åìòòä ïñéð "è( ïèàè íòðåô )æ äùî êøá ìòá åðéáø ïøî"ì( 

 øàô æàøâ ïñééøôà ïñééäòâ øò èàä âéø÷ éã ééá æà

úáù , à æéà ñàåå ùìåú óéåà ïééæ øáåò èùéð éãë

àúééøåàã.
6

  

äâä"îåã ö"ìàåé úéø÷ õ: øòååù ïééî )äâä" ÷çöé éáø ö

èéìù ïàîãòéøô ãåã"à ,äàø"àôàô ë (ò æà èìééöøòã èàä ø

áø íòã è÷ðòãòâ' æéà øò ïòåå ïåô äùî êøá øòã ïé

äîçìî éã ïéà ïòååòâ ,ïòìâéæ èðò÷òâ èàä éáø øòã ,

ïòìâéæ èìàååòâ èùéð øò èàä úáù øòáà , øò èàä

úåøå÷ òøòååù ïôòìù íòã èàèùðà èæåîòâ , åìéôà

èòáøà øòøòååù à ïòååòâ æéà úåøå÷ ïôòìù , ø ò

 æà ùùåç æéà øò æà èâàæòâ èàä äáéúë à æéà ïòìâéæ

ñ ïåà'àúééøåàã à ïééæ ïò÷ , øòëéæ æéà äö÷åî ìåèìè

ïðáøãî øàð.  

åðéáø: úéìîøë à ïéà ]ïðáøãî ÷ø øåñàù.[  

äâä"îåã ö"ìàåé úéø÷ õ: ø òã æà èâàæ øòååù ïééî 

 ìéåå áø øòèðòæ æà èãòøòâ èàä øòâàì øòöðàâ

ñ æà ùùåç æéà øò ìééåå ïòìâéæ èùéð'àúééøåàã à æéà ,

 áø øò÷àé èéî ïòååòâ ìôìôî êéæ èàä øò ïåà)äâä" ö

                                                 
5 

י(ט " ד� בדברי אביו הקדושת יו)ש�(בדברי יואל    ה ס ' דרשות לראש השנ

ל הקשה על "צ השואל הנ"והגה,  דעיקר המצוה הוא בשמיעה)ב"י

 .זה

6 
 שבהיות רבינו על א� הדר� )ב"צ' ג עמ"ח(רועה ' ומשה הי' בס' עי  

יט� מארש"לטרעזינשטאט הנקרא  כמה ימי� רצופי� שהלכו " טו

נת� רבינו עצה שיאכלו עשבי� להחיות בה� את , בלי מזו� ומחיה

לא ידעו הא� , ומכיו� שהיו צריכי� ללכת ג� ביו� השבת, נפש�

ש ויקחו עמה� ואז יש לחשוש על איסור "יתלשו את העשבי� בער

או עדי� שלא יתלשו קוד� רק ביו� השבת , ר"אמות ברה' מעביר ד

ועל שאלה זו השיב לה� רבינו שמוטב , סור תולשואז יעברו על אי

כי איסור , ש ויקחו עמה�"שיתלשו את העשבי� מ� המחובר בער

א ' אבל המעביר ד, תולש הוא מלאכה דאורייתא אמות בכרמלית הו

סק"שכ' ח סי"או(וכדברי המג� אברה� , רק איסור מדרבנ� ב ) א"ט  שכת

 .שמוטב לעבור אדרבנ� מלעשות איסור דאורייתא



 

 

 קו

öæ âéðò÷ äîìù éáø"ì(ñ éö ' à øòãà àúééøåàã à æéà

ïðáøã.
7

  

éä øòìòè äîìù ìàåîù áøä ìò äàøäå"å: øò 

 èáééøù"äòåø äéä äùîå" , êàã æéà èöòé

 ãðàá øòééð øòã ïòîå÷òâñéåøà"äòåø äéä äùîå "

â ÷ìç ,'ååøòã ééæ ïáééøù ïèøàãïâò.  

áàâ"éìòäàãøòñ ã:æ òèàè ïééî " ì)äâä" òùåäé éáø ö

æ õë"áà ì"éìäòèäàáîàñ ã ( èàä óåñ íåö æà èâàæòâ èàä

øò) æ äùî êøá ìòá åðéáø ïøî"ì( íäéà èéî èëàîòâèéî 

èàèùðéæòøè ïéà ïòîàæåö .  

 ïåà èéåä ïòååòâ øò æéà ïèøàã ïòîå÷òâðà æéà øò ïòåå

ïééá ,ïòðò÷øòã åö èùéð.  

áøåðé:àé  ,ïéäà ïòîå÷ðà ïèàè íòã ïòæòâ èàä øò.  

 ïèéåè ïôéåà ïëàåå ééååö ïòâðàâòâ æéà òèàè øòã

ïñò ïà ùøàî , ïãò ïâ à ïòååòâ ïéåù æéà èàèùðéæòøè

ñ ñàåå éôìë'øòéøô ïòååòâ æéà.  

áàâ"éìòäàãøòñ ã: èâàæòâ êéåà øéî èàä øò 

ìàîà , ïôàøèòâ êéæ èàä øò æà è÷ðòãòâ øò æà

ïèéî ïèàè - èàèùðéæòøè ïéà éö èùéð ÷ðòãòâ êéà 

 øòéøô õàìô ïééà øòãà- æ éà øò æà èâàæòâ øò èàä 

 ïåô ìàèù à ïòååòâ æéà ñàåå õàìô à óéåà ïôàìùòâ

íéøéæç ,èééö ì÷éèù à ïèøàã ïòååòâ ééæ ïòðòæ éåæà.  

åðéáø:õéååùéåà ïéé÷ âòåå ïôéåà ïòååòâ æéà ñàã  , ïòåå

î'òèùòâôà êéæ èàäàéàá ïéà èì ,øäî øòã"à í" ù

èàèù éã ïéà áø ïòååòâ æéà.
8
   

æ òèàè øòã" èàä øò ñàåå ãñç à èìééöøòã èàä ì

ïèùøòáéåà íòðåô èàäòâ , è÷éùòâ èàäòâ èàä øò

íäéà èàèùðà øòèéìéî íåö ïìòèù êéæ íòðééà ,

ì øòèðåæòâ à èùéð ïòååòâ æéà øòðòé"ò , øòðòé ïåà

 èàèùðà èìòèùòâ êéæ èàäî ïåà íäéà' íäéà èàä

èééøôàá ò÷àè ,èðåæòâ ïòååòâ èùéð æéà øò ìééåå ,

 ïåô ïòååòâ æéà èðòîå÷àã éã óéåà ãìéá øòã øòáà

íòðòé.  

î æà èééö à ïòîå÷òâ æéà øòèòôù' èôøàãòâ èàä

øòèéìéî éã åö ïééèùøàô ìàîàëàð , ïøàôòâ øò æéà
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 דמשמע דבכתיבה הוי כל כתב )ג"ל' ת סי"מהדו(י "ת נוב"בשו' עי  

ס"ש' ח סי"או(ב "במשנ' ועי, � איסור תורה"עכו  שבכל אופ� הוי )'ק ו"מ 

א "ש הרמ" דמ)ה בכתב שלה�"ו ד"ש' סי(ל "בביאוה' ועי, ת"איסור מה

 .ז שהיא דרבנ� היא דעת יחידאה"דעת האו

8 
 יש כמה תשובות )ד"קנ' סי, י"ק' סי, ג"צ' ד סי"חיו(ת חת� סופר "בשו  

 .ד באיא"ש בהיותו אב"� א"להמהר

ïèøàã ,éñ÷òè à èéî ïéäà âéãðòîå÷ðà ,ééøà øò æéà ï

èîà íòðéà ïòîå÷òâ , ïòååòâ æéà ñàåå øéöéôà øòã

òùåøî òùø à ïòååòâ æéà èø àã äðåîî , ø ò èàä

éñ÷òè à èéî ïòîå÷òâ æéà òèàè øòã æà ïòæòâ , èàä

ïôåøòâðà êéæ øò ,"ïòî èîå÷ éñ÷òè à èéî ? é ã èéî

ïòîå÷ ïòî óøàã ñåô! ,ï÷å÷ðà èùéð íäéà ìéåå êéà"... ,

î ïñééäòâ øò èàä'ìàæ úéá à ïéà ïøàôùðééà íäéà 

ãåáëä ,ïòååòâ èøàã øò æéà âàè ïöðàâ à , èàä ïåà

 èøàåå ùéãéà à ïâàæ èðò÷òâ èùéð- íòã ïéà 

 èøà íòðééøîåà- êéæ ééá èëàøèòâ éåæà èàä øò ïåà 

î ïòåå ïééæ èòåå ñàåå'î ïåà ïòîå÷ðééøà èòåå' èòåå

èùéð èîéèù ãìéá ñàã æà ïäòæ ,ååòâ øò æéà éåæà ïò

âàèéîëàð èòôù æéá èøàã.  

ïééâ íééäà èìàååòâ ïéåù èàä øéöéôà øòã ïòåå , èàä

ïèàè íòã ïæàìñéåøà èæåîòâ êàã øò , ø ò èàä

 úøùî ïééæ øàô èâàæòâ"ï÷å÷ðà èùéð íäéà ìéåå êéà ,

ïòîòð ñéåøà íäéà ïééâ èñìàæ åã " øòðéãàá øòã ïåà

åëøãì õà ïòååòâ êéåà æéà ,íåö ïééøà øò æéà ïåà ïèàè 

èâàæòâ ,ïééâ èñðò÷ åã ïåà ïòîàð ïééã øéî áòâ , ïåà

èééøôàá íäéà èàä .  

æ òèàè øòã èàä" øòã éåæà éåå ïòæòâ ñèìàîòã ì

íéãñ ç èéî èìòåå éã èøéô øòôòùàá , ïòåå ìééåå

ñ'òùø òñéåøâ àæà èùéð ïâò÷èðà íäéà èîå÷ , èìàåå

ïøéôàô éã è÷å÷òâ øòáéà íäéà øò ,àåå øò ïåà èì

äøåö ïééæ èéî èùéð èîéèù ãìéá ñàã æà ïòæòâ.
9

  

áàâ"éìòäàãøòñ ã:ä êãåà  'éá úôðà éë) éòùé 'áé ,à(.  

åðéáø:î ' éåå ïééæ âéùî ïåà ïééèùøàô èðééä èùéð ïò÷

ñèìàîòã úåìôùá ïòååòâ ïãéà éã ïòðòæ éåæà.  

áàâ"éìòäàãøòñ ã: ïòî æéà úåìôù íòã èéî 

òéù íòðåô ÷ìç à ïòîå÷òâôàãåá , ïòååòâ æéà ñàã

ùôð úçú ùôð ,ñ'äéìë ïéé÷ ïééæ èùéð ìàæ.  

*  

äâä ìù åøå÷éá úåãåà äçéùä äááåúñðå"áàâ ö" ã

ìàåé úéø÷á äèéçùä úéáá éìòäàãøòñ  

áàâ"éìòäàãøòñ ã:î 'î æà èâàæ' èø àã èëàî

íéðå÷éú øãñë.  

åðéáø:àé  ,ë' ïñòæòâ êéåà èëàðøòãôéåà èöòé ïéá

äèéçùä úéá ïéà ,ïåàî ' ñàåå èñòåîùòâøòáéà èàä

î'ïééæ äðùî óøàã , ñàåå ïééøà ïòî èëàøè õìà

î'ïëàî øòñòá èøàã ïò÷.  
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 ).ב"ב פרק כ"ח(רועה ' ומשה הי' ראה סיפור זה באריכות בס  



 

 

 קז

úîà ïéà'ë ï'ñ æà èëàøèòâ èùéð áàä' èòåå

êàæ òñéåøâ àæà ïñ÷àååñéåà , ø÷éò øòã èàä êéî

êàæ ïééà èøòèùòâ , ÷òååà èøàô èçåù øòã æà ñàã

ã ééååö ïåô âòåå à âàè ïãòé à àã ïåôäòù ééø , øò

ïéðî èéî èùéð èðååàã , ø ò èâàé èééö òöðàâ à ïåà

êéæ , ïåô íòãëàð ïåà äèéçù éã åö êéæ øò èâàé íãå÷

äèéçù éã , ïöðàâ à âòåå ïôéåà íäéà æéà ôà÷ øòã

âàè ,ë' ïèìàåå ñòãééæ òðééî æà ïèìàäòâ èùéð áàä

äèéçù àæà ïåô ïñòâòâ êéåà , êéî èàä ñàã

ùèàë æà èâðòøáòâ ï òî ìàæ íòðøàô íòðééì÷ ïôéåà 

èçù åö àã ïáééäðà'ï.  

èçù åö ïáéåäòâðà êéà áàä' âéöðàååö ïåà óðéô àã ï

úåôåò ,øòî ïåà øòî ïøàååòâ ñàã æéà ìééååøòã ïåà ,

äòéìá èðééä æéá"ø...  

äâä"îåã ö"ìàåé úéø÷ õ:  àã ïòðòæ ñàåå íéðáø

÷éøåö øàé øàôà øàô ïòååòâ ,ò÷øòã ééæ æà ïâàæ ïòð

õàìô ñàã èùéð.  

áàâ"éìòäàãøòñ ã: ïéà ïòååòâ ïéåù êàã ïéá êéà 

 ø òöòìô òìà]úåèéçù éúá äîë äðî ïàë[, òëìòåå 

ñ õàìô òñéåøâ'èçù ïåô àã øàð æéà' ïéåù êéà áàä ï

ïòæòâ , ïåô äèéçùä úéá éã åö åö èùéð ïòîå÷ ééæ ïåà

 àã -÷éøåö ïøàé ïòæòâ êéà áàä øòöòìô òìà éã  ,

ë'éååïèøàã èöòé æéà ñàåå èùéð ñé , íòã èéåì øòáà

ë ñàåå' åö åö èùéð ééæ ïòîå÷ ïòæòâ ñèìàîòã ééæ áàä

àã.  

åðéáø: ïòðòæ ééæ éåå éåæà êøòá ïòðòæ øòöòìô òìà éã 

ïòååòâ ñèìàîòã ,î' ïéé÷ èëàîòâ èùéð èøàã èàä

íéåðéù òñéåøâ.  

áàâ"éìòäàãøòñ ã: ïãéà òëéìøò øòèéåì ïòðòæ àã 

ñàååíòã ïéà ÷ñåò ïòðòæ  ,ïëàæ òìò÷ééä éã ïéà , ïåà

éåæà æéà äçéìî éã êéåà.  

íéåâ àã ïòðòæ ìàøòáéà , íéçéâùî ïòðòæ ïãéà ïåà

ééæ óéåà.  

 øôåñ íúç øòã)åù"åà ú"éñ ç 'ë÷"ç( íãà ïéà æà èâàæ 

åøéáç ãéáù äî øîùî , ñðééìà ïòî óøàã íòã ïâòåå

ïäåè.  

*  

äøä àéðñëàä ìòá"ø ç 'ò ãåãéä ïééèù÷"å :
òâ ïòî èàä ìàîàî æà èñåàåå' èéî øàð èöìàæ

ðééèùõìàæ ,ïøàååòâ ìèá ñàã æéà ïòåå?  

áàâ"éìòäàãøòñ ã:ïøàååòâ ìèá  ? ñééåå êéà

ùøåôî ,ñ æà èùéð'ïøàååòâ ìèá æéà ,ñ øàð' æéà

 ïòååòâ èùéð ìàîðéé÷]ò÷éøòîà úîãà ìò. [  

äøä èìééöøòã øéî èàä ñò"ø ç 'æ ïäà÷ íäøáà"ì ,

ðéáø íòã ïòååòâ æéà øò' ãéîìú à ñ) é øáã ìòá åðéáø ïøî

éæ ìàåé"ò(,æ éáø øòã "ïôåø èæàìòâ ìàîà íäéà èàä ì ,

 ïåô øòîéèðòâééà øòùèåá ééååö êàð èéî ïòîàæåö

 âøåáñîàéìéåå)ä åðéáø ãñéù íãå÷'èôòùòâ ùééìô '

âøåáñîàéìéååá( , èòá øò æà èâàæòâ ééæ èàä éáø øòã

 íùä ïòîìî'õìàæðééèù ïòîòð ìàæ.  

ñ'øòâåì÷ äîìù éáø àã êàã æéà) åù" úòãå íòè áåè ú

åãäî"éñ ÷ 'é÷"à (áéùîå ìàåù øòã ïåà) åé ìåàù ãé úåäâä"éñ ã '

ñ"ñ è"â ( òøòãðà èéî èùéð èôìòä ñò æà ïèìàä ñàåå

äçéìî ïéé÷ õìàæ , èàä õ ìàæ òøòãðà éã æ à øîéé ïàî

çë íòã ,àð ïöåð ïòî ìàæ àìéîîõìàæðééèù ø.
10

  

øòîéèðòâééà øòùèåá ééååö òøòãðà éã , èùéð

íéãéñç ø òøàîèàñ , øòééæ æéà ñò æà èâàæòâ ïáàä

øòååù ,øòî êàñà èñà÷ ñò , à ééæ øàô æéà ñàã ïåà

ïãàù øòâéãìàååòâ ,ñðèééååö ïåà , øòééæ ñàã èäåè

ïöìàæàá ,âéöìàæ ÷øàèù øòééæ ïøòåå ùééìô éã , ï åà

î' ôà êéæ èãòøñ æà'øàô èãàù'õøàä ï.  

éáø íòã'æ ï"åùôðá ïòâðàâòâ ñàã æéà ì , ééæ øòáà

èìàååòâ èùéð ïáàä.  

ø íòã ø àô ïèòáòâ éáø øòã èàä 'ò íäøáà"ä , êéã

êéà èòá ,åöøòã ïééèùåö èñìàæ åã ùèàë ,ø ' íäøáà

ãéîìú à ïòååòâ êàã æéà , æà èâàæòâ øéî øò èàä

ñ'ãàù èìòâ êàñà ïòååòâ ò÷àè æéàï , èàä øò øòáà

ïèòáòâ íäéà èàä éáø øòã ìééåå ïäåèòâ ñàã  .  

äâä"îåã ö"ìàåé úéø÷ õ:æ éáø øòã " êéåà èàä ì

 ìàîà)éùú úðùá"æ( ïåô äôéñà à ééá íéáøá èãòøòâ 

íòã .  

ïøàé éã ïåô òðééà ïéà øåàîä ïåéìâ íòðéà)  æåîú ùãåç

éùú úðù"æ ,éø ïåéìâ"à ( éáø øòã æà èøàã øò èáééøù - 

 áø øàîèàñ øòã -î ïèòáòâ èàä ' ïöåð ìàæ

õìàæðééèù.
11

  

                                                 
1 0 

ד אשר שאל במעשה "ע: ל"ר שלמה קלוגער בתשובה הנ"ל הג"וז

והעיד על ', שאירע בקהילתו שמלחו בשר במי� הנקרא האלע� וכו

והביא , ונט� ממנו ד� וציר כמו ממלחפי הנסיו� שמלח בו בשר 

ה , בש� מעשה טובי� שג� הוא מי� מלח וכ� העיד בש� רופא מומח

ועל זה נאמר אל תטוש , הנה ידידי ישתקע הדבר ולא יהיה נאמר

וא מלח שלנו וכו"תורת אמ� כי בוודאי סת� מלח הנאמר בש ', ס ה

 . 'הטוב יכפר בעדו וכו' וה

1 1 
ז תשיגלי ("המאור"בקוב� התורני  חודש תמו  � כינוס : " מובא כדלהל�)ז"ו

ר"נאומו של הגאב, ב וקנדה"התאחדות הרבני� דארה , ד סאטמא

ב סיו� השתא התקיי� כינוס כללי של התאחדות הרבני� "ביו� י



 

 

 קח

åðéáø: ùøòãðà õòâøò àèùéð æéà âàè ïâéèðééä æéá 

õìàæðééèù ïöåð ñàåå ,ñ'èìòâ êàñà øòééæ èñà÷.  

ø àéðñëàä ìòá 'ãåã: æéà àðéèðòâøà ïéà æðåà ééá 

 äðåúç èàä ñàåå òðòãéà à èéî äùòî à ïòååòâ

ïéäà èàäòâ ,éà èøàã ïåà èøéôòâðééà ïòååòâ èùéð æ

î æà'ïöìàæòâ æéà ñàåå ùééìô èôéå÷ , èàä éæ ïåà

øàô éåæà èëà÷òâôà ñàã ïåà ùééìô èôéå÷òâ'ïöìàæ ï.  

åðéáø:åù ïéà óéòñ à æéà ñàã " ò)åé"éñ ã 'ñ"éòñ è 'é"à (

äçéìî àìá ìùáúðù øùá. ..  

à 'íéçëåðä : èâðòøá áäæ éøåè øòã)åé"ìä ã 'éñ äçéìî '

ñ"ñ è"ë ÷"ã (éúàå èé÷ð äéëøéñ æà.  

åðéáø:  ÷ôñ à ééá èøàã èãòø áäæ éøåè øòã]æå" ì

åèä"íù æ : äìùáù úçà äùàá åðéãéì àáù äùòî

åàì íà äìéçú åúåà äçìî íà äçëùå øùá , åðøúäå

åëå àìå÷ìå ïðáøã à÷éôñ àìà éåä àìã äæ çëî ,' ïéòë

 òîù úàéø÷ éáâ ïðéøîàã àåää)æè úåëøá(. äòè 

úëåáåëå åáøé ïòîì ìéçúäå íúá ' øåæçì êéøö ïéà

éúàå èé÷ð äéëøéñã.[  

áàâ"éìòäàãøòñ ã:ñ ' íòðåô äáåùú à àã æéà

íééç äðçî) ÷"ñ áúëî íéøôåñ ï"à(,î ïòåå ' èìàååòâ èàä

î ò÷èàé à èñòô ïéà ïòðòôò' øùë ïôéå÷øàô ìàæ

ùééìô ïöìàæòâ , æà ååéøá ïôøàù à èøàã øò èáééøù

î èùéð æéà øòíòã åö ïôåà íåùá íéëñ , øùë ñàã

íéùð éã ïåô úååöî éã ïåô ñðééà æéà ùééìô éã ïëàî ,

                                                                     
" גרענד פאראדייז"ב וקנדה באולמיו הנהדרי� של "דארה

רבני� וראשי , �"השתתפו כמאה וחמישי� אדמורי, בברוקלי�

ובראש� נשיא , מכל כנפות אמריקא וקנדה, י"נישיבות 

  .ל"זצ) א"שליט(ד סאטמאר "הגאו� אב, ההתאחדות

א על עניני הכשרות השוני� ועל "ר שליט"להל� התעכב האדמו  

והסביר את , כמה עניני� שהתאחדות הרבני� מטפלת בה�

בדבר המלח , החששות שהתאחדות הרבני� העלתה בזמ� האחרו�

חרי שהוציאו ממנו הרבה מכוחותיו על ידי הכללי הנמכר במשק א

פעולות כימיות ונעשה קל הרבה יותר מהמלח הטבעי ויש בו הרבה 

  .חששות לעני� מליחת בשר

ובפרט , בעני� מילחא גללניתא, ג"קי, ב"ס חולי� קי"והמעיי� בש

ה , � ובראשוני� ש�"ובראש ובר' ובתוס, בגללי מילחא דבי דוני ירא

ת נפלאה בכל כוחות המלח ורק ה� ידעו ל היתה לה� בקיאו"שחז

על נכו� איזה כח מכוחותיו השוני� של המלח מסוגל להוציא את 

ו באיסור ד� עלינו להשתמש "אבל אנחנו שלא נכשל ח, הד�

דייקא במלח טבעי שאפשר לקבל אצל כמה מקצבי� 

כי אחרי שהמלח הנמכר כא� מעובד באופ� כימי , שמשתמשי� בו

אי� לדעת א� לא , תיו הטבעיי� של המלחומכחישי� כמה מכוחו

ועל כ� אי� מ� , הוציאו ממנו דוקא אותו הכוח המסוגל להוצאת הד�

 ". הראוי להשתמש בו למליחת הבשר

î æà èùéð èæàì øò ïåà'ééæ ïåô ïòîòðåö ñàã ìàæ , ìàæ

î éåå éåæà áåèù ïéà ïëàî øùë øòãòé' ìá÷î èàä

òîàî éã ïåô ïòååòâ.  

*  

áàâ"éìòäàãøòñ ã: à èàäòâ êéà áàä çñô íòã 

 ãéà à ïåô äìàù-  øòðøòãàî à- ø îåù à øòáà 

úååöîå äøåú , èôéå÷òâ ïáàä ééæ æà èâàæ ïåà èîå÷ øò

 òøòèñ÷ò à èàä ñàåå èôòùòâ à ïéà íòø÷ æééà

çñô óéåà âðåìééèôà , èùéð æéà áééåå éã øàô ïåà

èôéå÷òâ èàä éæ ñàåå íòìà óéåà ï÷å÷ åö ïìàôòâðééà ,

çñôì øùë æéà ñòìà æà èñåàååòâ èàä éæ ,ô ïåà çñ

èééö âåðòâ èàäòâ ïòî èàä èëàðééá , ï òî èàä

åé úçîù ïâòåå ùéè íåö èâðòøáòâðééøà" æééà éã è

íòø÷ ,î' íòã ïåô ïñòâòâ èàä -èâàæ øò  , áàä êéà

 ïñòâòâ èùéð ò÷àè- éã óéåà øò è÷å÷ êàðøòã ïåà 

íòø÷ æééà éã è÷àôòâ íåøà ïòååòâ æéà ñàåå øéôàô ,

ñ æà øò èäòæ'åøà èùéð æéàñ æà ïáéøùòâ ñé' øùë æéà

çñôì ,ñ'ùåãéç à ïòååòâ íäéà æéà , øò èàä íòãëàð

ñ æà ïòæòâ'ñ æà øéôàô ïôéåà ïáéøùòâôéåà æéà' æéà

ìäòî íòã ïéà àã , éã øàô õøàååù ïøàååòâ íäéà æéà

ïâéåà...  

ïëàæ ééååö ïâòøô êòáòð ïòîå÷òâ ãéà øòã æéà , ñðééà

ïäåè øò ìàæ ñàåå äáåùú ïå÷éú à - ìéôéåå èâàæ øò 

 øàô èùéð øò èùèðåàåå çñô íòã èðééååòâ èàä øò

ãéà íåù ïéé÷ , ééá èàäòâ èàä ø ò æà ø ò èâòøô êàð

çøåà à êéæ , ïåô ÷øàèù øòééæ êéæ èîòù øò ïåà

íäéà ,ïìééöøòã íäéà øò æåî éö , èòåå øò æà èâàæ øò

åééç éîé ìë ïâéåà éã ïéà ï÷å÷ðà ïòðò÷ èùéð íäéà ,

ùôàâééååù à ïëàî øò âòî ø.  

î'ïèôòùòâ èðééä èñééä ñàåå øòáà èäòæ , ñàåå

ñ'íòã ïåô ïòîå÷ ñéåøà ïò÷.  

äâä"îåã ö"ìàåé úéø÷ õ:ñ ìééåå æéà ñàã ' àã æéà

çñôì øùë ééñ ïåà õîç ééñ èôòùòâ ïáìòæ ïéà , ïåà

ïòååòâ øãñî ñàã èàä øòèòáøà øòã , êéæ èàä ïåà

ïòååòâ äòåè .  

éøàäù éøçàïéðòä ïå÷éú úåãåà åë ,äìàùä íöòì åðéáø øæç  

åðéáø øîàå:î 'ñ éö ïééæ øøáî èôøàãòâ èàä' èàä

èùéð øòãà øåòéù à , ìëá øåñà ò÷àè æéà õîç

àåäù ,ñ øòáà'åäùî à óéåà úøë ïéé÷ àèùéð æéà ,

ñ'åàì øåñéà à æéà , ïî øåñà æéà øåòéù éöç ìééåå

äøåúä) âò àîåé.(:  

áîø øòã" í)ìä 'îçô äöîå õ"ä à"æ ( õ îç æà êàã èâàæ

àåäù ìëá øåñà æéà ,ñ ìééåå' èééèù)âé úåîù( ìëàé àì 



 

 

 קט

õîç ,áîø íòã óéåà åøáúùð ïéñîìå÷ äîë"í ,

 íòã óéåà ÷åñô ïøòèñ÷ò à ïòî óøàã ñàååøàô] ïåéë

 àìå øåòéù éöçá íéøåñà äøåúáù ïéøåñéà ìëù

õîç éáâ àø÷ ãåòì ïéëéøö.[  

òâòâ øò èàä íúñä ïîøåòéù éöç à øàð ïñ.  

áàâ"éìòäàãøòñ ã:ñ êéåà ïåà ' ïéé÷ ïòååòâ èùéð æéà

ñøô úìéëà éãëá úéæë , èùéð ñàã ïòî ïò÷ ìòðù åö

ïñò .  

åðéáø:õîç òèëò ïéé÷ èùéð ñàã æéà øùôà ïåà  , øàð

æç ïéà èðàîøòã èøòåå ñàåå äù÷åð õîç"ì.  

áàâ"éìòäàãøòñ ã:ñ ' íéãâî éøô à àã æéà)éò '

åöáùîéñ áäæ ú 'îú"÷ñ å"ä(äù÷åð õîç æéà èøàè æà .  

à 'íéçëåðä: õîç ùèééè èùéð ïòã æéà äù÷åð õîç 

äìéëàì éåàø èùéð æéà ñàåå.  

åðéáø:ïééð  ,î ñàåå ùèééè èùéð æéà äù÷åð õîç' ïò÷

ïñò èùéð , ñàåå ïëàæ òìà ñéåà ïòðòëòø íé÷ñåô éã

äù÷åð õîç ïôåøòâðà ïøòåå , êéåà æéà úåøéô éî àã

ñ æà úåèéù' äù÷åð õîç èñééä]éò 'éñ øåè 'ñú" á

ùø éøáãá ïë áúëù"é , ùéã íé÷ñåôä åè÷ð äëìäìå

äù÷åð õîç éåä úåøéô éîù äæá øéîçäì.[  

çà"úåéììëá äæ øáãî øáãì åðéáø øæç ë  

øîàå : øùë æéà ñòìà ìééåå ïøòåå ïòîòìáàøô éã

úåìàù òëìòæà èéî ïééøà ïòî èìàô çñôì. ..  

áìòæ éã èàä øò æà èìééöøàô øòðééà èàä êàæ ò

ùéô òèìéôòâ èôéå÷òâ ,ñ æà èìéô øò ïåà' èùéð æéà

øàé õðàâ à ïåô ùøòãðà , æà èñéååøòã êéæ ïòî èàä

î'öîç èôéå÷òâ èàä'ùéô òèìéôòâ òâéã ,î' èâééì

ìéæòøá íòã ïéà ïééøà êàã.  

øòâøà êàð ìåùëî øòã æéà àã ïåà ,î ìééåå' ñ àã èàä

à èëà÷òâöîç ïå'íéìë òìà èëàîòâ âéã , æééà éã

èìà÷ êàð æéà íòø÷ , êà÷ òöðàâ éã æéà àã øòáà

öîç ïøàååòâ'âéã.  

à 'íéçëåðä:î ' ïáàä íéðåàâ éã æà êàã èäòæ

òâ'øñà'éôåìçàì éúà ïâòåå úåéðè÷ è.
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1 2 

ת יב"רכב בהג' סי(ק "בהגהת רבינו פר� על הסמ � )ה או  מביא שיש נוהגי

ש "ועל הקטניות כגו� פויי: "ל"איסור באכילת קטניות בפסח וז

 בה� איסור שלא ורבותינו נהג, ש ועדשי� וכיוצא בה�" וריי"ופול

�, לאוכל� בפסח כלל ימו חמת ח , דמסתמא לא נהגו בו איסור מ

, דלא טעו בדבר שהתינוקות של בית רב� שלמדו ההלכה יודעי�

� , דאיכא בהדיא בפסחי� דאי� בא לידי חימו� כי א� מחמשת המיני

א יבואו להתיר ג� דחיישינ� שמ, "אלא מטע� גזירה הוא', וכו

ה , דכיו� דקטניות מעשה קדירה הוא", חמשת מיני דג� ודג� נמי מעש

åðéáø:ñ ' ïòååòâ øéîçî íòã ïâòåå ïáàä ñàåå àã æéà

ìäòî ìôàèøà÷ éã óéåà.  

íãà ééç øòã) ìä íãà úîùð 'ë äìàù çñô'( íòã ïâòåå èàä 

øñà èìàååòâ'ìôàèøà÷ ïöðàâðéà ï,
13

î ïåà ' èàä

øàô èâàæòâ ñàã'íééç éøáã ï , æéà íééç éøáã øòã

íòã óéåà óøàù øòééæ ïòååòâ , æà èâàæòâ øò èàä

íãà ééç æéà ìôàèøà÷...
14

  

à 'íéçëåðä: èâàæòâ èàä íééç éøáã øòã " ééç øòã

à ìéåå íãàøñ'íãà ééç ï "...) çñôá íìëàî ø÷éò íäéîéá éë

åôú äéä"à(.  

åðéáø : ééç ïôéåà æâåøá ïòååòâ æéà íééç éøáã øòã

íãà.  

äâä"îåã ö"ìàåé úéø÷ õ: úåëìä ééá ÷ñô ïééæ ïâòåå 

 äìéî)åù"åé íééç éøáã ú"éñ ã 'é÷"ã-é÷"ç( úîëç íòã ïâò÷à 

íãà?
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אי הוה שרינ� קטניות אולי אתי לאחלופי , קדירה הוא כדייסא

�', וכו, ולהתיר דייסא , וג� מידי דמידג� הוא כמו חמשת המיני

דקרי לקטניות מידי :) מ פח"ב(כדאיתא בפרק השוכר את הפועלי� 

שת וג, דמידג� ומות שרגילי� לעשות מה� פת כמו מחמ � יש מק

 ".ולכ� אתי לאיחלופי לאות� שאינ� בני תורה, המיני�

1 3 
בנשמת אד� כתב דבאשכנז אי� אוכלי� בפסח ערד עפל משו� 

ויש שנוהגי� איסור בזה משו� , גזירת קטניות דמיחל� בקמח

ב"תנ' סי(ג "וכ� נראה מהפמ, קטניות ב ג "אמנ� הפמ, )א"ז סק"ג מ כת

  .להתיר

1 4 
ובהיותי : ל" וז)ז"קמ' סי (�"� בשאילת יעב"יש להסמי� דברי היעב

ל או "במאנהיי� רצו לאסור פרי האר� שקורי� ערד עפי

בידעי , ואני עמדתי כנגד�, � מפני שעושי� מה� קמח"קארטאפלע

ה , והוא מאכל עניי�, שאי� הציבור יכולי� לעמוד בה יתי המעש ורא

פר, כמה פעמי� ב ואי� לה� לח� "י� האכילו אות� לבשבני הכ

ומה טוב א� יסכימו כל חכמי הדור לדעה ', וכו, ומזו� להשביע נפש�

ויראי� , ומסופקני א� יבוא על מכונו בדור הזה שגברה הקנאה, זו

  . יותר מ� המנהגי� כמפני גופי תורה

ל "ק בעל תפארת שלמה זצ" מסופר הגה)ד� לה(אוהל שלמה ' ובס

יכי� לי , א בזמ� הגאוני�"ת� הודאה על מה שלא היה תפואמר שצר

הובא מאמריקא אחר זמ� הגאוני�"כי התפו(  כי א� היה מאכל זה בזמ� )א 

  .הגאוני� היו אוסרי� אותו לפסח מחמת גזירת קטניות

ה� "לבושי מרדכי שנקט דבר זו לטענה שא' בתשו' ועי א למימר ש

 . ש"ייע, בגזירת קטניות כי הרי לא היו בתקופת הגאוני�

1 5 
הכוונה על הפולמוס הגדול שהרעיש תבל ומלואה בהשאלה על ילד 

והגיד נתכסה עד שלא נראה , הנימול שלא נחת� עור הערלה כולו

ה )ז"י' ט סי"כלל קמ (והחיי אד�, רק כשליש מהעטרה חמיר מאוד בז  מ

  .וצרי� לתקנו, וכותב שאינו נקרא נימול



 

 

 קי

åðéáø:ïééð  , éáø øòã ïòåå ìééåå øàðø ' òìòãðòî

øâ íåö ïøàôòâ æéà øò÷ñáòèéåå" à) íéãâðúîäî òåðîì

íéãéñçä ãâð íøç úåùòì(,øàô èâàæòâ øò èàä 'øâ ï" æ à à

î'òìòãðòî éáø ïòîòðôéåà èùéð ìàæ' øåñà ïâòåå ï

ìëúñäì ...  

 ïðçåé éáø øòâàååù à èàäòâ èàä òèàè øòã)äâä" ö

öæ é÷ñøòååè ïðçåé éáø"ì ,áà"éàùæåî ã( ,èàä íäéà øò 

 èàä øòá øëùé éáø áø øòæìòá ø òã æà èìééöøòã

 ïðçåé éáø éåæà éåå ùåã÷ä íåé áøò ïòæòâ ìàîà íäéà

)äøä ãëð"éæ àæìòáî ÷"ò ( äëæ äìéôú èâàæ) ééçä ìòáî åøå÷îù

íãà(,íäéà óéåà èøòæééáòâ êéæ øò èàä ,
16

 íòãëàð 

 ïùàååòâñéåà ïéåù ñàã ïáàä ïãéà æà èâàæòâ øò èàä

 èéîïøòøè òùéãéà.  

íòã ïâòåå àãéô÷ éã ïòååòâ øàð êéåà æéà àîúñî.  

áàâ"éìòäàãøòñ ã: ò÷àè ïòî èâàæ  àæìòá ïéà 

äëæ äìéôú èùéð.
17

  

*  

åðéáø:î ñàåå ñàã ' é ã ïåô èðàîø òã øòéøô èàä

äìéî ïâòåå íééç éøáã ïéà äáåùú , â òè øàô à øàô

 øò ñàåå äìàù àæà ïâòøô ãéà à ïòîå÷òâ æéà ÷éøåö

ïäåè ìàæ ,ë ïåà' åö ïééâ ìàæ øò æà èâàæòâ íäéà áàä

                                                                     

יו"ח(ובתשובות דברי חיי�  , כתב להקל בדיעבד) ח"קי-ד"קי' ד סי"ב 

וכתב בלשונות חריפי� , ומרעיש מאוד נגד אלו שכתבו להחמיר

הנה נרעשה האר� מקול רעש הספר חיי אד� אשר הגזי� : מאוד

ומי שמוציא לעז על נימולי ישראל יחוש ... לומר דלא הוי מילה כלל

בדיעבד בוודאי אי� שו� מצוה לכרות הערלה שנפלה ... לעצמו

ק "� אל ישמע לה� ולא יל� בדרכיה� שלא עפולכ, למטה י תורה ר

ולדעתי שיתרה בה� שא� יוסיפו לעשות כ� שיפסלו , מעשה בור

  .ש"עיי... לעדות כמו המכה איש ישראל

ומסופר . ק"כ ד� בדבה" שג)ח"פ' ד סי"יו(דברי יואל ' ועיי� בתשו

ק ווייטצע� "ל אבד"צ רבי צבי הירש מייזליש זצ"א ישב הגה"שפע

ו , ושוחחו מהדברי חיי� הנזכר, ל" רבינו זצאצל ואמר לרבינ

, שבצעירותו חיבר קונטרס מיוחד ליישב דברי זקינו הדברי חיי�

ו , והתמרמר שבשנות המלחמה נאבד ממנו הקונטרס נענה רבינ

וואס הייסט צו ", כשבת שחוק על פניו ואמר בלשו� קדשו

� אמאל שווער דער דברי חיי� איז דע, פארענטפער� דע� דברי חיי�

  ".דער דברי חיי� איז קיינמאל נישט שווער געווע�, געווע�

1 6
ע היה אומר שבליל "ק מגארלי� זי" שהרה)ט"פ(דברי ברו� ' בס' עי

כ יותר טוב ללמוד גופי תורה או לומר התפילת יהי רצו� "יוה

  .ע"אלימל� מליזענסק זי' ק הרבי ר"מהרה

1 7
ד מבעלזא "ק המהרי" שהרה)ט"תשרי תשס(בקוב� אור לנתיבתי ' עי

, לפני כניסתו לתפילת כל נדרי) ז"קאפיטל י(היה אומר תפילה לדוד 

  . ש"ע

 ìäåî à æéà ñàåå áø à-ñ 'äìàù òøòååù à øòééæ æéà ,

óøàù éåæà êàã æéà íééç éøáã øòã , øò èáééøù øò

÷ìîò òøæî àèåç à æéà ,ñ' úåáåùú òëéìèò àã æéà

íòã ïâòåå íééç éøáã ïéà , íãà úîëç øòã ø òáà

à ìøò à æéà øò æà èâàæî ïå'ìî øòáéà æåî'ï.  

äâä"îåã ö"ìàåé úéø÷ õ:èìàä íééç éøáã ø òã  ,

ñ áéåà æà'äìâúð ïòååòâ ïéåù æéà ,ñ åìéôà' ÷éøåö æéà

ïñ÷àååòâ ,òâ øò èñééä'ìî'è , êéæ èàä äìàù éã óéåà

èìòåå éã èøò÷òâ øòáéà.  

åðéáø : à åö ïééâ ïñééäòâ íäéà êéà áàä íòã ïâòåå

ìäåî à áø.  

áàâ"ãøòñ ãéìòäà: øòã æéà äìéî ïåô ïéðò íòã ééá 

âéãìåù èùéðøàâ øòèàô , à ïòååòâ æéà ìäåî øòã

øò÷éìà÷ , ñ àã èàä çñô ïéà âøàååðñò éã ééá øòãà

èæàìòâëàð êéæ ïáàä ïùèðòî ìééåå èøéñàô , ìëä

êì íéøúåî ,î' ñðééìà èùéðøàâ ïéåù èëàî

íééäøòãðéà ,î øàð'èôòùòâ ïåô ñ òìà èîòð , ñ àã

èàäáöî íòã åö èâðòøáòâåö .  

î'ñåú ïéà êàã èäòæ ')àé úáù(: àøîâ éã ñàåå ñàã æà 

èâàæ á÷ä ïéà"íé÷éãöì  äì÷ú àéáî ä , é ãéîá øàð æéà

äìéëàã ,êàæ òáøàä à æéà äìéëà ìééåå æéà íòè éã.  

åðéáø :ñåú íòã ïåô ' ïôéåà èìòåå éã êàã èâòøô

øà"÷ä é 'çñô ééá] .åôîä àéùå÷ä íìåòá òãåð úîñø

ñåúä éøáã ìò 'æç åøîàù äîù"á÷ä ïéàù ì" àéáî ä

ò äì÷ú"íé÷éãö é , ìáà äìéëàã éãéîá à÷åã åðééä

äì÷ú øéôù àëééù éìéî øàùá . íù íéáùééî äæáå

ñåúá ' úáùá àúéàã àéùå÷ä)íù ( ìàòîùé éáøù

øðä øåàì  äèäå àø÷å ìùëð ,á÷ä ïéà éøä äøåàëìå" ä

ïãé ìò äì÷ú àéáî ,ðä éôì íðîà" äéä àìã ïáåé ì

äìéëàã éãéîá ,ëò"ñåúä ã'.  

æéøàä éôî ìáå÷î éøäù åù÷ä íðîà" ì) á èéä øàáá àáåî

éñ 'îú"÷ñ æ"à( àìù åì çèáåî õîç åäùîî øäæðäù 

äðùä ìë àèçé ,àå" ìùëð àìù éàãåå õîç åäùîî ë

ø 'ç  ìàòîùé"äìéëàã éãéîá àåä éøä éë å ,àå" êéàä ë

úáù ìåìéçá ìùëð ,ì çèáåî éøä ìë àèçé àìù å

äðùä. [  

ñ' ïøòôèðò ñàåå àã æéà]ééò 'ñá 'äøåú éøáã -

 ùèà÷ðåî)åãäî"ì÷ úåà á"ã( [øà øòã æà"÷ä é ' èàä

ïééæ ääùî ïåô øåñéà éã èðééîòâ , æ éà íòã óéåà ïåà

á÷ä ïéà ïåô äçèáä éã àèùéð êàã" äì÷ú àéáî ä

íé÷éãöì ,äìéëàã éãéîá èùéð êàã æéà ñàã ìééåå.  ñ àã

 æéàíéöåøéú éã ïåô ñðééà.  



 

 

 קיא

 øòöéùôàø ïåô òîàî éã ïåô êàð ïòî èâàæ àéù÷ éã

 áø)ò àìéá úøî ú÷éãöä"äøä úùà ä" ø ò÷ñðéì éìãðòî éáø ÷

äøä ìù åéáà äéäù"éæ õéùôàøî ÷"ò(  - éã æéà êàåå éã 

 áø øòöéùôàø ïåô èééöøàé)é"øééà à( - ïòååòâ æéà éæ 

øòâøåáîàä ì÷éöéà éáø'øòèëàè ñ.  

áàâ"éìòäàãøòñ ã: èâðòøá äãåäéá òãåð øòã 

 íäéà)øòâøåáîàä ì÷éöéà éáø(ìàî òëéìèò .  

åðéáø: íäéà óéåà èáééøù øò "éðúåçî."  

 äøéáò øáãì  çéìù ïéà ïåô äìàù éã ééá)åùá"áåð ú" é

åãäî"òäáà ÷"éñ æ 'ò"ä ,ò"å ,ò"æ ( ìôìôî ÷øàèù êéæ øò æéà

íäéà èéî.
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áàâ"éìòäàãøòñ ã:á øò åàåå  íäéà èâðòø

íäéà èéî êéæ øò èøòôîàä.  

åðéáø: ÷éöéà éáø' ïåàâ à ïòååòâ æéà øòâøåáîàä ì

åøåãá øéãà ,ñ ïåà' à øàð íäéà ïåô ïáéìáòâ èùéð æéà

÷çöé éîòèî øôñ ïééì÷ , èòîë æéà éåæà øòáà

ïáéìáòâ èùéðøàâ.  

áàâ"éìòäàãøòñ ã:æ éáø øòã " ì) ìòá åðéáø ïøî éøáã

ìàåééæ "ò(à æéà æ ïèàè ïééî ééá ïòååòâ ìàî" ì)äâä" éáø ö

öæ õë òùåäé"ì ,÷ãáà"éìäèàáîàñ ÷( ïåô úåëøá òáù à óéåà 

øòãðé÷ éã ïåô òðééà ,èâàæòâ øò èàä ,ãéç øòã æà" à

 íéìåãâä íù ïéà èâðòøá)íçåøé åðéáø êøò(î ' æ à èôòøè

ñ'àéñëúéàã àîìòî ïòðòæ ééæ ñàåå  íéðåùàø àã æéà ,

ñ ïåà'ùéð æéàééæ ïåô íéùåãéç ïéé÷ ïáéìáòâ è ,ñ ïåà' æéà

ñ òëìòåå àã'êàñà ééæ ïåô ïáéìáòâ àé æéà , èàä øò

 àé æéà íäéà ïåô ñàåå øôåñ íúç íòã èðàîøòã

ïáéìáòâ.  

æ éáø øòã èàä ñòåîù íòã ééá" èâàæòâ èùéðøàâ ì

êéæ óéåà , ø ò èàä ñòåîù ïáìòæ íòðéà øàð

                                                 
1 8 

דו"אהע(ת נודע ביהודה "בשו לאשתו   באחד ששלח גט)ה"ע' ק סי"ז מה

ל דלא מהני "ל להגאו� נודע ביהודה ז"דס, כ"י שליח לאשתו בע"ע

חר דקימו וקבלו היהודי� על זר, די� שליחות' בי ג "ע� החדרמא

ל דאי� שליחות "והרי קיי, כ"מאור הגולה שאסור לגרש אשה בע

והגאו� רבי איציקל , כ פסק דהאשה אינו מגורשת"ע וע"לדב

ל דאי� שליחות "ל דשפיר מהני הגט דא� דקיי"ל ס"מהאמבורג ז

אלא דלעינ� החיוב אינו , מ לא נתבטל השליחות לגמרי"ע מ"לדב

, ודברי התלמוד דברי מי שומעי�חייב המשלח דאמרינ� דברי הרב 

ש ובסימני� הבאי� "עיי, אמנ� מעשה השליחות קאי וקיי�

  .באריכות הראיות והסברות לכא� ולכא�

 שכתב בזה דבר נחמד לפרש ,)ה"ד� נ, חיי שרה' פ(בישמח משה ' ועי  

ש "עיי, יצא הדבר מהיכ� יצא מהר המוריה' דברי המדרש מה

 .באריכות

ïáéøùòâ èùéð èàä øò æà èìééöøòã íéùåãéç éã 

ììë êøãá ,íòã óéåà ïòååòâ ïðåàúî êéæ èàä ïåà.  

 ïééî óéåà øòâðéô ïèéî ïæéååòâ øò èàä øòèòôù

ðèàè'òôàù íéøôñ ñ , òöðàâ éã óéåà ïòååòâ æéà ñàåå

èðàåå éã ïåô âðòì ,èâàæòâ èàä ïåà , èìàåå øò ïòåå æà

ïòååòâ ùãçî èàä øò ñàåå ñòìà ïáéøùòâ ïòåå ,

 ïòî èìàåå êàô òöðàâ àæà ïééà ïëàî èðò÷òâ

)òöéìàô(íéùåãéç éã ïåô .  

 øò ñàåå ìàî òìà èðëòøòâñéåà ñèìàîòã èàä øò

èâàæòâ èàä ," úáù ïãòé èâàæòâ êéà áàä éîé ìë

äøåú ìàî ééøã ,äøåú à äãåòñ òãòé ééá , úåùøã

äáåù úáù ïåà ìåãâä úáù ïãòé ,úåçîù ïåà úåðåúç ,

àôòâ êéà ïéá øàé ñòãòé ïéà íéúáù òëéìèò ïø

èòèù ,äùøã à èâàæòâ èøàã êéà áàä , úåáà é÷øô

íéúáù óòìòååö ïòðøòìøàô êéà âòìô , èñééä ñàã

ìàîðééà úåòåáù æéá ,ìàîàëàð úåòåáù êàð ïåà" ,

ñ æà ïòååòâ ïðåàúî êéæ øò èàä éåæà' èùéð æéà

ñòìà ïáéìáòâ.  

åðéáø: íéëøáî úáù ïãòé æà èøòäòâ áàä êéà 

âòìô÷øô ïòðøòìøàô øò è.  

áàâ"éìòäàãøòñ ã: øò èàä íéëøáî úáù 

ìäåù ïéà èðøòìòâøàô , èàä ùøãî úéá ïéà êéæ ééá

øãñ ïöðàâ íòã ìàî ééååö èðøòìòâøàô øò.  

åðéáø:âéðééåå øòééæ àã æéà áø øòååàðéù íòðåô  ,

èùéð ìàîà ïåà èâàæòâ ø ò èàä ìàîà , é øáã øòã

éá ïòîòð èð ò÷òâ èàä ìà÷æçé ï åà ùîåç à ùéè íé

 èâàæòâ ïåà èøòèòìáòâ"ñ äøåú òâéìééä' øéî æéà

äù÷ èùéðøàâ" ,ùîåç íòã èëàîøàô èàä øò ïåà.  

ñ' ïåà ïáéøùòâ èàä øò ñàåå úåáåùú êéåà àã æéà

 ïòååòâ áéùî)äåñá íéè÷åìî"äò ñ"ú(.  

 óéåà øåáéç ïñéåøâ à èàäòâ èàä íééç éøáã øòã

àòéöî àáá ,ìéì ïãòé èàä øò ì åôìô à èâàæòâ éùéù 

èééìòâðåé øàô ,î' úéá ïéà èëàðééá ïñòæòâ æéà

ùøãîä , à ééæ øàô èâàæòâ èàä íééç éøáã øòã ïåà

 ìåôìô-àòéöî àáá óéåà èâàæòâ øò èàä êàñà  ,

ñ ïåà'íòã ïåô øåáéç ñéåøâ à ïøàååòâ æéà.  

 êòì÷éðééà éã ïåô øòðééà- øòã øéî êéæ èëàã 

 áø øòáåéãøàá)äâä"äøä ïá áåéãøàáî äùî éáø ö" õéìøàâî ÷

öæ"ì(  -ïééæ åö ÷éúòî ïòîåðòâ ñàã èàä  ,ñ ïåà' æéà

ïøàååòâ èðòøáøàô , øòééæ ïòååòâ æéà ì÷éðééà øòã

øàô ïâàæ øò èòåå ñàåå èøòãåøåö'ïãééæ ï , æéà øò ïòåå

 èùéð ìàîðéé÷ òãééæ øòã íäéà èàä ïòîå÷òâ ÷éøåö

íòã øòáéà èâòøôòâ.  



 

 

 קיב

éà ñòôòíééøéù ïáéìáòâ æ , øåáéç øòñéåøâ øòã øòáà

àèùéð æéà.
19

  

 òìòèàî éáø òãééæ øòã)äøä" á åã éëãøî éáø ÷

öæ ìòôééèñàðøäî"ì ( êéæ ééá äôéøù à èàäòâ èàä

íééäøòãðéà ,äôéøù éã èðééååàá øò ïåà , øò ïåà

ñ ñàåå ñéåà èðëòø'ïøàååòâ èðòøáøàô íäéà æéà ,

æà øò èâàæ íéøáãä êåúá ïåà à èàäòâ èàä øò 

 úëñî óéåà éåì úùåã÷ íòðåô ãé áúë øåáéç

úåáåúë.
20

  

äâä"îåã ö"ìàåé úéø÷ õ: úåáåùú éã ïéà )åùá" ú

äìàù ÷îò( êàñà ñðééìà øò èáééøù øæòä ïáà ïéà 

éåì úùåã÷ ïåô øåáéç íòã èàäòâ èàä øò æà ìàî .  

åðéáø:  úåîù óéåà øåáéç à èàäòâ êéåà èàä øò

ïéèéâ ééá íéùð ,ñ ïåà' èðòøáøàô êéåà íäéà æéà

ïøàååòâ.  

áàâ"éìòäàãøòñ ã: à èáééøù ïéìáåì ïåô éáø øòã 

íéùã÷ ïàö óéåà äîëñä.  

åðéáø:àé àé  , øàâ ñòôò êéæ óéåà èáééøù øò

èðàñøòèðéà , øåáéç à ïëàî èìàååòâ èàä øò æà

íéùã÷ óéåà , ìòåô à ïøàååòâ æéà øò éåå éåæà øàð

úåòåùé ,òîå÷ ïãéàïôìàäòâ ïøòåå ééæ ïåà íäéà åö ï ,

øåáéç íòã ïáééøùåö èééö ïéé÷ èùéð øò èàä.
21

  

                                                 
1 9

ס בבא "קדושי� על הספר דברי חיי� עמעיי� בהקדמת בניו ה

ה' מציעא שכתבו שלמד מסכתא זו יותר מכ י "והרבה כת, שנ

  .ש"ע, נשרפו

ט "ק הקדושת יו"שאל להרה'  שא)ה"אות תכ(מקור חיי� ' בס' ועי

, ח על בבא מציעא"ע למה יש רק מעט הכמות מחידושי מר� הד"זי

  .וסיפר לו דברי� כהוויית� כדמובא לעיל

בבא ' ק חידושי� על מס"לו להרה'  שהי)ה"רצ' עמ (פי צדיק' בס' ועי

 .מציעא בספר עב וגדול כגודל של גמרא

2 0 
אבידה ', ועוד זאת עיני עוללה וכו) אחרי' פ (ל בספרו עמק החכמה"וז

' י עצמו של הגאו� הק"חיבור מלא בכת, שאינה חוזרת

 .'וכו' מבארדיטשוב וכו

2 1
רכי להתנהג בנפלאות הנה הג� שאי� ד: ק בהסכמתו"וזלש 

היות ... כי איני לא רב ולא מגיד, ובגדולות ממני לית� הסכמה

שנהירנא כד הוינא טליא היה לי תשוקה לעשות ספר פירוש על 

... מפני שידוע גודל המצוה לעסוק בהלכות קדשי�, סדר קדשי�

ירחא דציבורא צרכי בנ"ואח � "כ כשבא לי הרבה ט י המרובי� ה

ואני הייתי מתיירא לדחות אות� כיו� , ובקשותליע� וה� לתפילות 

  . ש"עיי... ת עזר לי לפעול טובת ישראל"שהשי

áàâ"éìòäàãøòñ ã:ë 'éåùà÷ ïåô èøòäòâ áàä' øò

 áø)äâä"öæ íåìá ìàôø éáø ö"ì(äâä éáø ïééæ æà " éáø ÷

 êàøá ìåàù)ãáà"éåùà÷ ÷( ïèéî ïôàøèòâ êéæ èàä 

éáø'æ ï" ì-ðåô øòèìò êàñà ïòååòâ æéà øò éáø íò' ï

-úåãîåì ïéà àéù÷ à èâòøôòâ èàä øò  , é áø øòã

õåøéú ïèåâ à èøòôèðòòâ ïåà èëàøèòâ èàä , ïåà

 èàäòâ ïéåù êéæ èàä øò ìééåå ïøàååòâ ìòôúð æéà øò

íòã óéåà èâàìôòâ , ìòðù éåæà èàä éáø øòã ïåà

èøòôèðòòâ ,éáø íòã èâòøôòâ øò èàä' éåæà éåå ï

ðù éåæà óëéú øéà èðò÷ïøòôèðò ìò , øò èàä

èøòôèðòòâ ,ñ ñðééà'úåáà úåëæ æéà , éåæà ñðèééååö

ïãéà èéî ôà êéæ èéâ øò éåå , ìéôéåæà èùéð øò èàä

èééö , íäéà ìàæ ïèùøòáéåà íòã ïèòáòâ øò èàä

ñ ïééæ íéðéò øéàî'úëøáúî åúøåú ïééæ ìàæ.
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åðéáø:î ïòåå ' øòã êéæ èàä àéâåñ ïòðøòì èâòìô

æ øòèòô"î ì èééö ïéé÷ èùéð èàä øò æà ïòååòâ ïðåàú

ïäòæåöøàô âéøòäòâ êéæ.  

áàâ"éìòäàãøòñ ã: à éåå éåæà ïòîå÷ èâ òìô øò 

ïà èöòé èáééä ñàåå øåçá , òãòé óéåà èìòèùòâ êéæ

ùø"÷åã÷ã à èéî é ,àúúòîùã àúååãç àæà èéî , ï åà

 ï éà èëà÷òâ èàä ñàåå ïëàæ òìà ïñòâøàô èàä øò

íäéà ,ù æéà ñàã øò ñàåå âàè ïöðàâ à êàð ïòååòâ ïéå

èòáøàòâ ïéåù èàä.  

 é ã ïéà ÷àèù ïôéåà ïáéåà ïééâ óéåøà èâòìô øò ïòåå

ïòäåøôà èôøàãòâ êéæ øò èàä äáéùé.  

åðéáø:î ïòåå ñèìàîòã ' ÷àèù ïôéåà èðøòìòâ èàä

 øò ñàåå óéåà ôòøè éã ïèéîðéà ì÷ðòá à ïòååòâ æéà

èöòæòâ ôàøà êéæ èàä ,)áéúîä ìù äéðùä äîå÷á äéä àú

îäéá"âøåáñîàéìéååá ïùéä ã , áùé äðåùàø äîå÷ åðéáø äìòù øçàå
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צ "הגה(שמעתי פע� את רבינו : ל" וז)ה"ל' עמ(' שאול בחיר ה' עיי� בס

ק י זצו ק "ל ועל אחיו כ" מדבר פע� על העצי חיי� זצ)ל"מקאשו

, ע שהיה אז רב בקראלי"זי] א"שליט[ר מסאטמאר "האדמו

ה ש יהודי� כאלו יש סייעתא דשמיא ונותני� לה� מ� השמי� מ

חרי� ה , שאי� נותני� לאנשי� א י� בשעה אחת מ ה� לומדי� ומשיג

ולמרות שמטרידי� אות� , שעות' שאנחנו צריכי� ללמוד במש� ג

ס "ה� נעשו גדולי עול� מפורסמי� בש, ברוב שעות היו� והלילה

רה בבית הוריה� וזהו בשכר שנתגדלו בקדושה וטה, ופוסקי�

' בהקדמה לתשו' ועיי. ד"עכ', ט הק"הקדושי� בדר� תלמידי הבעש

יכות מרבינו הק ע ע� "זי' דברי יואל שש� מסופר סיפור זו באר

ה"ק הנ"ק מקאשוי שג� אז התבטא הגה"הגה , ל בסגנו� דומה לז

  . ש"עיי



 

 

 קיג

çåðì èòî ,çàå"äéðùä äîå÷ì äìò ë , íåé ìëá äéä ïëå éùéîç àáùë

 ìò íéøåçáä úà úåñðìéãåîéìäáéùéä .(  

î ïòåå øòèòôù ïåô øàð ÷ðòãòâ êéà' ïéåù èàä

ïèðåà èðøòìòâ.  

 úåðåæîä ìò êøéá åðéáøçàå"ééä ìò ë"ù  

øîàå :ë' øòæðàö íòðåô êòì÷éðééà ïåô èøòäòâ áàä

 ïëàî åö éåæà êéåà èâòìô íééç éøáã øòã æà áø] íãå÷

çàå úåðåæîä úëøá"ééä ìò ìëäù úëøá ë"ù [ë' áàä

ïòååòâ éåæà æéà æðàö ïéà æà èøòäòâ èùéð ìàîðéé÷ ,

ë øàð'ì÷éðééà øòæðàö à ïåô èøòäòâ éåæà áàä.  

áàâ"ñ ãéìòäàãøò:î ' êìäî ïééæ ïñéåå èùéð ïò÷) éë

íéòåá÷ íéâäðî äéä àì íééç éøáãä ìöà.(  

 é ã àã æéà ñàåå õåç à æà äìòî à êàã èàä úåðåæî éã

íéðéîä úùîç,) íéøáã øàùì äëøáá íéîãå÷ íäù ( êàã æéà

ìôè èéî ø÷éò ïåô úåëìä éã àã êéåà.  

åðéáø:à íãå÷ èëàîòâ ïòî èàä áéåùèéãéæ ïéà  

ïôðàøá ïôéåà äëøá ,ñ' ñàåå òëìòæà ïòååòâ ïòðòæ

 èàä ïòðòååàã ïëàð éøôåö æà ÷åìéç à èëàîòâ ïáàä

ìëäù à èëàîòâ øòéøô ïòî ,î' ñ àã êéæ èôàëøòã

ïôðàøá ìæòìâ à èéî õøàä , ï òî èàä âàè ïøòáéà

úåðåæî à èëàîòâ íãå÷.
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åðéáø åëøéáå:íåìùìå íéáåè íééçì íééçì .  
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ת ב' סי(ח "ע או"בספר באר יעקב על שו' עי ל שמעתי "וז) ריא או

ביר� קוד� על ' בבוקר'ל "א מזידיטשויב זצק"ר מהרי"שאדמו

הטע� שעדיי� אינו רוצה לאכול, כ על הכסני�"ש ואח"היי רק , ואמר 

ית היי   .ש"עיי, ש נתעורר תאות המאכל"מחמת שתי

א " העתקנו שיחה ממר� שליט)ח"תצוה תשס(ובמדור שולח� מלכי� 

היות ורבינו הסביר ש, � בלאנדא�"ז פעלדמא� רב ודומ"ע� הגר

אבל , ש כדי לנוח מעבודת התפילה"שאחר התפילה רצו לשתות יי

ש מחמת שהוא "היות שאצל החסידי� הקפידו שלא לשתות יי

הגוי� ות"ע, מנהג  י� , כ אכלו ג� חתיכת מזונ וד� אי בכהאי גוונא צר

י(, ש"היות שהוא ממש טפל והכשר להיי, כלל לבר� על המזונות ' ע

.ג"ב סק"רי' א סי"מג (  

� )א"פ' ב עמ"ח(דברי חנה ' ציי� שבסויש ל הגאו  מביא ש

ק מקאלאשי� הא� הטע� "ל שאל את הגה"מאלטשטאדט זצ

או משו� , ש הוא משו� שהוא העיקר"שמברכי� קוד� על היי

י שאוכלי� קוד� המזונות "וע, דכתיב בתהלי� ימלא פי תהלתי�

ק "ק שהוא שמע מזקה"השיב לו הגה, נשאר פירורי� בפיו

  .ש"עיי, ע שהטע� הוא משו� שהוא העיקר"ימשינאווא ז

ל בחומש היכל "ק מקאמארנא ז"ק אוצר החיי� מהגה"בספה' ועי

ה "ק מאפטא זי"שג� הרה' וכ, כ� להלכה'  שכ)פ ויל�"סו(הברכה  ע הי

 . ש"עיי, כ על המזונות"ש ואח"מבר� קוד� על היי

 åðéáø øáéãåäøä àéðñëàä ìòá çáùá"ø ç ' ïééèù÷ò ãåã

éä"ìàåé úéø÷á åðéúìéä÷ éùàøî å  

åðéáø øîàå: ø ' øàô ìàæ à ïòéåá øòáéà àã èééâ ãåã

úåðåúç òâéìéá.  

áàâ"éìòäàãøòñ ã:ñ 'ìåãâ øáã à æéà.  

ø êéåà èàä éøò÷òá äöî éã æà øòä êéà ' ãåã

èìòèùòâôéåà.  

äâä"îåã ö"ìàåé úéø÷ õ:èéî áàä êéà ïèìàäòâ ,

ø èùéð ïòåå ' úåöî ïéé÷ èàäòâ èùéð øéî ïèìàåå ãåã

ééøò÷òá ...  

åðéáø:ø øéî ééá ïòååòâ æéà èëàð èðééä  ' éååòì ÷éæééà

)äôåàä úéá ìäðî (î æà èâàæòâ èàä øò ïåà' èàä

èðåô èðæéåè âéöëòæ ïåà ïééà ï÷àáòâ.  

 ïãééðù ïøàô åö ïáéåäòâðà êéà áàä ééøò÷òá éã ïâòåå

éìàõééåå éã ïé , ïéé÷ ïøäàôòâ øéîòæ ïééã ïèéî ò÷àè

âðàì-ãðòìééà.  

 íéìéãâä íéèçä úìòîî øáãì åðéáø áéçøä ïàë

àðàæéøàá
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åðéáø :ñ'éåæà æéà ,÷éøåö øàé âéöøòô éåå ø òî èéî ,

æ øòèòô íòðåô ïøàé òèðåæòâ éã ïéà êàð"ì , êàã æéà

ïìàôòâééá ñàã íäéà ,î ïåà'èøàã ïåô ïòîåðòâ èàä 

ëùú ïåô øàé òëéìèò" æ-ëùú "ç.
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ק בעל דברי יואל "ה מר� רביה"ידוע לכל הליכות מלכי בקודש ה

ות , ל"זצ ח ויגע בעני� קצירת החטי� שיהיו בתכלית הכשר אשר טר

במש� כל ימי חייו עלי אדמות ביגיעות עצומות הרבה יותר מכפי 

ד " תשל-ז "ובפרט הוסי� חומר בקודש במש� השני� תשכ, כוחו

� במכת( ה�"כפי אשר נתפרס ד )ע בימי� ה שר צוה לנסוע דר� ארוכה ע  כא

ולקצור ,  גשמי� כלל בזמ� הצמיחהשש� אי� יורד" אריזאנא"עיר 

  .'ש� החטי� לצור� בית האפיה של קהלתינו הק

יכולי� ה� "דהנה נודע דברי הרשב י� מחוברי�  א שג� בהיות החט

ח"בשו(ל "וז, להחמי� על ידי גש� � )'כ' ז סי"ת   שאלת הא דאמרינ

בפרק כל שעה גבי תרומת חלה בפסח שלא היתה לה שעת הכושר 

האי� המחובר בא לידי חימו� , חמי� במחוברהיכי דמי כגו� דא

ההיא , תשובה. שהרי אי� ל� תבואה שלא נפלו עליהו מי� במחובר

וכל שנתייבש  לגמרי , צ כלל ליניקה"שנתבשל לגמרי במחובר וא

, ומקבלת חימו� א� ירדו עליו גשמי�, במחובר כמא� דמנחא בכדא

  .ל"עכ

  . מי�ולכ� מה טוב לקצור במקו� שאי� יורדי� ש� גש

2 5 
ט (בקוב� המאור " התפרס� אז)ח"אדר תשכ-שב מודעה מבית מאפה : 

ו , מצות שמורה דסאטמאר המפורס� בכל העול� מודיעי� אנחנ

שאי� ש� , שהשנה קצרנו החטי� באריזנא עוד לפני חג השבועות



 

 

 קיד

 ï òî èàä ïòååòâ èðåæòâ èùéð æéà øò ïòåå

èøòäòâôéåà ,ñ'øòååù ïòååòâ êàã æéà , æéà èðééä

øòååù êàð êéåà , øòøòååù øòî êàð æéà ìàîà øòáà

ïòååòâ.  

à 'íéçëåðä:èøàã äìòî éã æéà ñàåå  ?  

åðéáø :èùéð èðâòø èøàã , èùéð ïøòåå ééæ

úåçîåöî.
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ñ' éã ïñéâåöðà éåæà éåå ïâòåå ééååö èøàã àã æéà

øòãìòô , ãøò éã óéåà øòñàåå ñéåà ïòî èñéâ øòãà

ñàð èøòåå ãøò éã ïåà ,âåðòâ êéåà ïéåù æéà ñàã ïåà ,

ñ ñàåå ôééô à àã æéà øòãà'øòñàåå èöéøôù , éåå éåæà

æàøâ èöéøôùàá ñàåå ôééô à.  

 êéåà èðâòø èøàã ñàåå ìàøùé õøà ïéà õðàâ à èùéð

øàé ,éåæà øòãìòô éã ïà êéåà ïòî èöéøôù.  

à 'íéçëåðä:ïà ééæ ïòî èöéøôù ïòåå ?  

åðéáø :ñ ïòåå'éåø øòééæ êàð æéà.  

î éö ïâòø èîå÷ éäàã'î éö àé ìéåå'èùéð ìéåå , à øàô

éäàã ïòååòâ øéîòæ øàé , ï òî èàä ïãééðù ïèéîðéà ïåà

ïøòäôéåà èæåîòâ , ìëá íéùòî æéà ñàãíåé.  

î ñàåå èééö òöðàâ éã' øàð êàã æéà éäàã ïãééðù ïò÷

âàè øéô ééøã.  

à 'íéçëåðä:î ïòåå ïòî èåè ñàåå ïåà ' èùéð èàä

âòè ééøã éã ïéà ïèéðùòâ?  

åðéáø:ùøòãðà õòâøò ïëåæ ïòî èééâ .  

 øòéøô èøòåå øòâéøãéð éåå æà æéà íìåòä øãñ øòã

èâéèééöòâ ,à éæøòùæã åéð æà èñééä ñàã èééö éã æé

                                                                     
י� הנ� הכי יפות ללא מבוקעות , גש� כל זמ� גידול החטי� החט

  ".ומצומחות

: סאטמאר כדלהל�'דעה מקהל יטב לב דכמו כ� התפרס� ש� מו

ה , מודיעי� אנחנו לכל שומר תורה ומדקדק במצוות" שכמו בכל שנ

ה , ושנה כ� ג� בשנה זו שר להשיג אצלינו קמח למצות שמור אפ

נטח� ביד מחטי� הכי יפות שקצרנו באריזאנא , ברחיי� של יד

.א"ר שליט"ק מר� אדמו"בהשגחה יתירה בהוראת כ "  

,  מה שכתב בסו� התשובה)'נ' סי' חלק ד( הלוי ת שבט"בשו' ועי

שבוודאי חטי� שברור שלא נפלו עליה� גשמי� לעול� ה� "

  .המהודרי� ביותר

2 6 
שמחובר שנתייבש לגמרי מקבל )'ה' ז סעי"תס' סי(ע "איתא בשו  דדג� 

ולכ� כתבו הפוסקי� שיש לקצור , חימו� א� ירדו עליה גשמי�

  עדיי� חשש מחמת גשמי�אות� כשיש בה� מראה ירקות דאי� 

י הגשמי� נעשי� החטי� מצומחות או מבוקעות ויש "ומה ג� כי ע

ז "תס' וסי', ג' ג סעי"תנ' ח סי"ע או"לה� די� חמ� גמור כמבואר בשו

  . 'ו' סעי

÷øàé åéð øàô êàååà ,ñ æà ïåà' åéð ïéà èùéð èâðåìòâ

÷øàé ,èòèñôà ïéà ïòî èééâ , æ éà øòèñòùèàø ïåà

øòèééåå êàð.  

 ãðòìééà âðàì ïéà ïèéðùòâ ïòî èàä ÷éøåö ïøàé èéî

ë ïåà'î æà ïãééðù ïëàð ïòæòâ áàä' ï ôàøèòâ èàä

úåçîåöî ,ñ'ë ïòåå ñééååù éã ïòðéøòâ øéî æéà' áàä

ïòæòâ ñàã...  

 èâàæòâ ïåà øòðééà øéî åö ïòîå÷òâ æéà ñèìàîòã

ë'î æà äòæ'õééåå ïôòøè ïèéî êéæ èâàìô , ñàååøàô

àðàæéøà ïéà ïééâ èùéð ïòî ìàæ ,î íäéà êéà âàæ' æéà

î ïåà àðàæéøà ïéà ïòååòâ ìàîà êàã' ïåô ÷òååà æéà

äáéñ à ïâòåå èøàã ,î æà øéî øò èâàæ'ïåô ÷òååà æéà 

ïòååòâ èåâ èùéð æéà âééè éã ìééåå èøàã , èòèéìàåå÷ éã

 øòáà ïëàæ òøòãðà øàô èåâ æéà õééåå àðàæéøà éã ïåô

úåöî øàô èùéð ,øòèééåå øò èâàæ ,î áéåà' èòåå

î ïåà éäàã ïåô õééåå éã ïòîòð' ïòééæðééà ñàã èòåå

õééåå òèåâ ïééæ ñàã èòåå àðàæéøà ïéà ïèøàã.  

î'éåæà ò÷àè èàäïäåèòâ  , úòùî äøåîù æéà õééåå éã

äòéøæ...  

øòñàåå ïà ïñ÷àåå õééåå éã ïò÷ ïëàåå øéô òèöòì éã ,

ñ'øòãìòô éã ïøòñàååàá åö ñéåà èùéð èìòô , æéà

øòñàåå ïñéâ êàã ïòî âòî ïéøâ êàð æéà õééåå éã ïòåå ,

ñ ïòåå øàð'íòìáàøô à æéà èâéèééöòâ èøòåå , øòáà

æ ïòåå ïåô æéà ïèøàã ïéåù èðâòø èâéèééöòâ ïøòåå éé

èùéð.  

øàô êàåå òèöòì éã' à ïøäàôòâ æéà èéðù ï

ñ éäàã ïåô ïàîøòâðåé' ïöðàâ ïôéåà äøåîù ïééæ ìàæ

ãìòô , ïåà âàèééá ãìòô ïôéåà ìéáàî à èéî ïöéæòâ

èëàðééá ,î ïòåå êéåà éåæà ïåà' õééåå éã èâðòøáòâ èàä

øòäà ,ìòøè íòðéà øîåù à ïöéæòâ æéà òöðàâ à øò

èééö.
27

  

éåæà ïéåù ïòî èäåè øàé øàô òèöòì éã ...ñ' à æéà

øåãéä øòâéãìàååòâ.  
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ע "כמו שכתב בשו, וא� שחיוב שמירה חל משעת קצירה וטחינה

ונוהגי� להחמיר אפילו במצות של כ)ט"ג סי"תנ' סי(הרב  ח   ל ימי הפס

אבל החטי� של מצת מצוה ', לשמור אות� משעת טחינה ואיל� וכו

', טוב להחמיר א� אפשר לשמר� משעת קצירה קצירה ואיל� וכו

מכל מקו� במקומות אלו שאי� יורדי� ש� גשמי� אז הרגילות 

ויש לחשוש , להשקות את השדות ע� הצינורות שעל פני השדה

לכ� מעמידי� שומר , שמא בעל השדה השקה את השדה במי�

שיושב בשדה להשגיח שמשעה שהחטי� מתייבשי� עד שעת 

  . הקצירה לא ישקה בעל השדה את שדותיו במי�



 

 

 קטו

à 'íéçëåðä :î áéåà' àé êàã æéà éäàã èééö éã èôàë

èåâ?!  

åðéáø :ñ'éåæà êàã æéà , ïòðòæ ïñ÷àåå ñàåå ïòâðàæ éã

êéåä , æéá ïáéåà ïåô ÷åìéç à àã æéà âðàæ òãòé ééá

ïèðåà ,ð ïòðòæ ééæâéðééà èùé , øòã ìééåå æéà ñàã

ïåæ éã åö øòèðòð æéà ìééè øòèùøòáéåà , éã ïåà

ïåæ éã ïåô øòèééåå æéà òèùøòèðåà , ïôéåà æéà

ïèùøòèðåà ïôéåà éåå øòî ïåæ éã è÷àá ïèùøòáéåà ,

ïèðåà ïåô ï÷éøè øòî ïáéåà æéà , ïééìà ãìòô ñàã ïåà

áà ùéè à éåå êàìô ïöðàâðéà èùéð êéåà æéà æéà ìñé

øéöôàøà ìñéáà ïåà øòëòä àã , ïééà óéåà æà ïåà

øò÷øòèù ïåæ éã èðééù õàìô , õàìô ïééà óéåà æéà

èùéð õàìô ïééà óéåà ïåà ïãééðù íåö èåâ ïéåù.  

úåçîåöî ïòî èô òøè àã , ìàîà øòî ìàîà

øòâéðééåå ,î'ìåèéá óéåà ïæàìøàô êéæ óøàã , íúç ø òã

 øôåñ)åà"éñ ç 'ì÷"å (î æéàî æà øéîç' ééøã èôòøè

øåñà ñòìà æéà úåçîåöî , íééç éøáã øòã)åù" úåà" ç

ç"éñ á 'ì"ç(î æà èìàä 'ïáéåì÷ ñéåøà ñò ìàæ , èùéð

ïáéåì÷ ïò÷ øòðééà øòãòé , èñééåå øòãòé èùéð ïåà

ïáéåì÷ åö ñàåå.  

äâä"îåã ö"ìàåé úéø÷ õ:ïñéåå ìàæ áø øòã  , èéî

÷éøåö øàé øàôà ,ôøàãòâ ïòî èàä âéèð àî ïøäàô  è

æåîú ùãåç ùàø ,ëàð'óñåî ïòðòååàã ï , êéæ èééøã

øéî åö ñéåà éáø øòã ,ñ èâàæ ïåà'êàã èðâòø , ñàåå

ïèøàã ïééæ èééâ ,õééåå ïáàä ïòã øéî ïìòåå?!  

åðéáø:ñ øòåå ' úîâò íòã èëàîòâ èéî èùéð èàä

êàæ éã ïöàùåöôà èùéð èñééåå ùôð.  

 ïáàä ïòî óøàã êàæ òãòé ééáàéîùã àúòééñ , ø òáà

ùèðòî à ïåô äéùò à êéåà ïòî óøàã êàæ òãòé ïéà ,

î æà'ïèòáøà ïòî èééâ âàè íòã æà èñéìùàá ,

øòáéù à ïòî èìòèùàá ,øòèòð÷ à ïåà ,î' ï à èééøâ

ìòî éã , ïèééøâðà ïåà åðìù íéî éã øòéøô èëàð à ïåà

øòèòáøà'ñ ,ñ éàãååà'ïòîòìáàøô ïëàî êéæ ïò÷ ,

óéåà øòáààéîùã àúòééñ ïòî èàä íòã  , ïåà

î'ïëàæ òìà óéåà ïøéìàøèðà÷ èäåè.  

 éåæà éåå øàð ïäåè åö ïöðàâðéà èàä õééåå ïãééðù øòáà

î'ìîéä ïåô èøéô , ïåà âòè øàôà èëééô æéà øòîàè

ñ' â àè íòã ïéà èùéð ïòî ïò÷ èð÷ìàååøàô æéà

ïãééðù ,ñ'óééø èùéðëàð æéà ,ñ øòîàè' à àã æéà

 ò÷øàèùïãééðù àé ïòî ïò÷ ïåæ ,ñ' èùéð ïöðàâðéà æéà

íãà éãéá.  

 èàä øò ñàåå ãéà à àðàæéøà ïéà èàäòâ øéîàä æðåà

øàè÷òøè íòã èååééøãòâ ïééìà) ïéùàî ãééðù éã.(  

áàâ"éìòäàãøòñ ã: à óéåøà êéæ èöòæ êéìðòååòâ 

 éåæà éåå ïäòæ åö éåâ íòã ïáòð ø àè÷òøè ïôéåà çéâùî

èãééðù øò.  

åðéáø:åéðôá ïèéðùòâ ùèééè æéà ñàã  , ïéà øòáà

 ïåô ãéà à æà ïâéãòìøò èðò÷òâ ïòî èàä àðàæéøà

ïééáîà÷ ïôéåà ïöéæ ïééìà ìàæ ìàåé úéø÷ , ñòìà ïåà

õééåå éã èéî ïééìà ïäåè.
28

  

áàâ"éìòäàãøòñ ã:ñ 'øåãéä øòñéåøâ à æéà ,ñ' æéà

 à èùéð èôìòä éåâ à ééá æà ïèìàä ñàåå àã êàã

ò ãîåòåéáâ ì ,î'ïååëî äæå äùåò äæ èùéð èâàæ.  

äâä øôéñå" öáàâ"éìòäàãøòñ ã äàøù äîî úåùâøúäá 

âøòáðæàø ìëéäá  

áàâ"éìòäàãøòñ ã:ë ' øòáéà èìééöòâ ïééìà áàä

 ïöòæòâ ïåà øòâééæà èëà ïòååòâ ïòðòæ ïãéà èøòãðåä

èðøòìòâ ïåà.  

åðéáø:àã ïòî èðøòì èëàðééá ïåà éøôåö ïãòé  ,ñ' æ éà

àìèòèù âéìééä .  

  

íåìùì åðîî åðéáø ãøôðå  

úåëøá áøá åëøéáå  
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ה סי(ש "הרא י )ו"כ' פרק כל שע הני אצל מצה גו  הביא מחלוקת הא� מ

דדעת רב כה� צדק דלא , חרש שוטה וקט� וישראל עומד על גביו

וגוי אדעתא , שמירה לש� מצהדבעינ� , א"וכ� הוא דעת הרשב, יצא

ר , ורב האי גאו� חולק בזה, דנפשיה קעביד ו דשפיר נחשב כשימ

י� "ומסיק הרא, לשמה ש דבעלי מעשה וחסידי� והתמימי� מחמיר

ירי�   .ולשי� ואופי� בעצמ�, על עצמ� כגאוני� המחמ

ריש ( והמג� אברה� ,)ה ולעני� הלכה"א ד"ס ס"ת' סי(ח "ולדינא נקטו הב

י )א"ש� ס(ע הרב " ושו)הסימ�  כדיעה הראשונה לחומרא דלא מהנ

ומכל מקו� בשעת הדחק יש לסמו� על , ישראל עומד על גביו

ה שנ, סברא אחרונ נ' סי(ב בביאור הלכה "והמ  כתב בש� )ה טוב"ג ד"ת

ימור לשמה משעת קצירה והוא מדינא"הפר ולעיכובא , ח שצרי� ש

� להחמיר והכריע ש� שלכתחילה בוודאי נכו, אפילו בדיעבד

ולכ� יש להדר שישראל גדול יקצור ויאמר לש� מצות , בשיטה זו

  .מצוה

ל החמיר לעצמו שישראל "ובמחזור דברי יואל מובא שרבינו ז

י , יתלשו עבורו על פי מה שכתב החק יעקב בש� תשובות גאונ

  . � אפילו בקצירת חטי�"י עכו"קדמאי שאי� להשתמש ע



 

 

  קטז

  

  התודה והברכה
  ,נודע לש� ולתהילה, לידידינו הרבני הנכבד והנעלה

  , במידה מרובה וגדושה, שבקדושהלבו ער וח� לכל דבר 

  ו"הי יוס� זאב וואלדמא� ר"מוה
  א"י בעיר טאראנטא יע"אב

  

 ãáëðå ïåâä íåëñ áãð øùà ìò  
åðéðåéìâ úàöåä ìâøì  

  

  ה"בה מרת חיה עוהאשה החשילוי נשמת לע
  ד טשאבע"אב ל"שרגא שמואל שניצלער זצ' ג ר"בת הרה

 ק"ט לפ"א ניס� תשס"ע ביו� י"נלב
 

  
  

  חלק נכבד מהוצאת הגליו� נתנדב
  ו"י ידידינו החפ� בעילו� שמו הי"ע

  
  לעילוי נשמת

  ל"ז מרדכיר " ביהודה' ח ר"הרה
  

  חשו�' ע ל"נלב
  

  ולעילוי נשמת

  ל"ז זאב יצחקר " בדוד ישראל' ח ר"הרה
  

  חשו�' ע ל"נלב
  
  
  

  

  חלק מהוצאת הגליו�
  

  י "נתנדב ע

  ידידינו החפ� 
  ו"בעילו� שמו הי

  

  

  לעילוי נשמת
  

  ח "הרה

  ל" זניס� לעווי' ר
  ח "ב� הרה

  ל"זאפרי� משה ' ר
  

  .ה. ב. צ. נ. ת

  

  

  כההתודה והבר
  

  והנעלההרבני הנכבד ידידינו 

אהר� דוד ר "מוה
  ו"הי רובינשטיי�

  א" יעבקרית יואלי "אב
  

 ïåâä íåëñ áãð øùà ìò  
åðéðåéìâ úàöåäì  

  

  

  לעילוי נשמת

  ל" זציצחקר " באהר� דוד' ג ר"הרה

  ל" זצאהר� דודר " בחיי� צבי' ח ר"והרה

  .ה. ב. צ. נ. ת

  

  

  התודה והברכה
  

  והנעלההרבני הנכבד ידינו יד

יעקב חיי� ר "מוה
  ו"הי מאשקאוויטש

  א"י בוויליאמסבורג יע"אב
  

 ïåâä íåëñ áãð øùà ìò  
åðéðåéìâ úàöåäì  

  

  

  לעילוי נשמת אמו 

  ה" עמרדכיר "ב מרי� מרת ח"האה

  ט"ב שבט תשס"ע י"נלב

  .ה. ב. צ. נ. ת

  

  

  התודה והברכה
  

  והנעלההרבני הנכבד ינו ידיד

עקיבא הערש ר "מוה
  ו"הי קליי�
  א" יעי קרית יואל"חבר הנהלת מתיבתא תו

  

 ïåâä íåëñ áãð øùà ìò  
åðéðåéìâ úàöåäì  

  

  לטובת נשמת 

  ק מר� משה "ק רבינו הגה"כ

  ה"ק רבי חיי� צבי זללה"בהגה
  ק"ו לפ"ו ניס� תשס"עלה בסערה השמימה ביו� כ

 

  



 

 

  קיז

  
  

  ע" בעל בר� משה זימר� רבינוובא יומא דהילולא קדישא של בהתקרב 
  

  י" העלמידי� וחסידי�תאנשי שלומינו  לציבוראנו פוני� 
  

  השתדלו והרבו לעשות נייחא לנשמתו הטהורה של

  א" זיעועכיחיי� צביק מר� "ב� רביה משהק מר� "רביה
  

  

  בתרומה נדיבה וחשובה
  למע� החזקת כולל עצי חיי

  ק"צדקת רבי מאיר בעל הנס בארה
  

 נשא בעול החזקתה רבות בשנינתייסד על ידו וג' הכולל הק  

        
        וזה לשו� קדשו שלוזה לשו� קדשו שלוזה לשו� קדשו שלוזה לשו� קדשו של

        אאאא""""ק שליטק שליטק שליטק שליט""""ק מר� רבינו הגהק מר� רבינו הגהק מר� רבינו הגהק מר� רבינו הגה""""ככככ
  ל"בינו זפ ביו� השלושי� להסתלקותו של ר"במסיבה לטובת הכולל שנערכה בב

  
        

  סאטמאר אי� בני ברק'דער כולל עצי חיי� ד"
  ס הייליגער כולל אי� אר� ישראל'איז דע� טאטנ

  ..."לצדקת רבי מאיר בעל הנס
  

        

  תורתו מג� לנו הוא ימלי� טוב בעדינו


