פ

ווער האט געזאגט:
איך קוק ישט אריין
אין קיין הייטיגע
ספרים ,אר א
שטייגער ווי אריה
דבי עילאה ,פון
הרה"ק רבי אריה
לייבוש ליפשיץ
מווישיצא בעל
האריה דבי עילאי
זי"ע הקרא גם בשם
ר' לייבוש חריף ,וואס
איז מקדש ומטהר
אזוי ווי גמרא ,און אין
דער ספר חתם סופר
איז זייער ב'טעמ'ט.
)סתלק י"ז טבת(

פארוואס האט
הגה"ק ר' שמואל
שמעלקא מסעליש
בעל צרור המור זי"ע
געזאגט פאר הרה"ק
רבי אהרן צבי
טערקעלטויב
האדמו"ר מבריד
הקרא דער בריד'ער
רבי :א איד ווי אייך
דארף עמען
קוויטלעך!

פרשת שמות

)סתלק כ' טבת(

ביטע גייט ארויף אויף די סייט Sponsored by www.yuhrzeit.com

היום זונטאג פרשת שמות ט"ו טבת חל היארצייט של הגה"ק

בעל אבני שהם אב"ד ור"ם אונגוואר רבי אברהם יוסף ב"ר משה זי"ע
נסתלק לגנזי מרומים ט"ו טבת תרפ"ח זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
רבינו הגה"ק רבי אברהם יוסף גרינוואלד אב"ד ור"ם אונגוואר זי"ע אחי הגה"ק ר' יקותיאל יהודה גרינוואלד אב"ד יארע זי"ע והגה"ק ר' יעקב
יחזקיה אב"ד פאפא בעל ויגד יעקב זי"ע והגה"ק ר' לוי יצחק גרינוואלד אב"ד ערוגת הבשם צעהלים זי"ע ,והגה"ק ר' ישראל מאיר מקליינווארדיין
זי"ע ,נולד כבנו בכורו להגה"ק רבי משה גרינוואלד בעל ערוגת הבשם אב"ד חוסט זי"ע בן הגה"ק ר' עמרם זי"ע שהיה נכד של הגה"ק ר' יוסף
מטשעטשאוויץ זי"ע ולמעלה בקודש זי"ע .ולאמו הרבנית הצדיקת מרת זיסל לבית געסטעטנער ע"ה

רביו היה גאון מופלא צדיק תמים חסיד מפורסם בעל מדות טובות
ושגבות ,הי' אדם השלום ,הוציא לאור ספרי אביו והוא כתב הקדמה
שם .והיה שיא כולל ארץ ישראל שומרי החומות.
רביו למד בישיבת אביו הק' שקרא לו בתוארים כמו אוהבי בי אישון
עיי הרב הגדול החו"ב .אם חכם בי ישמח לבי גם אי.
הג שיאותו ברמה ,הי' אצלו תורה וגדולה במקום אחד ,החזיק והל
ישיבה גדולה והעמיד תלמידים הגוים ומהם הגה"ק ר' דוד שלמה
פרעקעל בעל באר דוד דומ"ץ באויפאלא הי"ד זי"ע הגה"ק ר' יוסף
דוד כהא ליעבערמאן ר"ם ערוגת הבשם בעל דרכי זקים זי"ע
והגה"ק ר' יוסף אלימלך כהא מאוגוואר הי"ד זי"ע.
כתב רביו בגמרא איתא )יומא ל"ח( אמר רבי יוחן ראה הקב"ה
שצדיקים מועטין ,עמד ושתלן בכל דור ודור .מה שאמר שתלן ולא
אמר חלקן או פזרן וכיו"ב? משום דאז"ל )חגיגה ג'( אקרא דדברי חכמים
כדרבוות וכמשמרות טועים ,מה טיעה זו פרה ורבה אף דברי תורה
פרין ורבין ,ר"ל בלב התלמידים ,שהצדיקים
שבכל דור ודור משפיעים מתורתם ועבודתם
לתלמידים ועי"ז הם בבחית טיעה ,וז"ש רבי
יוחן ראה הקב"ה בצדיקים שהם מועטין ,ואם
תורתם וצדקתם ישאר להם לבדם ,בלי
שישפיעו לזולתם ,ימצא אחד מי אלף קדש
לה' ,ורוב העולם מקולקל וחפץ הבריאה לא
תגיע למחוז חפצה ,לכן שתלן הקב"ה ,כלומר
עשאן בבחית שתולה כעץ שתול על פלגי מים,
וכטיעה שפרה ורבה ,ותתרבה עי"ז הדעת
והחכמה בעולם ע"י תלמידיהם וזרעם
אחריהם ,אשר להם הורו דרך התורה ותיבות
החכמה) .ערגת הבשם(
כשהגיע לפרקו ג' פרשת בלק י"ב תמוז תר"ו
שא להרבית הצדיקת מרת שרה ביילא ע"ה בת
הרה"ח ר' יצחק ב"ר אלימלך באקעראהט
מסחידצע ז"ל.
בשת תרס"ו תקבל לאב"ד מאקאווא ,וסיפר
שבעיר מאקאווא היה שם משפחה אחת
מתושבי העיר שהתגדו התגדות עזה לבחירתו ,ואף יהלו מערכה
גדולה גד רביו ,עד כדי כך שהגיעו הדברים שאביו בעל ערוגת
הבשם זי"ע בכבודו ובעצמו אלץ להטריח את עצמו למאקאווא לבוא
לעזרת בו רביו .בשבת קודש בהיות הערוגת הבשם במאקאווא,
בעיצומה של עריכת השולחן הטהור בהיכל בית המדרש ,הסבתא אם
אותה משפחה ,השליכה ממקומה בעזרת שים מגבת לעבר רביו.
הגיב על כך הערוגת הבשם ואמר :יא יא ,אירע איייקלעך וועלען זיך
אך דרייען ביי מייע אייקלעך! וכך הווה שבישיבת פאפא שהל
אחי רביו בעל ויגד יעקב זי"ע למדו כארבעים תלמידים מאותה
משפחה )רשומים בשמך(
ובשת עת"ר תקבל לחוסט למלא מקום אביו זי"ע וכשים אחדים
אח"כ עלה לראש להיות אב"ד אוגוואר והגליל.
וסיפר שאמר רביו בהדרשה אחרוה :ומעתה אחי ורבותי מאחר
שאי מוכן ומזומן לתת משכי בעזהשי"ת בעיר אשר אוה השם
למושב לי ק"ק אוגוואר יצ"ו לטובה ממילא ההכרח יאלצי לעשות
חשבון צדק על אשר פעלתי משך ימי שבתי פה יותר מעשרה שים

בעזהש"י והחשבון הזה הוא בשי אופים מה שוגע למילי דעלמא
ולמילי דשמיא כדכתיב והייתם קיים מה' ומישראל ,והה אודה ולא
אבוש אם אראה מצד אחד חסדי השי"ת עלי כעל כל טוב אשר גמלי
כי ימי שבתי פה ,ולעומת זה אם יצאתי ידי חובתי בחובות המוטלות
עלי גד השי"ת ותורתו ואם אערוך עוד רב טוב אשר גמלוי כל בי
הקהלה בכלל ויחידי סגולה בפרט אוהבים אמים ולעומת זה אם
יצאתי ידי חובתי גדם ,אודה ולא אבוש לאמור בושתי וגם כלמתי
להרים פי ,מודה אי בזה שפה לא עשיתי מאומה ואין צריך לבקש
חשבוות רבות ,אם אתבון רק על עין הרבצת תורה ,כמו שאמר
דהע"ה ואשיבה רגלי אל עדותיך כבר החשבון עשה וגמר הישיבה
פסקה וגם עי"ז גם בי העורים דפה רחקו מעלי ופו אלי עורף ולא
פים ואולי החסרון מצדי והקושי' תסובב עלי ,אבל תיתי מהי תיתי
אי עי ואביון ולא עשיתי מאומה פה ,והה מי שרוצה לקיים מה
שכ' במשה והוי דן את כל אדם לכף זכות יכול למצוא בקושי' זו
תירוץ על קושי' אחרת אשר שואלים אותי מה
מצאת בי עול כי רחקת מעלי אמת הדבר לא
מצאתי בכם עול אלא בי אבל מ"מ ראה ראיתי
שלא איסתייע מילתא לעשות פה מאומה לזאת
כאשר משמים הראוי מקום אשר אקוה
שבעזהי"ת אוכל לפעול יותר לא יכולתי להשיב
הדבר ריקם ,אולי אזכה שיצמיח על ידי איזה
זכות ואיזה כבוד שמים בעזהשי"ת כמו
שארז"ל :מאן דביש לי' בהאי מתא ולא אזיל
למתא אחריתא הוא מהצועקין ואים עין
ופשיטה דלא מיירי שיודע בבירור שבמתא
אחריא יהי' טוב לו ואיו הולך דזה הוא שוטה
ואטו בשופטי עסקין אלא ודאי דאין לו שום
ערבות על זה עכ"ז כיון דכאן איו רואה שום
תכלית לפיו יותר ואיו הולך הוא מהצועקין
ואין עין וכו' )אבי שהם(.
סתלק לגזי מרומים ט"ו טבת בשת תרפ"ח
ומו"כ באוגוואר.
כתב רביו בעין מיתת צדיקים איתא בילקוט
עה"פ יקר בעיי ה' המותה לחסידיו )תהלים קט"ז( שאילו לא שאלו
הצדיקים מיתה בפיהם ל"ה מתים ,ורק כששואלים מיתה בפיהם
אמר הקב"ה יסתלקו ,וכן הי' באבות ע"כ דעייו? שאז"ל דה ל"א
שלשה שותפים באדם ,הקב"ה ,אביו ,ואמו ,השמה חלק ה' ,והגוף
חלק האבות ,וכיון שהגיע זמו לפטור מן העולם ,הקב"ה וטל חלקו,
וחלק אביו ואמו מיח לפיהם ע"כ .והה כ"ז בסתם בי אדם ,אשר
לא סייעו להשמה להשלים אותה יותר כמו שתה לו הקב"ה,
משא"כ בצדיקים שהשלימו פשותם במעלה גדולה יותר מכפי אשר
תה להם מהשי"ת לצדיקים אלו גם בשמה אית להו שותפות,
דע"י תורתם ועבודתם תעלה שמתם למדרגה גדולה מאוד ,משו"ה
גם בחלק בשמה והג כשותף ,ואיו לוקחה בלתי רצום
והסכמתם) .ערגת הבשם(
שאר אחריו בו הק' הגה"ק ר' יהושע גריוואלד אב"ד חוסט זי"ע
הגה"ק ר' עמרם מאוגוואר זי"ע הגה"ק ר' מאיר אב"ד טעטש זי"ע
הגה"ק ר' משה אב"ד הומא הי"ד זי"ע.
זכותו הגדול יגן עליו ועל כל ישראל אמן

נתנדב היום לע"נ האשה הצדקנית מרת אסתר הענטשע ב"ר דוד ע"ה אשת הרה"ק רבי אהרן צבי מבריד זי"ע נפטרה ט"ו טבת תרל"ט תנצב"ה
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היום מאנטאג פרשת שמות ט"ז טבת חל היארצייט של הרה"ק
בעל זכרון אלעזר מגלאגוב סאסוב
רבי אלעזר ב"ר יעקב יוסף זי"ע
נסתלק לגנזי מרומים ט"ז טבת תרצ"ג זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמן

רבינו הרה"ק רבי אלעזר רובין מגלאגוב סאסוב זי"ע נולד בשנת תרכ"ג לאביו הרה"ק ר' יעקב יוסף אב"ד גלאגוב זי"ע בן הרה"ק
מנחם מענדל ראש שושלת גלאגוב בעל לקוטי מהרמ"ס זי"ע בן הרה"ק ר' אשר ישעיה מראפשיץ בעל אור ישע זי"ע חתן הרה"ק ר' נפתלי
צבי הורוויץ מראפשיץ זי"ע .ולאמו הרבנית הצדיקת מרת העסא ע"ה בת הרה"ק ר' אלעזר האפשטיין מקאזניץ זי"ע בן הרה"ק ר' משה
אליקים בריעה בעל באר משה מקאזניץ זי"ע בן המגיד הרה"ק ר' ישראל בעל עבודת ישראל ראש שושלת קאזניץ זי"ע

רביו היה למדן מופלג גדול בתורה ,איש אמת חסיד
עיו וטהור בוצ"ק חו"פ ,ובתפילתו פעל ישועות,
והרו חסידים רבים ללמוד ממו עבודת ה'.
ובימי מלחמה העולמית בשת תר"פ ובעת הזאת
פטרה זוגתו בי"ח טבת בלבוב ,הוצרך לברוח
לארצות הברית והתישב ביו יארק והקים בית
המדרש סאסוב ,והג חצירו במסירות פש על אדמת
אמעריקא ולא זז כל שהוא ממהגי אבותיו הק'.
היה מוהל מומחה ומסר פשו למצות מציצה בפה.
פעם אמר בברית מילה :בפיוט יום ליבשה
שמזמרים :מבטן לשמך המה מולים ,אפשר לומר
על דרך זה ,כשהילד עוד בבטן מדברים האב והאם
שאם הם יראי שמים ,ומדברים איזה מוהל שהוא
אומן ויראת שמים שימול אם יולד זכר ,כי איתא
בספר דרך פקודיך מהרה"ק ר' צבי אלימלך שפירא
ראש שושלת דיוב זי"ע :שאם המוהל איו מאמין,
אפילו רק במצוה דרבן אסור למול ,ודיו כמו עכו"ם
שמל ,שצריך להטיף אחר כך דם ברית .וכן איתא
)מסכת סהדרין צ"ט( אפילו אומר כל התורה כולה מן
השמים חוץ מדקדוק זה או מקל וחומר זה או
מגזירה שוה זו ,זהו )כי דבר ה' בזה ומצותי הפר הכרת תכרת( ומכל
שכן אם מדחה המילה בזמה על יום א' בשבת
בשאט פש בלי אוס ,רק כדי שיוכל למצוץ יותר
דמים ,וח"ו ליקח מוהל כזה ,רק ידקדקו עיקר
שיהיה ירא שמים ,והמולים על ידם יהיו גם כן ירא
שמים ע"כ.
אביו הק' סתלק בכ"ד מחם אב בשת תרל"ג ושבעה
ימים אחר כן סתלק זקו הרה"ק ר' מחם מעדל
זי"ע בל' מחם אב ,ושאר יתום בעוד היה ילד קטן,
והרה"ק ר' חיים האלבערשטאם ראש שושלת צאז
בעל דברי חיים זי"ע החזיקו כבן ביתו .וכאשר תגדל
לקחו הרה"ק ר' אורי מראהטין זי"ע לחתן ,אבל מתה
עליו זוגתו ,ושא את הרבית הצדיקת מרת רעכיל
ע"ה בת הרה"ק ר' שלמה מייער מסאסוב בעל מחה
חדשה זי"ע בן הרה"ק ר' חוך דוב מאלעסק בעל לב
שמח זי"ע בן הגה"ק ר' שמואל זי"ע בן הגה"ק ר'
מאיר זי"ע ממשפחה מיוחסת ,ממשפחת הגה"ק ר'
פסח מעמרוב בעל חי' מהר"ף זי"ע ,וכד הגה"ק ר'
יצחק אב"ד בעלז שתברך אביו מפי הגה"ק רבי יואל
סירקש אב"ד קראקא בעל בית חדש הב"ח זי"ע
בברכת הבים וולד לו ר' יצחק זי"ע ,ולמעלה בקודש
זי"ע.
וסיפר פעם חלה רביו בצעירותו במחלת הטיפוס,
וכשבא חותו הרב מבלקאמין זצוק"ל לבקרו סיפר
לו בתוך דבריו מעשה ,בגב אחד שהצטרף לחבורה
של גבים ובימיו הראשוים התחילו ללמדו האיך
לגוב ,ולימדו אותו שאם יתפסו אותו ומייסרים
אותו אפילו במכות קשות לא יגלה בשום אופן מי
שלח אותו לגוב וכך המשיך במעשיו ,ויהי היום

נתנדב היום לע"נ הר"ר
פינחס ב"ר יוסף שלמה זלמן
זצ״ל אוסטרייכר ע"ה נפטר
ט״ז טבת תשכ״ח תנצב"ה

תפסו אותו שוטרי העיר והתחילו לייסרו בכל מיי
עיויים וחקירות עד שיגלה ויאמר מי שלחו ומי בי
חבורתו ,אך הוא עומד בשלו וכפי שלימדו אותו לא
פתח פיו ,ועל אף שהכו בו מכות וראות עמד בכולם
ולא סיפר מאומה ,החליטו השוטרים לקחת את בו
של אותו גב ולהכותו מול אביו ,מיד כששמע איך
שמייסרים את בו לא עמד בזה והסכים לגלות את
כל שמות חבורתו ,כשתפסו אותם ופגשו עמו שאלו
אותו ,אמאי הסגירם לשוטרים ,והלא הוא מפר בזה
את הכללים ,והשיב להם אמם קיבלתי על עצמי
לעמוד אפילו בעיויים קשים ,אך זה היה על גופי
ולא כשאי רואה איך שמכים ומעים את בי ,דלא
יתכן שאב יוכל לראות את בו מתייסר ,ובזה משך לו
רפואה) .שיח יעקב יוסף(
סתלק לגזי מרומים ביום השבת ט"ז טבת בשת
תרצ"ג ומוחתו כבוד בבית החיים בית דוד בקוויס
יו יארק.
קברו מפורסם למקום מסוגל לפעול ישועות.
Beth David Cemetery 300 Elmont Road
Elmont, NY 11003 The ohel is on Machpela
Avenue between Wilson and Grant Avenue
on the left side Arch that say Cong Agudas
Eliezer D’Sassov.
ביו היה הרה"ק ר' יוסף דוד מסאסוב בעל עצי לבון
זי"ע והרה"ק ר' חוך העיך דוב מסאסוב לודון זי"ע
שסתלק בחיי אביו .זכותו הגדול יגן עליו ועל כל ישראל אמן
הולד בן זכר מביא ברכה לאביו ולאמו
בברית מילה :ישמח האב ביוצאי חלציו .דהייו שלא
ידאג על פרסת הילד ,כי אמרו חז"ל )מסכת דה ל'( אף
בא זכר בעולם בא ככרו בידו ,פי' פרסתו ,ולזה מביא
רביו בשם חתו הרה"ק מסאסוב זי"ע :שמרומז
שמביא ברכה לאביו ולאמו ,כי התיוק איו אוכל כל
הככר שבידו ושאר מזון גם להם ,ועל פי רוב כל מי
שיש לו הרבה בים הוא עושר יותר ממחוסר בים.
טעם דקרא שבת הגדול
דידוע דפסח גד אברהם אביו דקרא האדם הגדול
בעקים וידוע שבשבת כבר מאיר הארת כל השבוע,
ולכן גם השבת שקודם פסח כבר מאיר הארת האדם
הגדול ולכן קרא שבת הגדול) .עצי הלבון(
מתורתו של רביו זי"ע
ַוי ְִהי ִמ ֵקּץ ְשַָׁ תיִ ם י ִָמים וּפ ְַרעֹה חֹלֵם וְ ִהנֵּה ע ֵֹמד עַ ל
הַ ְיאֹר .וְ ִהנֵּה ִמן ַה ְיאֹר עֹֹלת שֶׁ בַ ע פָּרוֹת יְפוֹת מַ ְר ֶאה
וּבְ ִריאֹת בָּ שָׂ ר ו ִַתּ ְרעֶ יָה בָּ ָאחוּ) .פרשת מקץ מ"א א-ב( ויהי מקץ
שתים ימים :כשהגיע אדם לסוף שותיו
וימיו ,ופרעה חלם :פרעה לשן התגלות ]כמו :וַ יּ ְַרא מ ֶֹשׁה ֶאת
הָ עָ ם כִּ י ָפרֻ עַ הוּא )פרשת כי תשא ל"ב כ"ה([ שאז תגלה לו אשר כל
ימיו היה כחלום יעוף .והה עמד על היאר :היאר
אותיות יראה .שאז יכס בלב אדם יראה מיום
הדין .והה מן היאר :על ידי היראה ,עלת

אן אדווערטייזמט אין הלולא דצדיקיא וואס
ווערט געזהען ביי טויזנטער מענטשען ברענגען
ב"ה די בעסטע רעזולטאטן רופט שוין:

1866-368-6724

שבע :עולות בלבו מחשבות של תשובה וחרטה על
שבע עשיריות שה של אדם שאיבד במיעוט מצות
ומעשים טובים .פרות יפות מראה :שכל ימיו איבד
בבהמיות שהיצר הרע סימא עייו ומראה לו שכך
אה לו ויפה כן לעשות .ובריאת בשר :ויראה שעיקר
יגיעתו היה רק על בשרו )כמו במסכת ברכות דף ל"ב א'( )זכרון
אלעזר(

ִשׂ ָר ֵאל הַ בָּ ִאים ,ס"ת תהלים ,בְּ ֵי
וְ ֵאלֶּה ְשׁמוֹת ְבֵּי י ְ
ִשׂ ָר ֵאל הַ בָּ ִאים ִמצְ ָריְמָ ה ֵאת ַי ֲעקֹב ,ס"ת בתהלים,
י ְ
שבעת שבי ישראל אומרים תהלים משתתף יעקב
אביו והשבטים עמהם לתפלתם להיוושע מצרתם.
כדאיתא מצרים הוא אותיות מצר-ים ,עת צרה ,ולזה
כתיב "הבאים" לשון הוה שבאים בכל עת,
ופרשת שמות הוא הראשון לימי שובבי"ם ,שמסוגל
לתשובה לומר תהלים :וראה לי שזה פירש :ואלה
שמות בי ישראל הבאים ר"ת והשיבי לרמז
שמסוגל לתשובה) .זכרון אלעזר(
וְ כָל הָ עָ ם ר ִֹאים ֶאת הַ קּוֹֹלת )פרשת בשלח כ' י"ד( הה
איתא )מכילתא דשירה ג ,ד"ה זה אלי( דאמרו חז"ל :ראתה
שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוז ,מזה
יצא שכמה וכמה מהם לבשו גאות כי חשבו בעצמם
שעלו למדרגה היותר גבוה ואין עוד שום חילוק
בייהם להצדיקים היותר גדולים .ואחר זה בשעת
מתן תורה אמר וְ כָל הָ עָ ם ר ִֹאים ֶאת הַ קּוֹֹלת ,ובתרגום
יותן בן עוזיאל איתא ,וכל עמא חמיין ית קליא היך
הוו מתהפכין בשמעהון דכל חד וחד ,משמע מזה
שבשעת שמיעת הקולות היה הרבה חילוקים כל
אחד ואחד היה שומע כפי מדרגתו ,לכן אמר ַויּ ְַרא
הָ עָ ם :פי' שראו את עצמם במדריגה מוכה הרבה
ממדריגת הצדיקיםַ ,ו ָיֻּעוּ ַויַּעַ ְמדוּ מֵ ָרחֹק .בשפלות
ודרך ארץ בפי אותם שהמה יותר במעלה) .עצי הלבון(
ָא ִחיָך ְלכָבוֹד
ל ְַאהֲ רֹן
קֹדֶ שׁ
בִ גְ דֵ י
ית
וְ עָ ִשׂ ָ
וּ ְל ִתפְ ָא ֶרת) .פרשת תצוה כ"ח ב'( וצריכין להבין אם הכווה
היא שילבש מלבושי כבוד ,יותר תפארת הי' שלא
ישה לבושו מכל אדם ,רק ליפותם בכסף וזהב ,ויש
לומר ,שזאת הוא כבודו ותפארתו ,שעל ידי שיוי
מלבושיו ,משל אל חיל המלך אשר מלבוש שלהם
משוה מכל העם ,וראה לי שלטעם זה אף על פי
שבי ישראל אין מלובשים כלבושי עכו"ם ,אעפ"כ
הרבים וצדיקים ובש"ק ,מלבושיהם משוים
מלבושי העם ,כי בזה יכר שצריכין להדר אותם
בקימה והידור ושאר כבוד והתקרבות) .זכרון אלעזר(
ִשׁ ַמ ְר ָתּ ִמכֹּל דָּ בָ ר ָרע) .פרשת
כִּ י ֵתצֵ א מַ חֲ ֶה עַ ל אֹיְבֶ יָך וְ ְ 
כי תצא כ"ג י'( כי תצא ,אם אך תצא ללחום גד היצר
הרע ,תדע כי מחה על אויביך ,וכמה מחות קדושים
וטהורים באים אתך להלחם גדו ,ועל ידי זה
ושמרת על ידי אחרים ,דהבא לטהר מסייעין
אותו) .מסכת יומא ל"ח( )עצי הלבון(
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היום דינסטאג פרשת שמות י"ז טבת חל היארצייט של הגה"ק
בעל אריה דבי עילאי מווישניצא רבי אריה לייבוש ב"ר חיים )אשר( זי"ע
נסתלק לגנזי מרומים י"ז טבת תר"ו זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
רבינו הרה"ק רבי אריה לייבוש ליפשיץ מווישניצא בעל האריה דבי עילאי זי"ע הנקרא גם בשם ר' לייבוש חריף .נולד בשנת תקכ"ז בעיר ביערוסלוב לאביו הצדיק
נסתר הרה"ק רבי חיים )אשר( זי"ע הנקרא ר' חייםל ציצית מאכער ,שעליו אמר הרה"ק ר' יעקב יצחק הורוויץ בעל החוזה מלובלין זי"ע :שהוא מכירו שהוא בעל רוח
הקודש .מצאצאי הגה"ק רבי נתן נטע שפירא בעל מגלה עמוקות אב"ד ור"ם קראקא זי"ע ומהגה"ק רבי שלמה לוריא בעל המהרש"ל אב"ד ור"ם לובלין זי"ע

רביו היה גאון מובהק איש אלקים קדוש ,כאשר
מטל ילדותו יכרים עליו כי לגדולות וצר ,בהיותו
בן תשע שים כבר אמרו עליו שהוא בקי בשי
התלמודים בעל פה ,ותפרסם בחריפותו בקרוב
אחר כן .עבודתו היה לפלא ,לא הסיב מעולם
לאכול רק לסעודת מצוה .התפלל תמיד בחדרו
המיוחד אשר היה בה חלון פתוח לבית מדרשו,
פעם ביום הושעא רבה בעת אמירת ההושעות
הציץ אחד מכדיו לתוך החדר וראה מחזה ורא,
כי הוא השתטח ידים ורגלים ואמר ההושעות.
)ארי שבחבורה(

שאב תורת הגלה מרבותיו הגה"ק ר' יצחק חריף
מסאבמור בעל פי יצחק זי"ע ,ואצל הגה"ק ר'
אריה לייב העלער בעל קצות החושן אב"ד סטריא
זי"ע ,בתורת החסידות גדל רביו אצל רבו הרה"ק
ר' יעקב יצחק הלוי הורוויץ בעל החוזה מלובלין
זיע"א ,אשר קירבו בקירוב אחר קירוב וגדלו כרום
ערכו ,עד שמהו להיות בעל תוקע בר"ה .וכמו כן
היה חבר אמן להגה"ק ר' יעקב משולם
אורשטיין בעל ישועות יעקב אב"ד לבוב זי"ע.
בהגיעו לפרקו שא רביו זוגתו השי הרבית
הצדיקת מרת חה ע"ה בת הרה"ק ר' משה
טייטלבוים מאוהעל בעל ישמח משה זיע"א.
כידוע היה רביו גרוש כשלקח אותו
הרה"ק מאוהעל בעל ישמח משה זיע"א לחתו,
ושאלה אותו הרבית :מדוע יקח לחתן מי שאחר
גירש אותו? השיב לה הישמח משה ,אספר לך
מעשה :פעם היה ערל כפרי אחד שמצא ביער שק
עם מרגליות ,והיה סובר שזהו מין קטיות כי לא
ראה זאת עדיין מעולם ,ולא שמע מעולם שיש מין
מרגליות ,לקחם לביתו ותם בקדירה כדי
לבשלם ,עברו כמה שעות ועדיין לא גמר בישולם.
בתוך כך בא יהודי אחד לביתו ,והתצל הגוי לפיו
ואמר לו ראה א אהובי הקטיות שמצאתי שהי
מבשלם כבר זה איזה שעות ועדיין לא תבשלו
כלל ,וכאשר ראה היהודי שזהו מרגליות ולא
קטיות ,אמר להערל :הה יש לי בביתי קטיות
טובים ואי אחליפם לך כי אי אוהב קטיות כאלו
הגם שהם קשים .כמו כן אם חותו הקודם היה
סובר שזה קטיות לא אקח אותו? והרי אי רואה
שהוא מרגליות ,וכון מאוד) .חמדה גוזה(
רביו תפרסם במהרה לגאון הדור כפי שהעיד
עליו חתו הרה"ק ר' יחזקאל משיאוווא זיע"א
שרוב גדולי דורו השכימו לפתחו ,כמו כן
העריכוהו והעריצוהו צדיקי דורו עד להפליא ,עד
שהרה"ק ר' אשר ישעי' מראפשיץ זיע"א
התבטא עליו כי הוא "הרבי של הרבי'ס" .הרה"ק
ר' ישראל מרוזין זי"ע קראו דער גרויסער ר'
לייבוש .הרה"ק ר' חיים מצאז בעל דברי חיים
זי"ע אמר עליו בזה"ל :דער ארי' דבי עילאי איז א
דריטעל לובליער .הרה"ק ר' שמעון מיערסלוב
זי"ע :הגאון הגדול מופת הדור בוציא קדישא
אספקלריא דהורא .הרה"ק ר' שלמה
הלבערשטאם אב"ד באבוב הראשון זי"ע :גאון
כחד מקמאי קודש הקדשים רשכבה"ג .הרה"ק
ר' אליעזר הורוויץ מדזיקוב זי"ע אמר פעם לבו
הרה"ק ר' מראזוועדוב זי"ע :דער אריה דבי
עילאי איז א קומה שלימה מתתא לעילא ומעילא

לתתא ,יעדער האר איז ער בלתי לה' לבדו,
והוסיף ,ווער עס עסט פון זיין קוגל שבת קען דאס
איהם א טובה טאן בזה ובבא און אפשר אך אויף
דורי דורות.
סיפר הרה"ק מחם מעדל מאדרער אב"ד
קאסוב ירושלים זי"ע כשחלה הרה"ק ר' חיים
מאיר האגער בעל אמרי חיים מוויזשיץ זי"ע
בשת תשי"ט הלכו שלשה בחורים אל כל
הרבים והצדיקים להזכיר אותו ,כאשר הייו
אצל הגה"ק מטשעבין זי"ע אמר לי הגאון ,איך
עם עם אן ,והוסיף ,אבל רצוי שכשיוטב לו ,תבוא
לבשרי שהוטב לו .כשהוטב להרה"ק מוויזשיץ
זי"ע הלכתי להגאון ואמרתי לו :שהרב אמר לי
שאבשר לו ,על כן באתי לבשרו שכבר הוטב
להרבי .שאל אותי הגאון מי אי? ועיתי )הכיר את
אבי הרה"ק ר' משה זי"ע מצאצאי צדיקי בית קאסוב וויזשיץ( אמר לי ,אם
כן הרי אתה כדו של האריה דבי עילאי] ,ביזטו
דאך דעם אריה דבי עילאי'ס איייקל ,קום אריין[
בוא והיכס ,כאשר כסתי ,אמר לי הגאון
שאשב ,אחר כך אמר לי :היום הוא יומא דהילולא
של האריה דבי עילאי ,תירצתי קושייתו ,והתחיל
לומר לי מה שתירץ) .שיח זקים(
בעיר באכיא חלה איש אחד על מחלת דלקת
הריאה רח"ל והרופאים כבר אמרו ואש כי אין
תרופה למחלתו האושה ,קרובי החולה הציעו
עצתם לפי רופא מומחה גדול כי בדעתם ליסע עם
החולה לרביו להתחן לפיו שיפעול עבורו
ישועה ,אבל היות שלא האמין הרופא בכוחן של
צדיקים העיז פיו ואמר בדרך היתול :תסעו אליו
וראה מה יועילו תפילותיו ואם הוא יכול לעשות
ולפעול מאומה .המשפחה עם החולה הגיעו אצל
רביו ודפקו שעריו למצוא עזר ותרופה לפש
מחמדם וגם סיפרו לרביו את דברי השחוק
והיתול אשר התעלל הרופא ,רביו צוה שהחולה
ישבות אצלו בשבת הבא ,ובליל שבת קודש בעת
שיכבו הירות ישום החולה שימות חזקות
באופן שיעלה העשן היוצא מהירות לתוך גופו
החלש ,החולה שמע לדברי רביו אף שהדבר היה
כרוך בחייו כי יודע שעשן מזיק ומסוכן מאוד
לריאה חלושה ,ובשמו עשן הירות התחיל
להתחזק מעט מעט עד שתרפא לגמרי והיה לס.
כאשר חזר לעירו ביקר אצל הרופא אשר הטה אוזן
קשבת לשימותיו ולגודל השתוממותו אמר:
שדבר זה הוא למעלה משכל אושי ואין זה
האפשרות אלא שרביו ברא ותן להחולה ריאה
חדשה כי בריאה הישה לא היה אפשר
לחיות) .ארי שבחבורה(
בשת תק"ס תמה רביו לאבד"ק קרעשוב,
כאשר משם עבר לכהן בעיר בולגריי ,בשת תקס"ח
כאשר חותו הגדול עזב את הרבות בעיר שיאווא
ועבר לאוהעל ,ירש רביו את מקומו ותמה
לאב"ד שיאווא ,בשת תק"צ עבר רביו לשמש
כאב"ד בעיר וויזשיצא והגלילות ,על מקומו של
הגה"ק ר' צבי הירש הארוויץ בן הגה"ק ר' יעקב
אב"ד קאטעלבורג זי"ע ,שם יהל רבותו ביד רמה
למשך ח' שים ,רביו סבל רדיפות רבות וצרות ,עד
שגמר בדעתו לעלות לארץ הקודש ,לחון עפרה

ולבלות שם את שארית ימיו ,כאמור התחיל רביו
לקוט צעדים וסע לעיירות שוות כדי לקבץ מעות
מאשי שלומו שתמכו בו ,אמם צדיקי דורו
הרה"ק רבי צבי מרימיוב זיע"א והרה"ק רבי
אשר מראפשיץ זיע"א יסו לפעול על רביו שישוב
ממחשבתו ולא יעלה ,כאשר טעתם בפיהם שאין
מן הדין לעזוב את כל הלווים אליו אשר עייהם
תלויים בו ,ואין לעזבם בלא רועה ,סבר רביו
וקיבל לשמוע דעתם באמרו ווי קומט מען אוז צו
זאגן דיעות ,אבער פארט זאגט מען אוז דעות,
והתפשרו בייהם שיסעו לשאול חוות דעת קדשו
של הרה"ק מרוזין זיע"א וכאשר יגזור אומר כן
יקום ,לבסוף לא אסתייע מילתא ולא סעו
להרה"ק מרוזין זיע"א ,אמם רביו בטלה דעתו
ולא עלה לארציו הק'.
בשת תקצ"ח עבר רביו להשתקע בעיר בריגל,
כאשר גם שם תיקן תקות רבות לטובת העיר,
ויהל את העיר ביד רמה ,עד יום פטירתו.
רביו החזיר שמתו הטהורה ליוצרו ביום י"ז טבת
תר"ו ושם מוחתו כבוד.
דברי תורתו דפסו בספרו שו"ת אריה דבי עילאי.
הרה"ק ר' יחזקאל שרגא האלבערשטאם בעל
דברי יחזקאל משיאווא זי"ע אמר בזה"ל :איך
קוק ישט אריין אין קיין הייטיגע ספרים ,אר
א שטייגער ווי אריה דבי עילאה ,וואס איז מקדש
ומטהר אזוי ווי גמרא ,און אין חתם סופר איז
זייער ב'טעמ'ט) .גדולת יהושע( וכמו כן סיפר הרה"ק ר'
שלמה לייב וויבערגער אב"ד יר באגאד זי"ע
שהרה"ק משיאווא זי"ע אמר :איי מסתכל
בספרי המחברים דהיום ,כי אם באריה דבי
עילאה ,שלמד תורה לשמה ,ובחתם סופר ,שכל
אות מסוגל ליראת שמים) .שיח זקים(

שאר אחריו ביו הקדושים הרה"ק ר' משולם זלמן
יהותן אב"ד בריגל זי"ע הרה"ק ר' חיים דוב אב"ד
יאוב זי"ע הרה"ק ר' אהרן זעליג אב"ד ווישיצא
הקרא ר' אהריש זי"ע ,וחתיו חתו הרה"ק ר' יחזקאל
שרגא הלבערשטאם בעל דברי יחזקאל משיאווא זי"ע
חתו ר' צבי הירש הכהן גלאץ אב"ד פאטאק שיאווא
זי"ע ,הרה"ק ר' מרדכי זילבערשטיין אב"ד האלשיץ
זי"ע
זכותו הגדול יגן עליו ועל כל ישראל אמן

ממהגי רביו
בכל יום באו לפיו ז' ילדים ואמרו ברכות השחר
והוא עה אמן אחריהם.
לקידוש לבה לבש שטריימיל ומחמת עוצם
התבוותו בעייו היו צריכין שתי אשים
להוליכו לקדשה.
כשתן משקה לבחור תן לו רק חצי כוס משום
שהוא פלג גופא.
לא אכל מצה כל ימי הפסח מלבד הכזיתים אשר
החיוב לאכול שי לילות הראשוות.
סגולה לפרסה
כתב רביו כל השומר שבת כראוי מובטח לו שלא
יחטא כל השבוע ,וזה שאמר :עשה שבתך חול
)מסכת פסחים קי"ב ב'( דשמירת שבת יהיה
באופן זה ,שיקבע בלבו קדושתה גם על ימות
החול ,ואז תהיה הפרסה רודפת אחריו ,ולא
תצטרך לבריות) .עיי שמואל(

נתנדב היום לע"נ הר"ר חיים ב״ר משה אליהו הכהן שטערן ז׳׳ל נפטר י״ז טבת תשל׳׳ז תנצב"ה
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היום מיטוואך פרשת שמות י"ח טבת חל היארצייט של הרה"ק
בעל בני יששכר מדינוב רבי צבי אלימלך ב"ר פסח זי"ע
נסתלק לגנזי מרומים י"ח טבת תר"א זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
רבינו הרה"ק רבי צבי אלימלך שפירא בעל בני יששכר ראש שושלת דינוב זי"ע נולד ביאווארניק בשנת תקמ"ג לאביו המלמד תינוקות
הרה"ק ר' פסח לאגזאם הנקרא ר' פסח יאווארניקער זי"ע ,ולאמו הצדיקת מרת איטה ע"ה .יש אמורים ששם אמו היתה רחל מינא ע"ה

רביו במשך שים רבות כאשר הג לעבור לפי התיבה
בימים הוראים היה אומר את כל פיוטי התפילה
הארוכים בעל פה .פעם הסביר את פשרה של תופעה
זו :התברר כי בילדותו סבל מכאובים עזים בעייו עד
אשר אמרו הרופאים שמאור עייו מוטל בסכה ,אם
לא ימע מקריאה לפרק זמן מסויים ,אולם בגלל
אהבת התורה שבו ,לא הפסיק ללמוד .הגיעו
הדברים לידי אביו ,שראה כי הוא מתעלם מאזהרות
הרופאים .הוציאו מביתו מספר פעמים ,כדי למוע
בעדו מלקרוא בספרים ,אך גם זה לא פעל ,שכן הוא
היה יושב בחוץ ,לא פעם בחשיכה ,תר אחר קרן אור
מזדמת וקורא .בסופו של דבר לא ותרה לאב הדואג
כל ברירה והוא הכיסו למחסן עצים להסקה ,בסברו
כי שם בודאי לא יוכל הער ללמוד ,ועייו יוכלו לוח.
אבל רביו לא ח אף לא לרגע ,פסע לכאן ולכאן
באפילת המחסן ,חיפש משהו להשביע את רעבוו
לתורה ,בסופו של דבר ,גילה מתחת לערימת העצים
ספר ישן ומאובק ,היה זה מחזור תפילה לימים
הוראים .מחוסר ברירה למד מן המחזור ,שין שוב
ושוב ,עד אשר ידע על בורין ,את כל התפילות
והפיוטים בעל פה) .היא שיחתי(
רביו היה איש אלקים ורא קודש הקדשים מושלם
בכל עיים ,כרכא דכולא ביה ,בעל מוח פלא ועצום,
וידוע כי הוי לו שי חושים במוחו ,שהיה בכחו לכוון
שי עיים פרדים בבת אחת ,אוהב ישראל בלב ופש
והג לחתום על מכתביו בחתימה "האוהב האמן
לכל ישראל ,דורש טוב לעמו" .והיה ראש הרבים
עמוד התורה ,פעל ישועות בישראל ,ואלפי ישראל
הלכו לאורו ,פעל רבות להפצת תורה הן בגלה ובפרט
בקבלה ,ולחם בחריפות גד המשכילים ובכל מקום
היה מקרב לבבות ישראל לאביהם שבשמים .תפלתו
היה באש להבה והתעוררות רב .וחיבר כמה שירי
דביקות ומהם היגון המעביר ביו שמקובל
שהלויים שוררו יגון זה בביהמ"ק.
היה תלמיד מהרה"ק ר' יהושע מדיוב זי"ע ותלמיד
מהרה"ק ר' ישראל הופשטיין המגיד מקאזיץ בעל
עבודת ישראל זי"ע ומהרה"ק ר' מחם מעדל
מרימוב זי"ע ומהרה"ק ר' אברהם יהושע העשיל
מאפטא בעל אוהב ישראל זי"ע.
הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליזעסק בעל ועם
אלימלך זי"ע היה דודה של אם רביו ,וכאשר היתה
אמו אצל דודה הבטיח לה בן שיאיר את העולם
בתורתו וקדושתו ותקרא אותו בשם אלימלך על
שמו ,וכאשר ולד לה רביו ,היה קשה לה לקרוא את
בה בשם דודה בעודו בחיים חיותו ,לכן הוסיפה לו
עוד שם צבי ,ויגדל הער ותביאהו אמו אל דודה,
אמר לה הרה"ק הרבי ר' אלימלך זי"ע" :א הערש
איז ישט קיין מלך" בכל זאת ,זה הקטן גדול יהיה
ויאיר בתורתו וקדושתו בכל העולם כולו וכן תקיים
בו.
שימש ברבות ברובאיטיש ,סטריזוב ,האליטץ
,האלאשיטץ ,מוקאטש .וכידוע בתקופת כהותו
במוקאטש הרעיש רביו עולמות לתקן פירצה של
השטאפ געז אשר שתרבב במדית אוגארן אשר
החמיר רביו מאוד על זה .ובסוף ימיו בדיוב.
חיבר הרבה ספרים יקרים מאוד ומהם בי יששכר,
אגרא דפרקא ,אגרא דהלולא ,כלי הרואים ,דברים
חמדים ,רגל ישרה ,אגרא דכלה ,דרך עדותיך ,חל

אמוים ,סדר הקרבות ,טעמי המצוות ,חדושי בי
יששכר ,מעשה השם ,פסח בחבורה ,ברכה משולשת,
אגרות שפירין ,תקות תמכין דאורייתא ,הגהות
והוספות מהרצ"א ,לקוטי מהרצ"א ,חידושי
מהרצ"א ,אזהרות מהרצ"א ,דרך פקודיך ,מגיד
תעלומה ,מעין גים ,ריח דודאים ,והיה ברכה ,ועוד.
בשם הגה"ק ר' אברהם סג"ל אטיגא זי"ע על
רביו :שהיה לרביו כ"ד שיעורין ללימוד קודם
התפלה מדי יום ביומו ,ושיעור אחד היה לכתוב
חידושי תורתו עלי ספר) .עשר צחצחות(
ומסופר שהרה"ק ר' דוד מדיוב זי"ע בו של רביו
היה אצל הרה"ק השר שלום מבעלזא זי"ע ובין
הדברים אמר הרה"ק מבעלזא זי"ע שספר מעיין
גים ספרו של אביו איו ספר ,וכמובן שר' דוד'ל היה
חלישות הדעת מדיבורים אלו ,אך כשהרה"ק
מבעלזא זי"ע ראה את פליאת הוכחים על הדברים
גילה את פירוש של דבריו ,דלפי שבעל הבי יששכר
הוציא את ספרו מעיין גים לאור עולם חלה מאוד
רח"ל והרופאים לאו למצוא את סיבת חליו שעל פי
חכמת הרפואה היה כל גופו בריא ושלם עד שהוכיחו
שדבר מה מעיק על ליבו ורפואותו הוא שיסיח את
דאגתו לאחרים ,ואז הוציא לאור את ספרו מעיין
גים ולכן בספר זה שפך את ליבו גד המשכילים וזה
היה כוותו שאיו ספר אלא "א שטיק הארץ
ווייטאג".
ואודות קדושת ספרו של ה"בי יששכר" יש לציין
העובדא ,שפעם השתוקקו שים מגדולי תלמידיו
של הרה"ק בעל הדברי חיים מצאז זי"ע לראות את
עבודת הקודש של רבם הגדול בראש השה לפי
התקיעות הציצו לתוך חדרו וראוהו יושב ועוסק
בספר בי יששכר ,ואח"כ בשלחו הטהור אמר
הרה"ק מצאז שהחסידים כיום משגיחים על מעשי
רבותיהם וזה שעייתי בספר בי יששכר הוא משום
שאיי מעיין בספר שלא חיבר ברוח הקודש ,וספר
בי יששכר הוא כולו על פי רוח הקודש) .פיי תורה
וחסידות(

טרם הסתלקותו דיבר הרבה מעין שפתותיו דובבות
בקבר ,שאם האדם זוכה שפתותיו דובבות בתורה גם
בקבר ,והראה על שפתותיו הק' ואמר" :אוי וועלען
די לעפצן רעדן" .וגם אמר תורה על הפסוק וְ ַא ָתּה
ָתּבוֹא ֶאל אֲ ב ֶֹתיָך ְבּשָׁ לוֹם ִתּ ָקּבֵ ר ְבּשֵׂ יבָ ה טוֹבָ ה האמר
באברהם אביו ע"ה) ,פרשת לך לך ט"ו ט"ו( ור"ת "טבת"
תקבר בשיבה טובה.
סתלק לגזי מרומים בגיל ח שים ח"י טבת תר"א
ומוחתו כבוד בעיר דיוב .רביו פקד בצוואתו ,שלא
יבואו לפקוד את ציון קדשו ביום היארצייט
שלו) .עבודת עבדה(
שאר אחריו ביו הק' הרה"ק ר' דויד בעל צמח דויד
זי"ע שמילא מקומו בדיוב] .ראיתי בספר אחד
שרביו זי"ע בא לבקר את בו הר"ר דוד זי"ע כאשר
חלה ופל למשכב וציוה עליו רביו להוסיף לעצמו
אות י"וד אל שמו ויקרא שמו דויד ,וישאלהו היכן
מרומז זה הדבר? והשיב כי כן מציו מזה הסגולה
בדברי חז"ל :יהב ליה ידיה ואוקמיה) .מסכת ברכות ה'
ב'( רצה לומר :כי הוסיף לו אות י"וד אל שמו עדה"כ
השם עליהם יחיו וזהו גם כן מצד הסגולה ולזה קראו
שם ספרו צמח דויד מטעם ה"ל )טעמי המהגים([ הרה"ק

נתנדב היום לע"נ הרה"צ רבי מרדכי סג"ל לאווי ב"ר משולם פייש
מטאהש בעל עבודת עבודה זי"ע נפטר ח"י טבת תשנ"ח תנצב"ה

ר' אלעזר מלאצוט זי"ע והרה"ק ר' שמואל
מפרמישלא זי"ע .זכותו הגדול יגן עליו ועל כל ישראל אמן
מקובל בידיו בשם זקיי מהרצ"א זי"ע בעל בי
יששכר ,כי ילמדו גמרא בבוקר קודם התפלה ועל ידי
זה יש עלייה לתפילתיו למרום על ידי המלאכים
ושאי הכסא .כי מ'יכאל ג'בריאל ר'פאל א'וריאל
ר"ת גמרא) .דברי תורה(
תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגו כי חוק לישראל
הוא משפט לאלקי יעקב :ואפשר לומר כי מובא
בספה"ק בי יששכר :במה שאו מקבלים עליו דיי
החכמים וגזירתם בזה או מראים כי יש ביד
החכמים גם כח להעביר מעליו ולבטל כל גזירות
קשות ורעות בבחית ותגזר אומר ויקם לך )איוב
כ"ב( .וזה פירוש הכתוב כי חוק לישראל ,כשאו
מקבלים עליו גזירת חכמים ובי ישראל מקיימים
החק שתו להם חכמים ,אזי או ותים להם כח,
משפט לאלקי יעקב ,שיש להם כח להיות צדיק גוזר
והקב"ה מקיים שהם פוסקים המשפט לאלקי יעקב
מה שהקב"ה צריך לקיים) .חלי יהושע(
כפרות עוות בברית מילה
בשם הרה"ק ר' שלמה מקארלין זי"ע שיש מדרש:
שכל העומדים אצל כסא של אליהו הביא ז"ל בשעת
הברית תכפרו עוותיהם ,דאליהו הוא מלאך
הברית ,ואמר להקב"ה שאיו יכול לסבול אם
העומדים אצל הברית המה בעל עבירה .וא"ל
הקב"ה אי מוחל לכל העומדים שם ולא תצטרך
לקאות קאת ה' צבאות .ואמר עפי"ז רביו זי"ע
שזה הפי' תחת אשר קא לאלקיו :כי פחס זה
אליהו ,ומדתו קאה .ע"כ ויכפר על בי ישראל ,כי
לא יכול לסבול חוטאים סביביו) .אגרא דפרקא(
מחלוקת לשם שמים
האיך ידע האדם האם כוותו הוא לשם שמים? תו
רביו סימן ,שיבדוק עצמו האם בגשתו למצוה אחרת
גם התלהב פשו באותה אש להבת שיש לו לעין
המריבה ,האם בוערת בו אש התלהבות גם לעין
עטיפת הטלית ולבישת התפילין ,באותה מידה של
המחלוקת ,ואם לא כן ,סימן הוא שאין כוותו
במחלוקת לשם מעלה כלל וכלל .ולכך מציו בקרח
ועדתו שזלזלו במזוזה וציצית.
יגוּה
ָשׁבָ ה בַ גּוֹיִם ל ֹא ָמצְ ָאה מָ וֹחַ כָּ ל ר ְֹדפֶיהָ ִה ִשּׂ ָ
ִהיא י ְ
בֵּ ין הַ ְמּצָ ִרים )מגילת איכה א' ג'( עס איז באקאט די מימרא
אין די גמרא אויף מוח דער טאטע פון שמשון
הגבור ,אז :מוח עם הארץ היה מוח איז געווען אן
עם הארץ ]א"ר חמן מוח עם הארץ היה דכתיב :וילך מוח אחרי אשתו
)שופטים י"ג י"א( )מסכת ברכות ס"א([ קען מען דאס דערמיט
מרמז זיין אין דעם פסוק :היא ישבה בגוים ,די אידן
געפיען זיך אין גלות צווישן די גויים ,לא מצאה
מוח :זי האט ישט געטראפן צווישן די גויים אפילו
אייעם וועלכער זאל זיין א "מוח" דאס מייט אן
"עם הארץ" וועלכער זאל ישט וויסן דעם אייציגע
מאמר וועלכער יעדער גוי ווייסט ,אז :כל המיצר
לישראל עשה ראש )אמר רבא אמר רבי יוחן כל המיצר לישראל עשה
ראש ,מסכת סהדרין פרק חלק ק”ד( ווער עס מאכט עג פאר אידן
דער ווערט א פירער ,און דערפאר :כל רדפיה
השיגוה בין המצרים ,אלע וואס יאגן איר ,מאכן איר
עג) .בי יששכר(

צו באקומען טעגליך די יארצייטען אימעלט צו
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היום דאנערשטאג פרשת שמות י"ט טבת חל היארצייט של הרה"ק

מרודניק נכד הרה"ק בעל נועם אלימלך מליזענסק זי"ע
רבי אלימלך ב"ר מנחם ישכר דוב זי"ע
נסתלק לגנזי מרומים י"ט טבת תר"ט זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
רבינו הרה"ק רבי אלימלך ווייסבלום מרודניק זי"ע נולד בערך בשנת תקצ"ט לאביו הרה"ק ר' מנחם מענדל ישכר בער מפשעווארסק זי"ע בן הרה"ק ר' אלעזר מליזענסק
זי"ע בן הרה"ק הרבי ר' אלימלך ראש שושלת ליזענסק בעל נועם אלימלך זי"ע .ולאמו הרבנית הצדיקת מרת שיינדל ע"ה נכדה של הרה"ק ר' משה מפשעווארסק זי"ע

רביו היה איש צדיק וקדוש ,מהצדיקים
המפורסמים בדורו ובעל מופת פלא בכלל ,ובפרט
לפעול ישועות לחשוכי בים.
וסיפר שהיה דרכו לסוע בכל שה למדית
אוגארין ,ובדרך באו אליו אשים ושים בבקשות
שוות וביותר שים עקרות להפקד בזש"ק ,וכאשר
הבטיח לכל אחד תקיים ,כי היה דרכו אשר טרם
סיעתו מביתו היה סופר ומוה את הסכום הילדים
אשר יקבל אתו באמתחתו לחלק לעקרות כך וכך
זכרים וכך וכך קבות.
פעם אחת בחזרתו מאוגרין בעודו בדרך באה לפיו
אשה אחת בבקשה שיבטיח לה שתפקד בזש"ק
ותה לו פדיון הגון ,ויאמר לה רביו :מה אעשה לך
כי אחרת המועד ,כי כעת לא שאר לי עבורך רק
קבה אחת והיא סומא באחת מעייה אם תרצי קחי
לך ,והאשה סברה שרביו אומר כן בדרך הלצה,
ותרצה אבל כן תקיים לה) .מגדיל ישועת מלכו(
רביו עסק הרבה במצות פדיון שבויים ,ולפרס
אלמות ועיים סתרים ,והיה גילו אליהו הביא ז"ל
מתי שירצה ,כך מעיד עליו רבו הרה"ק ר' פתלי צבי
מראפשיץ בעל זרע קודש זי"ע ,וכמו כן אמר הרה"ק
ר' דוד מדיוב זי"ע :שאליהו הביא ז"ל היה רגיל
להיות אורח אצלו .וכן אמר פעם הרה"ק ר' חיים
האגער מקאסוב בעל תורות חיים זי"ע :אויף דעם
רבי אלימלך'ס קידער]הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליזעסק זי"ע[ זאגט
די וועלט אז זיי האבין גילוי אליהו ,ואילו על אברך
ר' אלימלך רידיקער ,זה יודעים או על כך ביחוד.
ומסופר דכשהגיע הדברים לאזי רביו ,עה ואמר:
בעיירתי יש שואב מים הקרא בשם אליהו,
וכשמביא לי במוצאי שבת מים מן הבאר ]כון לציין שו"ע
או"ח רצ"ט סעיף י' בהגה"ה[ ואכי משלם לו עבורם ,יש ועליו
לתת לי עודף ,וכרגיל תלויה אמתחתו על צוארו
ומוחת על לוח לבו ,והה מגלה לפי לבו ופורט לי
מעות מאמתחתו ,ולזה הגילוי אליהו אי זוכה.
מעתה הוסיף רביו ואמר :תאמרו להר"ר הק'
מקאסוב ,כי באם ישים לפיו הק' מחסום ,ולא
ישוחח אודותיי ,מוטב .ואם לאו ,כי אז ואף אי
אפתח את פי ואגלה ממסתוריו) .מערכת ווישיץ(
בילדותו סע רביו ביחד עם אביו הק' כמה פעמים
להרה"ק ר' מחם מעדל מרימוב זי"ע .וסיפר
שפעם אחת שהיה רביו באותו תיוק כבן ו' שים
ברימוב עם אביו ,והיה שם איש אחד שהחמיר על
עצמו שלא לדבר בשבת קודש רק בלשון הקודש.
וכידוע שבבית הרה"ק מרימוב זי"ע היה מצא שם
שעון גדול שמצלצל בכל שעה ושעה כמספר השעה
כן מספר הקולות שהשעון היה משמיע ,ושאל אותו
האיש המדבר רק בלשה"ק :כמה לקה הזייגער?
עה אותו רביו :עשר מכות! והרה"ק מרימוב זי"ע
התבדח מאוד לתשובתו היצחת של תיוק .וכעבור
זמן מה ,שלח הרה"ק מרימוב זי"ע מתה לרביו
ראצימארי בעקיטשע ,ורשם במכתב המיוחד ששלח
בהזדמות זו לאביו הק' עבור בו החכם.
רביו הג כמו רבו מרימוב שבכל יום חמישי ביומא
דשוקא הלך והשגיח על המדות והמשקלות אם הם
על צד היותר טוב .מחמת עוותותו הגדולה לא יהל

תדב היום לע" הר"ר משה
פייביל ב"ר מאיר
פטר י"ט טבת תרע"ח תצב"ה

עדה הקדושה והיה מכתת רגליו להסתופף בצלם של
צדיקי דורו אשר כולם כבדוהו והעריצוהו עד מאוד.
ומהם הסתופף בצל הרה"ק ר' פתלי צבי ראש
שושלת ראפשיץ בעל זרע קודש זי"ע ,ואחר
הסתלקותו בי"א אייר תקפ"ז סע לחתו וממלא
מקומו הרה"ק ר' אשר ישעיה ליפמאן בעל אור ישע
מראפשיץ זי"ע .והיה מקושר להרה"ק ר' אליעזר
הורוויץ מדזשיקוב זי"ע והיה בידידות רבה עם
הרה"ק ר' חיים האלבערשטאם ראש שושלת צאז
בעל דברי חיים זי"ע ,ועם הרה"ק ר' צבי יוסף
מרודיק זי"ע שהיה קראים בין החסידים הסגל
חבורה.
וסיפר פעם סע רביו בפרשת לך לך להרה"ק ר'
אליעזר מדזיקוב זי"ע ובעת עריכת השלחן אמר
הרה"ק מדזיקוב זי"ע תורה ,ואמר :וַיִּסַּ ע ַא ְב ָרם
הָ לוְֹך וְ ָסוֹעַ ַהנֶּגְ בָּ ה) .פרשת לך לך י"ב ט'( אברם קרא הצדיק,
כשהצדיק וסע זהו ויסע אברם ,אז הלוך וסוע
הגבה ,וסע השכיה עמו ,הגבה בגימטריא אד-
י .ואמרה זאת ברמז על רביו .ובזמן שהיה שם רביו
קבל קוויטליך מהאשים דשם שתו לו ,והרה"ק ר'
מאיר מדזיקוב בעל אמרי ועם זי"ע היה לו קצת
חלישת הדעת מזה .אמר לאביו :טאטע אויב זאגסטו
אזי תורה ,בודאי הרה"ק מרודיק לוקח קוויטליך!
השיב הרה"ק מדזיקוב :איי זוכר שאמרתי כן.
והזכירו ,אמר עוד הפעם שאיו זוכר ,אבל אם
אמרתי מותר לו ליקח קוויטליך) .דמשק אליעזר(
וסיפר הרה"ק ר' איציק'ל מפשעווארסק זי"ע :פעם
אחת בא רביו אל הרה"ק ר' ישראל מרוזין זי"ע
וביקשו הרה"ק מרוזין שיספר לו איזה דבר
מראפשיץ? ועה רביו שבראפשיץ ,הוג לקדש
בצפרא דשבתא על יין שרף ולא על היין ,שאחרי יין
שרף עסט זיך געשמאק! ]היי"ש מעורר התיאבון לאכילה[ עה
לעומתו הרה"ק מרוזין :ידעתי שהראפשיצער
חסידים המה חכמים אולם לא ידעתי עד כדי כך) .בודאי
טמוים בדיבורי קודש דברים גדולים מאוד שלא זכיו להבים ולעמוד על סודם(

פעם אחת היה מעשה פלא אצל רביו שהיה בסוף
זמן קידוש לבה ולא ראתה הלבה כל הימים הללו,
ובעת שישב רביו בסעודת מלוה מלכה ,פתח פה
קדשו ואמר :אם יתו מעות לקות קדרה עם מעד
)משקה של מי דבש( אזי תהיה לבה ,וכאשר שמעו דברי
רביו ,תן כל אחד מעות שיקו קדרה עם מעד,
בגודל אמותם שבודאי כן יהיה .והיה שם איש אחד
שאמר שהוא איו צריך ליקח חבל עמהם ולהשתתף
בתית מעות ,שאם תהיה לבה יקדש הוא גם כן,
וביי לביי שלח שליח לקות המעד ,והאיש ה"ל
אשר לא רצה להשתתף בתית מעות ישב גם כן
להמתין על קידוש לבה ורדם .וכשהביאו המעד
ראית הלבה ויצאו החוצה וקדשו את הלבה ברוב
שמחה ,וכשחזרו להבית המדרש הקיץ את עצמו
האיש ה"ל משיתו ושאל אם יש כבר לבה? ואמרו
לו שעכשיו קדשו את הלבה ,ויקם האיש ורץ
החוצה לראות אם יש עוד הלבה ,וראה שהמטר
והגשם יורד בשפע רב ,ותקיים בו באיש
ההוא ,וְ חֶ ְסרוֹן ל ֹא יוּכַ ל ל ְִהמָּ וֹת )קהלת א' ט"ו( שמו
חביריו לדבר מצוה ולא מה עמהם) .גדולת יהושע(

וסיפר בכ"ה מרחשון בשת תקצ"ט סתלק לגזי
מרומים דודו הרה"ק ר' פתלי מליזעסק בעל אילה
שלוחה זי"ע שהיה הכד הראשון של הרבי ר'
אלימלך זי"ע ולא מצאו לו מקום באוהל בקרבת
הצדיקים] .ביו של הרה"ק הרבי ר' אלימלך זי"ע שהסדר שם באוהל הוא
שהרבי ר' אלימלך טמון באוהל בפי עצמו ,ובחדר החיצון טמו ביו הקדושים .ואף
אחד לא הביאו בפים ליקבר בחדר הפימי שם שוכן הועם אלימלך זי"ע[ כיון

שלא מצאו מקום באוהל לר' פתלי ,עמד לו רביו
לכבוד דודו ,והכריז בפי הצדיקים שוכי ארץ
שבחדר החיצון :אם תפו מקום להרבי ר' פתלי
מוטב ,ואם לאו אכיסו בפים אצל הזיידע ,הרבי ר'
אלימלך ,והוא אפילו לא יקפיד על כך! ואכן תיכף
תפה מקום לכבודו וטמו שם גופו הקדוש של ר'
פתלי) .פיי תורה וחסידות(
כדרכם של צדיקים רבים היה רביו גם כן לכתת
רגליו ממקום למקום ,ופעם אחת כתת רגליו לעיר
סוקלוב וסתלק שם בפתע פתאום לגזי מרומים
ביום י"ט טבת תר"ט ושם מוחתו כבוד ובו שם
אוהל על קברו.
שאר אחריו בו הרה"ק ר' אלעזר מריישא בעל משה
למלך הקרא ר' אלעזר ריישער זי"ע
סיפר שי"ח שים האחרוים של הרה"ק ר' אליעזר
מדזיקוב זי"ע לא טבל במקוה ,כי אם פעם אחת
בשה ,ביום י"ג מדות .ולבישת החלוק לכבוד שבת
היתה אצלו במקום הטבילה במקוה בערש"ק ,שאז
היה מכוין הכווות והיה לו עליית שמה ,ובתוך
השבוע שסתלק רביו ,והעלימו ביו הקדושים
בשורה רעה הזאת ממו כי אהב את רביו חיבה
יתירה .כשהגיע יום ערש"ק היה תור בו הרה"ק ר'
מאיר מדיזקוב זי"ע להביא לאביו החלוק ,וכאשר
לבש החלוק לכבוד שבת אח ואמר :אה! מייליכעל
רידיקער לייכט שוין און לעכטיגען גן עדן! יצא
האמרי ועם ואמר לאחיו הק' :דער טאטי ווייסט
שוין אלעס) .שיח זקים( זכותו הגדול יגן עליו ועל כל ישראל אמן
מתורתו של רביו
מין להם לצדיקים שדורשים תמיד התוכחות
שבתורה לטוב ומהפכין אותם לברכות ,והיכן יש
להם רמז בתורה על זה? הוא מרמזת בפרשת כי
תבוא קודם כל הארורים והתוכחות הכתובים שם,
בפסוק וכתבת על האבים את כל דברי התורה הזאת
באר היטב ,דהייו שהקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו
היה מצוה ע"ז לאדון כל הביאים משה רביו ע"ה
שבעת כתיבת הדברים דברי התורה הייו דברי
תוכחות כי דיבור הוא קשה .אזוי באופן כזה באר
היטב ,הייו שיהיה כח בעוסקים בהם לבאר אותם
לטוב) .דבש השדה(
סגולה ועין הריקודים לפי הכלה
אמו של רביו היתה פעם חולית מסוכת ל"ע וכבר
ראו עליה סימי גסיסה ,באותו שעה עברו שם חתן
וכלה ,וקראם רביו לתוך החדר ששכבה אמו ,ורקד
לפי הכלה ,ומיד הוטב לאמו .ע"כ ומוסיף על זה
הרה"ק ר' יעקב לייזער מפשעווארסק זי"ע :אולי
עשה זאת רביו בתורת סגולה ,או אולי הוטב לה
בזכות שעשה המצוה במסירות פש שאפילו בשעה
כזו הסיח דעתו מצערו ושימח חתן וכלה) .י"ג אורות(

די גרעסטע סגולה לכל ענינים איז צי טיהן לטובות נשמת צדיקים ,פאר בלויז  $18קענט איר האבען די
זכות היום פאר הצלחה בכל ענינים ,אדער לע"נ אייערע קרובים וכד' און פאר  $26די זכות היום איבער די
וועלט וואס ווערט געזעהן ביי טויזענטער מענטשען א יעדען טאג רופט שוין 1866-368-6724
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היום פרייטאג עש"ק פרשת שמות כ' טבת חל היארצייט של הרה"ק

מבריד ,הנקרא דער ברידער רבי רבי אהרן צבי ישראל חנינא זי"ע
נסתלק לגנזי מרומים כ' טבת תרמ"ג זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
רבינו הרה"ק רבי אהרן צבי טערקעלטויב האדמו"ר מבריד הנקרא דער בריד'ער רבי זי"ע נולד בערך בשנת תקע"א
בעיר פשעמישל גאליציא לאביו הצדיק נסתר הרה"ק ר' ישראל חנינא אכסלראד זי"ע

רביו מסופר שבעת שהיתה אמו ע"ה הורתה
בקדושה עמו ,הלכה לפי הרה"ק ר' יעקב
יצחק הורוויץ בעל החוזה מלובלין זי"ע כדי
להתברך ממו בברכתו הקדוש ,ובהכסה
לפיו עמד אז הרה"ק החוזה זי"ע מכסאו
ואמר :אי עומד מכסאי בשביל השמה
הקדושה והרמה אשר הורתה ,ובירכה אז
שתזכה לזרע ברך ה' ושיהיה מצדיקי הדור.
רביו היה איש מופת
קדוש וטהור בעל מדריגה
גאון גדול בגלה וסתר
מתמיד עצום ישב בלי
הפסק על התורה ועבודה
בדביקות פלא בכפר בריד
עשרים שה ואחר כן תקע
אהלו לעיר מוקאטש,
ורבים סעו לאורו.
בימי חורפו הסתופף בצל
השר בית הזוהר הרה"ק ר'
צבי הירש אייכעשטיין
בעל עטרת צבי מזידיטשוב
זי"ע ולאחר הסתלקותו
ביום י"א תמוז שת
תקצ"א המשיך להסתופף
בצל אחי רבו הרה"ק ר'
אייכעשטיין
משה
מסאמבור בעל תפלה
למשה זי"ע ,וגם היה
מתלמידי הרה"ק ר' מאיר
מפרעמישלאן זי"ע והתהג עצמו בכמה
דרכים כמו רבו מפרעמישלאן זי"ע כגון
להשיב ולומר דיבורים באופן גלוי מאד מתוך
רוח הקודש ששרתה עליו ,כמו כן הסתופף
שה תמימה אצל הרה"ק ר' דוב בעריש
מאלאסק זי"ע וגם החזיק את עצמו מתלמידי
הרה"ק ר' יעקב יצחק הורוויץ בעל החוזה
מלובלין זי"ע ,ואף שהיה רק ילד בעת
שסתלק החוזה זי"ע אך אמר שהיות
שתברך ממו כמובא לעיל ,ובזכותו זכה
להגיע למדריגות קדושות ע"כ ראה בזה
כאילו שהוא תלמידו.
בעודו בעוריו היה רביו שוחט ובודק בכפרים
במחוז מארמארש ובישוב קאפאיע בגלילות
סעליש סמוך לעיר חוסט .וסיפר מעשה פלא
כשבא רביו לכפר קאפאיע לשחוט עופות
עבור התושבים ראו בי הכפרים שהעופות
רגילים לרוץ לקראתו ופשטום לפיו צוארם,
כאילו שהמתיו כבר שיזכו לישחט על ידי
רביו זי"ע ,והתחיל לספר פליאה זו לעוד
אשים עד שהגיע הדבר לאזי הגה"ק ר'
שמואל שמעלקא מסעליש בעל צרור המור
זי"ע שהישוב קאפאיע היה בגלילתו ,וביקש

פתאום ממקומו ולבש את חלוקו העליון,
ושא את רגליו והתחיל לילך לבדו במהירות
רבה ,והיות שהיה דרכו לילך בלי משמש לכן
רץ אחריו יהודי אחד ,וראה איך שהלך רביו
במהירות בין השדות והכרמים מחוץ לכפר
עד שהגיע לשדה אחת וראה שם איך שהיו
שי אשים צים בייהם ,יהודי עם שכיו
הערל ,והרים היהודי את ידו והיה מוכן
להכות את שכיו הגוי ,בטעו שהוא גזלן
וגוזל ממו תמיד .והמהלך אחר רביו שמע
אז ,שרביו יגש אל היהודי והפציר בו
שיעזוב את הערל ולא יגע בו ,אבל דבריו לא
הואיל מאומה ,ואז אמר לו רביו :תדע בי
שאי רואה שבלילה הזאת ימות הגוי ,ולכן
אם אין אתה מיחו מלהכותו עכשיו ,אז
יעלילו עליך למחר שאתה גרמת את מיתתו,
ואחריתך יהיה מר וקשה ,לכן שמע בקולי
ואיעצך שתעזוב אותו למען ילך על מקומו
בשלום ,ובזה תציל את עצמך מסכה גדולה,
וכמובן שהיהודי בשמעו דברים אלו יוצאין
מפי הצדיק אז שמע בקול רביו ,ועזב את
שכיו הערל ולא הכה אותו ,ומן המותר לציין
שמדברי רביו לא פל דבר ארצה ,ובאמצע
הלילה מת הגוי הזה וככה יצל היהודי
מסכה גדולה.
בשת תרמ"ג חלה רביו ,הלך הרה"ח ר'
פחס שלעזיגער ז"ל הגבאי של החברא
קדישא דקהילת מוקאטש לבקרו ,ובין
השיחים שאל לו רביו :אמור א לי היאך
הוא בעת שפטר רח"ל אדם בשבת קודש
וגופו שובת אז בביתו בכל יום השבת ,ואם כן
מה הוא עושה בכל השבת? והשיב לו הגבאי
שבאמת איו יודע מה להשיב ,על זה אמר לו
רביו :תדע כי לומדים כל ששה סדרי משה
בעל פה ואז יש לו להמת מה ללמוד.
וכשסתלק רביו לגזי מרומים בליל שבת
קודש פרשת שמות כ' טבת בהיותו בן ע"ב
שים ,הביו על מה היה רביו מרמז אז ,ומה
עמקו מחשבותיו ודיבוריו הקדושים זי"ע.
היות שהיה אז שלג גדול לא היה באפשרות
לקברו מיד במוצאי שבת המתיו עד יום
ראשון ,והספידוהו אותו הרה"ק בעל שם
שלמה ממוקאטש זי"ע ומוחתו כבוד בעיר
מוקאטש.
שאר אחריו ביו :הרה"ח ר' אברהם יצחק
ממוקאטש ז"ל ,הרה"ק ר' דוד יוסף
ממיידאן זי"ע הרה"ח ר' משה יעקב
מוואלאווע ז"ל ,הרה"ח ר' אפרים משה ז"ל,

שיבוא השוחט אליו ורוצה לראות את החלף
שלו ,וכשבא רביו לפיו הסתכל על החלף
וראה בעייו הקדושים איך שמאיר על החלף
השם ה-וי"ה ברוך הוא ,ובראותו דבר זה
בהל מאד ,וחלק לרביו כבוד גדול והפציר
מרביו שאדם גדול וקדוש כמותו ראוי
להפסיק מאומות השחיטה ולהתהג כפועל
ישועות כראוי לו באמת ,ואמר בזה"ל :א איד
ווי אייך דארף עמען
)כפי
קוויטלעך!
יוה(
כמו כן יעץ לו
הרה"ק ר' חיים
האלבערשטאם ראש
שושלת צאז בעל
דברי חיים זי"ע בעת
שרביו עבר לצאז
להסתופף בצלו הק',
ואמר לרביו שיסע
לאוגארין ולהתהג
כאדמו"ר
שמה
ופועל ישועות ,אמם
עם כל זאת סירב
בגודל
רביו
עוותותו לקבל עול
אדמור"ת עד שפעם
אחת הלך רביו על
הדרך לפות בוקר
ם
לאחד הכפרי
לשחוט עבורם ,שמע איך ערל אחד אומר
לחבירו :הה זה עובר לפיו היהודי ,אמם
חבירו השיב לו :שאין זה יהודי רק זהו
השוחט .וכשמוע רביו דברים אלו ,הבין
שהוא רמז לו מן השמים להפסיק מאומות
השחיטה ,ובוסף להפצרת רבותיו הק'
החליט בדעתו שהגיע אכן הזמן לשמוע
לעצתם והתחיל לקבל פתקאות ולהג כפועל
ישועות לרבים כראוי לו ותפרסם שמו בכל
הסביבה כבעל רוח הקודש אמיתי באופן גלוי
מאד ולבעל מופת גדול ורבים וטובים התחילו
לסוע אליו לבריד) .כפי יוה(
הרה"ק ר' יחזקאל האלבערשטאם בעל דברי
יחזקאל משיאווא זי"ע שלח חסידיו שבאו
מסביבות בריד לרביו ,ואמר להם :למה
מטריחים אתם את עצמכם לבוא אלי הלא יש
אצלכם הצדיק מבריד אשר כדאי לסמוך
עליו ,לכו אליו ותוושעו ממו בכל העיים.
ולאחר מכן תקע רביו אהלו לעיר מוקאטש,
והיה שם בידידות רבה עם הרה"ק ר' שלמה הרה"ק ר' ישראל שלום טויב שו"ב ומו"ץ
שפירא ראש שושלת מוקאטש בעל שם שלמה בבערעגסאז זי"ע
זי"ע .אירע פעם אחת באמצע היום ,בעת זכותו הגדול יגן עליו ועל כל ישראל אמן
שהיה רביו עסוק בעבודתו בקודש ,קם

תדב היום לע" הרה"ח ר' פרץ מוצקין בעל משפיע חב"ד מאטריאל ב"ר יהודה לייב ז"ל פטר כ"א טבת תשמ"ב תצב"ה
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