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א

הליכות ומנהגים
ימות החול
א .בכל יום ויום היה הסבא קדישא מהדר ,לשמוע כמה פעמים ברכות
השחר מאנשים או מאיזו נערים ,ולענות אמן אחריהם .והזהיר מאד
לבניו ולנכדיו שיאמרו הברכות בפניו ,כדי שיענה אמן אחריהם ,ולנכדיו
הקטנים היה מחלק בכל יום עשרה 'גדולים' של כסף בעד כל ברכה
וברכה שענו אמן אחריהם ]א[ .
ב .אמר הה"ק רבי הלל זצ"ל מראדשיץ ,כי בעת שקרא הסב"ק קריאת
שמע ,היה כל אחד רואה גודל מסירת נפשו בכל תיבה ותיבה ממש.
והנה מתיבות 'השמרו לכם פן יפתה לבבכם עד ושמתם את דברי אלה'
היה הסבא קדישא נוהג לומר בלחש מאד ]ב[ .

ג.

תפילת שחרית סיים הסבא קדישא בכל יום לעת פנות ערב ,ולא
עשה שום שהות ,והתפלל תיכף מנחה וגם תפלת ערבית ]ג[ .

ערב שבת קודש
א.

דרכו בקודש היה ,לצוות להרבה אנשים שסבלו מכאב שינים ,שיקבלו
עליהם שלא לאכול 'גבינה' בערב שבת ,והועיל להם שלא סבלו עוד
כאב שינים ]ד[ .
הערות וציונים

 .àהרב ראובן חיים אלכסנדר צארניכע ז"ל מק"ק לאדז יצ"ו בס' נפלאות הסבא קדישא
 .áישא ברכה פ' ואתחנן; קונטרס עלה לתרופה בסו"ס עמק יהושע אחרון
ח"א נ"ב.
אות נ' ,ושם נאמר שגם הה"ק רבי יעקב מאפטא זצ"ל ,מתלמידי רבינו הסב"ק ,נהג כן ,וכן
 .âהרב ראובן חיים אלכסנדר צארניכע ז"ל מק"ק לאדז יצ"ו בס'
ראוי לנהוג ברבים.
 .ãהרב ראובן חיים אלכסנדר צארניכע ז"ל מק"ק
נפלאות הסבא קדישא ח"א כ"ז.
לאדז יצ"ו בס' נפלאות הסבא קדישא ח"ב כ"ב ע"ב ,וכן נעתק בח"א עמוד מ"ד ע"א מכתבי
החסיד ר' נתן דוד באראן ז"ל מק"ק גארשקאוויטץ יצ"ו ,נכד הסבא קדישא ,מעשה ששמע
מפי הישיש מק"ק גארשקאוויטץ יצ"ו בעל העובדא ע"ה ,שהיה לו בנערותו כאב שיניים
ל"ע ,ונסע עם אביו לראדשיץ בקובלנא אל הסבא קדישא ,ואמר רבינו הסבא קדישא לאבי
הנער :אם יזהר הנער שלא לאכול גבינה בערב שבת אז יסור ממנו הכאב! וכן היה ,וחי עד
צ"ה שנים ,ומעולם לא חש על שיניו.

ב
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ב.

אחר נטילת הצפרניים נטל רבינו את ידיו כדין ,ולבש את הספאדיק
והבעקישע ,וסגר את אבנטו ,וכה שרף בעצמו את הציפרניים ,ולא
על ידי שליח ,לקיים מה שנאמר )נדה י"ז (.שורפן חסיד ]ה[ .

ג.

הזהיר רבינו הסבא קדישא ,שאם מחתכין את הצפרניים בסכין ,צריכין
להיזהר לקנח את הסכין לפני מסירתו לאדם אחר ,משום סכנה ]ו[ .

ד.

טרם כניסת השבת ויו"ט היה דרכו לילך לטבול במקוה טהרה ,ושוב
שנית לקדשו בלילה לפני הסעודה ]ז[ .
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שבת קודש
א.
ב .אחר תפילת ערבית של שבת לא אמרו 'ברכו' בבית מדרשו ,וכן נהגו
בשבת קודש לבש בגדי משי לבנים כמנהג האר"י ז"ל ]ח[ .
אחריו יוצאי חלציו ]ט[ .

ג.

בכל שבת קודש סידר על שלחנו הטהור י"ב חלות כמנהג האר"י
ז"ל ]י[ .

ד.

מרן הסבא קדישא לא הקפיד ליטול ידיו בין אכילת דגים לאכילת
בשר משום חשש סכנה ,כפסק הרמ"א בשו"ע יו"ד סי' קט"ז ,כמנהג
רבו היהודי הק' זצ"ל מפרשיסחא ]יא[ .
הערות וציונים

 .åנפלאות
 .äמפיהם ומפי כתבם כת"י בשם הה"ק רבי איציקל זצ"ל מפשעווארסק.
הסבא קדישא ח"ב כ"ב :מפי החסיד ר' אהרן שמואל ליכטיג ע"ה מק"ק קראקא יצ"ו,
ששמע מהה"ק מחענטשין זצ"ל ,ששמע מהחסיד ר' מענדל ז"ל שו"ב דק"ק פינטשוב יצ"ו,
זקינו של החסיד ר' אהרן שמואל הנ"ל ,ששמע מפ"ק מרן הסבא קדישא .æ .הרב ראובן
חיים אלכסנדר צארניכע ז"ל מק"ק לאדז יצ"ו בס' נפלאות הסבא קדישא ח"א כ ,.ח"ב
 .çהרב ראובן חיים אלכסנדר צארניכע ז"ל מק"ק לאדז יצ"ו בס' נפלאות הסבא
כ"ח.:
 .èהרב ראובן חיים אלכסנדר צארניכע ז"ל מק"ק לאדז יצ"ו בס'
קדישא ח"א נ"ב.
נפלאות הסבא קדישא ח"א נ"ג .é .:הרב ראובן חיים אלכסנדר צארניכע ז"ל מק"ק לאדז
 .àéהרב ראובן חיים אלכסנדר צארניכע ז"ל
יצ"ו בס' נפלאות הסבא קדישא ח"א נ"ד.
מק"ק לאדז יצ"ו בס' נפלאות הסבא קדישא ח"ב כ"ח .ושם נמסר מפי איש נאמן ששמע
מחסיד ישיש אחד) ,שלכאורה היה שם בשעת מעשה( ,שפעם אחת אירע שלאחד מן
המסובין אצלו נפל חתיכת דג בתוך קערה של רוטב בשר ,והוציא רבינו את החתיכת דג
מתוך הרוטב וצוה לאכלו ,באומרו שבזה האלף )אלף הששי( אין עוד סכנה בזה .ובשו"ת
מהרש"ם ח"ד סי' קכ"ז מביא בש"ס הקנה דאחר אלף החמישי בטלה הסכנה ,וכ"כ במ"א
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ג

ה.

בליל שבת קודש נהג לאכול אחר כל המאכלים 'פערפיל צומעס',
כמנהג רוב הצדיקים .ונקרא בפי כל 'בעל שם'ס צומעס' ,שכן קבלה
בידם שכן היה המנהג גם אצל מרן הבעש"ט זצ"ל ]יב[ .

ו.

בליל שבת קודש היה נעור כל הלילה ,באומרו אם כל העולם ישנים
מי יהיה ער ,ולכן מוכרח אני להיות ער ]יג[ .

ז.

ביום שבת קודש נהג לאכול בהטמנה רוטב עם קאשע ]יד[ .

ח.

בזמן כהונת הסבא קדישא לא היה עירוב בעיר ראדשיץ ]טו[ .

ט.

שבת קודש אחר חג השבועות היה אצל רבינו הסבא קדישא 'שבת
מיוחדת' ככל צדיקי פולין ,והיתה מכונה 'שבת שול פירען' ]טז[ .

הערות וציונים
שו"ע או"ח סי' קע"ג שאולי בזמה"ז אין סכנה עיי"ש ,וע"ע בס' אמרי קדוש בלקוטים
שהשרף מסטרעליסק לא נהג לרחוץ ידיו בין דגים לבשר ,וכן נהג אחריו הה"ק מסטרעטין
זצ"ל.
 .áéהרב ראובן חיים אלכסנדר צארניכע ז"ל מק"ק לאדז יצ"ו בס' נפלאות הסבא
 .âéהרב ראובן חיים אלכסנדר צארניכע ז"ל מק"ק לאדז יצ"ו בס'
קדישא ח"ב כ"ט.
 .ãéהרב ראובן חיים אלכסנדר צארניכע ז"ל מק"ק
נפלאות הסבא קדישא ח"א נ"ד.
 .åèנפלאות הסבא קדישא ח"ב ו :מפי
לאדז יצ"ו בס' נפלאות הסבא קדישא ח"ב כ"ט.
 .æèובס' נפלאות הסבא
הגה"צ רבי יוסף חיים זצ"ל דומ"ץ בק"ק וולאשצאווא יצ"ו .
קדישא ח"א י"ז ע"ב נעתק מכתבי הרה"ג רבי שמחה גילערנטער זצ"ל אב"ד דק"ק
קלימענטוב יצ"ו ,שפעם בהיות זקינו הגה"צ רבי מאיר יהושע גילערנטער זצ"ל בראדשיץ
בחג השבועות ,בתחילת כהונתו בק"ק רייויץ יצ"ו ,ואחר החג נחפז לביתו ,ונכנס אל הקודש
פנימה בבוקר קודם התפלה ,כדי לקבל ברכת פרידה ,ושאל אותו רבינו הסבא קדישא מדוע
ימהר כל כך לנסוע לביתו ,ואמר לו כי יש לו איזה עסק שנחוץ לו לחזור לביתו ,וברכו
לשלום ,והלך לאכסניא ואכל ארוחת הבוקר .ומנהגו היה תמיד שקודם נסיעתו אכל ביחד
עם רבו הסבא קדישא מראדשיץ ,והנה בתוך הסעודה בא המשמש בקודש וישב על שלחנו,
ושלח אחר שני בקבוקים מי דבש ,והעמיד על השלחן לכבוד הרב מרייוויץ ,והיה זאת
פליאה גדולה בעיני הרב מרייוויץ ,כידוע שהמשמשים לא היו מחשיבים אפילו לגדולי
החסידים ,ושאל אותו הרב מריוויץ מה היום מיומים ומה זאת שהעמדת משקה לכבודי.
והשיב לו המשמש ,כי כאשר הלך מרבינו לאכסניא אמר לי רבינו ,לך אמור להרב מרייוויץ
שאין הדרך ארץ שהמחותן יסע מהחתונה קודם שמוליכים הכלה לבית הכנסת! כלומר קודם
השבת הראשונה אחר הנשואין ,שאז מוליכין את הכלה לבית הכנסת ,והיינו שידוע שבחג
השבועות ,יום קבלת התורה ,הוא כעין הנשואין שלנו ,ושבת שלאחריו מוליכין את הכלה
לבית הכנסת ,וכיון ששמעתי מפי רבינו שכבודכם הוא מחותן לכן גם אני רוצה לשתות
משקה עם המחותן .וכשמוע זאת הרב מרייוויץ נשאר בראדשיץ על שבת קודש ,וכאשר

ד
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ראש חודש
א.

בכל ראש חודש נהג הסבא קדישא לערוך סעודה עם חסידיו ,ודברים
גדולים נאמרו ונשנו שם ]יז[ .

מנחם אב
א .דרכו בקודש היה ,מידי שנה בשנה לעשות סיום מסכתא ביום חמישי
לחודש מנחם אב ,וסעד עם תלמידיו ואנשי שלומו בסעודת מרעים
של בשר ויין ,יומא דהלולא קדישא של מרן האר"י ז"ל ,ובשעת הסעודה
היה מספר :שבעיר אחת היה איש שהיה ישן הרבה ,והיה מפורסם בכל
העיר בשם 'דער פעיפער' ,והנה בימים הקדמונים בהגיע ימי חודש אלול
היה נופל פחד על כל איש ישראל ,עם התעוררות תשובה מאימת הימים
הנוראים הממשמשים ובאים ,ובפרט בימים הנוראים עצמם ,אשר אפילו
התולעת אשר רוחשים תחת הארץ פוחדים ורועדים מאימת הדין,
ומכש"כ כל איש אשר בשם ישראל יכונה חיל ורעדה יאחזון ,ובהגיע
עצומו של יום טוב של ראש השנה התחילו להתפלל בהשכם יותר מכל
השנה .והנה אשת האיש הנ"ל קמה גם היא משינתה השכם לילך
הערות וציונים
נכנס אל הקודש פנימה לקבל ברכת שלום שחק רבינו ,ואמר לו טוב הדבר שהמחותן נשאר
 .æéהרב ראובן חיים אלכסנדר צארניכע
על שבת שמוליכין את הכלה לבית הכנסת! .
ז"ל מק"ק לאדז יצ"ו בס' נפלאות הסבא קדישא ח"ב ל"ב .ושם מועתק מס' מצמיח ישועות,
שפעם כאשר ישב רבינו הסבא קדישא בסעודת ראש חודש עם תלמידיו ,שאל את אחד
מגדולי המתנגדים שישב בשולחנו ,מדוע אינכם נזהרים בסעודת ראש חודש כמו החסידים,
והלא הלכה מפורשת בשו''ע או"ח סי' תי"ט מצוה להרבות בסעודת ראש חודש ,ולא ידע
הלה מה להשיב .וענה רבינו ואמר ,כי החילוק בין מתנגד לחסיד הוא ,שהמתנגד אם עושה
מצוה יודע שהוא עשה מצוה ומניחה בתיק המצוות ,ואם עושה חלילה עבירה יודע הוא
שעשה עבירה ומניחה בתיק העבירות .אבל החסיד תמיד מסופק אם יצא ידי חובתו כלפי
הקב''ה ,כי דומה לו בכל רגע שהוא חוטא ,וכן על המצות שעושה הוא מסופק אם עשה
כהוגן ,כי אולי היה לו איזה פניה בעת עשייתה ,וידוע מה שאחז"ל )חגיגה כז (.כי עכשיו
שלחנו של אדם מכפר ,ובמשנה הראשונה במס' שבועות )פ''א מ"א( שעירי ראשי חדשים
מכפרין על שאין בהם ידיעה לא בתחילה ולא בסוף ,והמדרגה הזאת נמצאת בחסידים ,ולכן
המה נזהרין ביותר בסעודת ראש חודש ,עכ"ד הסבא קדישא .והוטב הדברים בעיני המתנגד
ומאז נעשה חסיד ,ומידי חודש בחדשו הזכיר 'החסיד החדש' את דברי קודש אלו בסעודת
ר"ח אשר ערך ,וכי זכה על ידה לבא לידי חסידות .ע"כ.
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ה

להתפלל ,והוא ישן ,והיתה מעוררתו שילך להתפלל ,אבל לא השגיח על
דבריה .ובראותה שאיננו רוצה לקום ממטתו היתה ממהרת לביה"כ כדי
שלא תאחר את התפלה .והנה בהגיע הש"ץ ל'הודו לה' כי טוב' הלכה
לביתה להניק את בנה ,ומצאה את בעלה במטתו ישן עדיין ,ושוב היתה
מעוררתו אבל לא קם ולא זע ,ובאין ברירה הוכרחה לחזור לבית הכנסת
מבלי שתפעול אצלו מאומה .וכן היה כמה פעמים ,היא שבה אליו לעוררו
משינתו והוא ישן .עד שהגיע זמן קריאת התורה אז זעקה אליו בקול
גדול ובכי לאמר :הלא כבר הגיע עת קריאת התורה ,ותיכף ומיד אחרי
קריאת התורה הלא יהיה תקיעת שופר! אז קם משנתו בבהלה גדולה,
וירץ לבית הכנסת עם איזה בגד שמצא ,מלא נוצות ,בעינים ישינות
ותנומה על עפעפיו .ויהי בבואו לבית הכנסת הביטו עליו בתמהון ,וכל
הקהל שחקו ממנו ,וכל אחד אמר עליו דברי צחות ,ואף הנערים והטף
שחקו הימנו ,ונתבזה מאד ,ועלתה בושתו הגדולה ובזיונותיו השמימה
לפני הבית דין של מעלה ,ויצא משם הפסק שעבור הבושה הגדולה הזאת
מגיע לו מחילת עונות .ובספרו רבינו זאת זלגו עיניו דמעות שליש ,ואמר
מה גדלה הבושה ,שבזמן כזה ,זמן חורבן בית מקדשנו ותפארתנו ,אנחנו
עוד יושבים יחד בסעודת מרעים ,הבושה הזו תכפר עונות בני ישראל,
והסבא קדישא הרבה בדמעות עיניו כל כך ,עד שנפלו לתוך כוסו שהכין
לברכת המזון ,עד שזלגו כל המסובין בדמעות ,ונתעוררו כל העם
בתשובה ]יח[ .
ב .בערך בשנת תר"א לפ"ק היה בראדשיץ בשבת קודש קודם תשעה
באב הרבה אנשים מכובדים ,גדולי ישראל בתורה וביראה ,ובהגיע
זמן סעודה השלישית סברו העם כי רבינו יקצר בסעודה ויתחיל באבילות
תיכף .אמנם לא כן היה דרכו בקודש ,רבינו הסב"ק האריך מאד בשיחות
קדושות ונפלאות ,בעניני משיח ומלכות בית דוד ובנין בית המקדש ,עד
שבכוחו הגדול הוציאם לגמרי ממחשבת אבילות ,מעולם הזה ומגלות,
והעם דימו בדעתם כי הנה הנם בארץ ישראל ,ומלכות בית דוד היא על
מכונו ,והבית המקדש היא בבנינה ,ומלך המשיח הוא בתפארתו ,במלכותו
הערות וציונים
 .çéנפלאות הסבא קדישא ח"ב ל"ח .מפי החסיד הישיש ר' יעקב זאב זילבערבערג ע"ה
מק"ק לאדז יצ"ו ,בשם החסיד ר' אלימלך ע"ה מק"ק אוזאראוו יצ"ו תלמיד רבינו.

ו

הסבא קדישא מראדישץ

| הליכות ומנהגים

על כל יושבי תבל ומלואה ,כה עבר עליהם שעות הרבה ושכחו באיזה
מקום המה .אחר כך התפללו ערבית ואמרו קינות ,ואחרי ככלות הכל
חזרו כולן למקומם ,ונמשכה השיחה קדושה ויקרה על ידי רבינו עד
הבוקר .והיות שעדיין היו כולם במלבושי שבת הלכו כולם ברחובות
עקומות עד לאכסנייתם בחרפה ובבושת פנים ]יט[ .

אלול
א .דרכו בקודש היה מידי שנה בשנה ,מר"ח אלול ועד אחר שמחת
תורה ,לעזוב את ביתו ,וקבע דירתו בחדר אחד שבתוך בנין בית
המדרש העיר) ,אשר נקבע אח"כ בימות החול לבית תלמוד תורה,
לבחורים ואברכים יראי ה' ,ובשבתות ויו"ט היו מתפללים שם נשים(,
וכמעט שלא נתן שינה לעיניו בימים אלו ,אלא היה מתנמנם בשעה
מועטת לפני התפילה .וזקני העיר היו מספרים ,שבכל עת שהיו עוברים
דרך הביהמ"ד בשעות המאוחרות בלילה ,או בבואם בשעות המקדמות
קודם עלות השחר אל הבית המדרש ,היו שומעים את קול נהימתו
כנהמת הדבורה ,ותנועותיו הקדושים אשר נמס כל לב שומע אותם,
ונתעוררו לבבם זה בתשובה שלימה ויראת ה' הרוממות האמיתי ]כ[ .

מועדים וזמנים
א.

לפני כל דבר מצוה ,כגון קריאת המגילה ,וסעודת פורים וכדומיהון,
הלך וטבל במקוה טהרה ]כא[ .

ב.

במוסף של יום הכיפורים היה אומר סדר העבודה בנוסח אשכנז ,וכן
נהגו אחריו יוצאי חלציו ]כב[ .
הערות וציונים

 .èéשם מ"ד .מכתבי ש"ב הגה"ח ר' יצחק פנחס פערל ז"ל מק"ק פאצנאוו יצ"ו ,נכד
הסב"ק ,בשם הגה"צ רבי מאיר יהושע גילערנטער זצ"ל אב"ד דק"ק קלימנטוב יצ"ו ,שהיה
 .ëנפלאות הסבא קדישא ח"ב ל"ז :מפי ש"ב הגה"צ רבי משה
שם בעת מעשה.
 .àëהרב ראובן חיים
אייבעשיץ זצ"ל אב"ד דק"ק סטערצאוו יצ"ו ,נכד הסבא קדישא.
אלכסנדר צארניכע ז"ל מק"ק לאדז יצ"ו בס' נפלאות הסבא קדישא ח"ב כ"ח .áë .:הרב
ראובן חיים אלכסנדר צארניכע ז"ל מק"ק לאדז יצ"ו בס' נפלאות הסבא קדישא ח"א נ"ב.:
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ז

ג .בימים הנוראים ושמחת תורה היה דרכו בקודש לילך להתפלל עם
החברייא קדישא דיליה לבית המדרש הקהל ,וכן נהג אחריו נכדיו
הה"ק מרן רבי הלל זצ"ל והה"ק מרן רבי אליעזר דוד זצ"ל מראדשיץ ]כג[ .
ד .מרן הסבא קדישא הנהיג בבית מדרשו ,שלא יעלו הכהנים לדוכן
ביו"ט שחל להיות ביום השבת ,זולת ביום הכיפורים שחל להיות ביום
השבת ,כמנהג רבו הה"מ בעל 'עבודת ישראל' זצ"ל מקאזניץ ,וכן נהגו
אחריו בנו הה"ק רבי ישראל יצחק באראן זצ"ל ובנו הה"ק ר' יעקב דוד
זצ"ל ,ונכדיו הה"ק רבי הלל פינקלער זצ"ל ובנו רבי אליעזר דוד זצ"ל] .כד[
הערות וציונים
 .âëהרב ראובן חיים אלכסנדר צארניכע ז"ל מק"ק לאדז יצ"ו בס' נפלאות הסבא קדישא
 .ãëהרב ראובן חיים אלכסנדר צארניכע ז"ל מק"ק לאדז יצ"ו בס' נפלאות
ח"א נ"ג.
ח"א נ"ד .וכתב שם :דלכאורה הלא היא נגד דברי הפוסקים ,ובראשם הט"ז )בסי' קכ"ח
ס"ק ל"ה( ,והיעב"ץ )בסידורו( ,שחלקו ואמרו שאין שום חילוק כשח"ל בחול או בשבת.
אולם האריך שם לבאר המנהג בשם כ"ק אדמו"ר הגה"צ רבי חיים אשר פינקלער זצ"ל,
]ב"ר אליעזר דוד ב"ר הלל ב"ר יצחק פינקלער זצ"ל ,חתן הסבא קדישא מראדשיץ[ ,רבה
האחרון דק"ק ראדשיץ יצ"ו ,וכה צורתו :כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן טעם לישב המנהג הלז,
עפ"י דברי הזוה"ק פרשת אמור )צ"ד (:דשבת דהוא הלולא דמלכא אתעטר בההוא עטרא
דעונג ,הדא הוא דכתיב )ישעיה נח יג( וקראת לשבת עונג ,מאי דלא אשתכח הכי בשער
יומין עכ"ל .מפורש דמצות עונג אינו אלא בשבת ולא ביו"ט .וכן שלש סעודות אינו אלא
בשבת ,כמש"כ שם דשבת דהוא הלולא דמלכא ,בגין יקרא דמלכא בעי תלת סעודתאן.
ובזוה"ק יתרו )פח (:כתוב לאמר ובסעודתא אלין אשתמודעין דאינון בני מלכא ,דאינון בני
מהימנותא ,ומשום דכל מהימנותא אשתכח בשבתא יהבין ליה לבר נש נשמתא אחרא.
ועיי"ש דג' סעודות ונשמה יתירה איננה אלא בשבת ולא ביו"ט ,והיינו טעמא דג' סעודות
משום מצות עונג ,ועונג היא משום הנשמה יתירה ,כמו שאנו אומרים 'ולהתענג ביתר נשמתי
אשר נתת בי' .וכן מפורש בס' תולעת יעקב :וביו"ט שאין נשמה יתירה ,כמש''כ תוס'
והרא"ש )ביצה ל"ג (:שמהאי טעמא אין מריחין בשמים במוצאי יו"ט ,ומהאי טעמא לדעת
הרא"ש אין חיוב ג' סעודות ביו"ט .ואף שהרמב"ם )בפ"ל מהלכות שבת ה''ט( פסק שגם
ביו''ט מחוייבים בג' סעודות ,הוא מטעם דס"ל דשייך עונג גם ביו"ט מדרבנן ,כמו שכתב
בפ"ו מהלכות יו"ט ,אבל אנן דס"ל דאין אוכלים ג' סעודות אלא בשבת גם עונג אין ביו"ט.
וכן מפורש בזוה"ק )יתרו פ"ח (.בעי להתענגא בהאי יומא ולמיכל תלת סעודתא .וכן מפורש
בצל"ח )ביצה ל"ה (:דיו"ט אינו מצווה על עונג אלא על שמחה .וכן מוכח פשטות הש"ס
פסחים )ס"ח (:הכל מודים בשבת דבעינן נמי לכם ,דכתיב )ישעיה נח יג( וקראת לשבת
עונג .מוכח שעונג מחויב מדברי קבלה אלא בשבת ולא ביו"ט .והנה מפורש בש"ס ר"ה
)לא (:שאין הכהנים רשאין לעלות בסנדליהן לדוכן ,וכיון שכתב הב"ח בשם היראים ,וכן
פסק הרמ"א )בשו"ע או"ח סי' ש"א( שאין לילך יחף בשבת ,דכתיב )דברים כח נו( אשר
לא נסתה כף רגלה הצג על הארץ מהתענג ,שהילוך יחף הוא ביטול עונג ,על כן כל זמן
שאין קוראים לכהנים לעלות לדוכן יחף אינם עוברים בעשה ,ולכן אין עליהם חיוב לעבור
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על מ"ע דעונג ביו"ט שח"ל בשבת ,כיון שאינו בעידנא דמקיים עשה דברכת כהנים ,שהוא
חל אלא אחר שקראו להם לעלות ,אבל ביו''ט שמצווה רק על שמחה ולא על עונג כאמור,
שפיר מחויבין לעלות לדוכן אם ח"ל בחול .ואפילו נימא מדמחויב ביו"ט קידוש במקום
סעודה מחוייבים נמי בעונג ,זה אינו ,שהיא רק מדברי סופרים ,שהרי הקידוש ביו"ט ע"כ
דרבנן היא ,כמ''ש המג"א מפני כבוד יו"ט ,ולא מדברי קבלה ,ולהכי מותר לעבור על עשה
דרבנן כדי לקיים עשה דאורייתא ,אפי' אינו בעידנא .אבל ביוה"כ שח"ל בשבת שאסור
בנעילת הסנדל ,אז החיוב לעלות לדוכן אף כשח"ל בשבת לכל הדעות ,כמ"ש הרב בעל
התניא .ואף שלפי מה שכתב ההפלאה במס' כתובות )כ"ד( שפשוט שכמו שמצוה על
הכהנים לברך כמו כן מצוה על הישראלים להתברך ,ואם כן הוי ברכת כהנים מצוה דרבים,
אם כן כמו שמפורש בתוס' ביצה )ה .ד"ה ונתקלקלו( שמותר לכהנים לעבור על עשה דעליה
השלם ,משום עבודה דקרבן מוסף ,דהוי עשה דרבים ,דהחיוב על כל ישראל ,אם כן מותר
להכהנים לעבור על עשה דעונג מדברי קבלה בשביל עשה דרבים דברכת כהנים ,ואף דלא
הוי בעידנא ,מדהחיוב על כל ישראל אין צריך בעידנא .אבל אין כן הלכה ,כי מפורש
בריטב"א סוכה )לה (:שהכהנים דוקא מחויבים לברך ולא ישראלים ,ולא הוי עשה דרבים.
ומשום הכי אין לכהנים לבטל מקודם מ"ע דעונג מדברי קבלה קודם שנתחייבו בעשה דברכת
כהנים ,דכתיב אמור להם ,ומתרגמינן כד תימרון להון .ועוד אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א זצ"ל[
הנ"ל טעם נכון על מנהג זקנו הסבא קדישא ,דגרסינן בגמ' )חולין מט (.דר"ע ס"ל ואני
אברכם ,לישראל .והקשה המהרש"א למה צריך ברכת כהנים כיון שהשי"ת בעצמו מברך
לישראל .וי"ל ע"ז שעיקר ברכת כהנים שהמצוה עליהם לברך עמו באהבה ,הוא לעורר
רחמים על ישראל מלמטה ,ועל ידי איתערותא דלתתא איתער רחמים לעילא ,וזה הפירוש
'ושמו את שמי' היינו שיניחו ויעוררו את מדת 'רחום' שהוא שם משמות הקדושים) ,כמו
שנפסק בשו"ע חו"מ סי' כ"ז שהמקלל ברחום הוי מקלל חבירו בשם( ,על בני ישראל ,ואז
אני אברכם ,בעצמי .וכל זאת כשלא ח"ל בשבת ,אבל בשבת שאמר ר' מאיר )שבת יב(,
שבשבת אין צריך לצעוק ברחמים על החולה ,שיכולה היא שתרחם ,שבזכות שבת יתעורר
רחמים .ומהאי טעמא א"צ ברכת כהנים לעורר רחמים ,כי ע"י השופר יושב על כסא רחמים,
וכשח"ל בשבת ,שהשבת גופא מעורר רחמים ,אין צריכין לשופר ,כמש"כ בספר טעמי
המצוות להרדב"ז )קי"ב( .כמו כן י"ל דא"צ לעורר רחמים בשבת בברכת כהנים .ומהאי
טעמא המנהג שביו"ט שח"ל בשבת אין אומרים שלוש עשרה מדות בשעת פתיחת הארון
שהיא לעורר רחמים ,כיון שהשבת גופא מעורר רחמים .אמנם ביוה"כ שח"ל בשבת
שאומרים בו שלוש עשרה מדות ,עולין בו הכהנים לדוכן ג"כ .והיינו טעמא כיון שכל נפשות
ישראל הם באותו יום בסכנה ,הוי כמו חולה המסוכן ביומו בשבת ,שצועקים עבורו אפילו
בשבת כמו שפסק בשו"ע סי' רפ"ח .ומחמת שצריכין לרחמים מרובים ביוה''כ לרפאות
הנפשות שהם מסוכנים ביומן ,לזאת מעוררים רחמים אף כשח"ל בשבת בשלוש עשרה
מדות ,וגם הכהנים מעוררים רחמים בנשיאות כפים .וסגולת השבת פועל לכל הדברים
שהכהנים מעוררים רחמים עליהם ,יברכך בממון ,ובזכות שבת זוכים לעשירות ,דכתיב )משלי
י ,כב( ברכת ה' היא תעשיר .ברכת ה' היא שבת ,דכתיב )בראשית ב ,ג( ויברך את יום
השביעי ,וכן בגמ' שבת )קי"ט (.שבחו"ל זוכין לעשירות בזכות שבת .וישמרך מן המזיקים,
ובשבת אין אומרים שומר עמו ישראל לעד ,שאין צריכים שמירה מן המזיקים ,שהשבת
שומר כמש"כ הטור )או"ח סי' רמ"ז( .יאר ה' פניו ,אמרו רבותינו ז"ל במדרש )ב"ר יא ,ב(
ויברך אלקים ברכו באור פניו ,שאינו דומה אור פנים של שבת לאור פנים של שאר ימים,
בזה חלוק שבת מיו"ט) ,וע"ע בסמ"ג סוף הלכות שבת( ,וגם נותן חן .ישא ה' פניו אליך
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ט

ביו"ט חג הסוכות צוה להעמיד בתוך סוכתו שבעה כסאות מיוחדות
עבור האושפיזין קדישין ]כה[ .

חנוכה
א.

לפני הדלקת נר חנוכה הלך וטבל במקוה טהרה ]כו[ .

ב.

בימי חנוכה נהג רבינו הסבא קדישא להדליק נר חנוכה גם ביום לפני
תפילת שחרית בבית מדרשו ,ונתן לתוכה שמן שיהיה דולק והולך
הערות וציונים

שמוחל עונות ,וכן אמרו )שבת קי"ח (:כל המשמר שבת אפי' עובד ע"ז כדור אנוש מוחלין
לו כל עוונתיו ,והשבת פועל נשיאות פנים לישראל .וכן וישם לך שלום ,שבשבת אומרים
הפורס סוכת שלום ושמרו בני ישראל את השבת ,והיינו שעל ידי שמירת שבת זוכין לשלום
ואין צריכין לברכת כהנים .וכן קין נתקבל תשובתו בזכות השבת ,שאמרו במדרש )ב"ר סו"פ
כב( ,דאז כשיצא קין ופגע בו אדם הראשון אמר לו מה נעשה בדינך ,אמר לו עשיתי
תשובה ונתפשרתי ,התחיל אדם הראשון מטפח על פניו ,אמר כך היא כוחה של תשובה
ואני לא הייתי יודע ,מיד אמר אדם הראשון מזמור שיר ליום השבת וגו' ,והטעם בפשטות
היא ,לפי שהשבת היה גורם שיתקבל תשובתו .אמנם י"ל עוד טעם בזה ,לפי שעיקר
התשובה היא החרטה על העבר והבטחה על להבא שלא יחטא עוד ,ותשובת השקרן אין
מקבלים כי אין מאמינים לו ,דכתיב )תהלים לב ב( אשרי איש לא יחשוב ה' לו עון ואין
ברוחו רמיה ,ואמרו בזוהר הק' ובמדרש אימתי לא יחשוב ה' לו עון בזמן שאין ברוחו רמיה,
היינו שלא הוחזק לכפרן ,ובמדרש תנחומא )האזינו ד( ישא ד' פניו אליך אליך ולא לעכו"ם,
ופסק הרמב"ם שרק לישראל מועיל תשובה ,דכתיב ועובר על פשע לשארית נחלתו ,היינו
לזה השארית שלא ידברו כזב ,כמו שנאמר )צפניה ג יג( שארית ישראל לא ידברו כזב,
ואצל עכו"ם כתיב אשר פיהם דיבר שוא ,אמנם אם השקרן עושה תשובה בשבת ,אף מי
שהוחזק לכפרן ,הבי"ד של מעלה מאמינים לו שלא יחטא עוד ,ומקבלים שם את תשובתו,
לפי שאימת שבת עליו ולא ישקר ,ע"ד שבחול אין מאמינים לע"ה אם אמר שהפריש
תרומות ומעשרות ,ובשבת תנן )דמאי פ"ד מ"א( שואלו ואוכל על פיו ,והנה כאשר יצא קין
מלפני ה' פגע בו אדם הראשון ואמר לו עשיתי תשובה ונתפשרתי ,היה תמיה לאדם הראשון
איך האמינו לו ,אחרי ששקר לפני המקום ואמר )בראשית ד ט( השומר אחי אנכי ,ונפל
בדעת אדם הראשון שזאת גרם לו השבת ,מחמת שעשה תשובה בשבת ,ומחמת אימת
שבת שעליו מאמינים לו שלא ישקר ,ע"כ פתח ואמר מזמור שיר ליום השבת וגו' .וכ"כ
בס' צרור המור :כתיב )שמות לא טז( ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את 'השבת'
אותיות 'תשובה' ,היינו לעשות תשובה בשבת .עכ"ל כ"ק אדמו"ר )שליט"א( זצ"ל[.
 .äëנפלאות הסבא קדישא ח"ב כ"ח .מפי ש"ב החסיד ר' ראובן יהושע ז"ל מדעמביץ,
 .åëהרב ראובן חיים אלכסנדר צארניכע ז"ל מק"ק לאדז יצ"ו בס' נפלאות
נכד הסב"ק.
הסבא קדישא ח"ב כ"ח.:
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עד אחר גמר תפילתו ,וכן היו נוהגים בניו ונכדיו הצדיקים הקדושים
זי"ע ]כז[ .

שונות
א .הקפיד רבינו הסבא קדישא שלא להשתמש אלא במי שאינו בר
אוריין כלל ,והחזיק אצלו משמש עבורו שלא יבין אף פרשה אחת
שבתורה .ופעם אירע ששמש אותו אדם שהיה סובר עליו שהוא עם
הארץ ,ואחר כך ראה שהלה הבין חומש עם פרש"י ,לא רצה להשתמש
בו יותר ]כח[ .

ב.
ג .היה רגיל לעשן 'לולקא ציבעך' ,ודרכו בקודש של מרן הסבא קדישא
היה לו להסבא קדישא מורה שעות בחיקו ]כט[ .

ידוע ,שבכל עת שהיה לו לתקן איזו ענין קשה ,או לבטל איזו גזירה
רעה ,היה דרכו לסגור את עצמו בחדרו ,ולעשן הלולקא ציבעך שלו,
והלך אנה ואנה על פני כל החדר ,והיה מיחד יחודים נוראים ,עד שזכה
לבטל הגזירה רעה שלא תבא .והרבה פעמים אירע ,שהיה לו עתים שלא
הניח להיכנס אצלו שום איש ,יהיה מי שיהיה ,וישב בחדרו סגור ומסוגר
כמה ימים ,עד שפתח חדרו ונתן ברכתו לאיש ואיש ,ורוב פעמים בעת
שנגזר איזו גזירה ח"ו ורצה לבטלה אירע ,שלא הכנים אליו שום אדם
עד שביטל הגזירה ]ל[ .

ד.

הסבא קדישא היה בקי במלאכת ה' זו שחיטה ומילה ,אמנם החמיר
מאד בענין התמנות שו"ב ,שיהי' ירא שמים באמת לאמיתו ,ואז נתן
לו כתב קבלה על שחיטות כידוע ]לא[ .
הערות וציונים

 .æëהרב ראובן חיים אלכסנדר צארניכע ז"ל מק"ק לאדז יצ"ו בס' נפלאות הסבא קדישא
 .çëהרב ראובן חיים אלכסנדר צארניכע ז"ל מק"ק לאדז יצ"ו בס' נפלאות
ח"ב כ"ט.
 .èëנפלאות הסבא קדישא ח"ב י :מפי ש"ב החסיד ר' ישעי'
הסבא קדישא ח"ב כ"ח.
 .Iהרב ראובן חיים אלכסנדר צארניכע ז"ל מק"ק לאדז יצ"ו
ז"ל נכד הסבא קדישא.
 .àIעי' בס' נפלאות הסבא קדישא ח"ב
בס' נפלאות הסבא קדישא ח"א ט ,:ח"ב כ"ט.
ו' .מפי הה"צ רבי אלימלך יעקב יצחק זצ"ל מקיעלץ ,ששמע מכ"ק חותנו הה"ק רבי הלל
פינקלער זצ"ל מראדשיץ ,ששמע מק"ז הסבא קדישא זצ"ל ,ושם כ .מכתבי החסיד ר' נתן
דוד באראן ז"ל מק"ק גארשקאוויץ יצ"ו ,נכד הסבא קדישא ,ששמע מהה"ק בעל מנחת
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רבינו הסבא קדישא לא נשק לבניו ולבנותיו הקטנים מעולם ,וכן בניו
ונכדיו הקדושים היו זהירים בזה ]לב[ .

ו .רבינו הסבא קדישא הקפיד על הנשים שהיו אומרות התחינות ,הן
הנדפסים בלשון אשכנז או בזארגאן וכן שאר התחינות ,אשר לא נודע
בבירור מי חיברם .ולפעמים כשבאו אליו אנשים או נשים אשר הכיר
אותם לחרידים וצנועים )פרומע( ,להפקד בדבר ישועה ורחמים ,שאל
הערות וציונים
אלעזר זצ"ל ממונקאטש .ושם בעמוד ל"ו ע"א ,מועתק מכתבי החסיד ר' נתן דוד הנ"ל
ששמע מבית אבותיו ז"ל ,שפעם אחד בא לפני רבינו אברך אחד ובקש הימנו כתב קבלה
על הלכות שחיטה ,והאברך לא הוטב בעיני רבינו לתת לו כתב קבלה ,והשיב לו מרן הסבא
קדישא בלשון קדשו לשון חכמים ,אני בעצמי גם כן רציתי להיות שו"ב ,והתחלתי ללמוד
הלכות שחיטה ,וראיתי כתוב בספר תבואות שור סימן א' דהשוחט צריך להיות דרכיו
מתוקנים ויראת ד' על פניו ,וכך הנני לומד ולומד ועדיין לא גמרתי הסימן הראשון וד"ל,
ולא נתן לו כתב קבלה .ע"כ .ולפי דברי הס' נפלאות הסבא קדישא )ח"א דף י"א ע"א( היה
מעשה זו כמה שנים אחר נשואי רבינו הסבא קדישא ,כאשר חותנו לא היה ביכלתו לספק
לו פרנסתו ,מחמת שגם הוא בעצמו סבל מדחקות ועוני ר"ל ,וחשב רבינו בדעתו שיראה
ללמוד את מלאכת השחיטה כדי להפיק מזה פרנסתו ,ואז קבע לעצמו שיעור ביו"ד הלכות
שחיטה ובס' תבואות שור הלכות שחיטה .ויהי בלמדו הסימן הראשון 'דהשוחט ראשית
צריך להיות דרכיו מתוקנים ויראת ה' על פניו' התישב בדעתו ואמר אם כן אין העסק הזה
עבורי ,וצריך אני לקבל על עצמי מקודם לתקן דרכי ולהיות ירא שמים! ופסק אז מללמוד
הלכות שחיטה ,וחזר לשיעוריו הקודמים ועבודתו הקדושה .ובס' נפלאות הסבא קדישא
)ח"ב דף ל"ו ע"א( נעתק מכתבי החסיד ר' נתן דוד הנ"ל ,ששמע מאיש נאמן ,שפעם אחת
בא לפני רבינו אברך אחד לבקש הימנו כתב קבלה על הלכות שחיטה ,והאברך לא הוטב
בעיני הסבא קדישא לתת לו כתב קבלה ,אבל מאד הפציר בו והבטיח לו שיתנהג בכל
החומרות ומדת חסידות ,והראה למרן הק' גודל חריפות ובקיאות בענין זה ,אשר היה למדן
גדול ומומחה מאד באמת .וכאשר ראה מרן הק' שמפציר בו מאד הלך עמו לקרן זוית
אחת ,והוציא את הפאטשיילע )מטפחת אף( שלו ,והעבירו כנגד עיני האברך ,והראה לו
באיזה אופן דנים את השוחטים בעולם העליון אף על דברים שנראים דקים .ובתוכם הכיר
האברך שו"ב אחד שהיה ממכיריו שזה לא זמן כביר נפטר לעולמו ,איך ובאיזה אופן שהיו
דנים אותם ,ונתעלף מאד מגודל החרדה ,וכאשר השיב רוחו אליו נסוג אחור ולא רצה לדבר
מזה כלל ,כי אמר שאין זה עסק עבורו[.
 .áIהרב ראובן חיים אלכסנדר צארניכע ז"ל
מק"ק לאדז יצ"ו בס' נפלאות הסבא קדישא ח"ב כ"ח .ושם נאמר :שפעם בהיות רבינו
בפשעדבארז ,אז הביא נכדו הה"ק רבי הלל פינקלער זצ"ל מראדשיץ) ,אשר היה דר אז
שם בימי חורפו( את ילדתו) ,ה"ה הרבנית הצדיקת מרת רבקה פעריל ע"ה שהיתה אז בת
שלשה חדשים( לתוך חדרו ,להראותה לזקינו הסבא קדישא שיברך אותה ,וראה אז אביה
איזה דבר חכמה ממנה ,ונשקה על ראשה .והביט עליו זקינו הסבא קדישא בתמהון ,אז
הבין הה"ק רבי הלל זצ"ל שרצון ק"ז היא שגם הוא יתנהג כן ,שלא לנשק אף לבניו ובנותיו
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אותם אם אומרים תחינות ,ופקד עליהם שלא לאומרם .ואשר על כן
העתיק לבנותיו ולכלותיו ולנכדותיו בלשון אשכנז ,את התפילה הקדושה
שתיקן רבי ר' אלימלך זי"ע מליזענסק לאומרו לפני התפלה וכדומה ,כדי
שיבינו מה שידברו ]לג[ .
ז .לחסיד אחד אירעו לו סיבויים שלא היו מתקיימים אצלו בנים ר"ל,
ונסע לראדשיץ והתנצל לפני רבינו הסבא קדישא והתמרמר לפניו על
זה ,וצוה עליו רבינו שיקרא את שם בנו אשר יולד לו משמות חיות
השדה ,לסגולה שיתקיימו בניו מעתה .ואכן קרא את שם בנו הנולד לו
'צבי זאב' והאריך ימים ,והוליד בנים ובני בנים חיים וקיימים ]לד[ .
ח .סגולה בדוקה היתה מקובלת מבית רבינו הסבא קדישא ,על כל דבר
ישועה ורחמים ,ובפרט על כל צרה שלא תבוא ,לנדב לצדקה ]לעילוי
נשמת רבינו ישכר בער ב"ר יצחק מראדשיץ ,זכותו תגן עלינו[ ,מעות
במספר י"ט) ,כמספר קטן של שם רבינו הסבא קדישא 'ישכר בער'(,
ויפרט בקשתו ,ובעזר ה' יצליח בזכות רבינו הסבא קדישא ]לה[ .

הוא היה אומר:
א.

מותר למכור ספר תורה ,כדי לקנות בזה מיחם ולהכניסו לתוך המקוה
טהרה להחם המים ,כי אמר שהנשים פוסקים להוליד לפני זמנם
מחמת הטבילות במים קרים ]לו[ .
הערות וציונים

 .âIהרב ראובן חיים אלכסנדר צארניכע ז"ל מק"ק לאדז יצ"ו בס' נפלאות
הקטנים.
 .ãIנפלאות הסבא קדישא ח"ב כ"ב :מפי החסיד ר'
הסבא קדישא ח"ב כ"ח עמוד ב'.
 .äIמפי נכדי הסבא קדישא.
משה אהרן ז"ל ,נכד החסיד ר' ישראל ע"ה בעל העובדא.
ובס' נפלאות הסבא קדישא ח"א ל"ט ע"א נעתק מכתבי החסיד ר' ישעי' לערמאן ז"ל,
בשם אחיו הגה"צ רבי שמחה בונם זצ"ל מק"ק קראשנעוויץ יצ"ו ,ממקורבי רבינו הסבא
קדישא ז"ל ,שפעם אחת בא כפרי אחד לפני הסבא קדישא ,והתנצל שיש לו משפט קשה
בערכאות שלהם ,וצוה עליו רבינו הסבא קדישא ליתן סכום י"ט )פרוטות( לצדקה ויצליח,
ולפום ריהטא היה הדבר לפליאה) ,אצל זקני החסידים( ויאמר הסבא קדישא :הנה כתיב
)דברים ב כח( כי 'גוי אובד' עצות ואין בהם תבונה! )ותיבת 'גוי' בגמטריא י"ט( ,וכך היה
שהצליח במשפטו ,והגוי נאבד מן העולם ,ומאז והלאה נתפשט המנהג בהמון עם לאומרה
 .åIנפלאות הסבא
את הפסוק הנ"ל בכל עת שנדיר צדקה בעבור מרן הסבא קדישא.
קדישא ח"א מ :מכתבי ש"ב הגה"צ רבי משה ליפשיץ ז"ל אב"ד דק"ק בריגל יצ"ו ,ששמע
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ב.

סגולה לעין הרע לומר הפסוקים המתחילים באות נ' ומסיימים באות
נ' ]לז[ .

ג.

אם האדם הוא בעת צרה וסכנה ר"ל ,אזי הוא סגולה גדולה להנצל
מהסכנה ,להתדמות לפניו צורת רבו! ]לח[

ד.

ערבה בהושענה רבה הוא תיקון גדול לחטא הידוע רח"ל ,כי ערבה
גימטריא זרע ]לט[ .

ה .אם אדם רוצה ומסכים בכל לבו למעמדו שהוא כעת) ,אז מען וויל
וויא אזוי עס איז( ,יהיה איך שיהיה ,אזי מסכימין עמו מן השמים
כמו שהוא רוצה בכל משאלות לבו) ,איז אזוי וויא מען וויל( ! וזה הוא
לימוד ארוך ,וכן הוא באמת ]מ[ .

ו.

בסעודת מצוה ,אפילו כשאוכלים דרך רעבתנותא ,נתעלין כל
הניצוצות ]מא[ .

הערות וציונים
מפי זקינו הגה"צ רבי טובי' ליפשיץ ז"ל האב"ד דק"ק בריגל יצ"ו ,ששמע מק"ז מרן הסבא
קדישא זצ"ל .æI .שם ח"ב כ"ב :מפי החסיד ר' אהרן שמואל ליכטיג ע"ה מק"ק קראקא
יצ"ו ,ששמע מהה"ק מחענטשין זצ"ל ,ששמע מהחסיד ר' מענדל ז"ל שו"ב דק"ק פינטשוב
יצ"ו ,זקינו של החסיד ר' אהרן שמואל הנ"ל ,ששמע מפ"ק מרן הסבא קדישא .çI .שם
 .èIשם ח"א נ :מכתבי החסיד רבי ישעי' לערמאן ע"ה ,ששמע מאחיו הגה"צ רבי
ט.
 .îשם ח"ב ל"ה :מכתבי ש"ב החסיד ר' נתן דוד
שמחה בונם זצ"ל מקראשניעוויץ[.
באראן ז"ל מק"ק גארשקאוויץ יצ"ו ,ששמע מאבותיו הק' נכדי הסבא קדישא .וע"ע בביאור
הענין בס' מפיהם ומפי כתבם ח"ב ע' קל"ה ,ובס' אור החכמה פ' מקץ ד"ה ותעמדנה.
 .àîעבודת הלוים ח"ב ערך אכילה נ"ב.
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ליקוטים על התורה
Á ˙˘¯Ù
'ÈÙ‰ ‡Ï‡ ,‰ÓÏ Á ˙·È˙ ÏÙÎ ‰¯Â‡ÎÏ .˜È„ˆ ˘È‡ Á Á ˙Â„ÏÂ˙ ‰Ï‡
,˜È„ˆ Á ‰È‰ ¯·Î˘ Ù"Ú‡ ÈÎ ,˜È„ˆ ˘È‡ Á Á ˙Â„ÏÂ˙ ‰Ï‡ ,‡Â‰
˙‡ ‰˘Ú ‡Ï‡ ,'‰ ÌÚ ˙ÂÏ„‚· ÍÏ‰ ‡Ï ÈÎ ‰˘Â„˜‰ ‰¯Â˙‰ Â˙Â‡ Á·˘Ó
ÂÓÚ ÍÏ‰˘ ,ÂÈ˙Â¯Â„· ‰È‰ ÌÈÓ˙ ,˙Â„ÏÂ˙ ‰Ï‡ È¯‡˘Â ˜Â È˙ ÂÓÎ ÂÓˆÚ
. [ ]אÍÂ ÈÁÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈÈ„Ú˘ ÈÙÏ ,Á ÍÏ‰˙‰ ÌÈ˜Ï‡‰ ˙‡ ,˙ÂÓÈÓ˙·

ÍÏ ˙˘¯Ù
.˙Â ˙Ó ÈÏ Â ˙È È"˘¯Ù .ÍÏÏ‚· È˘Ù ‰˙ÈÁÂ Í¯Â·Ú· ÈÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏ
,'‰ÈÁÈ ˙Â ˙Ó ‡ Â˘' ˘¯ÂÙÓ ·Â˙Î (Ê"Î Ê"Ë) ÈÏ˘Ó ¯ÙÒ· ‡Ï‰ ‰¯Â‡ÎÏÂ
,‡Â‰ Ë˘Ù‰ ‡Ï‡ .˙Â ˙Ó‰ ˙Ï·˜ È"Ú ‡Â‰ ‰ÈÁÈ ÈÎ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡È ÍÈ‡‰Â
ÏÚÂ ,‰ÓÂ‡Ó Ì‰Ó Á˜‡ ‡ÏÂ Ì‰ÈÏÚ ¯·‚˙‡ È ‡Â ,˙Â ˙Ó Â ˙È ‰Ó‰ "‰‡„
. [ ]בÌÈÓÈ Í¯Â‡Ï ‰ÈÁ‡ ‰Ê È„È
ÏÎÂ˙ Ì‡ ÌÈ·ÎÂÎ‰ ¯ÂÙÒÂ ‰ÓÈÓ˘‰ ‡ Ë·‰ ¯Ó‡ÈÂ ,‰ˆÂÁ‰ Â˙Â‡ ‡ˆÂÈÂ
‰¯Â˙‰ ÔÓ ÊÓ¯ Ô‡ÎÓ .ÍÚ¯Ê ‰È‰È ‰Î ÂÏ ¯Ó‡ÈÂ ,Ì˙Â‡ ¯ÂÙÒÏ
ÏÚ ‰ÁÈ ‰Ï ‰ÂˆÓ˘ ÊÓ¯ ,‰ˆÂÁ‰ Â˙Â‡ ‡ˆÂÈÂ .ÌÈÓÎÁ Ï˘ ‰ÎÂ Á ¯ ˙ÂÂˆÓÏ
Ú˜˘˙˘Ó ‰˙ÂˆÓ˘ ÊÓ¯ ,ÌÈ·ÎÂÎ‰ ¯ÂÙÒÂ ‰ÓÈÓ˘‰ ‡ Ë·‰ .ıÂÁ·Ó Â˙È· Á˙Ù
˙‡ˆ ÏÈÁ˙Ó ‰ÓÁ‰ ˙ÚÈ˜˘ ¯Á‡Ï ÈÎ ,˜Â˘‰ ÔÓ Ï‚¯ ‰ÏÎ˙˘ „Ú ‰ÓÁ‰
.ÏÏ‰ ˙È· È¯·„Î ÍÏÂ‰Â ÛÈÒÂÓ ‰È‰È˘ Â ÈÈ‰ ,Ì˙Â‡ ¯ÂÙÒÏ ÏÎÂ˙ Ì‡ .ÌÈ·ÎÂÎ‰
.ÂÏÒÎ ‰"Î ÌÂÈÓ ÏÁ‰ ,'‰Î' .‰ÎÂ Á ˙Â¯ Â"Ï· ¯È‰Ê ‰È‰È Ì‡ 'ÂÏ' ¯Ó‡ÈÂ
˘"Ó„ (:‚Î ˙·˘) È"˘¯ „"Ú ‡Â‰Â ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ÌÈ ·Ï ‰ÎÊÈ ,ÍÚ¯Ê ‰È‰È
¯ · ÔÎ Ì‚ Â ÈÈ‰ ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ÌÈ · ‰ÈÏ ÔÈÈÂ‰ ¯ · ÏÈ‚¯‰ 'Ó‚· Ï"ÊÁ Ì˘
. [ ]ג‰ÎÂ Á

הערות וציונים
 ששמע מאחיו, מכתבי החסיד רבי ישעי' לערמאן ע"ה. נפלאות הסבא קדישא ח"א נא.à
 נפלאות.â . בישישים חכמה ע' ק"א.á .הגה"צ רבי שמחה בונם זצ"ל מקראשניעוויץ

טו
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‡¯ÈÂ ˙˘¯Ù
˙ÂÏÙ˙‰ ÌÚ ÏÂÚÙÏÂ ÏÏÙ˙‰Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì È‡ Ì‡ Â ÈÈ‰ .ÂÚ¯˙ ÈÁ‡ ‡ Ï‡
„ÂÚÒÏÂ ,ÌÈÚ¯ ÌÚ ¯·Á˙‰Ï ,'ÂÚ¯˙ ÈÁ‡' ‰ˆÚ‰ ‡Â‰ ÈÊ‡ ,‰ÏÈÏÁ ÌÈ Â Á˙Â
,˙Â¯·Á˙‰ È„ÈÏ ‰‡È·Ó ÂÈ„ÁÈ ÌÈ„ÚÂÒ˘ ÍÂ˙Ó ÈÎ ,˙ÂÚÈ¯Â ‰ÂÁ‡Â ‰·‰‡· „ÁÈ
ÏÚÂ ,Ì˙ÏÈÙ˙· ÔÈÂÎÏ ˙ÂÈÂ‡¯‰ ˙Â ÂÎ‰ ÏÎ· Â ÂÈÎ ÂÏÈ‡Î ‰"·˜‰Ï ·˘Á Ê‡Â
. [ ]דÌ‰È˙Â˜ÂˆÓÓ ÌÚÈ˘ÂÈ ‰Ê È„È

ÈÈÁ ˙˘¯Ù
¯·„ ¯Ó‡ÈÂ È¯·„ È˙¯·„ Ì‡ „Ú ÏÎÂ‡ ‡Ï ¯Ó‡ÈÂ ÏÎ‡Ï ÂÈÙÏ Ì˘ÈÂ
Â¯Ó‡ Ì‰¯·‡ „·Ú ¯ÊÚÈÏ‡ ÏÚ ‰ ‰ .'Â‚Â ÈÎ‡ Ì‰¯·‡ „·Ú ¯Ó‡ÈÂ
ÂÏ ¯˘‡ ÏÎ· Ï˘ÂÓ‰ (Ì˘) Ï"Ê Â·˙Î ÂÈÏÚ Ì‚Â ,˜È„ˆ ‡¯˜ ˘ (Á Ë ¯"·) Ï"ÊÁ
ÂÓÎ ˙ÂˆÓ È˜Â„˜„Â ‰¯Â˙‰ ÌÈÈ˜Ó ‰È‰ È‡„·Â ,Ì‰¯·‡Î Â¯ˆÈ· ËÈÏ˘ ‰È‰˘
Â Â„‡˘ ‰Ó ‰ÏÙ˙‰ Ì„Â˜ ÏÎ‡ ‡Ï ÁË·Â ,Ì‰¯·‡ Â Â„‡ ˙È·· Ï‚¯ÂÓ ‰È‰˘
Â˘˜·Â ‰„ÂÚÒ‰ ÂÈ ÙÏ Â ÈÎ‰ ¯˘‡Î ÔÎÏ ,‰ÏÙ˙‰ È ˜˙ÓÓ ÔÂ˘‡¯‰ ‰È‰ Ì‰¯·‡
Ì‡ „Ú ÏÎÂ‡ ‡Ï Ì‰Ï ·È˘‰ ÔÎ ÏÚ ,‰ÏÈÙ˙‰ Ì¯Ë ‡Â‰ ‰È‰ ÏÎ‡È˘ Â ÓÓ
ÛÂËÁ Â ÈÈ‰ ,'¯·„' ‰Ó‰ ÂÏ Â¯Ó‡ÈÂ .Ì„Â˜Ó ÏÏÙ˙‡˘ „Ú Â ÈÈ‰ ,È¯·„ È˙¯·„
Â ÈÈ‰ ,ÈÎ ‡ Ì‰¯·‡ „·Ú ¯Ó‡ÈÂ .ÍÓÁÏ ‰ÁÓ˘· ÏÂÎ‡ ÍÏÂ ¯‰Ó Í˙ÏÈÙ˙ ¯Ó‚
ÔÎ ÈÎ ,Ì„Â˜Ó ·Ï‰ ˙ Î‰·Â ˙Â È˙Ó· ‡Ï‡ ˙Â¯È‰Ó· ÏÏÙ˙‰Ï Ï‚ÂÒÓ È È‡
. [ ]הÌ‰¯·‡ È Â„‡ Ïˆ‡ È˙È‡¯

ÁÏ˘ÈÂ ˙˘¯Ù
ÁÈË·‰˘ ‰¯Â˙· Â ÈˆÓ ÔÎÈ‰ ·"ˆ ‰¯Â‡ÎÏÂ .ÍÓÚ ·ÈËÈ‡ ·ËÈ‰ ˙¯Ó‡ ‰˙‡Â
·ËÈ‰ ÔÂ˘Ï‰ ÏÙÎ ‰Ê È‡ÓÂ ,ÂÓÚ ·ÈËÈÈ˘ ‰·Ë‰ ÔÂ˘Ï· ‰"·˜‰ ÂÏ
הערות וציונים
. בשם הסבא קדישא, מפי ש"ב הה"צ רבי פנחס לערער זצ"ל מחעלם.הסבא קדישא ח"א נ
 מפי הה"ק רבי אליעזר דוד זצ"ל מראדשיץ בשם ק"ז. נפלאות הסבא קדישא ח"א מ"ט.ã
, ובס' אור לשמים פ' וירא בשם הרבי מלובלין, ועי' ד"ז בס' זרע קודש פ' וישלח.הסב"ק
 נפלאות הסבא קדישא ח"ב.ä
.ומסתבר שהסב"ק אמרם בשם רבו החוזה מלובלין זי"ע
. מפי דודו הה"צ רבי אליעזר דוד זצ"ל מראדשיץ בשם הסבא קדישא:ל
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,ÌÈÚÂ¯ ‰Ú·˘‰ „‚ Î Ì‰ ÔÈ ·‰ ÈÓÈ ˙Ú·˘„ (.Â ¯ ‡"ÁÊ) ÚÂ„È ‰ ‰„ Ï"ÈÂ .·ÈËÈ‡
È ˘ ÌÂÈ ,„ÒÁ„ ‡‚¯„ ‡Â‰˘ ‰"Ú Â È·‡ Ì‰¯·‡ „‚ ÊÓÂ¯Ó ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ
Â È·‡ ·˜ÚÈÏ ÊÓÂ¯Ó È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ ,‰¯Â·‚„ ‡‚¯„ ‡Â‰˘ ‰"Ú Â È·‡ ˜ÁˆÈÏ ÊÓÂ¯Ó
ÏÙÎ È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ· ‰ ‰Â .˘"ÈÈÚ ÌÈÓÈ‰ ¯‡˘ ÔÎÂ ,˙¯‡Ù˙„ ‡‚¯„ ‡Â‰˘ ,‰"Ú
ÈÎ Â· ¯Ó‡ ‡Ï È ˘ ÌÂÈ·˘ È ÙÓ ,ÌÚË‰ (Â „ ¯"·) Ï"Ê¯ Â¯Ó‡Â ,·ÂË ÈÎ Â·
È ˘‰ ÌÂÈ ˙Î‡ÏÓ ¯Ó‚Ï „Á‡ ,·ÂË ÈÎ ÌÈÓÚÙ '· ¯Ó‡ È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ· ÔÎÏ ,·ÂË
‡Â‰ ,ÍÓÚ ·ÈËÈ‡ ·ËÈ‰ ˙¯Ó‡ ‰˙‡Â ˘Â¯ÈÙ‰ Â‰ÊÂ .ÌÂÈ‰ ˙Î‡ÏÓ ¯Ó‚Ï „Á‡Â
È ˘ ˙¯Ó‡ È˘ÈÏ˘‰ ÌÂÈ·Â ,ÌÏÂÚ‰ ˙‡ ‡¯· Ì‰·˘ ‰"·˜‰ ¯Ó‡˘ ˙Â¯Ó‡Ó‰
Í˙ÂÎÊ· ·ËÈ‰ Ï"Ê È"˘¯ ˘¯ÈÙ˘ ‰Ó ‰ÊÂ ,È„‚ ÊÓÂ¯Ó ‡Â‰˘ ·ÂË ÈÎ ÌÈÓÚÙ
„·Ï ‰"Ú Â È·‡ ·˜ÚÈ ˙ÂÎÊ˘ ‰Ê ÏÚ ‰ÂÓ˙ ‰¯Â‡ÎÏ„ ,ÍÈ˙Â·‡ ˙ÂÎÊ· ·ÈËÈ‡
ÊÓÂ¯Ó ‡Â‰˘ ‡ÁÈ ‰Ê ÈÙÏÂ ,ÂÈ·‡ ˙ÂÎÊ Ì‚ Í¯ˆÂ‰ ‡Ï‡ ,‰ÊÏ È‡„Î ‰È‰ ‡Ï
,·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ ˙Â·‡ '·‰ „‚ ‡Â‰˘ È˘ÈÏ˘ ÌÂÈÂ È ˘ ÌÂÈ ,ÌÈÓÈ È ˘‰ „‚
. ["‡ ]וÈÎÏÂ Â Ï „ÓÚÈ Ì˙ÂÎÊ
Â˙˘ ‡Ï Â‰Â¯ÎÓ˘ ÌÂÈÓÂ' ˘¯„Ó‰ È¯·„Ó È"˘¯ ˘¯ÈÙ .ÂÓÚ Â¯Î˘ÈÂ Â˙˘ÈÂ
˙·˘· ˙Á‡ ÌÚÙ .'Â˙˘ ÌÂÈ‰ Â˙Â‡Â ,ÔÈÈ ‰˙˘ ‡Â‰ ‡ÏÂ ,ÔÈÈ [Ì‰]
·ÒÈÓ Ï"˜ÂˆÊ [¯ÈÓÊ‡˜Ó Ï‡˜ÊÁÈ È·¯ ˜"‰‰] Ê"‡‡ ‰È‰˘Î ,ı˜Ó ˙˘¯Ù ˘„Â˜
Ì‰˘ Ì¯ÈÎ‰˘ ÛÒÂÈ ‡ÓÏ˘· ,Ì‰È ÙÏ Ï‡˘ ,Ê‡ ÂÈ‰˘ ¯Â„‰ È˜È„ˆ ÌÚ ÔÁÏ˘·
ÌÂÈÓ˘ ÔÂÈÎ ÔÎ Ì‡ ,Ì‰ÈÁ‡ ‡Â‰˘ ÂÚ„È ‡Ï˘ ‰Ó‰ Ï·‡ ,ÔÈÈ ‰˙˘ ÔÎÏ ÂÈÁ‡
„Â„ Ô˙ È·¯‰ ˘Â„˜‰ ˆ"‰‰ ·È˘‰Â .ÂÈ˘ÎÚ Â˙˘ È‡Ó‡ ÔÈÈ Â˙˘ ‡Ï Â‰Â¯ÎÓ˘
¯Ó‡˘ ,ıÈ˘„‡¯Ó Ï"˜ÂˆÊ ¯Ú· '¯ È·¯‰ ‡˘È„˜ ‡·Ò‰ Ì˘· ÚˆÂÂ‡Ï„È˘Ó Ï"ˆÊ
Ê"‡‡ ¯Ó‡Â ‰ Ú .Ï"„Â '‡Â‰ Á‡ - ‰˜˘Ó Ô˙Â ‡Â‰˘ ÔÂÈÎ' ‡˙ÂÁÈ„· Í¯„·
,Ô‡ÎÓ ÁÎÂÓ˘ ‡Â‰Â ,˜ÓÂÚ· ‡Â‰ ÂÈ¯Ó‡ Ï"˜ÂˆÊ [¯ÈÓÊ‡˜Ó Ï‡˜ÊÁÈ È·¯ ˜"‰‰]
ÔÓ„ÊÈ˘Î Ì Ó‡ ,˙Â„ÈÒÁ· ÌÈ‚ÈÈÒÂ ÌÈ¯„‚Â ˙Â‚‰ ‰ ‰ÊÈ‡ Ì„‡Ï ÂÏ ˘È˘ Û‡˘
ÂÏ˘ ÌÈ¯„‚‰Â ˙Â‚‰ ‰‰ ˙‡ ·ÂÊÚÈÂ ÁÈ È ÈÊ‡ ,˙Ó‡· '‰ „·ÂÚ „ÈÒÁ ÌÚ „ÁÈ
ÂÈ‰˘ ÌÂÈ‰ Â˙Â‡ ‰ ‰Â .'‰ ˙„Â·Ú· „ÁÈ Â˙‡ ÁÂÓ˘Ï ÏÈ·˘· ,˙Â„ÈÒÁ Ï˘
Û‡Â ,(„ ·"ˆ ¯"·) ˘¯„Ó· ‡˙È‡„Î ,‰È‰ ˘„Â˜ ˙·˘ ÌÂÈ ÂÓÚ ÌÈ·ÂÒÓ ÌÈË·˘‰
˙‡ Â·ÊÚ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,˙·˘‰ ÌÂÈ· Û‡ ÔÈÈ ˙Â˙˘Ï ‡Ï˘ ¯„‚Â ‚ÈÈÒ Ì‰Ï ‰È‰˘
Ì˘‰Ï Ì˙„Â·Ú· ‡Â‰ ˜È„ˆÂ Á‡˘ Â È·‰ ÈÎ ,ÂÓÚ Â¯Î˘ÈÂ Â˙˘ÈÂ ‰Ê Ì¯„‚
הערות וציונים
, מפי החסיד ר' יוחנן לאופער ז"ל מק"ק לאדז יצ"ו. נפלאות הסבא קדישא ח"ב ל"ג.å
 בשם רבו,ששמע מהגה"צ רבי מאיר יהושע גילערנטער זצ"ל אב"ד דק"ק קלימנטוב יצ"ו

הסבא קדישא מראדישץ
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ÂÓÎ ,'‰· Â˙Â˜È·„Â Â˙Â·‰Ï˙‰ Â˘È‚¯‰ ÈÎ ,ÌÈÓ˘ ‡¯È ˙Ó‡· ‡Â‰ ÈÎÂ ,Í¯·˙È
˘ ‡ÔÈ‡È˘Ó (:·"Î ‰"¯) ÔÂ˘ÏÓ Â ÈÈ‰ ,Ì‰ÈÏ‡ ÂÈ Ù ˙‡Ó '˙Â‡˘Ó' ‡˘ÈÂ (Ì˘) ¯Ó
] Ì‰ÈÏ‡ ÂÈ Ù ˙Â·‰Ï˙‰ Â ÈÈ‰ ,˙Â‡Â˘Óז[ .
‰È‰È Ê‡ ,ÌÈ˘ÂÁ ,[ÌÓˆÚ ˙‡] ÌÈ ·‰ ÌÈ „ Ì‡ ˘Â¯ÈÙ .ÌÈ˘ÂÁ Ô„ È·Â
] Ô·‰Â ,‰¯‰Ó ˘ÈÁ ‰ÏÂ‡‚‰ח[ .

˘‚ÈÂ ˙˘¯Ù
Â ÈÈ‰ ,‰ÏÙ˙ ‡Ï‡ ‰˘‚‰ ÔÈ‡ (Á ËÓ ¯"·) Ï"ÊÁ Â¯Ó‡ .‰„Â‰È ÂÈÏ‡ ˘‚ÈÂ
˘È· ¯Ó‡ÈÂ ,‰ÏÙ˙· '‰ Ï‡ ÌÈ˘‚ '‰„Â‰È' ÌÈ‡¯˜ ‰ Ï‡¯˘È ˙Ò Î‰
‡„,Ï‡¯˘È È · Â ÈÏÚ ˙ÂÚ¯ ˙Â¯ÈÊ‚ ¯ÂÊ‚˙ ‡Ï˘ ,ÍÈ„·Ú· ÍÙ‡ ¯ÁÈ Ï‡Â 'Â‚Â È Â
ÂÏË·È˘ ÌÈ˜È„ˆ ÂÈ‰È ˙ÂÚ¯ ˙Â¯ÈÊ‚ Â ÈÏÚ ¯ÂÊ‚˙ Ì‡ Û‡˘ ,‰Ú¯ÙÎ ÍÂÓÎ ÈÎ
‡ÏÎÂÈ „ÂÚ Â"ÁÂ ,ÏË·Ó ˜È„ˆ‰Â ¯ÊÂ‚ ‰"·˜‰ (:Ê"Ë ˜"ÂÓ) Ï"Ê Ì¯Ó‡Î ,Ì˙Â
·ÂË ¯˙ÂÈ ÔÎ ÏÚ ,'ÂÎÂ ÌÈÈ˜Ó Â È‡Â ¯ÊÂ‚ ‰Ú¯Ù ‰Ó ,‰Ú¯ÙÎ ÍÂÓÎ ÈÎ ˙ÂÈ‰Ï
˘] !ÏÏÎ ¯ÂÊ‚˙ ‡Ïט[

˙ÂÓ˘ ˙˘¯Ù
·‰·¯‰ ÂÈÏ‡ ÌÈ‡· ‰È‰ ÌÏÂÚ· ‡˘È„˜ ‡·Ò‰ Â È·¯ Ï˘ ÂÓ˘ ÌÒ¯Ù˙ ˘ ˙Ú
‡ ˘·¯ ÔÓÊ ‰Ó˘ ÔÈ˙Ó‰Ï ÂÁ¯ÎÂ‰ ‰Ê È„È ÏÚÂ ,˙Â˜ÂÁ¯ ˙ÂÓÂ˜ÓÓ ÌÈ
הערות וציונים
הסבא קדישא .æ .דברי ישראל פ' מקץ .ובפשטות יובן דבריו הקדושים ביותר עפ"י מ"ש
בס' משענת משה סו"פ מקץ ,בשם הה"ק רש"ב זצ"ל מפרשיסחא ,שהטעם שאחי יוסף לא
שתו יין לא היה מפני איזה נדר ,אלא בשביל שהיה חסר להם אח ]ברודערשאפט[ ,ולא
היה היחוד בשלימות ,ועתה כאשר היה יוסף עמהם ,הרגישו ]האחים הקדושים ויוסף הצדיק
עמהם[ בשלימות היחוד ,ע"כ ]העמיד להם יוסף 'משקה' לשתות ,וגם המה הרגישו והבינו
זאת[ ,ולכן שתו אותו היום ,עכ"ד .וזהו מ"ש הסב"ק 'כיון שהוא נותן משקה  -אח הוא'.
] .çנפלאות הסבא קדישא ח"א מ"ט .מכתבי הגה"צ רבי חיים צבי זצ"ל אב"ד דק"ק
 .èנפלאות הסבא קדישא
זאכוויכוואסט יצ"ו ,ששמע ממחותנו הסבא קדישא זצ"ל.
ח"א כ"ט :מ' .מכתבי ש"ב הגה"צ רבי חיים'ל ט"ב זצ"ל ראב"ד דק"ק בריגול יצ"ו ,ומכתבי
ש"ב הגה"צ רבי משה ליפשיץ זצ"ל אב"ד דק"ק בריגול יצ"ו ,בשם זקינם הגה"צ רבי טובי'
ליפשיץ זצ"ל אב"ד דק"ק בריגול יצ"ו נכד רבינו הסבא קדישא.
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ÌÂ˘ ÂÏˆ‡ ÂÒÈ Î‰ ‡Ï˘ Ú¯È‡ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎÂ ,‰ÓÈ Ù ˘„Â˜Ï Ò Î‰Ï ÂÏÎÈ˘ „Ú
‡·Ò‰ ¯„ÁÂ ,‡Â·Ï ÌÚ‰ ‰·¯‰˘ ˙Ú· ¯˜Â·· ÌÚÙ .Â˙‡ ÒÂÓÎ‰ ÌÚËÓ ˘È‡
¯„Á Ï‡ Â· ‚˙‰˘ ÌÈ˘ ‡ ‰ÓÎ ‰È‰ ,Ò Î Â ‡ˆÂÈ‰ ÌÚ· ‡ÏÓ ‰È‰ ‡˘È„˜
‡·Ò‰ Â È·¯ Ì˙Â‡ ‰‡¯ ¯˘‡Î ÛÎÈ˙Â ,‰"Ú ˙È ·¯‰ ¯„Á Í¯„ ‡˘È„˜ ‡·Ò‰
˙‡ Ì˙¯Ú‰ ‡Ï Ì‡‰ ‰„¯Á· Ì˙Â‡ Ï‡˘ ,Ì˙Â‡ Ï·È˜ Ì¯Ë „ÂÚ ,‡˘È„˜
¯Ó‡ ,˙Á · ÂÎÏ‰ ÈÎ ‰˙Â‡ Â¯Ú‰ ‡Ï ÈÎ ÂÏ Â Ú ¯˘‡ÎÂ ,‰˙ ˘Ó ˙È ·¯‰
‰¯ÙÒ‡Â ÂÚÓ˘ ,‰¯Ú˘‰ ËÂÁÎ ‰˙Â‡ Â¯ÚˆÈ ‡Ï˘ „‡Ó „ÈÙ˜Ó È ‡ Â È·¯ Ì‰ÈÏ‡
˜ÈÊÁ‰Ï Â˙ÏÎÈ· ‰È‰ ‡Ï È ˙ÂÁÂ ,ÔÈ‡Â˘ ‰ ¯Á‡ ‰ ˘Î È˙ÈÈ‰˘ ˙Ú· È¯ÂÚ · ,ÌÎÏ
È˙È ˜Â ,È˙Ò ¯Ù ÏÚ ‰ÊÓ ÁÈÂ¯‡˘ ¯ÁÒÓ ‰ÊÈ‡ ÈÏ ˙Á˜Ï È˙Á¯ÎÂ‰Â ,Â ˙Â‡
,˙ÂÎÂÓÒ‰ ˙Â¯ÈÈÚÏ Â‡ ¯ÙÎÏ ¯ÙÎÓ ¯ÂÎÓÏ È˙¯ÂÁÒ ÌÚ È˙ÎÏ‰Â ¯·„ ‰ÊÈ‡
ÌÚÙ .‰Ó ÔÓÊ ‰Ê ÔÙÂ‡· È˙È· È ·Ï È˙ ÊÂ ,È˙Ò ¯Ù È„Î ÌÂÈ ÏÎ· È˙ÁÂ¯‰Â
‰È‰È ˙‡Ê ÈÎÂ ,È·Ï· È˙¯Ó‡Â È˙Ú„· È˙·˘È˙‰ È¯ÁÒÓ ÈÏ‚¯Ï È˙ÎÈÏ‰ ˙Ú· ˙Á‡
˜ÂÒÚ‡˘ ,‰Ê‰ ÌÏÂÚÏ È˙‡· ‰Ê ÏÈ·˘· ÈÎÂ ,‰Ê· ÌÂÈ‰ ÏÎ ‰Ï·‡˘ ÈÏ˘ ˙ÈÏÎ˙
È ÂÈÚ¯· ‰ÏÚÂ ,È˙Ó‡‰ ˙ÈÏÎ˙‰ ÏÚ ‰ÓÂ‡Ó ·Â˘ÁÏ ÈÏ·Ó ,Ô˙ÓÂ ‡˘Ó· ÌÂÈ‰ ÏÎ
,'ÔÂÈÁ˙ ˙·‰ ÏÎÂ Â‰ÂÎÈÏ˘˙ ‰¯Â‡È‰ „ÂÏÈ‰ Ô·‰ ÏÎ' (·Î ‡ ˙ÂÓ˘) ˜ÂÒÙ‰ ˘¯ÙÏ
‰Ï˘Ó ‰ ‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÈ „ÂÏÈ‰ ¯ÎÊ ÏÎ˘ ,Â ÈÈ‰ Â‰ÂÎÈÏ˘˙ ‰¯Â‡È‰ „ÂÏÈ‰ Ô·‰ ÏÎ
ÏÚÂ ‰ÈÁÓ‰ ÏÚ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó· ˜ÂÒÚ˙ Â˙˘‡˘ ,Â ÈÈ‰ ÔÂÈÁ˙ ˙·‰ ÏÎÂ ,ÌÈÓÏ
È˙Â‡ ‰Ï‡˘ È˙È·Ï È‡Â··Â .ÔÂÈ„Ù ‡Ï· È˙È·Ï È˙¯ÊÁÂ È˙˜ÊÁ˙ ‰Ê·Â ,‰ÏÎÏÎ‰
‰ÏÚ˘ ‰Ó ‰Ï È˙¯Ó‡Â ,ÌÂÈ‰ ˙Â ÂÊÓ ÏÚ ‰ÓÂ‡Ó ‰Ï È˙‡·‰ Ì‡ ˙È ·¯‰
ÏÎ ˙‡ ‰·‰‡· ‰ÈÏÚ ‰Ï·˜ ˙‡Ê ‰ÚÓ˘ ¯˘‡ÎÂ .Í¯„· È˙ÎÈÏ‰ ˙Ú· È ÂÈÚ¯·
‰˙˘Ú ÔÎÂ ,È˙ÎÏ‰ È ‡ ¯˘‡Î ¯ÙÎÏ ¯ÙÎÓ ÍÏÈÏÂ ¯ÂÁÒÏ ÛÎÈ˙ ‰ÏÈÁ˙‰Â ,˙‡Ê
‡·Ò‰ Â È·¯ ÌÈÈÒÂ ,‰˙È·Ï Û¯Ë Ô˙˙Â ‰ÏÈÏ „ÂÚ· Ì˜˙Â ,‰ ÂÓ‡· ·¯ ÔÓÊ
‰¯Â˙· ˜ÏÁ ‰Ï ˘È ÈÎ ,‰˙Â‡ „·ÎÏ È ‡ ·ÈÈÁ ‰ÓÎ „Ú Â È·˙ ‰˙ÚÂ ‡˘È„˜
. [ ]יÈÏ˘ ‰„Â·ÚÂ
‡·Ò‰ Â È·¯Ï Â"ˆÈ Ê¯Â·„Ú˘Ù ˜"˜ È˘‡¯ ÂÚÈˆ‰˘Î .È‰ ¯Ó‡ÈÂ ‰˘Ó ‰˘Ó
:‡˘È„˜ ‡·Ò‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,Ì¯ÈÚ· ˙Â ·¯‰ „Â·Î ‡ÒÎ ‡ÏÓÈ˘ ‡˘È„˜
Â È·¯ ‰˘Ó ˘˜È·˘ (.·"˜ ÌÈÁ·Ê) Ï"ÊÁ Â¯Ó‡ È ‰ ¯Ó‡ÈÂ ‰˘Ó ‰˘Ó ·Â˙Î‰ ÏÚ
¯˘‡Î ‰ ‰Â .˙ÂÎÏÓÏÂ ‰ Â‰ÎÏ È ‰ (Â · ¯"ÂÓ˘) ˘¯„Ó· Â¯Ó‡ ÔÎÂ ,˙ÂÎÏÓ ‰"Ú
‰˘Ó ÂÏ ·È˘‰ ,ÌÈ¯ˆÓÓ Ï‡¯˘È È · ˙‡ ‡ÈˆÂ‰Ï ‰Ú¯Ù Ï‡ ÍÏÈÏ ˙"È˘‰ Â‰Âˆ
הערות וציונים
 הרב ראובן חיים אלכסנדר צארניכע ז"ל מק"ק לאדז יצ"ו בס' נפלאות הסבא קדישא.é

יט
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‰˘Ó· ˙‡ÊÎ ÔÎ˙È‰ ,„‡Ó ‰Ê ÏÚ ‰˘˜ ‰¯Â‡ÎÏÂ ,‰Ú¯Ù Ï‡ ÍÏ‡ ÈÎ ÈÎ ‡ ÈÓ
ÔÈ·‰Ï ˘È Í‡ .‰Ó„‡‰ È Ù ÏÚ ¯˘‡ Ì„‡‰ ÏÎÓ „‡Ó ÂÈ Ú ‰È‰˘ ‰"Ú Â È·¯
˙‡ ˙Â˜ Ï Â˙Î‡ÏÓ ¯˘‡ ÏÙ˘Â ÈÂÊ· ˘È‡Ï ,‰ÓÂ„ ¯·„‰ ‰ÓÏ Ï˘Ó· ¯·„‰
È„‚·· ,Ô ·¯„ ‡˜ÂÏÁ· „Á‡ Â‰˘·ÏÈ Ì‡ ,('¯Ú¯Ú˜ ÔÓÈÂ˜' ‡¯˜ ‰) ,Ô˘Ú‰ ˙Â·Â¯‡
ÈÎ ÔÈ·È ‡ÏÂ Â· ˘È‡ ‰ÚËÈ ÈÎÂ ,Â˙Â‡ ÌÈ˘·ÂÏ ÌÈ ·¯‰˘ ˜ÈÙÏ‡˜ Ì‚Â È˘Ó
ÈÎ ,Â ÓÓ ˜ÂÁ˘Ï È„Î ÔÎ Â˙Â‡ Â˘·Ï˘ ‡Ï‡ ,‡ÏËˆÈ‡ Â˙Â‡Ï ÈÂ‡¯ Â È‡ ‡Â‰
Â˙Â‡ ÌÈ˘È·ÏÓ ÈÊ‡ ,ÏÙ˘Â ÈÂÊ· Ì„‡ ‰ÊÈ‡Ó ˜ÂÁ˘Ï ÌÈˆÂ¯ Ì‡ ÌÏÂÚ‰ Í¯„ ÔÎ
Â È·¯ ‰˘Ó· ¯ÈÙ˘ Ô·ÂÈ ‰Ê·Â .ÏÎ È ÈÚ· ÒÏ˜Â ‚ÚÏÏ ‡Â‰Â ,„Â·ÎÂ ‰¯¯˘ È„‚·
‡Â‰˘ ÂÏ ‰Ó„ ‰È‰˘ ÍÎ È„Î „Ú ,˙Ó‡· ÂÈ ÈÚ· Í¯· ÏÙ˘Â ÂÈ Ú ‰È‰˘ ,‰"Ú
,Â ÓÓ ˙ÂÁÙ ÌÏÂÚ· ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,‰Ó„‡‰ È Ù ÏÚ ¯˘‡ Ì„‡‰ ÏÎÓ ÚÂ¯‚Â ÏÙ˘
,‰ÊÏ ÈÂ‡¯ Â È‡ ÁË·˘ ÂÓˆÚ· ˘È‚¯‰ ,ÔÂ˘‡¯‰ ÌÚÙ· '‰ ÂÈÏ‡ ‰‡¯ ˘Î ÔÎ ÏÚ
¯Ó‡ ‰ÊÏÂ ,Â ÓÈ‰ ˜ÂÁ˘ ˙Â˘ÚÏ È„Î· ÌÈÓ˘‰ ÔÓ Â˙Â‡ ÔÈÒ Ó˘ ‡Ï‡ ˙‡Ê ÔÈ‡Â
Â¯Ó‡Â ,ÌÂÏ‰ ·¯˜˙ Ï‡ ‰"·˜‰ ÂÏ ¯Ó‡Â ,ÍÏÓ Ì‚ È˙Â‡ ˙Â˘ÚÏ ÏÎÂ˙ ÔÎ Ì‡
ÍÁÏ˘‡Â ‰ÎÏ ‰"·˜‰ ÂÏ ¯Ó‡ ¯˘‡Î ÍÎ ¯Á‡ Ï·‡ .˙ÂÎÏÓ ÂÊ (.·"˜ ÌÈÁ·Ê) Ï"ÊÁ
ÏÙ˘ ,ÈÎ ‡ ÈÓ ¯Ó‡Â ·È˘‰ ,ÌÈ¯ˆÓÓ Ï‡¯˘È È · ÈÓÚ ˙‡ ‡ˆÂ‰Â ‰Ú¯Ù Ï‡
Ì‚ Û‡Â ,ÌÈÏÂ„‚ ÌÂ˜Ó· „ÂÓÚÏÂ ÌÈÎÏÓ È ÙÏ ·ˆÈ˙‰Ï ÈÂ‡¯ ‰È‰‡˘ È ÂÓÎ
Â˜Á˘È ÁË· ¯˘‡ ,ÌÈ¯ˆÓÓ Ï‡¯˘È È · ˙‡ ‡ÈˆÂ‰Ï ‰ÊÎ ÏÂ„‚ ¯·„ ÏÂÚÙÏ
‰ Â‰Î Ì‚ ÈÏ Ô˙ ÈÊ‡ ‰Ê· ÍÏ ‡ÁÈ Ì‡Â ,Ì‰È ÈÚ· ‚ÚÏÏ ‰È‰‡Â È ÂÓÎ ÏÙ˘Ó
‡ÈÚ¯ ‰˘Ó Ïˆ‡ ‰È‰ ÔÎ .È ÓÓ ˜ÂÁ˘Ï ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ „ÂÚ ‰È‰È Ê‡Â ,˙ÂÎÏÓÂ
,ÌÎÏ ˙Âˆ¯˙‰Ï È·Ï· ¯Ó‚ - ÂÈ¯·„ ˙‡ ‡˘È„˜ ‡·Ò‰ ÌÈÈÒ Y ‰ÊÏÂ .‡ ÓÈ‰Ó
ÌÈÓ˘· ÌÈˆÂ¯ Ì‡ ÈÎ ,Ì˘Ó ˙Â ·¯‰ ‡ÒÎ ˙‡ ÈÏÚ Ï·˜Ï ÌÎÓÚ ÌÈÎÒ‰ÏÂ
,‰È‰ ÔÎÂ !‰Ê‰ ¯·„· ÔÎ Ì‚ È ÓÓ Â˜Á˘È ÈÊ‡ ˙ÂÈ¯·‰ È ÈÚ· ˜ÂÁ˘Ï ‰È‰‡˘
. [ ]יאÂ"ˆÈ Ê¯‡·„Ú˘Ù ˜"˜„ ˙Â ·¯‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ï·È˜ ‡˘È„˜ ‡·Ò‰ Â È·¯

הערות וציונים
 מפי החסיד הישיש ר' יעקב זאב. ]נפלאות הסבא קדישא ח"ב ל"ה.àé
.ח"א י"ב
 תלמיד, ששמע מהחסיד ר' אלימלך ז"ל מאוזאראוו,זילבערבערג ע"ה מק"ק לאדז יצ"ו
.רבינו הסבא קדישא
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ÁÏ˘· ˙˘¯Ù
.Í‡ÙÂ¯ '‰ È‡ ÈÎ ÍÈÏÚ ÌÈ˘‡ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ· È˙Ó˘ ¯˘‡ ‰ÏÁÓ‰ ÏÎ
‰Ó ÔÎ Ì‡ ,Ï‡¯˘È È · ÏÚ ÏÏÎ ÌÈ˘È ‡Ï ‰ÎÓ‰ ˙‡ Ì‡ ,·"ˆ ‰¯Â‡ÎÏÂ
Ì Ó‡ .‰Ê· ˜„˜„Ó Ï"Ê È"˘¯ ÔÎÂ ,'ÍÈ‡ÙÂ¯ È ‡ ÈÎ' Â¯Ó‡· ,‰‡ÂÙ¯· ˘È Í¯Âˆ
ÌÈÏÂÎÈ Ì È‡ ‰Ó‰ ‡Ï‰Â ,ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÂ‡· ÔÈ„ ‰˘ÂÚ ‰"·˜‰ Ì‡ ,‡Â‰ ¯Â‡È·‰
Ï‡¯˘È È ·Ï ÁÏ˘ Â"Á Ì‡ Ï·‡ .‰ÏÁÓÏ ˙‡Ê Ì‰Ï ·˘ÁÈ ÈÊ‡ ,‰·‰‡Ó ÌÏ·˜Ï
ÌÈ¯ÂÒÈ‰Â ,‰ÏÁÓ ‰Ê ÔÈ‡Â ,‰Ê· ‡Â‰ Â˙·ÂË ˜¯˘ Ú„ÂÈ ‡Â‰ È¯‰ ,Â"Á ¯Úˆ ‰ÊÈ‡
Â ÈÈ‰ ,'ÌÈ¯ˆÓ· È˙Ó˘ ¯˘‡ ‰ÏÁÓ‰ ÏÎ' ‰"·˜‰ ¯Ó‡ ÔÎÏ .‰‡ÂÙ¯Ï ÂÈÏ‡ ‡ÙÂ‚
ÈÎ ,Í‡ÙÂ¯ '‰ È ‡ ÈÎ ÌÚË‰Â ,ÍÈÏÚ ÌÈ˘‡ ‡Ï ,‰ÏÁÓÏ ‡Â‰ Ì‰Ï ¯˘‡ Ï" Î
˙Â·ÂË ˜¯ ‡Â‰ ‰˘ÂÚ ‰"·˜‰˘ ‰Ó ÏÎÂ ,˙Â·ÂË ‡Â‰ ÏÎ‰˘ Ì˙Ú„È Ì˙‡
. [˙ ]יבÂ‡ÂÙ¯Â

ÌÈËÙ˘Ó ˙˘¯Ù
ÂÈÏ‡ ÌÈ‡·‰ ÌÈ‡ÏÂÁ‰ ˙‡ ˙Â‡Ù¯Ï ‰È‰ ‡˘È„˜ ‡·Ò‰ Â È·¯ Ï˘ ÂÎ¯„
Ô˙ ‰ÊÏÂ ,ÂÏ˘ ‡ÈˆÂÓ‰ ˙ÒÂ¯ÙÓ ÌÈÈ¯È˘ Ô˙ ‰ÊÏ ,˙Â Â˘ ˙Â‡ÂÙ¯·
È"Ú Â˙È·Ï ÍÂÓÒ ‰È‰ ¯˘‡ ¯‡·‰ ÍÂ˙Ó ÂÏ ˙Î˘Ó ‰˙È‰ ¯˘‡ ,¯‡·‰ ÈÓÈÓÓ
È‰ÈÂ ,ÂÏ‡‰ ÌÈÓ‰Ó ‰˙˘˘ ÈÓ ÏÎ Â‡Ù¯˙ „ÈÓÂ ÛÎÈ˙Â ,‰ ˜ Ï˘ ˙¯ÙÂÙ˘
ÏÚ Ì‰ÈÓ˙Ó ˘" ‡˘ ‡˘È„˜ ‡·Ò‰ Â È·¯ ˙Â‡¯·Â .ÏÎ ÔÈÚÏ ˙ÙÂÓÏÂ Ò Ï ˙‡Ê
,(‰Î ‚Î ˙ÂÓ˘) ‰˘Â„˜‰ ‰¯Â˙· ˜ÂÒÙ· ÊÓÂ¯Ó ‰Ê ‡Ï‰ Ì‰Ï ¯Ó‡Â ‰ Ú ,‰Ê
‰ÏÁÓ È˙Â¯ÈÒ‰Â ÍÓÈÓ ˙‡Â ÍÓÁÏ ˙‡ Í¯·Â ÌÎÈ˜ÂÏ‡ '‰ ˙‡ Ì˙„·ÚÂ'
˙"È˘‰ Í¯·È ÈÊ‡ ,‰¯Â˙· ·Â˙Î˘ ÂÓÎ ˙"È˘‰ ˙‡ ÌÈ„·ÂÚ Ì‡„ Â ÈÈ‰ ,'Í·¯˜Ó
!ÌÏÂÚ·˘ ÌÈ‡ÏÂÁ È ÈÓ ÏÎÏ ˙Â‡Ù¯Ï Ì˙ÏÎÈ· ÂÈ‰È˘ ,ÂÏ˘ ÌÈÓ‰ ˙‡Â ÌÁÏ‰ ˙‡
[]יג

.‰Ò ¯ÙÏ ‰ÏÂ‚Ò ÂÊÈ‡ ‡˘È„˜ ‡·Ò‰ Ô¯Ó ˙‡ ÂÈ˘Ó˘ÓÓ „Á‡ ˘˜· ˙Á‡ ÌÚÙ
˙Â‡È¯·ÏÂ ‰Ò ¯ÙÏ ‰ÏÂ‚Ò ¯Â·Èˆ· ‰ÏÙ˙ :‡˘È„˜ ‡·Ò‰ ÂÏ ¯Ó‡Â
הערות וציונים
, 'שמעתי מפה קדוש אדמו"ר מצאנז זללה"ה כמה פעמים: וכותב, משנה למלך פ' בא.áé
שהיה משבח ומפאר מאד ]זה[ המאמר של קדוש ה' כק"ש מו"ה דוב בער מראדשיץ
. מפי הה"ק רבי חיים אשר זצ"ל מראדשיץ: נפלאות הסבא קדישא ח"א י"א.âé .'זלה"ה

כא
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Í¯·Â ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ˙‡ Ì˙„·ÚÂ' ,(‰Î ‚Î ˙ÂÓ˘) ‰¯Â˙· ·Â˙Î :¯Ó‡Â !˙ÂÓÈÏ˘‰
ÂÊ 'ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ˙‡ Ì˙„·ÚÂ' ,'Í·¯˜Ó ‰ÏÁÓ È˙Â¯ÈÒ‰Â ÍÓÈÓ ˙‡Â ÍÓÁÏ ˙‡
·È˙ÎÂ ,‰ÏÙ˙ ‡È‰ ÂÊ ·Ï·˘ ‰„Â·Ú ‰ÊÈ‡ (.· ˙È Ú˙) Ï"Ê Ì¯Ó‡Î ,‰ÏÙ˙
˙‡ Í¯·Â' ‰Ê È„È ÏÚÂ ,‡˜Â„ ¯Â·Èˆ· ‰ÏÙ˙ ÏÚ ÊÓ¯Ï ÌÈ·¯ ÔÂ˘Ï· 'Ì˙„·ÚÂ'
‰È‰È˘ Â ÈÈ‰ 'Í·¯˜Ó ‰ÏÁÓ È˙Â¯ÈÒ‰Â' ,ÁÂÈ¯· ‰Ò ¯Ù Â ÈÈ‰ 'ÍÓÈÓ ˙‡Â ÍÓÁÏ
. [‡ ]ידÈ¯· Ì‚
Ïˆ ˙‰Â ,˜ˆ‡˜ È„ÈÒÁÓ „Á‡ ˘È‡ ‡˘È„˜ ‡·Ò‰ Â È·¯ È ÙÏ ‡· ÌÈÓÈÏ .·‚‡
¯ÁÒÓ‰ ÏÎÂ ,ÁÈÏˆÓ Â È‡ ‰˘ÂÚ ‡Â‰ ¯˘‡ ÏÎÂ ,‰Ò ¯Ù ÂÏ ÔÈ‡˘ ÂÈ ÙÏ
ÂÏ ˘È Ì‚Â ,ÔÈ‡Â ÌÁÏÏ ÌÈ˜ÚÂˆ Â˙È· È ·Â ,Ï"¯ ÂÏˆ‡ ‰Ù˘‡ ‰˘Ú Â„ÈÏ ‡·‰
‰ËÂ¯Ù Â„È· ÔÈ‡Â ,˙‡˘ ‰ÏÂ˙· ˜¯Ù ,‰˜¯ÙÏ ‰ÚÈ‚‰ ¯·Î ¯˘‡ ˙¯‚Â· ˙·
‰Ï‡˘‰ ÂÚÓ˘· „ÈÒÁ‰ ,ÌÂÈ ÏÎ· ÔÂ Á˙ ¯ÓÂ‡ Ì‡ Â È·¯ Â‰Ï‡˘ÈÂ .‰Ë¯ÂÙÏ
,‰ÏÈÁ˙Ó ˜˙˘ ÍÎÏ ,ÔÂ Á˙ ¯ÓÂ‡ Â È‡˘ ˙Ó‡‰ „È‚‰ÏÓ ‡¯ÈÂ ˘Â· ‰È‰ ˙‡Ê‰
ÏÎ· ÔÂ Á˙ ¯ÓÂ‡ Ì‡ ˙È ˘ ÌÚÙ ÂÏ‡˘ ÂÏ ‰ ÂÚ ÔÈ‡ ÈÎ Â˙Â‡¯· Â È·¯ Ï·‡
„ÁÎ‡ ‰Ó ,¯Ó‡ ‡˘È„˜ ‡·Ò‰ Ô¯Ó ˙‡ ˙ÂÓ¯Ï ÏÎÂÈ ‡Ï˘ Â˙Â‡¯· „ÈÒÁ‰ ,ÌÂÈ
Â È·¯ Â˙Â‡ Ï‡˘Â !ÔÂ Á˙ ¯ÓÂ‡ È È‡ ÈÎ ,„È‚‰Ï È ‡ Á¯ÎÂÓ ˙Ó‡‰Â ¯"ÂÓ„‡Ï
,ÔÓÊ‰ ¯ÎÂÊ Â È‡˘ ˘È‡‰ ÂÏ ¯Ó‡ ¯˘‡ÎÂ ,ÔÂ Á˙ ¯ÓÂÏÓ ˙˜ÒÙ ÔÓÊ ‰ÊÈ‡Ó
¯ÓÂÏÓ ˜ÒÙ ÔÓÊ ‰ÊÈ‡Ó ÂÓˆÚ ˙‡ ¯ÈÎÊ‰Ï ‰Ò È˘ ‡˘È„˜ ‡·Ò‰ Ô¯Ó ÂÏ ¯Ó‡
‡·Ò‰ ÂÈÏÚ ‰ÂˆÂ .ÔÂ Á˙ ¯ÓÂÏÓ ˜ÒÙ ÂÈ¯ÂÚ Ó „ÂÚ˘ ÂÓˆÚ ˙‡ ¯ÈÎÊ‰Â ,ÔÂ Á˙
‰ÏÚ˘ „Ú ÔÂ·˘Á ‰˘ÚÂ ,Ê‡Ó ¯ÒÈÁ˘ ÌÈ Â Á˙ ‰ÓÎ ÔÂ·˘Á ˙Â˘ÚÏ ‡˘È„˜
¯ÒÈÁ˘ ÔÂ Á˙ ÌÂÎÒ‰ ÏÎ ¯Ó‡È˘ ‡˘È„˜ ‡·Ò‰ Â È·¯ ÂÏ ‰ÂˆÂ ,ÌÈÙÏ‡ ‰ÓÎÏ
ÌÂ˘· Ú˘Â‰Ï ÏÎÂÈ ‡Ï ÌÂÎÒ‰Ó ˙Á‡ ÂÏÈÙ‡ ¯ÒÁÈ Ì‡Â ,‰Ê· ‰ÈÂÏ˙ Â˙ÚÂ˘ÈÂ
ÂÈÏÚ Ï·˜È Ì‡ Í‡ ‡Â‰ ‰Ê ÏÎ˘ ,‡˘È„˜ ‡·Ò‰ ÂÓÚ ‰ ˙‰ È‡ ˙Â ,ÔÙÂ‡
Â˙ÚÂ˘È ÈÎ ÂÚÓ˘· ˘È‡‰ .ÌÂÈ ÏÎ· ÔÂ Á˙ ¯ÓÂÏÓ Ú¯‚È ‡Ï˘ ‰‡Ï‰Â ÌÂÈ‰Ó
,ÔÂ Á˙ ¯ÓÂÏÓ ÌÂÈ‰Ó ¯ÒÁÈ ‡Ï˘ ÁÈË·‰Â ,˜ÒÙ‰ ÛÎÈ˙ ÂÈÏÚ Ï·È˜ ‰Ê· ‰ÈÂÏ˙
ÔÂ Á˙ ÌÂÎÒ‰ ÏÎ ¯Ó‚ ˙ÂÚÂ·˘ ‰ÓÎ Í˘Ó·Â ,˙‡Ê‰ ‰„Â·ÚÏ ÛÎÈ˙ ÂÓˆÚ Á˜ÏÂ
,‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓ ˙ÂÏÚÏÂ ÁÈÏˆ‰Ï ÏÈÁ˙‰ ÌÂÎÒ‰ ¯Ó‚˘ ÌÂÈ· Â· ÛÎÈ˙Â ,¯ÒÈÁ˘
‡·Ò‰ Â È·¯ Ïˆ‡ ÌÈÓÚÙ ‰·¯‰ ÍÎ ¯Á‡ ‰È‰Â ,'‰ ˙Â‡ÏÙ ‰‡¯Â ¯˘Ú˙ ˘ „Ú
. [ ]טוÂ˙È· ˙‡ ˙Â‰ ‰Ï ‡˘È„˜
הערות וציונים
 ששמע מדו"ז כ"ק אדמו"ר, מפי ש"ב החסיד ר' הלל ע"ה. נפלאות הסבא קדישא ח"א י.ãé
 בשם. נפלאות הסבא קדישא ח"א כ"ב.åè
.רבי אליעזר דוד פינקלער זצ"ל מראדשיץ
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Ï˜˘ÓÏÓ ‡˘Ó‰ ˜¯ÙÏ ,'ÂÎÂ ‰¯ÊÚ ÔÂ˘Ï ÂÊ ‰·ÈÊÚ È"˘¯Ù .ÂÓÚ ·ÂÊÚ˙ ·ÂÊÚ
‡Â‰ ‰Ê Í¯„ ÏÚÂ .(·"Ï Ó"·) ‡¯Ó‚Ó ‡Â‰Â ,Â ÓÓ ÈÂ‡˘Ó ÏÂËÈÏÓ ,‰ÈÏ
ÏÏÙ˙È˘ Â ÓÈ‰ ˘˜·ÓÂ ˜È„ˆ‰ Ï‡ Ì„‡‰ ‡·˘ ,ÌÈ˜È„ˆ‰Ï ÔÈ ˙Â ˘ ÔÂÈ„Ù‰ ÔÈ Ú
ÍÈ¯ˆ Ì„‡‰ ÌÏÂ‡ ,ÂÈÏÚ ÏÏÙ˙‰ÏÂ ÌÁ¯Ï ·ÈÈÂÁÓ ˜È„ˆ‰˘ ˙Ó‡ Ô‰ ,˜È„ˆ‰ ÂÈÏÚ
·Á¯˙È˘ È„Î· ,˜È„ˆ‰ Ï‡ ˙ÂÚÓ ˙ È˙ · ‡Â‰Â ,‰Ê· ˜È„ˆ‰Ï ÂÏ ÚÈÈÒÏ Ì‚
. [ ]טזÂ„Ú· ˜È„ˆ‰ ÏÏÙ˙ÈÂ Â˙Ú„

‡¯˜ÈÂ ˙˘¯Ù
¯Ó‡ Â ÁÏÓ· ˙È¯· ¯Ó‡ (.‰ ˙ÂÎ¯·) ‡¯Ó‚· .ÁÏÓ ·È¯˜˙ Í·¯˜ ÏÎ ÏÚ
Û‡ ,¯˘·‰ ˙‡ ˙˜˙ÓÓ ÁÏÓ ,ÁÏÓ· ¯ÂÓ‡‰ ˙È¯· ‰Ó ,ÔÈ¯ÂÒÈ· ˙È¯·
Ì˙ÂÎÈÈ˘ ·"ˆ .Ì„‡ Ï˘ ÂÈ˙Â ÂÚ ÏÎ ÔÈ˜¯ÓÓ ÔÈ¯ÂÒÈ ÔÈ¯ÂÒÈ· ¯ÂÓ‡‰ ˙È¯·
Â¯Ó‡˘ ‰Ó Â ÈÈ‰Â] .'Ë˘È ‚ÈÂË ÔˆÏ‡ÊÚ‚ ÏÚÈÙ Âˆ' ‡Â‰ ÔÈ Ú‰ ‡Ï‡ ,È„„‰
ÁÂÏÓ Â È‡˘ ÈÙÏ ,¯˘·‰ ˙‡ ˙˜˙ÓÓ ÁÏÓ ,ÁÏÓ· ¯ÂÓ‡‰ ˙È¯· ‰Ó ,Ô ·¯
ÈÎ‰ ÛÂ‡Â ,ÌÈ¯ÂÒÈ ˙ˆ˜· È‚Ò ÔÈ¯ÂÒÈ· ¯ÂÓ‡‰ ˙È¯· Û‡ ,˙ˆ˜ ‡Ï‡ Î"Î
. [[ ]יזÌ„‡ Ï˘ ÂÈ˙Â ÂÚ ÏÎ ÔÈ˜¯ÓÓ

¯ÂÓ‡ ˙˘¯Ù
˙Á‡ ÌÚÙ .ÌÈ Ë˜‰ ÏÚ ÌÈÏÂ„‚ ¯È‰Ê‰Ï È"˘¯ ˘¯ÈÙ .ÌÈ‰Î‰ Ï‡ ¯ÂÓ‡
¯È‡Ó È·¯ ˆ"‰‚‰ ¯ÂÓ‡ 'Ù ˘„Â˜ ˙·˘ ÏÚ ıÈ˘„‡¯· Â È·¯ Ïˆ‡ ‰È‰
Â˙Â‡·Â ,Â È·¯ È·¯Â˜ÓÓ ,Â"ˆÈ ·ÂË ÓÈÏ˜ ˜"˜„ „"·‡ Ï"ˆÊ ¯ÚË ¯ÚÏÈ‚ Ú˘Â‰È
˜"˜„ „"·‡ Ï"ˆÊ ıËÈ˘ÙÈÏ ·Â„ ÌÈÈÁ È·¯ ˆ"‰‚‰ Â ˙ÂÁÓ Ì‚ Ì˘ ‰È‰ ˙·˘
,‰‡ÏÈÚ È·„ 'È¯‡ ÏÚ· ,Â"ˆÈ Ï‚È¯· ˜"˜„ „"·‡ Ï"ˆÊ ˘Â·ÈÈÏ ‰È¯‡ È·¯ ˜"‰‰ Ô·) ,Â"ˆÈ ·Â ‡È
Ï‡¯˘È È·¯ ˜"‰‰ Ô˙Á ‰È‰˘ ,ÏÈ‚È¯·Ó ‰È·ÂË È·¯ È·‡ ,ÏÈ‚È¯·Ó Ô˙ Â‰È ÔÓÏÊ ÌÏÂ˘Ó È·¯ ˆ"‰‚‰ È·‡

הערות וציונים
 נפלאות הסבא קדישא ח"א.æè
.[זקינו הה"צ רבי אשר אנטשיל גאטשאל זצ"ל מלאדז
.[ בשם ק"ז הסב"ק, מפי הה"ק רבי חיים אשר פינקלער זצ"ל אב"ד דק"ק ראדשיץ יצ"ו.מ"ט
 בשם, ובס' ז"ק פ' משפטים, וכ"ה בס' מאו"ש פ' וארא. לקוטי דברי ישראל פ' תבא.æé
. הרר"מ מרימינאוו זצ"ל

כג
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.ıÈ˘„‡¯· ‰ Â˘‡¯‰ ÌÚÙ· Ê‡ ‰È‰ ‡Â‰Â ,(‡˘È„˜ ‡·Ò‰ Ô· ,ıÈ˘„‡¯Ó Ï"ˆÊ Ô‡¯‡· ˜ÁˆÈ
,ÔÁÏ˘‰ ˙‡ ÌÈ‡·‚‰ Ì˘ Â¯„Ò ,Â ÁÏ˘ Ï‡ ‡˘È„˜ ‡·Ò‰ Â È·¯ ˙ÒÈ Î È ÙÏÂ
Ï" ‰ ˜"‰‰ Â ˙ÂÁÓ ˙‡Â ,ÂÏ ÈÂ‡¯‰ ÂÓÂ˜Ó ÏÚ „Á‡Â „Á‡ ÏÎ ˙‡ Â·È˘Â‰Â
˜"˜„ „"·‡ ˆ"‰‚‰ ˙‡ Â·È˘Â‰ ÂÏ È ˘Â ,‰ Â˘‡¯ È·¯‰ ‡ÒÎÏ ÍÂÓÒ Â·È˘Â‰
Ï‡˘ÈÂ .ÌÈ˘Â„˜Â ÌÈ Â‡‚ ÌÈ˜È„ˆ ‰·¯‰ „ÂÚ Â·˘È ÂÈ¯Á‡Â ,Â"ˆÈ ·ÂË ÓÈÏ˜
,„ÂÓÏÏ ÏÂÎÈ Â Ï˘ Ô˙ÂÁÓ‰ Ì‡‰ È‡˘Á· ÂÏ ÌÈÎÂÓÒ ÌÈ·˘ÂÈ‰ Ï‡ ˜"‰‰ Â ˙ÂÁÓ
ÍÎ ÍÂ˙·Â ,Â ÁÏ˘ ÏÚ ‰Ï‡Î ˙ÂÏ‡˘ Ï‡˘È Ï·Ï ·ÂË ÓÈÏ˜Ó ˆ"‰‚‰ Â˜È˙˘‰Â
:ÔÂ˘Ï‰ ‰Ê· ¯ÓÂÏ ÏÈÁ˙‰Â Â‡ÒÎ ÏÚ ·˘ÈÂ ,Â ÁÏ˘Ï ‡˘È„˜ ‡·Ò‰ Â È·¯ Ò Î
‰‡¯È Â È ˙ÂÁÓ˘ ÂÊÎ ‰¯Â˙ ÈÙÏ ÔÈÓÊÈ˘ '¯ÚÙÚ˘‡· ÔÚ‚È„Ú·ÚÏ'‰ Ï‡ È˙ÏÏÙ˙‰
¯ÂÓ‡ È"˘¯ ˘¯ÈÙ ÌÈ ‰Î‰ Ï‡ ¯ÂÓ‡ ,¯Ó‡Â Á˙ÙÂ ,„ÂÓÏÏ ÌÈÏÂÎÈ Â Á ‡ Ì‚˘
ÔÂ˘ÏÓ ,'¯‰ÂÊ' ÔÂ˘Ï ‡Â‰ '¯È‰Ê‰Ï' ,ÌÈ Ë˜‰ ÏÚ ÌÈÏÂ„‚ ¯È‰Ê‰Ï ˙¯Ó‡Â
!ÌÈ Ë˜‰ ˙‡ Â¯È‰ˆÈÂ Â¯È‡È ÌÈÏÂ„‚‰˘ Â ÈÈ‰ ,ÚÈ˜¯‰ ¯‰ÂÊÎ Â¯È‰ÊÈ ÌÈÏÈÎ˘Ó‰Â
ÈÎ ,Â‰Ó˙ ÌÈ·˘ÂÈ‰ ÏÎ˘ „Ú ,˜ÂÓÚ ˜ÂÓÚ ‰Ï·˜· ÏÂÙÏÈÙ Í¯„· ˜ÂÏÈÁ ¯Ó‡Â
Ô¯Ó ˙‡ Â˜ÈÊÁ‰ ‡Ï ÌÚ ÔÂÓ‰Â ,‰ÊÎ ˙ÂÙÈ¯Á Â˘„˜ ÈÙÓ ÂÚÓ˘ ‡Ï ÌÏÂÚÓ
,˘Â„È˜ È ÙÏ ‰¯Â˙ È¯·„ ¯ÓÂÏ ÌÏÂÚÓ ÂÎ¯„ ‰È‰ ‡Ï Ì‚ ,Ô„ÓÏÏ ‡˘È„˜ ‡·Ò‰
. [˘ ]יחÓÓ ˘ÂÁ· Â˘„˜ ÁÂ¯Â Â˙˘‚¯‰ ‰È‰ ÔÎ

È˙˜ÂÁ· ˙˘¯Ù
ÏÎÂ‡ È"˘¯ ˘¯ÈÙ .'Â‚Â Ú·Â˘Ï ÌÎÓÁÏ Ì˙ÏÎ‡Â 'Â‚Â ‰ÏÂ·È ı¯‡‰ ‰˙Â
,‰ÏÂ·È Ô˙˙ ı¯‡‰ Ì‡ ‰¯Â‡ÎÏ„ ·"ˆÂ .ÂÈÚÓ· Í¯·˙Ó ‡Â‰Â ‰ÚÓ˜
È"˘¯˘ Î"Î „Ú ,'‰ ˙Î¯·Ó ‰ ‰È ‡Ï ‰ÓÏ ,‰· ÏÎ ¯ÒÁÈ ‡Ï ı¯‡‰ ·ÂËÓÂ
ÔÈ‡˘ (ÂË ‡"È ·˜Ú) È¯ÙÒ· Ï"Ê Â¯Ó‡˘ ,‡Â‰ ÔÈ Ú‰ ‡Ï‡ .‰ÚÓ˜ ÏÎÂ‡ ¯ÓÂ‡
˙Ú·˘Â ÏÎ‡˙ ÔÙ (ÂË ‡È ÌÈ¯·„) ¯Ó‡ ˘ ,‰ÚÈ·˘ ÍÂ˙Ó ‡Ï‡ ‰"·˜‰· „¯ÂÓ Ì„‡
,‰È˘È· È Ê ‰ÈÒÈ¯Î ÈÏÓ (.·"Ï ˙ÂÎ¯·) Ï"Ê¯ Â¯Ó‡ ÔÎÂ ,˙ÁÎ˘Â Í··Ï Ì¯Â 'Â‚Â
ÔÙÂ‡· ˙ÚÙ˘ ,ÌÓÂÈ˜Â '‰ ˙ÂÂˆÓ ˙¯ÈÓ˘ ˙ÓÁÓ ÌÂ¯ÓÓ ˙ÚÙ˘ ‰ ‰Î¯·‰Â
‡·ÂÓ) ÔÈÏ·ÂÏÓ È·¯‰ ¯Ó‡ÓÎ ,„ÒÁ‰ ¯Â˜Ó ÚÈÙ˘Ó‰ ÏÚ· ‰"·˜‰· ÂËÚ·È ‡Ï˘
‡‰·Â ,˙Â¯È˘Ú '‰ ÂÏ ÚÙ˘ÂÈ˘ Ì„‡ ÏÚ ÏÏÙ˙Ó ‡Â‰˘ ,(ÁÏ˘ÈÂ 'Ù ˘„Â˜ Ú¯Ê 'Ò·
הערות וציונים
 מכתבי הגה"צ רבי שמחה גילערנטער זצ"ל אב"ד דק"ק. נפלאות הסבא קדישא ח"א.çé
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È"˘¯ ˘¯ÈÙ ÔÎ ÏÚÂ .·ÂË ÏÎ ÏÏÎ ÌÂ˜Ó‰ ÚÙ˘· ÈÎ
ÏÏÎ· ‰ÏÈÎ‡ ÈÂ·È¯Ï ˘È‡‰ Í¯ËˆÈ ‡Ï˘ ,ÂÈÚÓ· Í¯·˙Ó
Â ÓÈ‰ ¯ÒÂÈ ‡ÏÈÓÓÂ ,ÂÈÚÓ· Í¯·˙Ó ‡Â‰Â ‰ÚÓ˜ ÏÎÂ‡
. [ ]יטÁË·Ï Ì˙·˘ÈÂ ‰Ê È„È ÏÚÂ ,‡ËÁ‰

כד

,ÌÈÓ˘ ˙‡¯È Ì‚ ÏÏÎ
‡Â‰Â ‰ÚÓ˜ ÏÎÂ‡ Ï"Ê
‡Ï‡ ,‡ËÁ È„ÈÏ ‡È·Ó‰
˙Ó¯‚‰

Í˙ÂÏÚ‰· ˙˘¯Ù
·"ˆ .'ÔÏ·ÒÂ ÏÙ˘' Ï"ÊÈ˘¯ ˘Â¯ÈÙ .Ì„‡‰ ÏÎÓ „‡Ó ÂÈÚ ‰˘Ó ˘È‡‰Â
¯·È„˘ ˙Â¯·„‰ ÏÎ ¯Á‡Ï ‰"Ú Â È·¯ ‰˘Ó Ïˆ‡ ˙Â‡ÈˆÓ· ‰Ê‰ ¯·„‰
ÔÂÈˆ È · (· '„ ‰ÎÈ‡) ·Â˙Î‰ 'ÈÙ Ì„˜‰· Ô·ÂÈ ‡Ï‡ .‰Ù Ï‡ ‰Ù ÂÓÚ ‰"·˜‰
È · ,˘Â¯ÈÙ .¯ˆÂÈ È„È È˘ÚÓ ˘¯Á ÈÏ· Ï Â·˘Á ‰ÎÈ‡ ÊÙ· ÌÈ‡ÏÂÒÓ‰ ÌÈ¯˜È‰
,ÌÓ„Â Ì˘Ù ÈÂˆÓ ÏÎ· ˙"È˘‰ ˙‡ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÌÈ˜È„ˆ‰ ÂÏ‡ ,ÌÈ¯˜È‰ ÔÂÈˆ
Ì‰ ÌÈ‡ÏÂÒÓ ÌÈ¯˘È‰Â ÌÈ¯˜È‰ Ì‰È˘ÚÓ·Â ,‰˘Â„˜‰ ‰¯Â˙· ‰Ó‰ ÌÈ ÈÈÂˆÓÂ
,¯·˘ ‰ Ò¯ÁÎ „‡Ó Ì·¯˜· Ì··Ï ¯·˘ ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡Â ,ÌÚ‰ ¯‡˘ „‚ ÊÙ·
ÌÈÂÂ Ú ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ Ï˘ ÔÎ¯„˘ ,(‡ËÂÊ) ı¯‡ Í¯„ 'ÒÓ ˘È¯· Ï"ÊÁ ¯Ó‡ÓÎ
,˘¯Á ÈÏ· Ï Â·˘Á ÍÈ‡ ,¯ÓÂ‡Â Ô‡Î ·Â˙Î‰ ‰Ó˙ ‰Ê ÏÚÂ ,'ÂÎÂ ÁÂ¯ ÏÙ˘Â
È ÈÓ˘Ó „Á‡ Â· ‡‰È˘ ÍÈ¯ˆ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ ‡Ï‰ ,ÍÎ ÏÎ Ì··Ï ¯·˘ ‰ÓÏ
,¯ˆÂÈ È„È ‰˘ÚÓ ,·Â˙Î‰ ı¯˙Ó ‰Ê ÏÚ ,(.‰ ‰ËÂÒ) Ï"Ê Ì¯Ó‡ÓÎ ˙È ÈÓ˘·˘
,¯‡Ù˙‰Ï ÂÈ„È È˘ÚÓÂ ˘"˙È ‡¯Â·‰ ˙ÂÏ„‚ ˙‡ ˙Ó‡· ÌÈ‡Â¯ Ì‰˘ È„È ÏÚ„
Í¯‡ ‡Â‰ ÂÈ ÙÏ ÔÈÊÈ‚¯ÓÂ ÌÈ‡ËÂÁ Ì‰˘ Û‡˘ ,Ì„‡ È · ÌÚ ÂÈ˘ÚÓ Ì‚ ÌÈ‡Â¯
È„ÈÏ ÌÈ‡·Â Ì·¯˜· Ì··Ï ¯·˘ ‰ÊÓÂ ,Â Âˆ¯ È¯·ÂÚÏ Ì‚ „ÒÁ ·¯Â ÌÈÙ‡
„‚ ‰ÏÂ„‚‰ Ì˙·ÂÁ È„È Â‡ˆÈ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ Ì‰Ï ‰Ó„ „ÈÓ˙Â ,‰Â ÚÂ ˙ÂÏÙ˘
‡¯Â·‰ ˙ÂÏ„‚ ‰‡¯˘ È„È ÏÚ ‰"Ú Â È·¯ ‰˘Ó ÔÎ ÂÓÎÂ ,ÌÈÓ¯ ÏÎ ÏÚ Ì¯‰
È Ù ÏÚ ¯˘‡ Ì„‡‰ ÏÎÓ „‡Ó ÂÈ Ú ‰È‰ ‰ÊÏ ,Ì„‡‰ ÏÎÓ ¯˙ÂÈ ˘"˙È
. [ ]כ‰Ó„‡‰

הערות וציונים
 מפי דודו הה"צ רבי יוסף ברוך. נפלאות הסבא קדישא ח"א מ"ח.èé
.קלימנטוב יצ"ו
 בשם מרן הסבא, ששמע מפי דו"ז הה"צ רבי אליעזר דוד זצ"ל מראדשיץ,גאטשאל זצ"ל
 מפי ש"ב החסיד ר' נתן דוד באראן ז"ל: נפלאות הסבא קדישא ח"ב ל"ג.ë
.קדישא
. ששמע מאבותיו ז"ל בשם הסבא קדישא,מק"ק גרשקאוויטץ יצ"ו

כה
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ÒÁÙ ˙˘¯Ù
ÏÎ˘ ÈÙÏ ,(:‰ ‰ÎÂÒ) ‡¯Ó‚Ó ‡Â‰Â È"˘¯Ù .ÌÎÏ ‰È‰˙ ˙¯ˆÚ ÈÈÓ˘‰ ÌÂÈ·
Ì‰Ï ¯Ó‡ ˙ÎÏÏ ÔÈ‡·˘ÎÂ ,˙ÂÓÂ‡ ÌÈÚ·˘ „‚ Î Â·È¯˜‰ Ï‚¯‰ ˙ÂÓÈ
È"ÙÚ ˘Â¯ÈÙ .ÌÎÓ ‰ ‰‡˘ È„Î ‰ Ë˜ ‰„ÂÚÒ ÈÏ Â˘Ú ÌÎÓ ‰˘˜·· ,ÌÂ˜Ó‰
,˜È ‰Ï ‰ˆÂ¯ ‰¯Ù‰ ˜ ÈÏ ‰ˆÂ¯ Ï‚Ú‰˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ ÈÎ (.·È˜ ÌÈÁÒÙ) Ï"Ê Ì¯Ó‡
Ì‡ ÔÎ ÂÓÎÂ ,ÚÙ˘‰ ˙‡ ‰„È¯ÂÓ ‰¯Ù‰ ÔÈ‡ ˜ ÈÏ ÏÈÁ˙Ó Ï‚Ú‰ ÔÈ‡ Ì‡ ÔÎ‡
ÈÏ Â˘Ú Â‰ÊÂ .‰ËÓÏ „¯ÂÈ ÚÙ˘‰ ÔÈ‡ ÈÊ‡ ,ÚÙ˘‰ ˙‡ ÌÈ¯¯ÂÚÓ Ï‡¯˘È ÔÈ‡
„È¯Â‡˘ ‰Ê· ,ÌÎÓ ‰ ‰‡Â ,ÚÙ˘‰ „È¯Â‰Ï È„Î ,„ÚÒ ÔÂ˘Ï ,‰ Ë˜ ‰„ÂÚÒ
È ‡Â ,ËÁÓ Ï˘ Â„ÂÁÎ Á˙Ù ÈÏ ÂÁ˙Ù (¯"˘‰˘) Ï"Ê Ì¯ÓÂ‡ Í¯„ ÏÚ Â‡ .ÚÙ˘‰
,ÌÎÓ ‰ ‰‡Â ,„ÚÒÓ ÔÂ˘Ï ‰„ÂÚÒ Â‰ÊÂ .ÌÏÂ‡ Ï˘ ÂÁ˙ÙÎ Á˙Ù ÌÎÏ Á˙Ù‡
. [ ]כא‰·Â˘˙ È¯Â‰¯‰ ÌÎÏ „È¯Â‡˘ ‰Ê·

ÈÚÒÓ ˙˘¯Ù
‰¯Â˙‰ .˙ÂÏ‰˜Ó· ÂÁÈÂ ‰„¯ÁÓ ÂÚÒÈÂ ,‰„¯Á· ÂÁÈÂ ¯Ù˘ ¯‰Ó ÂÚÒÈÂ
È¯Ó‡ Ô˙Â ‰ (ÌÈÏ‰˙ ˘¯„Ó) Ï"Ê Ì¯Ó‡ „"Ú ,¯Ù˘ ¯‰ ˙‡¯˜ ‰˘Â„˜‰
¯ÙÂ˘ ÏÂ˜Â (ÊË ËÈ ˙ÂÓ˘) ¯Ó‡ ˘ ,¯ÙÂ˘ È„È ÏÚ Â ˙ ˘ ‰¯Â˙ È¯·„ ÂÏ‡ ,¯Ù˘
‡Ï ˙È¯·Â ÌÎÈ˘ÚÓ Â¯Ù˘ (‰"¯„ '· ÌÂÈ ˙È¯Á˘) ËÂÈÙ‰ ÔÂ˘Ï „"Ú „ÂÚÂ .˜ÊÁ
.ÂÓ˘ Í¯·˙È ‡¯Â·‰ È ÙÏ Ì‰È˘ÚÓ ˙‡ Â¯Ù˘È˘ ‰¯Â˙ Ï˘ ‰¯˜ÈÚ˘ ,¯ÙÂ˙
ËÂÁÎ Û‡ Â"Á ‰ËÂ ÈÏ‡¯˘È‰ ˘È‡ Ì‡ ,¯Ù˘ ¯‰Ó ÂÚÒÈÂ ·Â˙Î‰ ˘Â¯ÈÙ Â‰ÊÂ
ÈÏ·Ó ,‰„¯Á ÂÈÏÚ ˙ÏÙÂ ÛÎÈ˙ ,‰„¯Á· Â ÁÈÂ ,'˜‰ ‰¯Â˙‰ Í¯„Ó ‰¯Ú˘‰
È˙ÈÈ‰ ÍÈ Ù ˙¯˙Ò‰ (Á Ï ÌÈÏ‰˙) ·Â˙Î‰ „"Ú ,‰„¯Á‰ ÂÈÏ‡ ‰‡· ÔÈ‡Ó Ú„ÂÈ˘
È·¯„ ‰È¯˙·‡ ÏÈÊ‡ ‡˜ ‰Â‰„ ‡„ÈÓÏ˙ ‡Â‰‰ (.Ò ˙ÂÎ¯·) Ï"ÊÁ È¯·„·Â ,Ï‰·
˙‡ ‰‡ËÁ ‰ÈÏ ¯Ó‡ ,„ÈÁÙÓ ‡˜„ ‰ÈÈÊÁ ,ÔÂÈˆ„ ‡˜Â˘· ÈÒÂÈ È·¯· Ï‡ÚÓ˘È
,‰„¯ÁÓ ÂÚÒÈÂ .(‡"˘¯‰Ó· ˘"ÈÈÚ) ,'ÂÎ ÌÈ‡ËÁ ÔÂÈˆ· Â„ÁÙ (ÁÈ ‚Ï ‰ÈÚ˘È) ·È˙Î„
‰Ó Ô˜˙ÏÂ ·Â˘Ï ‰ˆÂ¯Â ,'˜‰ ‰¯Â˙‰ Í¯„Ó ‰Ë ˘ ‰Ê ÏÚ Ë¯Á˙Ó Ì‡ Ì Ó‡
È˜È„ˆ Ï‡ ÂÓˆÚ ¯·Á˙È˘ ,˙ÂÏ‰˜Ó· Â ÁÈÂ Â˙ ˜˙Â ‰ˆÂÚÈ‰ ‰ˆÚ‰ ÈÊ‡ ,Ï˜Ï˜˘
ÏÚÂ ,‰ÚÂ˘ÈÏ ÌÈÎÈ¯ˆ‰ ÌÈ˘ ‡Â '‰ È‡¯ÈÂ ‰¯Â˙ È„ÓÂÏ ÌÏˆ‡ ÌÈÏ‰˜ ˘ ,¯Â„‰
הערות וציונים
 אב"ד, מכתבי הגה"צ רבי חיים צבי אשכנזי זצ"ל. נפלאות הסבא קדישא ח"א מ"ט.àë
. ומחותנו של רבינו הסב"ק זצ"ל,דק"ק זאוויכוואסט יצ"ו
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ÌÈÓÎÁ ˜Â·È„ ˙ÂÏÚÓ‰Â .‡·Ï„ ‡˜ÓÂÚÓ ‰·Â˘˙ È¯Â‰¯‰ ÔÎ Ì‚ ÂÏ ‡·È ‰Ê È„È
:(·È ‡Ï ÌÈ¯·„) ·Â˙Î‰ ¯Ó‡Ó· '˜‰ ‰¯Â˙‰ ˙ÊÓ¯Ó Ì‰È„ÈÓÏ˙Â ÌÈ˜È„ˆ Ï‡
ÂÚÓ˘È ÔÚÓÏ ,ÍÈ¯Ú˘· ¯˘‡ Í¯‚Â ,ÛË‰Â ÌÈ˘ ‰Â ÌÈ˘ ‡‰ ,ÌÚ‰ ˙‡ Ï‰˜‰
‰¯Â˙‰ È¯·„ ÏÎ ˙‡ ˙Â˘ÚÏ Â¯Ó˘Â ,ÌÎÈ‰Ï‡ ‰"ÈÂ‰ ˙‡ Â‡¯ÈÂ Â„ÓÏÈ ÔÚÓÏÂ
ÍÂ ÈÁ‰Â () Ì"·Ó¯‰ 'Î˘ ÂÓÎ ,˙È·‰ ÔÓÊ· Ï‰˜‰ ˙ÂˆÓ ÔÈÚÎ ‡Â‰˘ ,˙‡Ê‰
ÂÏÈÙ‡Â ,'ÂÎ ˙Ó‡‰ ˙„ ˜ÊÁÏ ‡Ï‡ ·Â˙Î‰ ‰Ú·˜ ‡Ï˘ () ˙ÂˆÓ‰ ‰Ï‡ 'Ò·Â ()
. ["˘ ]כבÈÈÚ 'ÂÎ ÚÂÓ˘Ï ÌÈ·ÈÈÁ ‰ÏÂÎ ‰¯Â˙‰ ÏÎ ÌÈÚ„ÂÈ˘ ÌÈ˘Â„˜‰ ÌÈÓÎÁ‰

·˜Ú ˙˘¯Ù
,ÔÎ ‡Â‰ ˘Â¯ÈÙ‰ .ÍÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ ˙ÁÎ˘Â Í··Ï Ì¯Â ,‰·¯È ÍÏ ¯˘‡ ÏÎÂ
ÌÈ·ÂË ÌÈ˙·Â ,˙Ú·˘Â ÏÎ‡˙ ÔÙ ,Ì˘ ˜ÂÒÙ· ¯Ó‡ ‰ ÏÎ ˙‡ ÍÏ ‰È‰È Ì‡
Ê‡ ,Í··Ï Ì¯Â Ê‡ ,ÍÏ ‰·¯È ·‰ÊÂ ÛÒÎÂ ,ÔÂÈ·¯È Í ‡ˆÂ Í¯˜·Â ,˙·˘ÈÂ ‰ ·˙
‰È‰È˘Î Ê‡ ‡˜Â„Â ,ÌÈÓ˙·Â ˙Ó‡· Â˙Â‡ „Â·ÚÏ ÏÎÂ˙Â '‰ ÈÎ¯„· Í·Ï ÌÂ¯˙
,Í··Ï· ÍÏˆ‡ ÁÈÎ˘ ÍÈ˜Ï‡ '„ ‰È‰È ,ÍÈ˜Ï‡ '„ ˙‡ ˙ÁÎ˘Â ,Ï‡¯˘ÈÏ ·ÂË ÏÎ
. [ ]כגÌÈ„È ˙Â·Á¯Â ‰ÁÓ˘ ÍÂ˙Ó ‡Ï‡ ˙Â·ˆÚ ÍÂ˙Ó ‰¯Â˘ ‰ ÈÎ˘‰ ÔÈ‡ ÈÎ

‰‡¯ ˙˘¯Ù
ÈÊ‡ ,ÌÎÏ˘ ‰È‡¯‰ Â¯Ó˘˙ Ì‡ ,‰‡¯ 'ÈÙ .ÌÂÈ‰ ÌÎÈÙÏ Ô˙Â ÈÎ‡ ‰‡¯
‰·È‰È ‰·È˙Î ‰ÓÈÚ ‰¯ÈÓ‡ ˙"¯Â 'ÈÎ ‡' ˙‡¯˜ ‰ ,‰¯Â˙‰ ‡È‰ ÈÎ ‡
ÔÈ ÚÎ ,‰¯Â˙‰ ¯Â‡ Â ÈÈ‰ ,ÌÂÈ‰ ,ÌÎÈ Ù ÏÚ Ô˙‡ ,ÌÎÈ ÙÏ Ô˙Â ,(.‰"˜ ˙·˘)
. [ ]כדÁ¯ÊÈ ÍÈÏÚ '‰ „Â·ÎÂ (‡ 'Ò ‰ÈÚ˘È) ¯Ó‡ ˘

הערות וציונים
 מפי ש"ב הה"ג רבי אלימלך זצ"ל אב"ד דק"ק: נפלאות הסבא קדישא ח"ב ל"ב.áë
 מכתבי ש"ב. נפלאות הסבא קדישא ח"א מח.âë
.לאפושנא יצ"ו בשם הסבא קדישא
. ששמע מאנשים נאמנים בשם הסבא קדישא,הה"צ רבי פנחס לערער זצ"ל מחעלם
 ששמע מאחיו, מכתבי החסיד רבי ישעי' לערמאן ע"ה: נפלאות הסבא קדישא ח"א נ.ãë
.הגה"צ רבי שמחה בונם זצ"ל מקראשניעוויץ

כז
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ÌÈËÙÂ˘ ˙˘¯Ù
‰ ˘˙ ÌÂÈ‰ ÌÈ¯ÂÎÈ· ˙‡·‰' Â˙Î¯·Ó ÏÂ˜ ˙· È"˘¯Ù .Ì˙Â‡ ˙È˘ÚÂ ˙¯Ó˘Â
¯‡˘· ÔÎ ÔÈ‡˘ ‰Ó ˙‡Ê‰ ‰Î¯·· ÔÈ Ú‰ Â‰Ó ·"ˆ .'‰‡·‰ ‰ ˘Ï
˙ÓÁÓ ÌÚËÓ ‡Â‰ ‰ Â˘‡¯ ‰¯Ó‚ ˘ È¯Ù‰ ‰ ‰„ ,‡Â‰ ÍÎ ÔÈ Ú‰ ‡Ï‡ .˙ÂˆÓ
¯¯ÂÚ˙ Â ,˙È·‰ ÏÚ·· ˘Â„˜‰ ıÂˆ ‰ Ò Î ‰Ê È„È ÏÚÂ ,˘Â„˜‰ ıÂˆÈ ‰· ˘È˘
ıÂˆÈ ‰ ¯¯ÂÚ˙ ˘ È„È ÏÚ ‰˘Ú ˘ ‰ÂˆÓ‰Â ,ÌÈ¯ÂÎÈ· ˙ÂˆÓ ,‰ÂˆÓ‰ ‰˘ÚÂ Â·
˙ÂÎÊ ÔÂ˘Ï Ï"¯ ,‰ÎÊÈ˘ Â˙Â‡ Í¯· ÔÎ ÏÚ ,ÂÏˆ‡ ˙Â‰˘‰Ï ÏÂÎÈ ÔÈ‡ ˘Â„˜‰
. [ ]כהÔ·‰Â ‰ ˘ ÏÎ ÂÏˆ‡ ‰È‰È˘ Â ÈÈ‰ ,‰‡·‰ ‰ ˘Ï ,˙Â¯È‰·Â

הערות וציונים
. תולדות נ"ח לקוטים.äë
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ליקוטים על מועדים
˙ÂÁÈÏÒ
‡Ï‰ ÍÏ ÌÈ ˙Â Â ‡˘ ‰Ó ÏÎ ‡Ï‰ .ÌÈÙ‰ ˙˘Â· ˜¯ ÂÏÂ ‰˜„ˆ‰ '„ ÍÏ
˙¯Â˙· ÍÓÓ ÏÎ‰ ÌÈÏ·˜Ó Â ‰Â ,‡Â‰ ÍÏ˘ ÏÎ‰ ˙Ó‡· ÈÎ ,‡Â‰ ÍÏ˘Ó
Â‰ˆÏ‡È Á¯Î‰‰ ÈÎ ,˘ÈÂ·Ó ‰˘Ú Ï·˜Ó‰ ÈÎ ,ÌÈ Ù ˙˘Â· ˜¯ Â ÏÂ .‰˜„ˆ
. [ ]אÏ·˜Ï

‰˘‰ ˘‡¯
ÔÈ·‰Ï ˘ÈÂ .(:ÊÈ˜ ˙·˘) ‰Î‡ÏÓ ‰È‡Â ‰ÓÎÁ ˙Ù‰ ˙ÈÈ„¯Â ¯ÙÂ˘ ˙ÚÈ˜˙
,ÌÈÓÁ¯ ¯¯ÂÚÏ ‡Â‰ ¯ÙÂ˘ ˙ÚÈ˜˙„ ‡Â‰ ÔÈ Ú‰ Í‡ .‰ÊÏ ‰Ê ˙ÂÎÈÈ˘‰
,·ÂË ÏÎÂ ‰·Á¯‰· ‰Ò ¯Ù· ,Ï‡¯˘È ÏÎÏ ÌÈÏÂ‚Ó ÌÈ„ÒÁ ˙ÚÙ˘‰· ÔÂÈÏÚ ÈÓÁ¯
. [ ]בÏ‡¯˘È ÏÏÎÏ ˙Ù‰ ˙ÈÈ„¯ ‡È‰ ¯ÙÂ˘ ˙ÚÈ˜˙· ‰ÓÎÁ‰„ Ô·ÂÓ ‡ÏÈÓÓÂ
ÚÈÊÊ‡· ÈÈ„' ÔÂ˜È¯ËÂ '˘·„' ÈÎ ,‰ ˘‰ ˘‡¯· ˘·„ ÏÂÎ‡Ï ÔÈ‚‰Â Â ‡˘ ÌÚË‰
. [ ]גÏÊÓ [Â Ï] ˙"È˘‰ Ô˙È :Â˘Â¯ÈÙÂ ,ÔÈÏÂÙ ÔÂ˘ÏÓ ‡Â‰Â ,'È˘Ë˘ Ú˘Ë˘
ËÙ˘ÓÂ ˜ÂÁ ¯·„ ·˜ÚÈÏ „È‚˙ Ú˘Ù „È‚Ó ÏÂÓ ¯˘ÂÈ ıÈÏÓ ÔÈ‡·
Â „˘ „"È· (.ÊÈ ÔÈ¯„‰ Ò 'ÈÚ) ‰ ˘Ó· Ï"Ê Â È˙Â·¯ Â¯Ó‡ ‰ ‰ .(‰"¯ ÛÒÂÓ
,Ú˘Ù „È‚Ó ÏÂÓ ¯˘ÂÈ ıÈÏÓ ÔÈ‡· ÔËÈÈÙ‰ ÊÓ¯Ó ‰ÊÂ .ÔÈ„· È‡ÎÊ ·ÈÈÁÏ ÂÏÎ
ÍÙ‰˙ Â 'Ú˘Ù' ˙ÏÓ ¯ÊÁ Ê‡Â ,¯ÂÓ‡Î È‡ÎÊ ‰˘Ú ·ÈÈÁ ÂÏÎ Â „ ¯˘‡Î È¯‰„
„È‚˙ ÌÈÓ˘· ÏÂ„‚ ÔÂˆ¯ ˙Ú ‰È‰˙˘Î ÈÊ‡Â ,Ú˘Ù „ÂÚ ÔÈ‡ ¯ÂÓ‡Î ÈÎ ,'ÚÙ˘'Ï
‡ ˘ÈÏ ˜ÂÁ (.Ê"Ë ‰ˆÈ·) Ô È¯Ó‡„Î ,ÈÁÈÂ¯ È ÂÊÓ Â ÈÈ‰ ,ËÙ˘ÓÂ ˜ÂÁ ¯·„ ·˜ÚÈÏ
. [ ]ד‰ÁÏˆ‰Â ‰Î¯· ÚÙ˘· Ï‡¯˘È Â‰· ÂÎ¯· Â ,‡Â‰ È ÂÊÓ„
ËÂÈÙ)

הערות וציונים
 נחלי.á . מפי החסיד ר' מאיר דוב בהה"צ רבי לוי מווידאמע זצ"ל. בישישים חכמה ק"ג.à
 נפלאות הסבא קדישא ח"א.ã
. נפלאות הסבא קדישא ח"א נ"ז.â
.אמונה עמוד ט"ז
 ששמע מאחיו הגה"צ רבי שמחה בונם זצ"ל, מכתבי החסיד רבי ישעי' לערמאן ע"ה:נ

כט
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Í¯„· ¯ÓÂÏ ˘È .(ÂË Ë"Ï˜ ÌÈÏ‰˙) Â·˙ÎÈ ÌÏÂÎ Í¯ÙÒ ÏÚÂ ÍÈÈÚ Â‡¯ ÈÓÏ‚
ÌÈ ÈÈ„‰Ï ËÙ˘ÓÏ Â¯ÒÓÏ Á¯ÎÂÓ ‡Â‰Â ,Â„‚ Î Â · ‡ËÁ˘ ÍÏÓÏ Ï˘Ó
‰‡Â¯˘Î Ì Ó‡ ,(.„ ËÎ ÈÏ˘Ó) ı¯‡ „ÈÓÚÈ ËÙ˘Ó· ÍÏÓ ÈÎ ,ÔÈ„Ó ÏÚ ÌÈ·˘ÂÈ‰
˘·ÂÏ ,‰˘ÂÚ ‡Â‰ ‰Ó ,ÍÏÓ‰ Ô· ˙‡ ·ÈÈÁÏ ÔÈ„‰ ˙‡ ÌÈËÂ ÌÈ ÈÈ„‰˘ ÍÏÓ‰
ÔÈ·˘ÂÈ˘ ˙Ú· ÌÈ ÈÈ„‰ È ÙÏ ¯·ÂÚÂ ,Â˘‡¯ ÏÚ ˙ÂÎÏÓ ¯˙ÎÂ ,˙ÂÎÏÓ È„‚· ÂÓˆÚ
,ÂÈ ÙÓ ÌÈÏ‰· „ÈÓ ,˙ÂÎÏÓ È„‚·· ˘·ÂÏÓ ÍÏÓ‰ ˙‡ ÌÈ‡Â¯ ÌÈ ÈÈ„‰˘ÎÂ ,ÔÈ„·
ÔÈÚÈ¯ÎÓ „ÈÓÂ ,ÌÈ „ Ì‰ ÍÏÓ‰ Ô· ˙‡˘ ÌÈ¯ÎÊ Â ,‰„Ú¯Â „ÁÙ Ì‰ÈÏÚ ÏÙÂ Â
‡Â‰ ÍÏÓ‰˘ ,Ï˘Ó · ‡Â‰ ÔÎÂ .‰¯Â‡Ï ËÙ˘Ó‰ ÌÈ‡ÈˆÂÓÂ ,˙ÂÎÊ ÛÎÏ ÔÈ„‰ ˙‡
ÌÈ¯·„) ÌÂ˜ÓÏ ÌÈ · ÌÈ‡¯˜ ˘ ÂÈ · Ì‰ Ï‡¯˘È È ·Â ,ÌÏÂÚ Ï˘ ÂÎÏÓ ‰"·˜‰
˙Â‡ÒÎ· ‰ÏÚÓ Ï˘ ÔÈ„ ˙È·‰ ‰ÏÚÓÏ ÌÈ·˘ÂÈ ÌÈ‡¯Â ‰ ÌÈÓÈ· ‰ ‰Â .(‡ „È
˙È·‰˘ ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ ‰‡Â¯˘ÎÂ ,ı¯‡ „ÈÓÚÈ ËÙ˘Ó· ÍÏÓ ÈÎ ,ËÙ˘ÓÏ
ÏÂÎÈ·Î ÂÓˆÚ ˘·ÂÏ ‡Â‰ ,Â"Á Ï‡¯˘È È · ÏÚ ·ÂÁÏ ÔÈ„‰ ÌÈËÓ ‰ÏÚÓ Ï˘ ÔÈ„
ÈÓÏ‚ Â‰ÊÂ .Â˘‡¯· ˙ÂÎÏÓ ¯˙ÎÂ Â˙¯‡Ù˙ ¯˜È ¯„‰Â ,˘"˙È Â˙ÂÎÏÓ È„‚··
È ÈÚ Ì‰ 'ÍÈ ÈÚ' ,(‡ ‚ˆ ÌÈÏ‰˙) ˘·Ï ˙Â‡‚ ÍÏÓ ÈÈ ÔÂ˜È¯ËÂ 'ÈÓÏ‚' ,ÍÈ ÈÚ Â‡¯
‰ÏÚÓ Ï˘ ÔÈ„ ˙È·‰˘ ˙Ú· ¯ÓÂÏÎ ,‰ÏÚÓ Ï˘ ÔÈ„ ˙È·‰ ,ÔÈ¯„‰ Ò‰ ,‰„Ú‰
,˙ÂÎÏÓ ˘Â·Ï· ˘·ÂÏÓ ÏÂÎÈ·Î ÌÏÂÚ Ï˘ ÂÎÏÓ ˙‡ ÔÈ‡Â¯ ‰„Ú‰ È ÈÚ ÌÈ‡¯˜ ‰
,ÍÏÓ‰ È · ,ÌÏÂÎ Ï‡¯˘È È · ˙‡ ÌÈ·˙ÂÎ ÛÎÈ˙ ,'Â·˙ÎÈ ÌÏÂÎ Í¯ÙÒ ÏÚÂ' Ê‡
‡˘È„˜ ‡ ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯ ‰˘Ó ÈÎ ,ÌÈÈÁ‰ ¯ÙÒ ‡Â‰ 'Í¯ÙÒ' Ì˙ÒÂ .ÌÈÈÁ‰ ¯ÙÒ·
‡ È ÁÓ (·Ï ·"Ï ˙ÂÓ˘) ¯Ó‡Â ,ÌÈÈÁ‰ ¯ÙÒÓ Â˙Â‡ ˜ÂÁÓÈ˘ ˙"È˘‰Ó ˘˜È·
. [ ]הÌÈÈÁ‰ ¯ÙÒ ‡Â‰ ‰"·˜‰ Ï˘ Â¯ÙÒ Ì˙Ò˘ Â ÈÈ‰ ,˙·˙Î ¯˘‡ 'Í¯ÙÒÓ'

‰·Â˘ ˙·˘
˙·¯˜‰·Â ‰ÏÙ˙· ‰¯Â˙· ,‰„Â·Ú È È Ú ÏÎ· ‰ ‰ .ÍÈ˜Ï‡ '‰ „Ú ‰·Â˘
ÏÂ˜· ÏÏÙ˙ÓÂ „ÓÂÏ Ì„‡‰ Ì‡Â ,‰·˘ÁÓ‰ ‡Â‰ ¯˜ÈÚ‰ ,˙Â ·¯˜‰
‡Â‰ ÏÂ‚Ù ,‰ÏÂÒÙ Â˙„Â·Ú ,Â"Á ‰¯Ê ‰·˘ÁÓÂ ‰È Ù ‰Ê· ÂÏ ˘ÈÂ ,ÏÂ„‚ ˘Ú¯
ÔÂ·˘Á ÏÚ ÂÓˆÚ ˙‡ ¯¯ÂÚÏ È„Î ‡Â‰ ÏÂ˜‰ ˙˘Ú¯‰· ‰ ÂÂÎ‰ Ì‡ Í‡ ,‰ˆ¯È ‡Ï
‰È‰˘ ÂÓÎ ,'‰ È ÙÏ ÔÂˆ¯Ï ·Ï‰ ˙¯‰ËÏÂ ‰·Â˘˙Ï ‰Ê È„È ÏÚ ‡Â·ÏÂ ,Â˘Ù
הערות וציונים
. [ עטרה לראש צדיק ע' קל"ב.ä

.מקראשניעוויץ
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˙Ò Î‰ ˙È·‰˘ ‰‡¯Â ,‰¯ÈÚ‰ ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ ÏÚ ‡·˘ ,„Á‡ È¯ÙÎ· ‰˘ÚÓ
‡ÏÂ ÏÏÙ˙‰ÏÂ ˙ÂÎ·Ï ÔÎ Ì‚ ‰ˆ¯Â ,ÌÈÏÏÙ˙ÓÂ ÌÈÎÂ· ‰Ó‰Â ,ÌÈ˘ ‡ ‡ÏÓ ‡Â‰
˘È ÈÎ ¯ÎÊ Â ,‰ÓÂ‡Ó ÏÎ ÂÏ ¯ÒÁ ‡ÏÂ ·ÂË ÏÎ ‡ÏÓ Â˙È· ‰È‰ ÈÎ ,ÏÂÎÈ ‰È‰
˙ÂÎ·Ï ÏÈÁ˙‰Â ,Ï˜Ï˜˙˙ È‡„Â·Â Û˙¯Ó· ‰ÁÈ ‰Ï ÁÎ˘Â ,‰ Ó˘ ‰·È˜ Â˙È·· ÂÏ
ÏÎ Í˘Ó· ‰Î·Â ,ÂÈ‡ËÁ ÏÚ ·Â˘Ï Â·Ï ¯¯ÂÚ˙ ˙ÂÎ·Ï ÏÈÁ˙‰˘ÎÂ ,‰·È˜‰ ÏÚ
‰Ó¯ ‰‚È¯„ÓÏ ÚÈ‚‰Ï ¯˘Ù‡˘ ,‰ÊÓ Â Ï ‡ˆÂÈ‰Â .Â˘Ù ÔÂ˜˙ ÏÚ ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ
. [ ]ו‰·‚˘ ‰ ÂÂÎ ÈÏ· ‰ËÂ˘Ù ‰È˘Ú È"Ú Û‡ Â˘Ù ˙‡ Ô˜˙ÏÂ
ÔÈÏÁÂÓ ‰·Â˘˙ ‰˘Ú˘ „ÈÁÈ ÏÈ·˘·˘ ‰·Â˘˙ ‰ÏÂ„‚ (:ÂÙ ‡ÓÂÈ) ‡¯Ó‚·
‰"·˜‰ Ï˘ ÁÂÎÈÂ‰ ÚÂ„È ‰ ‰„ ,‡Â‰ ˘Â¯ÈÙ‰ .ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎÏ
ÈÎ‡ÏÓ) ÌÎÈÏ‡ ‰·È˘‡Â ÈÏ‡ È·Â˘ ÔÚÂË ‰"·˜‰„ ,('‰ ¯"ÎÈ‡) Ï‡¯˘È ˙Ò Î ÌÚ
,‰¯Â˙· ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ Â ÈˆÓ ÔÎÂ ,‡˙˙Ï„ ‡˙Â¯Ú˙‡ ÌÈÎÈ¯ˆ Ì„Â˜Ó˘ Â ÈÈ‰ ,(‚
È Ì˘) 'ÂÎÂ ÌÎ··Ï ˙Ï¯Ú ˙‡ Ì˙ÏÓÂ ,(· 'Ï ÌÈ¯·„) 'ÂÎÂ ÍÈ˜Ï‡ '„ „Ú ˙·˘Â
Â ÈÈ‰ ,(‡Î ‰ ‰ÎÈ‡) ‰·Â˘ Â ÍÈÏ‡ '„ Â ·È˘‰ ,ÍÙÈ‰Ï ÌÈ ÚÂË Ï‡¯˘È ˙Ò ÎÂ .(ÊË
.˙Ó‡· ˘"˙È ÂÈÏ‡ ·Â˘Ï Â Ù¯Ú Ú ÎÈ˘ ,‡ÏÈÚÏ„ ‡˙Â¯Ú˙‡ ÔÈÎÈ¯ˆ Ì„Â˜Ó„
‰˘Ú Ì‡ ,ÌÏÂÚ Ï˘ Â„ÈÁÈ ‰Ê ,‰·Â˘˙ ‰˘Ú˘ „ÈÁÈ ,Ô‡Î ‡¯Ó‚‰ ˘Â¯ÈÙ ‰ÊÂ
ÔÈÏÁÂÓ Ê‡ ,Ï‡¯˘È ˙Ò Î ˙ ÚËÏ ÌÈÎÒÓÂ ‰ˆ¯˙ÓÂ ,Â˙ ÚËÓ ·˘˘ Â ÈÈ‰ ‰·Â˘˙
. [ ]זÂÏÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎÏ
ÏÎÏÂ ÂÏ ÔÈÏÁÂÓ ‰·Â˘˙ ‰˘Ú˘ „ÈÁÈ ÏÈ·˘·˘ ‰·Â˘˙ ‰ÏÂ„‚ ¯Ó‡È Â‡
Ë¯Á˙Ó ‡Â‰Â ,ÌÏÂÚ Ï˘ Â„ÈÁÈ ‡Â‰˘ ˙"È˘‰ Â ÈÈ‰ „ÈÁÈ .ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰
ÏÚ (:· ‰ÎÂÒ) Ï"Ê Ì¯Ó‡Î ,ÂÓÏÂÚ· Ú¯‰ ¯ˆÈ‰ ˙‡ ‡¯·˘ ‰Ó ÏÚ ÌÂÈ ÏÎ·
˙ÂÎÊ ˘È ÔÎ·Â ,·˘‰ „ÈÁÈ Â ÈÈ‰Â ,Ô‡¯·˘ ‰Ó ÏÚ Ë¯Á˙Ó ‰"·˜‰ ‰Ú·¯‡
. [ ]חÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎÏ ‰Ê È„È ÏÚ ÏÂÁÓÏ
ÏÙÎ ÔÈ·‰Ï ˘È .(ËÈ „Ï ÌÈÏ‰˙) ÚÈ˘ÂÈ ÁÂ¯ È‡Î„ ˙‡Â ·Ï È¯·˘Ï '‰ ·Â¯˜
˙È·Á (.Âˆ ˙·˘ 'ÈÚ .·"Ó „"Ù ÌÈÏÎ) ‰ ˘Ó‰ È¯·„ È"ÙÚ Ï"È Í‡ .ÔÂ˘Ï‰
˙Á˙ ÁÈ Â ‡¯ËÒÈ‚ ‡È·‰ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ,‰‡ÓË ‡¯ËÒÈ‚ ,‰¯Â‰Ë 'ÂÎÂ ‰ÚÚÂ¯˙ ˘
‰ÁÈ Â ˙ÈÒ¯Á ‡È· ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡˘ ,‰¯Â‰Ë ˙Â˜„ ˙ÂÎÈ˙ÁÏ ‰¯·˘ ,˙ÂÈ·Á‰
,Ï" Î ˙Â‡ÓËÏ ÏÎÂÈ˘ ¯Ó‡˙ Ì‡Â ,'·Ï È¯·˘ Ï '‰ ·Â¯˜' Â‰ÊÂ .˙ÈÒ¯Á‰ ˙Á˙
הערות וציונים
 מפי הה"ק רבי חיים אשר: נפלאות הסבא קדישא ח"א מ"ט.æ . בינת ישראל פ' תצוה.å
. נפלאות הסבא קדישא ח"א מ"ב.ç . [ בשם ק"ז הסב"ק זצ"ל,פינקלער זצ"ל מראדשיץ
.מפי הה"ק רבי הלל פינקלער זצ"ל מראדשיץ בשם ק"ז הסב"ק זצ"ל

לא
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ÔÎ·Â ,˙Â˜„ ˙ÂÎÈ˙ÁÏ È¯Ó‚Ï ‰¯·˘ ˘ ¯ÓÂÏ ‰ˆÂ¯ ,'ÁÂ¯ È‡Î„ ˙‡Â' ÌÏÂ‡
. [ ]טÔ·‰Â ,'ÚÈ˘ÂÈ'

‰·¯ ‡Ú˘Â‰
˙ÁÈ¯Ê Ì„Â˜ ,ÌÎ˘‰ ¯˜Â·· ˙ÂÎÂÒ „ÚÂÓ‰ ÏÂÁ· ÌÚÙ ÍÏ‰ '‰ ‡¯ÈÂ Ì˙ ˘È‡
,Ï‚¯· Ú"ÈÊ ˘Â„˜‰ Â·¯ È Ù ÏÈ·˜‰Ï È„Î ,ıÈ˘„‡¯Ï Ê¯Â·„Ú˘ÙÓ ,˘Ó˘‰
˙Ú· Î"Ú ,‰·¯ ‡ Ú˘Â‰· ‡˘È„˜ ‡·Ò‰ ÌÚ „ÁÈ· Ì˘ ÏÏÙ˙‰Ï ‰ˆ¯˘ ˙ÂÈ‰Â
‰˙È‰Â ,‰·¯ ‡ Ú˘Â‰ ÏÚ ÂÏ ‰È‰È˘ È„Î '‡ Ú˘Â‰' ÂÓÚ ÏË ÂÈÓÚÙ Í¯„Ï ÂÓ˘
Ï·˜Ï È„Î Í¯„‰ Â˙Â‡ ÏÎ ÈÏ‚¯ ÍÏ‰Â ,Â‰ÊÁÏ ÍÂÓÒ ˘Â·ÏÓ‰ È¯ÂÁ‡ ÂÏ ‰¯Â¯ˆ
Â„È·Â ,„Á‡ Ï¯Ú ·ÎÂ¯ Â· Ú‚Ù ¯ÈÚ‰Ó ÏÈÓ ‰ÓÎ ÂÎÏ‰· È‰ÈÂ .˜È„ˆ‰ È Ù
ÂÈ ÙÏ „ÓÚ „‡Ó ‡¯ÈÈ˙‰˘ „ÈÒÁ‰ .„ÂÓÚÈ˘ „ÈÒÁ‰ Ï‡ ‰ÂˆÂ ,¯ÂÚ Ï˘ ‰ÚÂˆ¯
˙Â„ÚÂÓ ÂÈ ÙÂ Ê¯Â·„Ú˘Ù ¯ÈÚÓ ‡Â‰˘ ‰ ÚÈÂ ,‰˙‡ ÈÓ Â˙Â‡ Ï‡˘Â ,„ÈÓÂ ÛÎÈ˙
‰ÓÂ !ÌÂÏÎ :„ÈÒÁ‰ ÂÏ ‰ ÚÂ ,Í„È· ‰Ê ‰Ó Â˙Â‡ Ï‡˘ ·Â˘ .ıÈ˘„‡¯ ¯ÈÚÏ
ÂÈÏÚ ¯Ú‚ !‡ Ú˘Â‰ ‰Ê È¯‰ ˙ÂÓÈÓ˙· „ÈÒÁ‰ ‰ ÚÈÂ ?Í˘Â·ÏÓ È¯ÂÁ‡ ÍÏ ˘È
‰Ê ÏÚ „ÈÒÁ‰ ÌÈÎÒ‰ ‡ÏÂ !('ÌÚÊÚ·' Â È Â˘Ï·Â) ,'‡˜ÏÈËÚÈÓ' ¯ÂÓ‡ :ÏÂ„‚ ÒÚÎ·
Ï¯Ú‰ ÂÈÏÚ ÒÚÎ˘ „Ú ,'‡ Ú˘Â‰' ‡Â‰˘ ‰ Â˘‡¯·Î ‰ Ú ‡Ï‡ ,ÔÙÂ‡ ÌÂ˘·
·Â˘ .'‡˜ÏÈËÚÈÓ' ‡Â‰ ‡Ï‡ Í¯·„Î ‡Ï :ÒÚÎ· ¯Ó‡Â ¯Ú‚Â ,Áˆ¯ ˙ÂÎÓ Â‰Î‰Â
Ï¯Ú‰ Á˜Ï ÈÊ‡ !È·¯‰ Ï‡ :„ÈÒÁ‰ ‰ ÚÈÂ ,ÍÏÂ‰ ‰˙‡ Ô‡Ï Ï¯Ú‰ Â˙Â‡ Ï‡˘
‡ÏÂ !"‡˜¯Ú·Ï" ¯ÂÓ‡ :Ì¯ ÏÂ˜· ÂÈÏÚ ˜ÂÚˆÏ ÏÈÁ˙‰Â ,Â„È· ¯ÂÚ Ï˘ ‰ÚÂˆ¯‰
Ì¯ ÏÂ˜· Ï¯Ú‰ ÂÈÏÚ ˜Úˆ ·Â˘Â ,Ï¯Ú‰ ÔÂˆ¯Î ¯Ó‡Ï ÔÙÂ‡ ÌÂ˘· „ÈÒÁ‰ ‰ˆ¯
È·¯‰ Ï‡' ÂÎ¯„Î ÊÁ‡ ˜¯ ÔÙÂ‡ ÌÂ˘· ‰ˆ¯ ‡ÏÂ !‡˜¯Ú·Ï ¯ÂÓ‡ :ÒÚÎ·Â
Â˙Â‡¯· È¯Î ‰Â .È·¯‰Ï „Á‡· ‡Â‰Â ,Ï"¯ ˙ÂÈ¯ÊÎ‡ ˙ÂÎÓ Â‰Î‰ ·Â˘Â ,'ıÈ˘„‡¯Ó
˜ÒÙ ,"‡ Ú˘Â‰" ‡Â‰˘ ˜ÚÂˆÂ ,ÂÏ˘· ÊÁÂ‡ ÔÈÈ„Ú ÌÈÚˆÙ‰Â ˙Â‡Î‰‰ ÏÎ È¯Á‡˘
˙ˆ˜ ·ËÂ‰˘Î ˙ÂÚ˘ ‰ÓÎ ¯Á‡ .‡Â‰ Ú‚Â˘Ó ÁË· ÈÎ ÂÈÏÚ Â·˘Á· ,Â˙ÂÎ‰ÏÓ
‰„Â˙ Ô˙ ıÈ˘„‡¯Ï Â‡Â·· .ÚÂˆÙÂ ‰ÎÂÓ ÂÎ¯„Ï ÍÏ‰ ˙Â‡Î‰‰Ó „ÈÒÁ‰Ï
ÌÈÂÏ˙ ÂÈ‰ ÂÈÈÁ ÈÎ ,ÌÈÈÁÏ ˙ÂÓÓ ÂÈ·ÈÂ‡ ÏÎ ÛÎÓ Â˙Â‡ ÏÈˆ‰ ¯˘‡ ÏÚ ,˙"È˘‰Ï
‡· ¯˘‡ÎÂ .ÂÈÏÚ ÂÒÚÎ ·Â¯Ó Â˙ÈÓ‰Ï ‰ˆ¯˘ ˙ÓÁÓ ,‰¯Ú˘‰ ËÂÁ· ˘ÓÓ ÂÏ
הערות וציונים
. תולדות נ"ח לקוטים.è
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ÍÏ‰ ,‚Â‰ Î ÌÂÏ˘ ˙Î¯· ˙Á˜Ï ‰ˆ¯Â ‡˘È„˜ ‡·Ò‰ Ô¯Ó Ï˘ ˘¯„Ó‰ ˙È·Ï
‡ Ú˘Â‰' Â È·¯ ÂÏ ¯Ó‡Â ,‰·Á ·Â¯· ÌÂÏ˘ ÂÏ Ô˙ Â Â˙‡¯˜Ï ‡˘È„˜ ‡·Ò‰ Â È·¯
‰˘Ú˘ ÌÈÒ ‰Â ,Í¯„· Â‰¯˜ ¯˘‡ ÏÎ ˙‡ ÂÏ ¯ÙÒÏ ÂÏÈÁ‰ Ì¯Ë „ÂÚÂ ,'‰·ÂË
Ì"Ò‰˘ ,Ï"¯ ÔÈ„ ¯Ê‚ ÍÏ ‰È‰˘ Ú„˙ ‡˘È„˜ ‡·Ò‰ ÂÏ ¯Ó‡ ,˙"È˘‰ ÂÓÚ
ÍÁÈ„‰ÏÂ Í˙ÈÒ‰Ï ‰ˆ¯Â ,È¯Î · ˘·Ï˙‰ ÂÊÏ‰ ‰ÂˆÓ· Í˙Â·‰Ï˙‰ Ï„Â‚ Â˙Â‡¯·
È·¯‰ ˙‡ ‡¯˜˙˘ Â‡ ˙ÂÂˆÓ‰ ˙‡ ÔÈÊ·Ó‰ ÔÓ ‰˙‡ ‰È‰˙˘ Â‡ ,ÌÈÈÁ‰ Í¯„Ó
Â˙˘¯· ÏÙÂ ˙ÈÈ‰ ‰ÏÈÏÁ Ê‡ Í¯·˙È Ì˘‰· ‰ËÂ˘Ù‰ Í˙ ÂÓ‡ ‡ÏÂÏÂ ,ÂÓ˘·
ÁÓ˘Â ,Â˙Â‡ Áˆ '‡ Ú˘Â‰' Â‰Ê˘ ¯Ó‡Â ÂÎ¯„ ˜È„ˆ ÊÁ‡˘ ‰Ê È„È ÏÚÂ ,Ï"¯
¯˘‡·Â ,Â˙Â‡ ˙Áˆ ˘ Í˜ÏÁ ·ÂËÂ ÍÈ¯˘‡ ÂÏ ¯Ó‡Â ,„‡Ó ‡˘È„˜ ‡·Ò‰ ÂÓÚ
,˙Â‡Î‰‰ ˙‡ ‰·‰‡· ˙Ï·˜Â ,‰Ê ÏÚ ÂÏ ˙Â„Â‰Ï ˙Èˆ¯ ‡ÏÂ ,ÂÏÂ˜Ï ˙ÚÓ˘ ‡Ï
[! ]יÍ È„· È˜ ‡ˆ˙Â ,‰·ÂËÂ ‰·¯ ‡ Ú˘Â‰ ‰˙Ú ÍÏ ‰È‰È˘ Ú„˙

‰ÎÂÁ
Ï‡¯˘È ˙ÂÓ˘ .Ì‰· ˘Ó˙˘‰Ï ˙Â˘¯ ÂÏ ÔÈ‡Â Ì‰ ˘„Â˜ ÂÏÏ‰ ˙Â¯‰
Â‰ÊÂ .Ì„‡ ˙Ó˘ '‰ ¯ (ÊÎ Î ÈÏ˘Ó) ·Â˙Î‰ ¯Ó‡ÓÎ ,˙Â¯ ÌÈ‡¯˜
ÌÂ˜ÓÓÂ „Â·Î‰ ‡ÒÎ ˙Á˙Ó Ì˙·ˆÁÓ ,Ì‰ ˘„Â˜ ,Ï‡¯˘È ˙ÂÓ˘ ,ÂÏÏ‰ ˙Â¯ ‰
,'Â Ï' ˙·È˙· ÊÓÂ¯Ó‰ ÔÈ„‰ ˙„ÈÓÏ ˙Â˘¯ ÔÈ‡Â ,˙Â˘¯ 'Â Ï' ÔÈ‡Â .Â‡· ˘Â„˜
‡ÏÂ .‰ÏÈÏÁ Ï‡¯˘È· ËÂÏ˘Ï ,(ÔÈ„‰ ˙„Ó ‡È‰˘ Ì"È‰Ï‡ Ì˘ ¯ÙÒÓÎ Â"Ù ‡È¯ËÓÈ‚· ‡È‰˘)
ÔÈ„ ‰˘ÂÚ ‰"·˜‰˘ Â‡¯È Ï‡¯˘È˘ È„Î ,„·Ï· Ì˙Â‡¯Ï ‡Ï‡ ÔÈ„‰ ˙„ÈÓ ‡¯·
È„Î ,ÂÈ ÙÏÓ Â‡¯È˘ ‰˘Ú ÌÈ˜Ï‡‰Â () ·Â˙Î‰ ¯Ó‡ÓÎ ,ÂÈ ÙÏÓ Â‡¯ÈÈÂ ÌÈÚ˘¯·
Â ÓÚ˘ ,ÍÈ˙ÂÚÂ˘È ÏÚÂ ÍÈ˙Â‡ÏÙ ÏÚÂ ÍÈÒ ÏÚ ÏÂ„‚‰ ÍÓ˘Ï ÏÏ‰ÏÂ ˙Â„Â‰Ï
. [ ]יאÌ„ÈÓ Â ÏÈˆÓ ˙"È˘‰Â ,ÌÈÓÁ¯‰ ˙„Ó·Â „ÒÁ‰ ˙„Ó· ‚‰ ˙Ó ‡Â‰

הערות וציונים
 הרב ראובן חיים אלכסנדר צארניכע ז"ל מק"ק לאדז יצ"ו בס' נפלאות הסבא קדישא.é
 מכתבי ש"ב הגה"צ רבי חיים'ל: נפלאות הסבא קדישא ח"א מ"ט.àé
.: ל"ח.ח"א י"ט
 ששמע מזקינו הגה"צ רבי טובי' ט"ב זצ"ל אב"ד,טייטלבוים ז"ל ראב"ד דק"ק בריגול יצ"ו
. ספר קדושת ציון, חתן הה"ק רבי ישראל יצחק זצ"ל מראדשיץ,דק"ק בריגול יצ"ו

לג
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ÁÒÙ
ÌÈ¯ˆÓÓ '‰ Â‡ÈˆÂ‰ „È ˜ÊÂÁ· ÂÈÏ‡ ˙¯Ó‡Â ˙‡Ê ‰Ó ¯ÓÂ‡ ‡Â‰ ‰Ó Ì˙
Ô¯‰‡ ‡·È ˙‡Ê· (‚ ÊË ‡¯˜ÈÂ) ·È˙Î„Î ,‰˘Â„˜Ï ÊÓÂ¯ '˙‡Ê' .ÌÈ„·Ú ˙È·Ó
,˙‡Ê ‰Ó Ï‡Â˘ '˙ÂÓÈÓ˙·' ÍÏÂ‰‰ ˜È„ˆ‰ ,¯ÓÂ‡ ‡Â‰ ‰Ó 'Ì˙' .˘„Â˜‰ Ï‡
,‰ÓÈ Ù ˘„Â˜‰ Ï‡ ÒÂ ÎÏ ˙‡Ê ‰‚È¯„ÓÏ ‡·Ï ¯ÓÂÁÓ ıÂ¯˜ ˘È‡Ï ¯˘Ù‡ ÍÈ‡‰
ÌÈ¯ˆÓ· Ì‚ ‡Ï‰ ,ÌÈ„·Ú ˙È·Ó ÌÈ¯ˆÓÓ '‰ Â ‡ÈˆÂ‰ „È ˜ÊÂÁ· ÂÈÏ‡ ˙¯Ó‡Â
‡ÏÈÚÏ„ ‡˙Â¯Ú˙‡ È„È ÏÚÂ ,Ï"¯ ‰‡ÓÂË È¯Ú˘ Ë"Ó· ÌÈÚ˜Â˘Ó Ï‡¯˘È È · ÂÈ‰
ÌÈ Î‰Â ,‰‡ÓÂË‰ ÔÓ „È ˜ÊÂÁ· Ì˙Â‡ ‡ÈˆÂ‰ ÂÈÓÁ¯ ·Â¯· ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰
˙„Â·ÚÏ ÂÓˆÚ ÔÈÎÓ Ì„‡ Ì‡ ,‰˙Ú Ì‚ ÔÎ Ì‡ .‰˘Â„˜Ï ‡„Á ‡Ú‚¯· Ì˙Â‡
¯Â‡ ÂÈÏÚ ‰"·˜‰ ¯È‡Ó ÈÊ‡ ËÁÓ Ï˘ ‰„ÂÁÎ Á˙Ù Á˙ÂÙÂ ,Í¯·˙È ‡¯Â·‰
. ["˜ ]יב‰ÏÎÚ ,ÌÏÂ‡ Ï˘ ÂÁ˙ÙÎ Á˙Ù ÂÏ Á˙ÂÙÂ ,ÌÂ¯ÓÓ

הערות וציונים
 מכתבי הגה"צ רבי משה ליפשיץ זצ"ל אב"ד דק"ק: נפלאות הסבא קדישא ח"א מ"ט.áé
 ששמע, ששמע מזקינו הגה"צ רבי טובי' ט"ב זצ"ל אב"ד דק"ק בריגול יצ"ו,בריגול יצ"ו
.מחו"ז הסבא קדישא זצ"ל
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ליקוטים שונים
ÌÈÏ‰˙
ÈÎÂ ·"ˆ ‰¯Â‡ÎÏÂ .(· ·"È˜ ÌÈÏ‰˙) Í¯Â·È ÌÈ¯˘È ¯Â„ ÂÚ¯Ê ‰È‰È ı¯‡· ¯Â·‚
Â‰ÊÈ‡ (‡"Ó „"Ù ˙Â·‡) ‰ ˘Ó· Ï"Ê Â È˙Â·¯ Â Â„ÓÏ ‡Ï‰ ,ı¯‡· ¯Â·‚ ˘È
˙‡ ¯‡·Ó ·Â˙Î‰˘ ‡Ï‡ .‡¯˜ ÈÚ˙˘Ó ¯Â·‚ ‰ÊÈ‡ÓÂ ,Â¯ˆÈ ˙‡ ˘·ÂÎ‰ ¯Â·‚
˘È¯˘‰Ï ,Â˙ÂÈÁ ˙Ú· Ì„‡‰ Ïˆ‡ ‡Â‰ ¯˜ÈÚ‰ ÈÎ ,Ï" ‰ Ï"Ê Â È˙Â·¯ È¯·„
(ËÈ Á"È ˙È˘‡¯·) ‰"Ú Â È·‡ Ì‰¯·‡ Ïˆ‡ Â ÈˆÓ„Î ,·ÂË ˘¯Â˘ ÂÈ · Ïˆ‡ ÚÂË ÏÂ
‰Ê È„È ÏÚÂ ,'Â‚Â '‰ Í¯„ ¯ÂÓ˘Ï ÂÈ¯Á‡ Â˙È· ˙‡Â ÂÈ · ˙‡ ‰ÂˆÈ ¯˘‡ ÔÚÓÏ
‰È‰È ÂÚ¯Ê˘ ÈÓ ?'ı¯‡· ¯Â·‚' Â‰ÊÈ‡ ·Â˙Î‰ ¯Ó‡˘ ‰ÊÂ .‰·ÂË‰ Í¯„· ÂÎÏÈ
[! ]אÍ¯Â·È ÌÈ¯˘È ¯Â„
˙"È˘‰ ˙‡ „·ÂÚ‰ ˜È„ˆ‰˘ ,‡Â‰ Í¯„‰ ‰ ‰ .(Ê ÁÎ ÌÈÏ‰˙) Â„Â‰‡ È¯È˘ÓÂ
ÌÈÓÚÙÏ ÂÓˆÚ ˙‡ ˜Ù‡˙‰Ï ÏÂÎÈ Â È‡ ,˙Â·‰Ï˙‰·Â ·Ï‰ ˙Â¯¯ÂÚ˙‰·
.˙"È˘‰ ˙„Â·Ú· Â˙Â·‰Ï˙‰Â ,˙"È˘‰Ï Â˙·‰‡Â Â˙‡¯È ˙‡ ÌÈ¯Á‡Ï ˙Â‡¯‰ÏÓ
,‰Ê· ÂÓˆÚ ˜Ù‡˙‰Ï ÏÎÂÈ ‡Ï ˜È„ˆ‰˘ ,‰ÎÎ '„ ‰˘Ú ÚÂ„Ó ,‡ÏÙÈ ‰¯Â‡ÎÏÂ
(Á Â ‰ÎÈÓ) ·Â˙Î‰ ¯Ó‡˘ ÂÓÎ ,Ú ˆ‰· ˙"È˘‰ „Â·ÚÈ˘ ‰È‰ ·ÂË ¯˙ÂÈ ‡Ï‰
ÔÎ Ì‚ ÌÈ¯Á‡ ˙‡ ¯¯ÂÚÏ Ì‡ ÈÎ ‰Ê ÔÈ‡ Ì Ó‡ .ÍÈ‰Ï‡ ÌÚ ˙ÎÏ Ú ˆ‰Â
Â ÓÓ ÂÚÓ˘ÈÂ ,˙"È˘‰ ˙„Â·Ú· Â˙Â·‰Ï˙‰ Ì‰ Ì‚ Â‡¯È˘ ,˙"È˘‰ ˙„Â·ÚÏ
Ì‚ Â¯¯ÂÚ˙ÈÂ ,ÌÈÚÓÂ˘‰ ·Ï· ÂÒ ÎÈ ·Ï‰ ÔÓ ÌÈ‡ˆÂÈÂ ,˘‡Î ÌÈ¯ÚÂ·‰ ÂÈ¯·„
ÌÈÈ¯È˘‰Ó Â ÈÈ‰ ,ÌÈÈ¯È˘ ÔÂ˘Ï 'È¯È˘ÓÂ' ˘Â¯ÈÙ Â‰ÊÂ .˙"È˘‰ ˙„Â·ÚÏ ‰Ó‰
ÏÈÚÙÓ ÔÂ˘Ï ,'Â „Â‰‡' ‰ÊÓ ,È·¯˜· ˜Ù‡˙‰Ï „ÂÚ ¯˘Ù‡ È‡˘ ÌÓˆÚÓ ÌÈ‡ˆÂÈ˘
. ["˙ ]בÈ˘‰Ï ÂÎ¯·ÈÂ Â„ÂÈ ÌÈ¯Á‡ Ì‚˘ ‰Ê· ÏÚÂÙ È ‡ 'ÈÙ ,ÌÈ¯Á‡ ˙‡

הערות וציונים
 ששמע מאחיו, מכתבי החסיד רבי ישעי' לערמאן ע"ה: נפלאות הסבא קדישא ח"א נ.à
. עטרה לראש צדיק ע' קל"ב.á
.הגה"צ רבי שמחה בונם זצ"ל מקראשניעוויץ

הסבא קדישא מראדישץ
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˘"Ò
·‚,È· [¯ÊÚÏ‡ È·¯ Â·Ï È‡ÁÂÈ ¯· ÔÂÚÓ˘ Ô·¯] ÂÏ ¯Ó‡ (:‚Ï ˙·˘) ‡¯Ó
„˙‡È¯· ¯˜ÈÚ˘ ‡˙ÙÒÂ˙· ‡˙È‡„ „"Ú 'ÈÙ .‰˙‡Â È‡ ÌÏÂÚÏ È
.'ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ È ‡' ¯Ó‡È ‰"·˜‰Â ,'Â È˜Ï‡ ‡Â‰ ‰˙‡' Â¯Ó‡È˘ ‡Â‰ ÌÏÂÚ‰
ÌÈ„ÂÓÂ ,'ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ È ‡'· ÌÈ„ÂÓ ÌÏÂÎ˘ ‰Ó ˘Â¯ÈÙ ,'È ‡' ÌÏÂÚÏ È„ Â‰ÊÂ
] 'Â È˜Ï‡ ‡Â‰ ‰˙‡' ÌÈ¯ÓÂ‡Âג[ .
·‚ÂÓˆÚ ÏÚ „ÈÚÓ˘ ÈÓ ¯ÓÂÏÎ .Ô‰ ÚÓÂ˘ ‰˙‡ Â‡Ï ÏÏÎÓ (.‡"È ÌÈ¯„ ) ‡¯Ó
˘Ì‡·Â ,·ÂË ‡Â‰˘ Â ÈÈ‰ ,Ô‰ ‡Â‰˘ ÂÈ¯·„Ó ÚÓ˘ ÈÊ‡ ,'Â‡Ï' ‡Â‰
] Ï"„Â 'Â‡Ï' ‡Â‰˘ ÂÈ¯·„Ó ÚÓ˘ ÈÊ‡ ,Ô‰ ‡Â‰˘ ÂÓˆÚ ÏÚ „ÈÚÓד[ .
·‚Ï‡ ÌÈ˙Â‡È·‰Â (Â ‰ÈÚ˘È) ¯Ó‡˘ ÏÏÙ˙Ó ‰"·˜‰˘ ÔÈÓ (.Ê ˙ÂÎ¯·) ‡¯Ó
¯Ó‡ ‡Ï 'Ì˙ÏÙ˙' [˙È··] ,È˙ÏÙ˙ ˙È·· ÌÈ˙ÁÓ˘Â È˘„˜ ¯‰
‡‡Ï‡ ‡· ‡Ï ‡Ï‰ ‰˘˜Â .ÏÏÙ˙Ó ‰"·˜‰˘ Ô‡ÎÓ ,'È˙ÏÙ˙' ˙È·· ‡Ï
‡˜Ù È‡Ó ,¯Ó‡ ‡Ï Ì˙ÏÙ˙ ˙È· ÌÈÈÒÏ ÍÈ¯ˆ ‰ÓÏ ,ÏÏÙ˙Ó ‰"·˜‰˘ ¯ÓÂÏ
‡¯˜Ó ÏÏÙ˙Ó ‰"·˜‰˘ ÁÈÎÂÓ ¯·Î ‡Ï‰ ,ÔÎ Ì‚ ÌÈÏÏÙ˙Ó ÂÈ‰ Ì‡ ‰ ÈÓ
„·ÁÂ¯ ˙Á ‰ÊÂ ,ÌÈ¯˘È ˙ÏÙ˙ Â Âˆ¯· ‰"·˜‰˘ ,‡Â‰ ÔÈ Ú‰ Í‡ .È˙ÏÙ˙ ˙È
˘,Ì„‡‰ Ú„È ‰Ê·Â ,‰ ÂÎ· ÏÏÙ˙‰Ï Ï‡¯˘È ·Ï· ˙Â¯¯ÂÚ˙‰ Ô˙Â ÔÎ ÏÚÂ ,ÂÏ
˘‡ÁÎÓ ‡Â‰ ‰Ê ÏÎ ÈÎ ,‰Ê· Â·Ï ‰·‚È ‡Ï ‰ Â‚‰ ‰ÏÈÙ˙ ÌÈÓÚÙÏ ÏÏÙ˙Ó Ì
‰ÏÙ˙‰ ‡Â‰ ‰Ó Ì Ó‡ .'ÏÏÙ˙Ó ‰"·˜‰' ‡¯Ó‚‰ ˙ ÂÂÎ Â‰ÊÂ ,Â· Ô˙ ˘ ‰"·˜‰
˘Ì˙ÏÙ˙ ˙È··' Â‰ÊÂ ,Ï‡¯˘È ÂÏÏÙ˙È˘ ¯·„‰ ÌˆÚ ‡Â‰ ‡Ï‰ ,ÏÏÙ˙Ó ‰"·˜‰
] È˙ÏÙ˙ ‡È‰ ÌÈÏÏÙ˙Ó ‰Ó‰˘ ‰Ó 'ÈÙ ,'È˙ÏÙ˙ ˙È·· ‡Ï‡ ¯Ó‡ ‡Ïה[ .
הערות וציונים
 .âנפלאות הסבא קדישא ח"א מ"ט .מכתבי הגה"צ רבי חיים צבי אשכנזי זצ"ל ,אב"ד דק"ק
 .ãנפלאות הסבא קדישא ח"א נ:
זאוויכוואסט יצ"ו ,ומחותנו של רבינו הסב"ק זצ"ל.
מכתבי החסיד רבי ישעי' לערמאן ע"ה ,ששמע מאחיו הגה"צ רבי שמחה בונם זצ"ל
 .äנפלאות הסבא קדישא ח"א מ"ח :מכתבי הגה"צ רבי חיים צבי
מקראשניעוויץ.
אשכנזי זצ"ל ,אב"ד דק"ק זאוויכוואסט יצ"ו ,ומחותנו של רבינו הסב"ק זצ"ל .ונשנה הדברים
שם בעמוד מ"ב .בזה"ל :מנין שהקב"ה מתפלל ,היינו מה שנתעורר לפעמים התעוררות
הקדושה בלב ישראל להתפלל בלב שלם ,זה הכח הוא מהשי"ת ,ולא יתגאה האדם בלבו
על זה כלל .ובס' זכרון שמואל פ' לך כתוב זאת בשם הה"מ הגדול ממעזריטש זצ"ל :בגמ'
מנין שהקב"ה מתפלל ,פי' אדמו"ר מאור ישראל הרב מו"ה בעריש ז"ל ,דהיינו כשהאדם
מתפלל וניתן בתוך פיו דיבעי השי"ת ,ודפח"ח .וכ"ה בהקדמת ס' אור לשמים בשם הרבי
מלובלין ,ובס' דודאים בשדה פ' תשא בשם הרבי ר' אלימלך זי"ע.

| ליקוטים שונים

הסבא קדישא מראדישץ

לו

Ú„ÂÈ ,È¯·Á È¯·„ ÏÚ È˙¯·Ú ‡Ï ÈÓÈÓ ÈÒÂÈ '¯ ¯Ó‡ (:Á"È˜ ˙·˘) ‡¯Ó‚·
È‡ ÔÎÂ„Ï ‰ÏÚ È¯È·Á ÈÏ ÌÈ¯ÓÂ‡ Ì‡ Ô‰Î ÈÈ‡˘ ÈÓˆÚ· È‡
Ì‡ ‰¯Â‡ÎÏÂ .È¯ÂÁ‡Ï È˙¯ÊÁÂ ¯·„ È˙¯Ó‡ ‡Ï ÈÓÈÓ ÈÒÂÈ ¯"‡Â ,‰ÏÂÚ
Ì‡˘ ‰Ê ¯·„ ‡È¯È‡ È‡Ó ,ÂÈ¯È·Á È¯·„ ÏÚ ÌÏÂÚÓ ¯·Ú ‡Ï˘ ÈÒÂÈ '¯ ¯‡Ù˙‰
Ì‚ ÈÎ „ÂÚÂ ,ÌÏÂÚ·˘ ÌÈ¯·„ ¯‡˘Ó ¯˙ÂÈ 'ÂÎÂ ÔÎÂ„Ï ‰ÏÚ È¯È·Á ÈÏ ÌÈ¯ÓÂ‡
,‰˘Ú· ¯·ÂÚ ÂÈÙÎ ˙‡ ‡˘Â ‰ ¯Ê„ (:„"Î ˙Â·Â˙Î) Ô È¯Ó‡„Î ,‰Ê· ‰˘Ú ¯ÂÒÈ‡ ˘È
Ê‡„ ,Ì˘· Í¯·Ó Ì‡ Ë¯Ù·Â ,ÌÈ¯Ê ‡ÏÂ Ì˙‡ ,ÂÎ¯·˙ ‰Î (Î Â ¯·„Ó·) ¯Ó‡ ˘
.(.‚"Ï ˙ÂÎ¯·) ‰ÎÈ¯ˆ ‰ È‡˘ ‰Î¯· Í¯·Ó ÏÏÎ· ‡Â‰˘ ,‡˘˙ ‡Ï„ Â‡Ï Ì‚ ˘È
ÏÚ È˙¯·Ú ‡Ï ÈÓÈÓ ÈÒÂÈ '¯ ¯Ó‡ ,Â˘Â¯ÈÙÂ ,È„„‰ ÈÎÈÈ˘ ˙Â¯ÓÈÓ È˙˘„ ‡Ï‡
ÔÎÂ„Ï ‰ÏÚ È¯È·Á ÈÏ ÌÈ¯ÓÂ‡ Ì‡ Ô‰Î È È‡˘ ÈÓˆÚ· È ‡ Ú„ÂÈ ,È¯·Á È¯·„
ÈÙÎ ˙‡ Ì˘ È˙‡˘ ÔÎ‡˘ Â¯·Ò˙ ‡Ï˘ ,‰Ê ÏÚ ÈÒÂÈ '¯ ¯Ó‡Â ,‰ÏÂÚ È ‡
‡Ï ÈÓÈÓ ,‡Ï ,Â"Á ÂÏÈ·˘· ¯ÂÒÈ‡ È˙È˘ÚÂ ,ÌÈ ‰Î ˙Î¯· Ì˘ Í¯·Ó È˙ÈÈ‰Â
ÈÏ· È¯ÂÁ‡Ï ÛÎÈ˙ È˙¯ÊÁÂ ,È˙ÈÏÚÂ Ì‰È¯·„ ˙‡ È˙ÓÈÈ˜ ‡Ï‡ ,Ì˘ ¯·„ È˙¯Ó‡
. [ ]וÌÈÙÎ ˙‡È˘
,ÂÏˆ‡ ÂÈ„ÈÓÏ˙ ÂÒÎ ÏÂ„‚‰ ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ ‰ÏÁ˘Î (:ÁÎ ˙ÂÎ¯·) ‡¯Ó‚·
ÈÈÁÏ Ì‰· ‰ÎÊ˘ È„Î ÌÈÈÁ ˙ÂÁ¯Â‡ Â„ÓÏ ÂÈ·¯ ÂÏ Â¯Ó‡Â
,ÔÂÈ‚‰‰ ÔÓ ÌÎÈ· ÂÚÓÂ ,ÌÎÈ¯·Á „Â·Î· Â¯‰Ê‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,‡·‰ ÌÏÂÚ‰
.‡·‰ ÌÏÂÚ ÈÈÁÏ ÂÎÊ˙Â ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ÈÎ¯· ÔÈ· ÌÎÈ· Â·È˘Â‰Â
ÌÈ„·ÂÚ ‰Ê· ÈÂ‰ ‰¯Â‡ÎÏ˘ ,'ÂÎÂ '‰ÎÊ ˘ È„Î' Ì¯Ó‡· Ì˙ ÂÂÎ Â‰Ó ‰¯Â‡ÎÏÂ
'ÂÎÊ˙Â' ÔÙÂ‡ Â˙Â‡· Ì‰Ï ·È˘‰ ‡Â‰ Ì‚˘ ‡Ï‡ „ÂÚ ‡ÏÂ ,Ò¯Ù Ï·˜Ï ˙ Ó ÏÚ
‡Â‰ ÔÈ Ú‰Â .Ò¯Ù Ï·˜Ï ˙ Ó ÏÚ '‰ ˙‡ Â„·Ú ‡Ï È‡„Â· ÂÏ‡ ÌÈ˜È„ˆÂ ,'ÂÎÂ
¯Á‡Ï Â‡¯Â· ˙‡ ‡Â‰ „·ÂÚ ÍÎ ,‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ˙"È˘‰ „·ÂÚ Ì„‡‰˘ Ì˘Î„ ,ÍÎ
È„Î ,‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ÌÈÈÁ ˙ÂÁ¯Â‡ Â „ÓÏ' ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÂÏ‡˘ ¯˘‡ ˙‡ÊÂ .Â˙¯ÈËÙ
Ì‚ ˙"È˘‰ ˙‡ „Â·ÚÏ Ì‰È„È ÏÚ ÂÎÊÈ˘ Ï"ˆ¯ ,'‡·‰ ÌÏÂÚ‰ ÈÈÁÏ Ì‰· ‰ÎÊ ˘
ÌÈÈ˜Ï ‡Â‰ ˙Â„·Ú‰ ¯˜ÈÚ ÈÎ ,'ÌÎÈ¯·Á „Â·Î· Â¯‰Ê‰' Ì‰Ï ¯Ó‡ .‡·‰ ÌÏÂÚ·
Ì‡ ‡Ï‡ ÂÊ ‰ÂˆÓ È„ÈÏ ‡Â·Ï ¯˘Ù‡ È‡Â ,ÍÂÓÎ ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â Ï˘ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
˜ÈÊÁÓ „Á‡ ÏÎ˘ Â ÈÈ‰„ ,Â¯È·Á Ï˘ Â˙ÙÂÁÓ [‰Ê‰ ÌÏÂÚ·] ‰ÂÎ „Á‡Â „Á‡ ÏÎ
Ì‰Ï ¯Ó‡˘ ‰Ó Â‰ÊÂ .Â˙Â‡ ·‰Â‡ È‡„Â·Â ,Â ÓÈ‰ ˘Â·Â ,Â ÓÓ ÏÂ„‚ Â¯È·Á ˙‡
הערות וציונים
 ששמע מהחסיד, מפי החסיד ר' שמואל אינאווער ע"ה: נפלאות הסבא קדישא ח"א נא.å
.המופלג ר' ישעי' אינאווער ז"ל

לז
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ÔÈ· ÌÎÈ · Â·È˘Â‰Â' Ì‰Ï ¯Ó‡˘ ‰ÓÂ .ÂËÂ˘ÙÎ 'ÂÎ ÌÎÈ · ÂÚ ÓÂ 'ÂÎ Â¯‰Ê‰
Â‡¯Â· ˙‡ „Â·ÚÏ ÈÏ‡¯˘È‰ Ì„‡‰Ï ¯˘Ù‡ È‡ ÈÎ ,Â ÈÈ‰ 'ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ÈÎ¯·
„·ÂÚ˘ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ˘¯Â˘ Â ÓÓ ¯‡˘ Ì‡ ‡Ï‡ ,‡·‰ ÌÏÂÚ· Â˙¯ÈËÙ ¯Á‡Ï
‰ˆÂ¯ ,'ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ÈÎ¯· ÔÈ· ÌÎÈ · Â·È˘Â‰' Ì‰Ï ¯Ó‡ ÔÎ ÏÚ .˙"È˘‰ ˙‡
Ì˙‡ Ì‚ ÂÎÊ˙ ÔÎ È„È ÏÚÂ ,˙"È˘‰Ï ÌÈ„·ÂÚ ÂÈ‰ÈÂ ÌÈÓ˘ ˙‡¯È Â„ÓÏÈ˘ ¯ÓÂÏ
. [ ]ז‰Ó˘ Ì‚ ˙"È˘‰ ˙‡ „Â·ÚÏ ,‡·‰ ÌÏÂÚ‰ ÈÈÁÏ
‰Â‰ ,ËÙÏ È·„ ‡˜Â˘· ÁÈÎ˘ ‰Â‰ ‰‡ÊÂÁ ‡˜Â¯· È·¯ (.·Î ˙È Ú˙) ‡¯Ó‚·
È˙‡„ ‡ÓÏÚ ¯· ‡˜Â˘ È‡‰· ‡ÎÈ‡ ‰ÈÏ ¯Ó‡ ,‰È·‚ 'ÈÏ‡ ÁÈÎ˘
‡ÓÏÚ È· ÈÓ Í‰ ‰ÈÏ ¯Ó‡ ,ÈÁ‡ È¯˙ Í‰ È˙‡ ÈÎ‰Â ÈÎ‰„‡ ,'ÂÎÂ
È˘È‡ ‰ÈÏ È¯Ó‡ ,ÂÎÈÈ„·ÂÚ ‰Ó Â‰Ï ¯Ó‡ Â‰ÈÈ·‚Ï ÏÊ‡ ,Â‰È È˙‡„
˜ÂÁ˘ È‚ÂÒ È ˘‰ ÏÚ ‰Ê· ˙ÊÓ¯Ó ‡¯Ó‚‰ .'ÂÎ È·ÈˆÚ ÔÈÁ„·Ó ,Ô‡ ÈÁÂ„·
‡¯È‰ ‡Â‰ ‡Ï‰ ,ÌÏÂÚ‰ ÔÓ ˜ÁÂ˘ ‡Â‰ ¯˘‡ ˘È‡‰ ‡Â‰ „Á‡‰ ,ÌÏÂÚ· ˘È˘
È‚Â Ú˙Ó Ï„·ÂÓÂ ˘Â¯ÙÂ ˙ÂÂ‡˙‰ ÏÎ ÂÈÏÚÓ ÍÈÏ˘‰ ¯·Î ¯˘‡ '‰ ¯·„Ï „¯ÁÂ
˘È‡‰ ‡Â‰ È ˘‰Â .‰Ê‰ ÌÏÂÚ È È Ú ÏÚ „ÂÚ ‚‡Â„Â ·˘ÂÁ Â È‡Â ,‰Ê‰ ÌÏÂÚ
Ô‰È˙Â¯ÓÂÁ·Â ˙ÂˆÓ È˜Â„˜„· „‡Ó ¯È‰Ê˘ ,Â˙Â‚‰ ˙‰ÓÂ Â ÓÓ ÌÈ˜ÁÂ˘ ÌÏÂÚ‰˘
·˙Î˘ ÂÓÎ ÌÈ‚ÈÚÏÓ‰ ÔÓ ˘ÈÈ·˙Ó Â È‡Â ,Ì‰· ÌÈÏÈ˜Ó ÌÏÂÚ‰˘ ÌÈ¯·„· Û‡
˙„Â·Ú· ÂÈÏÚ ÌÈ‚ÈÚÏÓ‰ È ÙÓ ˘ÈÈ·˙È Ï‡˘ Á"Â‡ Ú"Â˘ ˘È¯· Ï"Ê ¯ÂË‰ Â È·¯
˜ÂÒÙ‰ ˙‡ (.Êˆ) ÔÈ¯„‰ Ò ˙ÎÒÓ· Ì Â˘Ï ˜˙Ó· Ï"ÊÁ Â ÂÈÎ ÂÈÏÚ ¯˘‡ ,˙"È˘‰
ÏÏÂ˙˘Ó Ú¯Ó ¯Ò˘ ÈÓ ÏÎ ‡ÏÈ˘ '¯ È·„ È¯Ó‡ ,ÏÏÂ˙˘Ó Ú¯Ó ¯ÒÂ (Ë Ë 'ÈÚ˘È)
‰ËÂ˘ ÂÈÏÚ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ :(ÏÏÂ˙˘Ó ‰"„ Ì˘) Ï"Ê È"˘¯ ˘¯ÈÙÂ ,˙ÂÈ¯·‰ ÏÚ
‡Â‰Â .Î"Ú ,(ÊÈ ·È ·ÂÈ‡) ÏÏÂ˘ ÌÈˆÚÂÈ ÍÈÏÂÓ ÂÓÎ ,˙ÂË˘ ÔÂ˘Ï ÏÏÂ˙˘Ó ,‡Â‰
È ÙÏ Ú˘¯ ˙Á‡ ‰Ú˘ ˙ÂÈ‰Ï ‡ÏÂ ÂÈÓÈ ÏÎ ‰ËÂ˘ ‡¯˜‰Ï ·ËÂÓ˘ ÍÏÂ‰ Â˙ËÈ˘·
Â‰ È È˙‡„ ‡ÓÏÚ È · Ì‰ ÌÈ ˘‰ ÂÏ‡ ,(‰"Ù ˙ÂÈ„Ú) Ï"Ê Ì¯Ó‡ÓÎ ,ÌÂ˜Ó‰
. [ ]חÂ˙ÈÓ‡Ï ˙Ó‡·
˜È„ˆÂ ˜È„ˆ ÏÎÏ ÏÈÁ‰Ï ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ „È˙Ú (·È ‚ ÔÈˆ˜ÂÚ) ‰˘Ó·
ÔÈ·‰Ï ‰˘˜ ËÂ˘Ù È"ÙÚ ‰¯Â‡ÎÏÂ .˙ÂÓÏÂÚ ¯˘ÚÂ ˙Â‡Ó ˘Ï˘
Â˙È· ÔÂ‰ ÏÎ ˙‡ ˘È‡ Ô˙È Ì‡ ‡Ï‰ ,¯Î˘ ÍÎ ÏÎ ¯Î˘ ÌÈ˜È„ˆ‰Ï Ì‰Ï ‰ÓÏ
ÌÈ˜·„‰ ÂÓÂÏ˘ È˘ ‡ ÏÎ ˙‡ ‡È·Ó ˜È„ˆ ÏÎ˘ ‡Â‰ ÔÈ Ú‰ Í‡ .'ÂÎÂ ‰·‰‡·
הערות וציונים
' מפי החסיד הישיש ר: נפלאות הסבא קדישא ח"ב ל"ד.ç

. תולדות נ"ח לקוטים.æ
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ÂÈ¯·„ 'ÈÙÂ .ÌÈ˘Â„˜‰ ÂÈ¯·„ Ô‡Î „Ú ,˙ÂÓÂ˜Ó ‰·¯‰ Ì¯Â·Ú ÍÈ¯ˆÂ ,ÂÈÏ‡ Â·
,ÌÏÂÚ‰ ÈÒÂÓÈ Ï ˙ÂÓÎÁ „ÂÓÏÏ ÌÈ˜Á¯ÓÏ ÍÏ‰˘ ÍÏÓ Ô·Ï Ï˘Ó È"ÙÚ ,‡Â‰
‡Â‰˘ Â· Â¯ÈÎ‰˘ ÌÈÓÎÁ ÂÊÈ‡ Ì˘ ‰È‰Â ,‰ÈÁÓÂ ÔÂÊÓ ÈÏ· ÌÂ¯Ú ÂÎ¯„· ¯‡˘ Â
ÍÏÓ‰ ˘˘ Â˙È·Ï ¯ÊÁ ¯˘‡ÎÂ .ÏÂ„‚ „Â·Î· Â˙ÂÎ¯Ëˆ‰ ÏÎ ÂÏ Â ˙ Â ,ÍÏÓ‰ Ô·
ÌÎÁ Â·Â‰‡ Â ·˘ ÍÈ‡ Ì‰Ï ˙Â‡¯‰Ï ,ÂÈ¯˘ ÏÎÏ ÏÂ„‚ ‰˙˘Ó ‰˘ÚÂ ,Â˙‡¯˜Ï
ÌÈ‚Â Ú˙‰ ÏÎ ÂÏ Ì˘Â·ÈÂ ·¯ÚÈ ÍÈ‡ ÍÏÓ Ô·‰ ÂÏ ¯Ó‡Â ,ÌÏÂÚ·˘ ˙ÂÓÎÁ‰ ÏÎ·
‡· Ì„È ÏÚÂ ,Â˜ÁÂ„ ˙Ú· ÂÈÏÚ ÂÓÁÈ¯ ¯˘‡ ÌÈ˘ ‡‰ ÏÎ ÂÓÚ ÂÈ‰È ‡Ï Ì‡
Ì·È˘Â‰Â ,Â˙‡ ÔÎ Ì‚ ÁÂÓ˘Ï ÂÈ·‰Â‡ ÏÎÏ ÍÏÓ‰ ‡¯˜ „ÈÓÂ .‰Ê‰ ˙ÂÓÈÏ˘‰ ÏÎÏ
ÌÏÂÚ‰ ‰ÊÏ Â‡· ¯˘‡ ,ÌÈ˜È„ˆ‰ Ïˆ‡ ˘ÓÓ ‡Â‰ ÔÎ .ÍÏÓ Ô·‰ Â · Ïˆ‡ ÔÂÈ¯Ù‡·
ÔÓ ÌÈ˜Ï˙Ò ¯˘‡ÎÂ ,Ì˘¯Â˘Ï Ì˙ÂÏÚ‰ÏÂ ,‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰ È È Ú ˙‡ Ô˜˙ÏÂ ¯¯·Ï
,ÌÈ˘Â„˜Â ÌÈ‰Â·‚ ˙ÂÏÎÈ‰Ï Ì˙Â‡ ÌÈÏÚÓÂ ,Ì˙‡¯˜Ï ÌÈÁÓ˘Â ÌÈ˘˘ ,ÌÏÂÚ‰
Â„·Ú˘ Ì˙„Â·Ú ÏÎ ¯˘‡ ÌÈ¯ÓÂ‡Â ˙"È˘‰Ó ÌÈ˘˜·Ó ÌÈ˜È„ˆ‰ Ì˙Â‡ ÈÊ‡Â
‰Ê˘ ,ÌÓÂÏ˘ È˘ ‡ È„È ÏÚ Ì‡ ÈÎ ,ÌÁÂÎ È„È ÏÚ ‰È‰ ‡Ï Ê"‰ÂÚ· ˙"È˘‰
ÂÓÂÏ˘ È˘ ‡Ï Ì‚ ˙Â˘¯ ˙"È˘‰ Ô˙Â ‰Ê È"ÚÂ ,ÂÒ ¯ÙÓ ‰È‰ ‰ÊÂ Â˘È·Ï‰
. [˙ ]טÂÓÏÂÚ È"˘ ÂÏ Ô˙Â ‰Ê ÏÈ·˘·Â ,Ô„Ú Ô‚Ï ÂÏÎÈ‰ÏÂ ÂÓÂ˜ÓÏ ˙ÂÏÚÏ
ÏÙÎ ·"ˆ .ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙ÈÏ „È˙Ú ‰˙‡ ÈÓ ÈÙÏÂ (‡"Ó ‚"Ù ˙Â·‡) ‰˘Ó·
ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙ÈÏ Ì„‡‰ „È˙Ú„ ‡Â‰ ÔÈ Ú‰ ÌÏÂ‡ .'ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„' ÔÂ˘Ï‰
'ÔÂ·˘Á'Â ,ÂÓˆÚÏ 'ÔÈ„' ,ÏÙÎ‰ Â‰ÊÂ .Â‰ÂÓÎ ‰˘ÚÂ ÂÈ˘ÚÓÓ „ÓÏ˘ ÈÓ ÏÚ Ì‚
. [ ]יÌÈ¯Á‡ ÏÚ
.È˙Â·‡ È˘ÚÓÏ È˘ÚÓ ÂÚÈ‚È È˙Ó ¯ÓÂÏ Ì„‡ ·ÈÈÁ (‰"Î ¯"‡„˙) Â¯Ó‡
˙Â·‡‰ È˘ÚÓÏ ˙ÂÓ„Ï Í¯Ú È˙ÂÁÙ Â Á ‡ ‰ˆ¯ ÍÈ‡ ·"ˆ ‰¯Â‡ÎÏ„
„Ú· ,Ì‰ÈÓÈ· ¯·Î Â„·ÚÂ Â ˜È˙ ÌÈ˘Â„˜‰ ˙Â·‡‰˘ ,‡Â‰ ÔÈ Ú‰ Í‡ .ÌÈ˘Â„˜‰
˙Â˘ÚÏ ÂÎ¯ËˆÈ˘ ‰Ó ÏÎ ,Ï‡¯˘È È · ÏÎ „Ú·Â ,˙ÂÓ˘ ‰ ÏÎ „Ú· ,˙Â¯Â„‰ ÏÎ
‡Ó‰ ÏÏÎ· 'È‰˙ ‡Ï˘ ‡Â‰ ‰Ê‰ ÌÏÂÚÏ ‰Ó˘ ‰ ˙‡È· ¯˜ÈÚ„ ˙ÂÈ‰ Í‡ ,„ÂÚ
˜¯Â ,ÌÈÓÂ¯Ó È‰·‚· ÏÂ„‚ ¯Â‡ ‰Ó˘ ‰ ‰˙È‰ ‰ÏÁ˙Ó Ì‚ È¯‰„ ,‡ÙÂÒÎ„
,‡ÙÂÒÎ„ ‡Ó‰ Ó ‰ ‰ ÏÚÓ ÈÓ˘· Î"Á‡ 'È‰˙ ‡Ï˘ ,ÛÂÒÎ˙ ÍÈ„È ‰˘ÚÓÏ
הערות וציונים
 ששמע מהחסיד ר' אלימלך ז"ל מק"ק,יעקב זאב זילבערבערג ע"ה מק"ק לאדז יצ"ו
 משענת.é . דברי בינה פ' לך ע' ע"ז.è .אוזאראוו יצ"ו תלמיד רבינו הסבא קדישא זצ"ל
.:משה ל"ז

לט

| ליקוטים שונים

הסבא קדישא מראדישץ

Ì‚ ÂÎ¯ËˆÈ˘ ,ÌÈ ·‰ Ï‡ Ì˙„Â·ÚÓ ¯ÈÚÊÓ ËÚÓ ÁÈ ‰Ï ˙Â·‡‰ ÂÎ¯ˆÂ‰ ÔÎÏÂ
ÂÙ¯ËˆÈÂ ,‰È Ú‰Â ‰Ï„‰ Â È˘ÚÓ ÂÚÈ‚È È˙Ó Â‰ÊÂ .ÌÓˆÚ· ˙ˆ˜ „Â·ÚÏ Ì‰
Û¯Ëˆ‰Ï ÌÈ Ù ÏÎ ÏÚ ÈÂ‡¯ ËÚÓ‰ ‰Ê 'È‰È˘ ,Â„·Ú ¯·Î˘ ˙Â·‡‰ È˘ÚÓ ¯˜ÈÚÏ
. [ ]יאÏ"Ê Â˘„˜ „"ÎÚ ,˙Â·‡‰ È˘ÚÓ ÌÚ

הערות וציונים
. ברכות טוב פ' ויחי.àé

