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  מדאמבראווא הרה"ק של היארצייט חל שבט ז'
  זי"ע מרדכי דוד ב"ר צבי הירשרבי 
 זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמן תר"ג ז' שבטנסתלק לגנזי מרומים 

והעיד עליו רבינו הרה"ק רבי מרדכי דוד אונגאר מדאמבראווא זיע"א נולד בשנת תק"ל לאביו הרה"ק רבי צבי הירש זיע"א שהיה מתפרנס במסחר מכירת יין, 
הרי הוא מייחד יחודים עילאים כמו שייחדו הראשונים בשעת התפלההרה"ק החוזה מלובלין זי"ע: דבשעה שר' צבי מודד יין בשביל הקונים, 

רביו היה איש קדוש מאוד, ישב ועסק בתורה 
ועבודה בקדושה וטהרה, אבל יען לא רצה 
ליהות מידי בשר ודם היה מתפרס מיגיע כפו 
ותפת אומות אבותיו לסחור עם ייות, גם שמו 

תדיר וכיוי "אוגער: תהווה לו בגלל מסעיו 
להוגריה כדי להביא יין טוב והיקר שעשה שם, 
הלכך קראו לו אוגאר לשון ופל על לשון 

 אוגארן.
כשהגיע לפרקו שא להרבית הצדיקת מרת חיה 

  שרה ע"ה בתו של גביר מטשמלוב
רביו היה תלמיד מובהק מרבו הרה"ק בעל 
החוזה מלובלין זיע"א, כמו כן הסתופף רבות 

  מקאזיץ בעל עבודת ישראל זיע"א.אצל המגיד 
ברבות הימים סמך רביו לאדמורו"ת על ידי 
רבו החוזה, וודע כגאון וקדוש. ורבים הלכו 

  לאורו.
וסיפר: פעם אחת ביום טוב היה רבו החוזה 
זי"ע יגע מעבודתו והלך לחדרו לוח, וצוה 
לרביו תלמידו להיות השומר אצל הדלת שלא 

בעת שהיה שומר ראה יכס שום אדם לחדרו, ו
בפתע פתאום שלשה בי אדם שיוצאים מחדרו 
של החוזה, ובהל רביו מאוד מזה, ואמר 
להחוזה בהתצלות שלא ראה כלל איך כסו, 
ואדרבה שמר היטב שלא יכס שום אדם, ופלא 
אצלו איך כסו לחדרו? אמר לו החוזה: 
שהשלשה אשים אלו היו אברהם יצחק ויעקב, 

לי גוט יום טוב, אבל בראותם שאי ובאו לומר 
עייף לא רצו להטריח אוצי, ועל כן יצאו. ושאל 
אותו החוזה: האם ראית את פיהם? עה 
רביו: את האמצעי לא ראיצי כל כך בטוב, אמר 

על פחד  [אויף פחד יצחק האסטו ישט געקעט קוקן]:לו החוזה
  (שיח זקים)  יצחק לא יכולת להסתכל.

לרביו מסחר של יין בערו, כזכר לעיל היה 
והיה וסע בכל שה למדית אוגרין בשביל 
מסחרו, וכשאר ידע כי רבו החוזה לא ישתה יין 
רק מה שברור לו שעשה על ידי ישראלים, לכן 
בעת שהיה באוגרין צוה, שיעשו לו שם שי 
ביטלעס יין טוב עבוד הרה״ק מלובלין והוא 
עמד בעת העשיה, שעשה על 

כשרים, ושמח מזה כי היה בטוח  דיםיהו ידי
ידיו,  ייו מעשה החוזה ישתה אשר

ללובלין לקח עמו שי הבקבוקים   סע וכאשר
לרבו הקדוש. וכאשר בא ללובלין  יין למסרם

וודע לו כי היהודי הקדוש מפשיסחא גם כן 
בדעתו ליתן בקבוק אחד   בלובלין הסכים

להיהודי הקדוש והבקבוק השי לרבו, אבל 
היהודי הקדוש לקח בידו היין  כאשר
שהוא סך ולא רצה לקבלה, ויתמה רביו   אמר

מאוד כי היתכן לומר סך על היין שעשה בעצמו 
ושמר אותו עד שבא לביתו ושאר בעצמו בוך 
בעין הזה לכן רץ תיכף עם הבקבוק השי 
להחוזה מלובלין למען לשמוע דעתו הקדושה, 

ו לקידוש על וכאשר תן היין להחוזה צוה לשמר
שבת קודש, ובליל שבת קודש כאשר החוזה 

יין כשר הוא   קיבל הכוס אל ידו לקדש אמר:

אבל כבר הורה בו חכם ולא רצה לקדש עליו 
  [החוזה הרגיש אפילו הוראת חכם] (מגדיל ישועות מלכו)

לו רבו החוזה זי"ע לרביו:   יום אחד קרא
ואמר: שמעי א ר' מרדכי דוד'ל, לדאבוי 

ה אי עליך שבזו השה אחר חג הפסח רוא
תסתלק מן העולם, ע"כ טוב הדבר שתבא 
ללובלין באותו פרק, רביו קיבל הגזירה 
באהבה, ובהגיע הזמן המוגבל סע ללובלין עם 
בו הרה"ק ר' יוסף זי"ע, ולקח אתו את הקיטל 
שלו, רביו לא אכל ולא שתה ומיעט מאד 

בתפילה בשתו משך כל הזמן, רק עסק בתורה ו
בכל עת ושעה עד שעל ידי כך חלש ופל 
למשכב. כששמע רעו ועמיתו הרה"ק היוד 
הקדוש מפשיסחא זי"ע שהוא שוכב על ערש 
דוי, הלך לבקרו עם אחוזת מרעהו, בתוך שיחתו 
ודע היוד הק' שרביו יושב בתעית וודד שיה 
מעייו. והבין כי יש דברים בגו, ביקש את כל 

את החדר ויוותר הוא לבדו עם הוכחים לעזוב 
רביו. ורביו גילה לו את אשר אמר לו החוזה 
זי"ע. עה היוד הק' ואמר: האזיה ידידי, אין 
אי רואה עליך שום דבר רע כלל, קום ושתה יין 
שרף לחיים טובים ולשלום ובעזר השי"ת 
תתרפא ותחי. הפסיק רביו את צום תעיתו 

לילה ההיא  לאלתר ושתה מעט יי"ש. באישון
בשעת שתים אחר חצות, שמע בבית החוזה 
שר' מאטיל שעקער שדירתו היתה באותו בית 
עשה פתאום שכיב מרע רח"ל, כשהזכירו שמו 
"מרדכי דוד בן מושקא" לפי החוזה אמר: הן 
עתה וכחתי לדעת כי מה שראיתי עד הה על 
מרדכי דוד בן מושקא, לא על תלמידי ר' מרדכי 

כי אם על מרדכי דוד הזה ששמו  דוד'ל קאי,
כשמו, וכך הוה, ר' מרדכי דוד שעקער פטר 
לבית עולמו ורביו תרפא לחיים טובים 

   ארוכים ולשלום. 
רביו זכה לקירבה מיוחדת אצל צדיקי דורו, 
הרה"ק בעל דברי חיים צאז סע אליו, וגם 
הרה"ק ר' שלום מקאמיקא סע אליו, וכמו כן 

עם הרה"ק בעל אור ישעי  היה בידידות רב
מראפשיץ זי"ע ורבים מהם השתדכו עמו, כמו 
הרה"ק ר' פתלי צבי מראפשיץ זי"ע הרה"ק ר' 

  חיים מאיר יחיאל ממאגליצא זי"ע.
מסופר שפעם כאשר רביו אמר דברי תורה 
והזכיר באמצע דברי תורה בשם רבו הרה"ק 
החוזה, ריעו האמן הרה"ק הארי' דבי עילאי 

הה אז שם, עמד על רגליו עד שגמר זיע"א שש
רביו לומר הדברי תורה, כששאלוהו אחר כך 
אמאי עמד על רגליו, עה ואמר: כשהצדיק 
מדאמבראוו התחיל לומר תורה בשם רביו 
החוזה ראיתי את החוזה עומד מעל הצדיק, 

  ואיך אי יכולתי לשבת כשהרבי שלי עומד. 
חתו של רביו הרה"ק רבי חום צבי 
טייטעלבוים זי"ע. הגיע פעם לחותו והזכיר את 
זו' בתו של רביו שהרתה ללדת והיא מסוכת 
ל"ע, אמר לו רביו, הלא עליה להעמיד דורות על 
כן אחליף אמה, וכן הוה שרביו סתלק אז, 

ובתו ילדה בן, שקרא שמו בישראל על שם זקיו 
והוא רבי מרדכי דוד זיע"א אביו של הרה"ק רבי (רביו זיע"א, 

  יצחק מהוסקוב זיע"א).
רביו סתלק לגזי מרומים ביום ז' שבט שת 
תר"ו בעיר רבותו דאמבראווא, ושם מוחתו 

  כבוד.
טרם הסתלקתו השאיר צוואה לבל יקרבו אצלו 
שום איש זולת ביו. עוד צוה לבלתי לכתוב על 

ב החריף המכיר מצבתו שום תוארים זולת: הר
ערכו, ותו לא, ועל מה שהסכים לתואר הרב, 
התצל באמרו, שראוי לתואר הרב בשביל שרבו 
החוזה זי"ע הי' דרכו לכות אותי בשם לאד'ס 

  רב. 
אחריו מילא מקומו ברבות ואדמורו"ת בו 
הרה"ק רבי יוסף זיע"א חתן הרה"ק ר' משה 

  מקאזיץ בעל באר משה זי"ע.
פלא, רביו עם חברו הרה"ק ר'  כון לציין דבר
הביאו ותו לרבם הרה"ק  זי"ע דוד מלעלוב

החוזה מלובלין זי"ע כל מוצאי שבת קודש 
הבשמים להריח ופלא שהיום היארצייט של 

  שיהם חל בז' שבט.
  זכותו הגדול יגן עליו ועל כל ישראל אמן.

 מתורתו של רביו
ֵלאֹמר ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵי ִיְׂשָרֵאל זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' 

ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ָפָרה ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה ֲאֶׁשר ֵאין ָּבּה מּום ֲאֶׁשר 
ופירש"י לפי '( פרשת חקת י"ט ב. )לֹא ָעָלה ָעֶליָה ֹעל

שהשטן ואומות העולם מוין את ישראל לומר מה 
המצוה ומה טעם יש בא לפיכך כתב בה חוקה 

י אין לך רשות להרהר אחריה. גזירה היא מלפ
וסיפר שרביו שהה פעם בשבת פרשת שלח אצל 
אחד הצדיקים, וכאשר תכבד רביו על ידי אותו 

אמר לו הצדיק  צדיק לומר תורה, מיאן רביו,
ההוא: חובה מוטלת לומר תמיד תורה, ולא דוקא 
בשעה שיש לו טעם על אמירתו, אלא אף כשאיו 

יכריחו לאומרו, גם אז חפץ לומר ואין לו טעם ש
אחר כן בפרשת חקת שבת רביו אצל  צריך לומר.

צדיק אחר וגם הוא כיבד אותו לדרוש לפי העם. 
כשגם אז סירב רביו באמתלא שלא היכן עצמו 

אמר לו הרב הצדיק: צריכין לומר תורה  לכך,
עה רביו ואמר:  מבלי לחשוב ולהרהר מה לומר!

עכשיו והימוק  ראה להעמיס הימוק ששמעתי
ששמעתי מפי צדיק האחר, לפי שבועיים בדברי 

זאת  רש"י ז"ל בראש פרשתו, כי הכתוב אומר: 
חקת התורה אשר צוה ה' לאמר: שצוה השי"ת 
לאמר חוקת התורה בכל עת ועידן, ופירש"י: לפי 
שהשטן ואומות העולם מוין את ישראל לומר, 

עם יש כלומר לומר תורה, רק בשעה שיודעין מה ט
בה, איזה טעם דוחף אותם לומר תורה, לפיכך 

בטעם  כתב בה חקה שלא ירצה לומר דוקה פה.
ולא יחפש אחר סיבה, וגם אין לך רשות להרהר 
אחריה, שאין להרהר ולחשוב מראש מה לומר 
אלא את אשר ישים אלקים בפיו אותו ידבר. 

רצון ובדברים הללו יצא רביו ידי חובתו למלאות 
 (שארית ברוך). באמירת תורה אותו צדיק

 

תדב היום לע" הר"ר יוסף ב"ר אהרן 
 צבי טויב ז"ל פטר ז' שבט תצב"ה

יעקב רבי הגה"ק לע"נ היום פאפאנתנדב אב"ד זי"ע ניימאן יוסף ב"ר תנצב"ה-יצחק תשס"ז שבט ז' נפטר מאנטריאל בעלזא



 

 

נתנדב היום לע"נ הר"ר דוד מרדכי ב"ר יעקב 
 עקשטיין ז"ל 

ש"קנפטר ח' שבט תנצב"ה לא נשאר אחריו ז  
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ה"קגחל היארצייט של הח' שבט  היום  
זי"עדוב ב"ר ירמיהו רבי  בעל דיבובי חן מקישקאראש  

זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמןרצ"ו ת ח' שבטנסתלק לגנזי מרומים   
הגה"ק רבי דוב בער לאבלאוויטש אב"ד קישקאראש בעל דיבובי חן זי"ע נולד בשנת תרכ"ז לאביו הגביר הגה"ק ר' ירמיהו מראשי הקהלה אונסדארף 
 זי"ע ולאמו הצדיקת מרת יענטל ע"ה בת הגה"ח ר' מנחם מענדל ענגלאנדער ז"ל מנכבדי החסידים של הרה"ק בעל דברי חיים מצאנז זי"ע  

רביו היה למדן גדול ומפורסם דרשן מפואר בעל 
מדות רמות ושגבות לחם מלחמתו של תורה 
ויראה כל ימיו, והעמיד ישיבה גדולה ובין 
תלמידיו היה הגה"ק ר' יהודה קליין ראש 
ומייסד חברא ש"ס בקישקאראש בעל מחת 
יהודה זי"ע והגה"ק ר' משה דוב וולער אב"ד 

והגה"ק ר'  אשקלון בעל חמדת צבי זי"ע
 הלוי שווארץ זי"ע.    מרדכי

אם של רביו בעדה צעיריה לימים חלה בה חולי 
הגדול כאלערא ר"ל ולא זכתה לגדל את רביו 
לתורה, אבל קודם פטירתה בשת תרל"ג פתחה 
פיה בחכמה ואמרה: שאין ספק אצלה, שאותי 
יחה השי"ת ברוב רחמיו וחסדיו על מבועי 

שאי כלי ה' ומלוחמי התורה ואזכה להיות מו
מלחמותיו. וקיים דברה ולא פל ממה ארצה 
מאומה. ואחר כמה שים סתלק עליו אביו ז"ל, 

  ורביו שאר יתום מאב ואם רח"ל.
בימי בחרותו למד רביו בישיבת צעהלים אצל 
הגה"ק ר' מחם הכהן פרוסטיץ זי"ע ואצל חתו 
הגה"ק ר' דוד פריעדמאן זי"ע, והגה"ק ר' 

גריבערג אב"ד קעזשמארק זי"ע. ושם  אברהם
הכיסו את רביו הרה"ח ר' יצחק גערזטל ז"ל 
לביתו ותו לו שמוה שים רצופים מטה כסא 

  שלחן ומורה. 
שיטת לימודו למד מרבו הגה"ק מקעזשמארק 
זי"ע, שהייתה עמקית וחודרת תוך שאיפה 

של תורה בלי   לעמוד על אמיתה ועומקה
  פלפולים.

כשהגיע רביו לפרקו שא להרבית הצדיקת 
מרת רבקה ראדש ע"ה בת הגה"ק ר' משולם 
רובישטיין בעל המבי"ט זי"ע שהיה אב"ד 
בק"ק קישקאראש חתן הגה"ק ר' חיים 
פייגעלסבערג זי"ע. ואחר פטירת חתו מילא 
רביו את מקומו וישב שם על כסא רבות ל"ו 
י שים כולם שוה לטובה עד שסתלק לגז

מרומים ח' שבת תרצ"ו ומו"כ בעיר 
  קישקאראש. 

רביו לא שאר אחריו זש"ק, אך שאר אחריו 
חידושי תורתו בספר דיבובי חן עה"ת וסגיות, 

  ועוד חיבורים בכת"י.. 
וכתב רביו בספרו: ומה שהשי"ת מע ממי 
פרי בטן, ותלמידי ששמחתי בהם ואהבתי 
ם אותם וקרבתי אותם באהבה ובאחוה, הם ה

בי אשר גדלתים וטפחתים, והם הם חלקי מכל 
עמלי, וחמתי בעיי, על פי מה שמובא במדרש 
תחומא פרשת ח: פתח בתחומא: פרי צדיק עץ 
חיים, בשעה שסתלק אדם מן העולם בלא 
בים, הוא מיצר ובוש מפי שלא העמיד דורות, 
אומר לו הקב"ה: יש לך פרי התורה אשר יגעת 

י צדיק עץ חיים, ביו, אין בה, שכתוב בה: פר
כתיב כאן, אלא עץ חיים, וזו היא התורה 
שקראת עץ חיים ופרי התורה, בראשוה הם 
התלמידים כמו שאמר גם שיא ישראל, ר' 
יוחן בן זכאי: אם למדת תורה הרבה אל תחזיק 

טובה לעצמך כי לכך וצרת, אשר פירו קדמויו 
תר ז"ל את דבריו הק': כי הלא הטובה היו

גדולה ומשובחת שהעיק הקב"ה לברואיו היא 
תוה"ק, אשר בלתה הי' העולם שממה, ועשה 
חדבות עולם. ומדבר ר' יוחן בו זכאי על לב 
לומדי תורה, שאם קו לעצמן קין תורה במדה 
גדושה או גם רק מחוקה לא יסתירו את ידיעתם 
בחובם, רק יפיצו מעיותיהם חוצה ברחובות 

צו להופיע את אור תורותם פלגי מים, יתאמ
לעדרים עדרים המתאספים סביב באר תורתם, 
חפרוה, כרוה ביגעהם, ובחמלת ה' עליהם 
שהיתה בעזרתם כמו שאמרו חז"ל: לאוקמי 
גירסא בעי סייעתא דשמיא. ותקותי חזקה 
שגם ברבות הימים יציצו ויביטו תלמידי 
בספרי. וכמו שדברי ודיבובי מצאו חן בעייהם 

ל שומעיהם כן יתלהבו גם מדברי אשר ובעיי כ
  חרותים עלי לוח.  יהיה

  זכותו הגדול יגן עליו ועל כל ישראל אמן 
  מתורתו של רביו זי"ע

ים ֶּדֶרְך קַוְיִהי ְּבַׁשַּלח ַּפְרֹעה ֶאת ָהָעם ְולֹא ָָחם ֱאֹל
ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ִּכי ָקרֹוב הּוא ִּכי ָאַמר ֱאֹלקים ֶּפן 

(פרשת  ִּבְרֹאָתם ִמְלָחָמה ְוָׁשבּו ִמְצָרְיָמה ִיָּנֵחם ָהָעם

וקשה לא הול"ל רק לא חם מאי ולא  בשלח י"ג י"ז)
חם? וראה לפרש ב"ה על פי מה שאמרו 
חכז"ל במדרש: ויהיה בשלח מי צוח וי? משה 
צוח וי, ופירשתי דמשה צוח וי שירע שלא יכס 
בארץ, דהלא כבר בסוף פ' שמות מספרת 

ר השי"ת למשה: עתה תראה תוה"ק, שאמ
אשר אעשה לפרעה כי ביד חזקה ישלחם וביד 
חזקה יגרשם מארצו: ופי' רש"י ז"ל הרהרת 
וכו' לפיכך עתה תראה העשוי לפרעה תראה, 
ולא העשוי למלכי שבעת אומות, וכן במדרש. 
וקשה למה העישו השי"ת כל כך על מה שדבר 
במדידות לבו, מחמת אהבתו את ישראל ? אבל 

כי הזמן  מת הוא, כי זה העוש מוכרח היההא
מן הצורך  עדיין שיגאלו, כי היה לא היה
עוד במצרים ויסבלו עוד ויצרפו עוד   שיהיה

שארים במצרים   בצירוף אחר צירוף. ואם היה
מן הצורך שישארו  משך כל הזמן אשר היה

משה   אז הגאולה השלמה, ואז היה שם, היה
ביכלתו  יהכס לארץ, אבל מפי שמשה לא ה

לראות צערן של ישראל, והפציר בהקב"ה, 
מן ההכרח שילכו  גאלם ה' קודם זמם, והיה

רשאי למשה   עוד הפעם בגלות, לכן לא היה
לילך לארץ, לא היה בית המקדש חרב. לכן אמר 
לו השי"ת יען שהפצרת בי, אגאל אותם קודם 
זמן, אבל לכן רק עתה תראה וכו', אבל אי אפשר 

לחמת לא' מלכים, כי ביד חזקה שתראה גם במ
ישלחם וביד חזקה יגרשם, דהייו שאים 
ראוים עוד שיגאלו, וצריך מצדי היד החזקה גד 
מדת הדין, שאים ראוים להסים שאעשה 

                         להם.
והה ספרו מהרה"ר ר' חיים האלבערשטאם 
בצאז זי"ע: שפעם אחת בקר אותו בהיכל 

קדשו בו הרה"ק ר' יחזקאל משיאווא זי"ע 
אשר היה אז עוד צעיר לימים ובא אז מארץ 

לדרך פעמיו לילך לביתו, הקדוש. וכאשר שם 
לוה אותו אביו הק' עד העיר הסמוכה אלט 
צאז, וכאשר באו העירה לפי בית אחד מגידי 
העיר אשר הי' אחד מחסידיו, והגיד כשמוע 
שהרה"ק ובו הק' יושבים על העגלה העומדת 
לפי ביתו רץ לקראתם מביתו, ובקש מהם 
שיכבדהו לבוא בצל קורתו, אבל הרה"ק מצאז 
זי"ע לא רצה, אז הביא מבית החוצה יין שרף 
ומיי מתוקה, והרה"ק מצאז ברך ואכל ושתה 
אבל הרה"ק משיאווא לא רצה, בתחילה לא 
רצה לגלות מפי מה איו רוצה לברך אבל 
להפצרת אביו גלה את הדבר, ואמר שלזאת איו 

עומדים   רוצה לברך מפי שממקום אשר היה
פלות עם שתי וערב, עם העגלה היה ראה בית ת

אז פתח הרה"ק מצאז ואמר: כי הה יש 
סתירת הכתובים, בפסוק אחד אמר: עוצם 
עייו מראות מרע. ובפסוק אחד אמר: טהור 
עיים מראות מרע, אבל באמת איו סתירה, כי 
בתחילה בעוד שלא עלה האדם למדרגה גדולה, 
צריך להיות עוצם עייו מראות מרע, כי באמת 

כלתו להתדבק במחשבתו בהשי"ת לעבוד אין בי
את ה' כראוי, אם רואה דבר טמא ורע גד עייו, 
אבל צריך האדם ללחום גד יצרו ולהתחזק 
לעלות בסולם השלמות עד שיבוא למדרגה 
גדולה כל כך שלא יעשה עליו שום רושם, אם 

  יראה לגד עייו מראות מרע.
מוכרח שיצאו קודם  וכן גם ישראל אם לא היה

שלום הזמן והיה צרפים לגמרי במצרים הי' ת
ביכולת השי"ת לחותם דרך ארץ פלשתים מיד 

עושה רושם עליהם אם   לכען, ולא היה
רואים לפיהם טומאות פלשתים ורעתם,  היה

אבל מפי שהי' מוכרחים ליצא קודם זמם, 
משה צוח וי: ולא חם דרך ארץ פלשתים,  והיה

ן לא חם דרך והוראת, ולא חם, הוא כמו לכ
ארץ פלשתים, דהייו מפי שהיה משה צוח וי, 
לכן לא חם דרך ארץ פלשתים, ולכן עשה, 
שהי' מוליך אותם דרך המדבר, שלא יראו דעת 

     (דיבובי חן)בי אדם וילמדו מהם. 
ּוְלַקְחֶּתם ֲאגַֻּדת ֵאזֹוב ּוְטַבְלֶּתם ַּבָּדם ֲאֶׁשר ַּבַּסף 
ְוִהַּגְעֶּתם ֶאל ַהַּמְׁשקֹוף ְוֶאל ְׁשֵּתי ַהְּמזּוֹזת ִמן ַהָּדם 
ֲאֶׁשר ַּבָּסף ְוַאֶּתם לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמֶּפַתח ֵּביתֹו ַעד 

ראה דתיבת אתם מיותר?  פרשת בא י"ב כ"ב)( ֹּבֶקר
ִּבְֹפל אֹוִיְבָך   כבר אמר שלמה המלך ע"ה:אלא 

ואם  (משלי כ"ד י"ז) ַאל ִּתְׂשָמח ּוִבָּכְׁשלֹו ַאל ָיֵגל ִלֶּבָך
היה ישראל יוצאים מפתח ביתם, והיה רואים 
היללה הגדולה, היה תמלא לבבם ברגשי 
קמה, והיה ופלים ממדרגתם שעלו על ידי 
קרבן פסח ומצות מילה, לכן אמר להם משה 
רביו ע"ה: ואתם, כדי שתשארו במדרגתכם לא 

     (דיבובי חן) .תצאו ולא תראו מפלת אויביכם

   
  mosdoss@gmail.com    צו באקומען טעגליך די יארצייטען אימעלט צו
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ה"קרחל היארצייט של הט' שבט היום   
רחמי האב מחוסטבעל    
זי"ע יעקב ב"ר יצחק מרדכי רבי  
זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמןתר"ן  ט' שבטנסתלק לגנזי מרומים   

  הרה"ק רבי יעקב קטינא בעל רחמי האב דומ"ץ חוסט זי"ע נולד לאביו הרה"ק ר' יצחק מרדכי זי"ע
רביו היה גאון עולם צדיק חסיד ועיו אשר 
מרוב עותותו הסתיר דרכיו הק' והוציאו 
לאור עולם ספריו ספר רחמי האב וספרו קרבן 

 העי בעילום שמו. 
שימש כדומ"ץ ואב"ד חוסט בזמן שהגה"ק 

כיהן כרבה של חוסט, בעל מהר"ם שי"ק זי"ע 
והיה רביו מאשי ביתו, עייל ופיק אצלו בעל 
עת ועת, והמהר"ם שיק היה והג בו כבוד 
גדול, ובשאלות שהוא עצמו טה להחמיר בהן, 
ורביו הדיין פסק לקילא, היה המהר"ם שיק 

  והג להעביר את השאלות אליו.
הגה"ק ר' יהושע גיז אב"ד אפץ זי"ע כתב 

שפעם תוועד זקו  מים:בספרו הרי בש
הרבי הגיד החסיד ר' מאיר הכהן 
לעבאוויטש ז"ל מסיגעט בסעודת חתוה 
ביחד עם המהר"ם שיק זי"ע ובהיות שבתו 
של ר' מאיר הגיעה לעות השידוכין, על כן 
ביקש מהר"ם שיק זי"ע שיציע לו בחור 
מצוין מתלמידי ישיבתו, להיות לבתו 

רכותו שיוכל המהוללה, והוא כון לספק הצט
לשבת באהלה של תורה מתוך מוחה 
והרחבת הדעת, והורה לו המהר"ם שיק זי"ע 
לבחור בתלמידו המופלג הב' יעקב יוסף גיז 

[לימים תפרסם שמו כרבה של ק"ק ביסערמין הגה"ק ר' יעקב יוסף  מזעטא

באותו מעמד כח גם רביו  גיז בעל הרי בשמים זי"ע]
רביו ואמר הדיין דק"ק חוסט, עה 

להמהר"ם שיק זי"ע: שאין השידוך מוצאת 
חן בעייו, משום שמוצאו של הבחור הוא 
מעיר זעטא האשכזית, ור' מאיר מה על 
חשובי הבעל הבתים בעיר סיגוט החסידית. 
השיבו המהר"ם שיק זי"ע על כך: מאן געפין 

[הוא הרה"ק ר' מער דער טאשער רב זכרוו לברכה

ראש שושלת טאהש הקרא השרף מטאהש זי"ע]  משולם פייש לאווי

איז אויך איין אויבערלעדער בחור געווען, און 
  איז דאך א גוטער יוד געווארען.

כמו כן פתח רביו ישיבה בחוסט, ששם למדו 
הרבה בחרים מבתי עיים. רביו היה והג 
לסבב בגלילות מארמרוש, ועבר בכל בתי 
ים העיים ששם הוציא את הבחרים היקר

שלא היו להם היכן ללמוד, ומי שידאג 
עבורים, והכיסם לישיבתו ודאג להם כאב. כן 
למד עמהם שעות על גבי שעות בישיבתו 

  הפרטי.

אחד מתלמידי רביו סיפר: שפעם בליל 
שישי שמעו מהמטבח של רביו אחד צועק 
ראטעוועט מיר! מיד כסו לשם, וראו חתול 

לשבת   ועומדת ליד הסיר של הדגים שהכי
קודש, מיד גירשו את החתול ובישלו את הדג, 
הרה"ק המהר"ם שיק זי"ע בשמעו מזה, 
ביקש שיבאו לו מדג זה לאכול בסעודת רעוא 

  דרעווין, כי רוצה לאכול מדג זה.
כמו כן מסופר שפעם פרצה אש ליד דירתו של 
רביו, מיד באו תלמידיו ואמרו לו שבוער אש, 

עוד יוכל, ושיבא להציל במהרה את מה ש
לפי שביתו תיהפך למאכולת אש, אבל רביו 
שאר בשלו ואמר: איי מפחד מהאש, כי 
האש לא תזיק לדירתי, מאחר שאי והג בכל 
מוצאי שבת קודש אחר הבדלה להדליק 
 מחדש את ההבדלה ולכבותה ולהריח מזה

על כן האש לא יוכל  (כידעו שזה סגולה שלא יקרה אש בבית)
כן הוה שכאשר תקרב האש  להזיק לי. ואכן

לבית רביו שקעה האש, וכל העם רואים את 
  הפלא ואת קדושתו של רביו.

רביו סע מדי שה בשה להרה"ק בעל דברי 
חיים צאז זי"ע, ושהה בצאז מקודם ראש 

  השה עד אחר כל הימים טובים.
וסיפר רביו שפעם אחת שהיה בצאז בחג 

יים זי"ע הסוכות שמע מהרה"ק בעל דברי ח
שאמר: אם אשמע אי מאחד מאשי שיאמר 
שדוקא רבו הוא הצדיק ותו לא, אעבירו 
משרשו! כי יש הרבה עבדים למלך הכבוד, 
ואלו היה שלום בין הצדיקים וחסידים, כבר 
היה בן דוד בא, ולמה יפסול אחד עבודת 
חבירו ויקפד אם אחד מחסידיו וסע אל צדיק 

  אחר.
מר דוקא רבי שלי הוא חלילה לוכתוב רביו: 

הצדיק הגמור ותו לו. ושמעתי מרביו הגאון 
הקדוש רביו חיים מצאז, שאמר פעם אחת 
בסוכה אם אשמע מאחד מאשיי שיאמר 
שדוקא רבו הוא הצדיק ותו לא אעברו 

יש הרבה עבדים למלך הכבוד   משרשו כי
ואילו היה שלום בין צדיקים וחסידים כבר 

סול אחד עבודת חבירו היה בן דוד בא ולמה יפ
(רחמי  ויקפיד אם אחד וסע אל צדיק אחר וכ"ו.

  האב)
מי שוסע   בזמיו וכ"ככמו כן כתב רביו: 

באמת לצדיק אחד תדיר מסתמא יש לו שורש 

שמתו שם ומכאן תוכחה לאותן השוטים 
המקפידים למי שאיו איו וסע דוקא לרבם 
אף שוסע לצדיק אחר כי מסתמא אין שורש 

  (קרבן העי).שמתו שם
רביו היה גם כן ידיד אמן להרה"ק ר' מרדכי 

  איזה שים בחוסט.מדבורא זי"ע, שהיה דר 
רביו סתלק והחזיר שמתו ליוצרו ביום ט' 

  שבת תר"ן ומו"כ בבית החיים חוסט.
שאר אחריו בו הרה"ק ר' דוד אליהו קטיא 

  זכותו הגדול יגן עליו ועל כל ישראל אמן זי"ע.
כתוב רביו בשם הרה"ק הרבי ר' אלימלך 
מליזעסק זי"ע: כל האומר שלשה פעמים כל 

לים ביום אחד הוא חשוב כתעית ספר התה
  (רחמי האב) משבת לשבת.

  :סגולה לגדול בים בקדושה ובטהרה
צריך להשגיח בכל עת על הילדים שיהיו קיים 

  מכל לכלוך וליטול ידיהם שחרית כדיו.
לפי שרוח רעה שורה על הידים ומטמא אותם 

  כל היום.
הרי לו שי טעמים על החובה ליטול ידי 

שלא יטמאו את המאכלים הקטים: א' 
במשך היום. ב' כי הוא סגולה שיגדלו בקדושה 

  ובטהרה.
  מתורתו של רביו זי"ע

טה ידך וישיבו המים: ולעיל בשעת הבקיעה 
כתיב הרים את מטך וטה את ידך? יש לומר 
דלעין הבקיעה שהיתה מלאכה גדולה 
לשות הטבע הי' צריך תרתי, הרמת המטה 

להשיב המים שהי' דרך וטיית היד. אבל 
  הטבע הי' די בטיית היד לחוד.

לא ימיש עמוד הען יומם ועמוד האש. ר"ת 
ה הוא הצירוף של חודש שבט, ולכך -ו-י-ה

  חל תמיד פרשת בשלח בשבט.
בגמרא: קשה לזווג זווגים כקרעת ים סוף פי 
דאיתה בזוהר ויחי: דהרבה פעמים מזמין לו 
לאדם אשה הגוה והוא מקלקל מעשיו 
וותים אותה לאחר, ואח"כ כשמתקן מעשיו 
מחזירין לו זיוגי', ודוחין את השי. וזה קשה 
קמיה קוב"ה לדחוי בר ש מקמי אחרא 
עיי"ש. וכן היה בשעת קריעת יום סוף שטען 

על פי כן שר של ים מה שתו אלו מאלו ואף 
  דחו מצרים.

  
  
  
  
  
  
  
  

ך די יצו באקומען טעגל
  יארצייטען אימעלט צו

mail.comGmosdoss@  
הר"ר אהרן יהודה נתנדב  היום לע"נ

לייב ב"ר יהושע ז"ל נפטר י' שבט 
 תש"ג תנצב"ה

 

נתנדב היום לע"נ מרת חנה בת הר"ר אליקים געציל 
 שראטטער ע"ה נפטר בשנת תרע"ז תנצב"ה

 הרה"ק רבי אברהם שלום מסטראפקוב זי"ע היה רגיל לומר בשם הרה"ק רבי מנחם מענדל מרימנוב זי"ע:

 שביום ג' בשלח הוא סגולה לפרנסה לקרוא פרשת המן שניהם מקרא ואחד תרגום
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  ה"קרחל היארצייט של היוד' שבט היום 
  בעל דברת שלמה המגיד מסקאהל

  זי"עשלמה ב"ר אברהם רבי  
 ישראל אמןזכותו הגדול יגן עלינו ועל כל  תקע"ג י' שבטנסתלק לגנזי מרומים 

  רבינו הרה"ק רבי שלמה פלאם לוצקער בעל דברת שלמה זיע"א המגיד מסקאהל, נולד לאביו הרה"ק רבי אברהם פלאם זיע"א
רביו היה איש קדוש מאוד גאון עצום 
הגלה ובסתר, רוב תורתו שאב מרבו 

המגיד הגדול הרבי ר' בער  המובהק הרה"ק
ממעזריטש זיע"א. בצעירותו הסתיר מעשיו 
מבי אדם מאוד, ובישל וחילק המאכלים 

 ליושבי שולחו של רבו הק'. 
סיפר הרה"ק רבי מרדכי מעשכיז זיע"א, 
שפעם הגיע בעש"ק הרה"ק ר' יעקב יצחק 
הרוויץ החוזה מלובלין זי"ע בימי חורפו 

הרר"ב  קודם שתפרסם, לרבו הרה"ק
ממעזריטש זיע"א, ורביו ששימש כמשרת 
ערך את הי"ב חלות על השוה"ט, הרה"ק 
מלובלין בעיו ידע שלא יהיה לו מה לאכול 
בסעודת מלוה מלכה, ע"כ המתין עד שיצאו 
כולם, ולקח לו פרוסה מן הי"ב חלות עבור 
סעודת מלוה מלכה. כשבא המגיד הגדול 
 להשולחן שאל מהו החלה הפרוסה כאן,

עה רביו ואמר אין זה כי אם מעשה ידיו 
שלח  (כך כיוי את החוזה מלובלין), של האיש מפולין

המגיד אחריו, ותבהל החוזה מאוד, וסיפר 
לרבו עובדא היכא הוה שידע שלא יהיה לו 
על מלוה מלכה. היח המגיד את ידיו הק' על 
כתפי תלמידו החוזה ובירכו יהא רעוא 

.(קוטרס שתסעד מלוה מלכה מתוך הרחבה

  אחרון)
וכשהגעו לפרקו שא לבת הגה"ק ר' יצחק 

טירת המגיד אייזיק הכהן זי"ע. אחר פ
ממעזריטש זי"ע בי"ט כסלו תקל"ג, תגלה 
גודל קדושתו של רביו, ושמעו הלך בכל 
המדיות כאיש מופת, וגדולי ישראל היו 
תלמידיו ובתוכם הרה"ק ר' שלום רוקח 
בעל שר שלום ראש שושלת בעלזא זי"ע 
 והרה"ק ר' משה לייב ערליך מסאסוב זי"ע. 

ס יחד בשת תקל"ז הקים רביו בית הדפו
עם חתו הרה"ק ר' יצחק אייזק זי"ע שהם 
הי' המדפיסם הראשוים של ספרי 
החסידות וכתבי האריז"ל גם ליקט רביו 
את תורתו של רבו המגיד הגדול זי"ע וערכם 
לספר והוציאם לאור בשם "מגיד דבריו 
ליעקב", רביו בעצמו קרא את ספרו בשם 
דבר"ת שלמה, כי דבר"ת ר"ת ת'למיד 

 ד'וב ב'ער.ר'ביו 
וכתוב רביו בהקדמה: פ"א שאל אותי  

אדמו"ר למה אין אי כותב מה שאי שומע? 
והשבתי מפי עומק המושג, גם אמרתי כי 
ראיתי כותבי כתבים מקצרים מאד מכוות 

אדמו"ר, ולפעמים אים מביים וכותבים 
לפי הבתם. ואמר לי: אעפ"כ איך שיהי' 

לעבודת  כתב הכל טוב למען היות למזכרת
  הבוב"ה.

רביו שימש כרב ואב"ד בעיר לוצק שעל  
שמה הוא קרא ולאחר מכן שימש כרב בעיר 
קוריץ ובסוף ימיו עבר לעיר סקאהל ששם 

 שימש כרב וכמגיד מישרים. 
רביו סתלק ועלה למרומים ביום י' שבט 
תקע"ג. ומו"כ בבית החיים בעיר סקאהל 

ר' דוב אוקראיה. שאר אחריו בו הרה"ק 
בעריש פלאם הקרא הסגי הור מאלעסק 
זי"ע המפורסם במופתיו. זכותו הגדול יגן 

 עליו ועל כל ישראל אמן.
 מתורתו של רביו זי"ע

ותיראן המילדות את האלקים ותחיין את 
לכאורה לא מובן איזה  א')  (שמות הילדים

מעשה רב עשו המילדות בכך שלא רצחו 
פשות ילדי ישראל, והרי אף בן ח כבר 
היה מצווה על איסור שפיכת דמים? מבאר 
רביו: כי פרעה מיה אותן את יוכבד ומרים 
לשררות, שהיהיו רק הן ממוות בדבר 
המלכות על היולדות, והיתה הברירה בידן 

על עצמן, אלא שהיו  למאן ולא לקבל המיוי
חוששות פן יקבל המיוי מישהו אחר, 
רברוכי שיכע למרות פרעה ויעשה רצוו 
לשפוך דם ילדי ישראל, לכן הסתכו מרצון 
וקבלו המיוי על עצמן, מתוך החלטה להפר 
זממו של רשע, ולכן צייה התורה את 
מסירותן לשבח. והוסיף רביו לבאר 

וייטב בעקבות חידושו זה גם הפסוק: 
אלקים למילדות וירב העם ויעצמו מאד. 
הדברים תמוהים: וכי מה עין זה לזה? וכי 

בגלל שהטיב ה' למילדות, לכן התרבה העם 
הסביר רביו: הדביקות   אלא  והתעצם?

בה' וביראתו וקיום מצותיו מכוים בשם 
כולל ,טוב, והכווה בפסוק: וייטב אלקים, 

גשת היא, שהקב"ה השפיע להם גדול הר
התעוג שביראתו וקיום רצוו, ולכן 

להסתכן ולקבל   תעוררה בהם התשוקה
על עצמם המיוי, כאמור, כדי להציל ילדי 
ישראל, וממילא היוו גורם ישיר שהעם 

                                       (ממעיות הצח). ירבה ויתעצם
ידוע מה שאמר האריז"ל כי כשעשה ס 

תקשר בחית הס ההוא באיזה יום, אז מ
באותו זמן, ובכל שה באותו הזמן מתוצץ 
הס ההוא, וכן באיזה דבר ובאיזה אדם 
שעשה ס בו ועל ידו, כמ"ש חז"ל שלח 
לחום איש זו שמלומד ביסים הוא, ר"ל 
שתקשרו בו בחית היסים, וכן בהזמן 
כ"ל ולכן כישראל מכיים עצמם 

הם ומעוררים לבבם בזמן הזה לאבי
שבשמים, אזי פתח כל מקור הס שעשה 
בו ועשה גם היום להם יסים, וז"ש ביסן 
גאלו, ותקשר בזה הזמן בחית הגאולה, 
ולכן אז הם עתידין ליגאל, ר"ל שהם 
מוכים ועתידין לגאולה כשיכיו לבבם 

 )(דברת שלמה    .כ"ל יותר משאר הימים
ואם מזבח אבים תעשה לי: דכמו בבין 
אבים שבוים להצל מזרם וממטר. כן ע"י 
תורה ומצות בוה אדם לעצמו בית להצל 
מזרם וממטר כי ימטר על רשעים פחים, 
וז"ש ואם מזבח אבים תעשה לי ע"י 
תורתך ותפלתך. הזהר: לא תבה אתהן 
גזית: שלא יהי' מעשיך כזויות מחוטבות 
ומצוירות למען יהו בי אדם או שאר 

ז פן חרבך הפת עליה פיות, כי עי"
ותחללה, וגם, לא תעלה במעלות על מזבחי, 
שלא יהי' לך גדלות ורוממות ע"י 

 (לב שמח)  מעשיך 
כתוב רביו: הגאולה העתידה שתהא 
גאולה עולמית, תהא גאולה בדרך הטבע, כי 
היסים הם לפי דוחק הזמן, ולכן הם 
משלים חלילה, כי סמוך לגאולה ואחר 

. (דברת שלמה ביסים ובקמותהגאולה אין צורך 

 אסתר)
כתוב רביו: שמעתי ממורי זללה"ה בשם 
הבעל שם טוב זי"ע: כראשי הדור הם 

      הוא מעורר שמחה לכל העולם. בשמחה,

הר"ר אהרן יהודה לייב  נתנדב  היום לע"נ 
נפטר י' שבט תש"ג תנצב"ה ב"ר יהושע ז"ל  

  ך די יארצייטען אימעלט צויצו באקומען טעגל
mail.comG@mosdoss  
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  ה"קגחל היארצייט של הי"א שבט  היום
  בעל נפש דוד מקרעטשניף

  זי"ענתן דוד ב"ר יוסף יואל רבי  
 זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמןתרל"ט  י"א שבטנסתלק לגנזי מרומים 

מקרעטשניף בעל נפש דוד זי"ע נולד בערך בשנת תקצ"א לאביו הגה"ק ר' יוסף יואל אב"ד רבינו הרה"ק רבי נתן דוד דייטש 
מאניסטרישץ ואח"כ אב"ד חאדרוב בעל יד יוסף זי"ע שהיה ממשפחת הגה"ק ר' דוד דייטש בעל אהל דוד זי"ע בן הכה"ק ר' מנחם 

  אדט בעל מור דרור ב"ר חנוך יהודה זי"עמענדל אב"ד טיטשאף  נייטרא זי"ע נכד הגה"ק ר' מרדכי דייטש אב"ד פריישט
רביו היה גאון מופלג בגלה ובסתר, ומתמיד 
גדול ודרשן מפואר וצדיק מפורסם, ואף כי 

איש חולי וידוע מכאובות, עם כל זה  היה
הקדיש כל ימיו לתורה וגם לרבות הלילות, 

פשו כעפר לכל, עיו ושפל רוח אשר אין ושת 
 דומה לו.

ממש,  תפלתו ועבודתו היה במסירות פש
החמיר על עצמו בגדרים 
  וסייגים פרטיהם ודקדוקיהם,

פועל   בכח תורתו ותפלתו היה
ישועות גדולות ווראית, 
ומספרים ממו עיים וראים 
ופלאים אשר עין בעין ראו 
את רוח קדשו, וכאשר גזר 

כן היה ותקיים בו  אומר
ותגזר אומר ויקם לך צדיק 

  גוזר והקב"ה מקיים.
היה אב"ד קרעטשיף והגליל, 
ומה הדר בקודש היה, 
בהתאסף ראשי עם לשמוע 
מלתא דאיתא מדרשא, עומד 
ודורש כמפי הגבורה, ופקין 
מפיו זקוקין דורא כל השומע 
קולו תצילה אזיו, ומראהו 
כמלאך אלקים ורא, עייו 

אירו כלפידי אש וברקים, ה
ודרש דברים עימים ומתוקים, יקרים 
מפיים, ערבים לשומיעהם מופת צופים, 
ודברים היוצאים מלבו הטהור ירדו חדרי 

  בטן, שגם אבים שחקו מים לקול מוסריו.
  הסתופף בצל צדיקי רוזין וטשארטקוב.  

חיבור ספר פש דוד על התורה, התכתב 
דורו, עם הגה"ק בהלכה עם רבים מגדולי 

מהרש"ק מבראד זי"ע והגה"ק ר' יואל אוגר 
מפאקש בעל ריבי"א זי"ע הרה"ק מטשעגער 
בעל מוחת אשר זי"ע. ותשובות אליו, 
מופיעות בשו"ת שואל ומשיב, שו"ת בית 

  שלמה, ועוד
בהגיע לפרקו שא להרבית הצדיקת מרת 

לאה ע"ה בת הגה"ק ר' יצחק אייזק   שיידיל
בן הגה"ק ר' ישראל מהאלישיץ  מסטריא זי"ע

זי"ע ולמעלה בקודש מגזע הגה"ק רביו 
העשיל מקראקא בעל חוכת התורה זי"ע 
ומגזע הגה"ק רביו דוד ב"ר שמואל הלוי 
אב"ד לבוב בעל הט"ז זי"ע ומהגה"ק רביו 

  שבתי ב"ר מאיר הכהן בעל הש"ך זי"ע
סתלק לגזי מרומים י"א שבט בקרעטשיף 

  ם מוחתו כבודבשת תרל"ט, וש

שאר אחריו ביו הקדושים ה"ה הגה"ק ר' 
אהרן יצחק אייזיק מטבריה זי"ע והגה"ק ר' 
משה מסיגעט זי"ע, וחתיו הרה"ק ר' יוסף 
יחיאל מיכל רעדליך אדמו"ר ממיקאלייב 
זי"ע הגה"ק ר' אברהם רייך מו"ץ ביאסין 
זי"ע הרה"ק ר' ישעיהו שלום רוקח אב"ד 

  ש בעל ילקוט ישר זי"ע ואדמו"ר בוואיאוויט
זכותו הגדול יגן עליו ועל כל 

  .ישראל אמן
  מתורתו של רביו זי"ע

מה תצעק אלי דבר בי 
ישראל ויסעו: יש לומר, כי 
ידוע דתפלת רבים עה כל 
השה כולה, ותפלת יחיד 
איו עה כי אם בעשי"ת. 
וזהו: מה תצעק אלי, אתה 
יחיד ויחיד איו עה תמיד, 

בי ישראל, והם דבר אל 
  רבים ויסעו.

איתה במדרש פליאה: הים 
ראה ויוס, מה ראה ברייתא 
דרבי ישמעאל ראה, והוא 

ויש לומר: דאיתה  תמוה?
במד"ר דהים לא רצה לקרוע 
לפי משה וישראל ואמר אי 
גדול מכם שאי בראתי 

אולם זה תיח   בשלישי והאדם ברא בששי.
אזליין  אי לא אזליין בתר המחשבה אבל אי

בתר המחשבה אין זה טעה, משום דאיתה 
דישראל היו במחשבה לבראם  (במד"ר בראשית פ"א)

ד"ה  :(וכ"כ הר"ן בדרים ל"טקודם שברא העולם. 

תא דבי ר'  שבת ס"ד) (מסכתוהה איתה   שבעה)
ישמעאל מפי מה הוצרכו ישראל שבאותו 
הדור, ר"ל דוד המדבר כפרה, והייו להביא 

לא חטאו במעשה זות? ומשי: קרבן הא 
מפו שזו עייהם מן הערוה, ומכח זה הרהרו 

רה. מצא מוכח מזה   במחשבתם בעבי
וזה   דלדעת רי"ש אזלין בתר המחשבה.

שאמר: כיון שראה הים ברייתא דר' 
ישמעאל, שאזלין בתר מחשבה וממילא 
בראו ישראל תחלה ולא היה לים שום טעה 

   גדם ולכך ויוס.
, אשר יביאווהיה ביום הששי והכיו את 

(הובא .ודרשו חז"ל זהו השחזת סכין בערב שבת

והרמז כך דאיש ישראל  בב"ח בטאו"ח סימן ר"ס)
הרוצה לעשות איזה עבודה צריך תחלה 
לקשר המחשבה להעבודה שיאמר במחשבתו 
שברצוו לעשות עבודה זו, וידוע שבמחשבה 

אין כח הרע ליק, ממילא זה מסייע 
, ולכן קודם שהעבודה היא בקדושה ובטהרה

ברכת המזון אחו מזמים ואומרים: ברך 
אלקיו, כי באכילה יש ייקה מכחות הרע 
והם רוצים להתחבר גם כן בבהמ"ז, ולכך 
מזמים ואומרים ברך, ועל ידי זה יתפרדו 

וממלא כשאדם רוצה  פועלי און מהקדושה,
לעשות עבודה להשי"ת צריך תחלה לקשר 

ברים רעים, המחשבה, ובזה יצל מכל הד
א  וזהו והכיו את אשר יביאו, מה רוצה להבי

לעשות איזה עין קדושה צריך הכה 
במחשבה ובזה משחיז הסכין גד כל הכחות 
רעים לבטל אותם על ידי התקשריתו 

  (פש דוד). במחשבה
 מתורתו של רביו בדרך צחות

ַוֵּתֶרא ָרֵחל ִּכי לֹא ָיְלָדה ְלַיֲעֹקב ַוְּתַקֵּנא ָרֵחל 
ַּבֲאֹחָתּה ַוּתֹאֶמר ֶאל ַיֲעֹקב ָהָבה ִּלי ָבִים ְוִאם 

על דרך הלצה יש  ')פרשת ויצא ל' א(ַאִין ֵמָתה ָאִֹכי 
י בים ואם אין לומר שאמרה רחל: הבה ל

 בפרשת במדרש שכתוב מה פי על, מתה אכי
רבי תחומא אמר בשם רבי חייא  :לך לך

רבה, ורבי ברכיה אמר בשם רבי חייא: כל מי 
שהרחיק אחר מדת הדין, לא יצא שפוי 
מתחת ידיה. ראויה היתה שרה להגיע לשיו 

ט"ז  פרשת לך לך( של אברהם, ועל ידי שאמרה

ֵּביִי ּוֵביֶיָך, והיתה מוסר דחן על ִיְׁשֹּפט ה'  ')ה
מעו מחייה    לכן :אברהם אביו ע"ה

שלושים ושמוה שה. לכן כראות רחל 
ששרה עשה בשביל שמסרה דין לשמים, 
לכן היתה יראה למסור דין על יעקב אביו 
ע"ה שהקב"ה יעשה דין ביעקב, רק 

הבה לי בים ואם אין מתה אכי  :אמרה
בדעתה על יעקב לומר דייקא מה שהיה 

שהוא ימות אמרה על עצמה שהיא תמות 
דין על יעקב בלב לכן  מחמת שהיתה מוסרת

מצד המורא פן תמות כשרה, לכן לא רצתה 
לקלל את יעקב בפירוש, ואפשר שכל זה לא 
הועיל ואף על פי כן מתה מאחר שהיתה בלבה 
מוסר דין על יעקב, ואפשר שזה רמז יעקב 

פרשת ויחי ( ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל:  אביו ע"ה במאמרו

עלי דייקא, רצה לומר: בשבילו מטעם  ')מ"ח ז
 דין עלי לכן מתה בגללי. שהיתה מוסרת

(פש דוד). ודו"ק

הר"ר יוסף ב"ר  נתנדב לע"נ
אברהם ז"ל נפטר י"א שבט 
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  ה"קגחל היארצייט של השבט ב י" היום
  הצדיק הסתר מסערדאהעליבעל 

  זי"עיום טוב ליפמאן  יצחק אהרן ב"ררבי  
 זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמן "גפתר י"ב שבטנסתלק לגנזי מרומים 

בערך שנת תק"ץ בעיר שוראני הסמוכה לפרעשבורג   רבינו הגה"ק רבי יצחק אהרן פעדערווייס הצדיק הסתר מסערדאהעלי זי"ע נולד 
  יום טוב ליפמאן זי"ע , ולאמו מרת חי' אסתר ע"ה  לאביו מוה"ר

קדוש יאמר לו אשר באור קדושתו  רביו המקובל
האיר ופעל ישועות בקרב הארץ לאות ולמופת, רוח 
הקדוש היתה מצויה בביתו כדבר הרגיל 

פועל ישועות להפליא כידוע ומפורסם לכל,   והיה
מעטים  חבא אל הכלים מאד מאד ורק הגם שהיה

מבי עמו אשר זכו לדעת שאיש קדוש דר בייהם 
כי רוב דלת העם לא היו מביים עליו רק האשים 
החשובים דקהלתו ועוד מעט מעיירות אחרות 
ידעו ערכו הרם וכן קצת מאשי ביתו שהיו יוצאים 
וכסים אצלו המה ראו מעשי ה' ופלאותיו צדיק 
ים מה פעל בעייו הטהורות הצופות למרחק

בראיה זכה וצלולה, ותפלותיו אשר שאו ועשו פרי 
להועיל להבאים בצל קורתו לכל מיי ישועות 

 ורפואות.
והרב  ואמרו הגה"ק מגאלאטא זצ"ל הי"ד זי"ע,

ר' יהושע כ"ץ אב"ד סערדאהעלי זי"ע  הגה"ק
שאילו היה חי רביו במדית פולין היה רבי של 

ולמרות גודל עוותותו והצע  אלפי חסידים,
לכתו שהיה סגור וסתום עד להפליא היו כמה בעלי 
בתים חשובים מביים עליו כמו הצדיק תמיד ור' 
עזריאל טויבער זצ"ל וכו' שהלכו אצלו להשתעשע 
עמו ולקחו אתם עמם את הצעירים כמו ביו של ר' 

קאפל ר' מיכל ר' רפאל ר' אבא חייא ע"ה ור' יעקב עזריאל ה"ל 

, והם זכו פליישמאן ור' דוד פעטעי ור' יודא פישער זכר כולם לברכה
לשמוע מפה קדשו דברים העומדים ברומו של 

וכן עולם מעשים וראים ופלאים זי"ע ועכי"א. 
הושע מבעלזא זי"ע לאחד יהעיד עליו הרה"ק רבי 

מהאברכים שהתהגו בחסידות בסערדאהעלי 
תקא עם שם וכשהגיש הפ –שסע פעם לבעלזא 

העיר כהוג אמר לו הה"ק זי"ע אין סערדאהעלי 
זיצט א איד וואס זעהט מסוף העולם ועד סופו 

(בסערדאהעלי יושב יהודי אחד הרואה  אוד מען קומט צו מיר

ולא רצה לקחת  בתמיה) –ובאים אלי  –מסוף העולם ועד סופו 
הקוויטל וציווהו שיחזיר לחכם שבעירו ה"ה 

וכן  –ידו בפקודת ישועה ורחמים רביו להוושע על 
  הוה שהשיג שם ישועתו.

למד בצעירותו בעיר שוראי הסמוכה 
אצל הרב דמתא הגה"ק בעל ליקוטי   לפרעשבורג,

גאון מובהק ומפורסם,   חבר בן חיים זי"ע שהיה
   כל יגיעו היה לתורה ויראה, צדיק יסוד עולם,

חביבותו אצל רבו ה"ל וכל לראות מזה שעוד 
משתוקק מאוד  אברך צעיר לימים היה בהיותו

לעלות לארצו הקדושה ולהתיישב שם עם 
המקובלים דשם ורבו הגדול הפציר בו מאד שלא 
יסע והוא באחת ומי ישיבו כי פשו אותה לשכון 
כבוד באה"ק ובראות רבו כי כלתה אליו ההחלטה 
לעלות פל לפי רגליו ובכה ויתחן לו שלא יעזבו 

ץ עדיין צריכה לו ורק אז עתר מפי שחוצה לאר
  לבקשת רבו.

וגם למד אצל הרהגה"צ כמוה"ר מחם מעדל כהן 
רג אשר עליו העיד רבו החת"ס זצ"ל בפרעשבו

ראוי  שאם יבה ביהמ"ק בימיו הוא יהיה זי"ע
  להיות כהן גדול.

בהגיעו לפרק האיש מקדש שא את זיווגו העולה 
יפה מק"ק סערדאהעלי ממשפחת עגעל הידועה 
למשפחה מכובדת והיא היתה מצאצאי הרה"ג 

מוה"ר סעדר מייזלס זצ"ל האב"ד דסערדאהעלי 
בו של הבעל תוספות שבת ז"ל שחוטר מגזע הב"ח 
והחלקת מחוקק והרמ"א והמהר"ל ולמעלה 

רתו הטהורה הרבית בקודש זי"ע. ושם מחב
שהיתה פש  הצדקית מרת בלימא יוכבד ע"ה

קדושה ומספרים עליה שמיום עמדה על דעתה 
לא היתה שותה קאוו"ע עם צוקע"ר מפי חורבן 

  בית מקדשו. והיא היתה מסייע.
בעל יסורים והוא מחולל מפשעיו ואת   רביו היה

מוטל על ערש  חלייו שא ולערך שבע שים היה
לו מין מיוחד לעצמו בביתו  שהיה ף על פידוי וא

יכול להתפלל עמהם בתמידות מחמת  לא היה
  חולשתו.

ידוע לבקי בש"ס ופוסקים וכל רז לא איס  היה
בקי בד'  וסיפר ר' יודא פישער ע"ה שהיה ליה

עוסק בסתרי  חלקי שו"ע בעל פה וכן ידוע שהיה
תורה בכתבי האריז"ל ודרכו בקודש היה לקות 

ולרשום בתוכם את המחיר ששלם בעדם ספרים 
  ואחר שעבר עליהם ולמד בהם מכרם.

שייף עייל שייף פיק ולא הרגישו בו בי אדם  היה
להבין שלפיהם עומד עמוד אש של תורה ועבודה 

לו תפילה ארוכה שהתפלל  וגמילות חסדים והיה
בכל יום שלא ידעו ממו בי אדם ולא יתפרסם 

יו בהצע תקיים בו בייהם והגם שעשה כל מעש
הרבה פעמים כל הלומד תורה בסתר הקב"ה 

  מפרסמו ותגלו מעשיו המפליאים.
שים רבות שילם להמקו"ה יו"ד בסערדאהלי 
שלא יגלה לשום אדם שהוא הולך לטבול בכל 
לילה עד שעל ידי סיבה תוודע הדבר ופסק מלילך 
ואחר זמן ודע שיש לו להרב בור של מי גשמים 

  טבל והג עבודתו הקודש בסתר. בחצרו ושם
בימי חורפו גדלה ציעותו כל כך מבי אדם עד 
:   שחשבוהו לשכור ר"ל ומעשה שהיה כך היה

לקות בכל יום בקבוק אחד של  דרכו של רבו היה
יין שרף בחות ודבר זה הג כמה שים וממילא 
יצא שמו בעיר כאוהב משקה ר"ל אבל אחר כן 

גר  ערדאהעלי היהתגלה שבכפר לא רחוק מס
יהודי אחד שפל לשכרות ל"ע ולא הועילו הפצרת 
שכיו וקרוביו ובי ביתו שיעזוב את המדה הרעה 

שכור עצום ותאוותו קשורה בו ולא   הזאת כי היה
מבזבז את מעט הכסף   והיה –יוכל להרפות ממו 

צריך לקות לחם לפי הטף לזון   לו שהיה שהיה
 –לצורך תאוותו  אשתו וביו וקוה בהם משקה

שארו בעירום ובחוסר כל וכשמוע  ובי ביתו
מהעשה וידע שאין עצה אחרת רק להספיק  רבו

קוה   והיה –ליהודי זה די מחסורו אשר יחסר לו 
בקבוק יין שרף בכל יום ומובילו להכפר ההוא כדי 

ועל ידי זה  –שהיהודי הזה לא ישאר בלי משקה 
שתגלה דבר זה גם פסת לחם לבי ביתו וכ היה

   וירא העם עד היכן היו טועין בו ברבו.
וסיפורים כאלו וכיוצא בהם שמעו ודעם ממו 

ולבית יתומים  (ולב"ת)הולך לבי עיים   שהיה
ואלמות להביא להם טרף לביתם במאכל ומשתה 

הולך למקומות רחוקים  ומיי מתיקה וכו' והיה
כדי להביא חבילות ופירות ומעדים וכיו"ב 
להצרכים וליולדות וכיוצא ועשה הדבר בעצמו 

עד כדי כך שקרה לו שבא לידי שלא על ידי שליח 
גליו חום גדול מאוד והלך בר סכה ר"ל כי היה

וזרחה עליו השמש עד שחלה ל"ע ועשה מסוכן 
  מזה ובעזהשי"ת תרפא אחר כך מזה.

בבוקר השכם הלך לקות  עש"קפעם אחת ביום 
דגים לכבוד שבת קודש ופגע ביהודי עי ושאלו 
רביו אה תלך ויען העי הי הולך ללוות מעות 
כדי שאוכל לקות דגים לכבוד שבת וישאל רביו 

ויעהו שי זהובים ויאמר  –צריך לכם כמה מעות 
לו רביו: שמע א ידידי אי גם כן באותה צרה 

הולך ללוות  ומצוקה שאתה מצא בה והי גם כן
מעות לצורך קיית דגים אבל דא עקא שאי לא די 
לי בשי זהובים כי לכל הפחות אי צריך עוד 
עשרה זהובים ולכן הא לך שי זהובים שיש לי 

י אלך ואלוה י"ב זהובים כיון שבלאו בכיסי וא
הכי אי צריך ללוות ולמה לו לשיו ללכת וכמובן 

צריך להלוואה אלא כדי לעשות  לא היה שרביו
  חת רוח להעי אמר לו כך. 

התהגותו היתה בפשטות גדולה מאד 
מקדים שלום לכל אדם אפילו לילד קטן וכל  והיה

וסיפר ער. מלוהו החוצה עד הש מי שבא לביתו היה
מהגו של  הרה"ג ר' אבא חייא טויבער ז"ל שהיה

לעמוד בבית הכסת  רבו בכל ערב יום כיפור
הגדול אצל הדלת ולכל העובר שם מקטן ועד גדול 
דיבר דברי פיוסים וביקש מחילה מכל אחד כי 
אולי פגע בכבודו במעשה או בדיבור או במחשבה 
ו וכל העם היו מתעוררים לתשובה בשמעם דברי

הקדושים היוצאים מעומקא דליבא בעוה 
מברך את כולם   ואחר כן היה –ושפלות רוח 

  בברכת גמר חתימה טובה.
ודרכו היתה סתרה מבי אדם ולא הכירו בו 

התחלת  ובהתהגותו, ולא ידעו בבירור האיך היה
פרסומו והרה"ג ר' עמרם צבי טויבער ז"ל אמר 

התחיל שזקיו הרה"צ ר' עזריאל טויבער זצ"ל 
לפרסמו בין אשי קהילתו, וכפי הראה היתה 
פרסומו הולכת ומתרבה ובפרט בזמן מלחמת 
העולם הראשוה כשהיו צובאים על פתח ביתו מרי 
פש ואלמות ויתומים אומללים רח"ל הצריכין 
לישועת ה' ואז התחיל המון העם לילך אצלו עם 
בקשות או לתקם בעצה טובה וכו' וראו עין בעין 

ה רואה באספקלריא המאירה וכמה פעמים שהי
שמע ממו כמו כעין שאחז"ל על רבי חיא בן 
דוסא כשהיה מתפלל על החולה הי' אומר זה חי זה 

  וכו'.
ביום י"ב שבט בשת תרפ"ג  סתלק לגזי מרומים

  ומוחתו כבוד סערדאהעלי.
סיפר, זמן קצר לפי פטירתו לחיי העולם הבא פל 

שלמעלה מן הפתח בחדרו ואמר חלק מהמעזיבה 
  שזה פרק בא סימן שבא זמו לפטור מן העולם.

והרבים הגאוים זצ"ל שהספידוהו אמרו עליו 
הרב הגה"ק מגאלאטא דברים מפליאים למאד. 

ר' יהושע  זצ"ל הי"ד זי"ע ועכי"א והרב הגה"ק
כ"ץ אב"ד סערדאהעלי זי"ע אמרו עליו שמעשיו 
המפליאים ומופתיו אשר שמעו ממו לא ראו 

  .ולא שמעו רק על הבעש"ט הק' ותלמידיו זי"ע.

 ך די יארצייטען אימעלט צויצו באקומען טעגל
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