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חברת הוגי תורה
רח' אור החיים  20בני ברק
050-4137711

הפצה בארה"ב:

בפתח האוצר

הערות והארות

חביבין הם גליונות 'הוגי תורה' היוצאים לאור מדי שבת בשבתו מלאים זיו ומפיקים נוגה ,נאה
זיוום בכל העולם ,שמחים קהל שוחרי תורה וחסידות בצאתם בקביעות מדי שבוע ממכבש
הדפוס ,וששים הם בבואם ובהכניסם ברכה אל בתיהם ,ליהנות מלוא חפניים נחת מנועם מאפ
מריו ,להרוות צמאון נפשם ביום השבת קודש מדברי התורה המופיעים בו ,ולהתענג נשמתם
מאוצר המנוצר בין בתרי דפיו.

נר למאור
718-384-1324

יתקבלו בהערכה
אצל העורך

Joseph Hochhauser
643 Bedford Ave.
Brooklyn, NY 11211
Fax: 1-718-412-3200
yh@MechonBelz.com

חיבה יתירה נודעת לה לגליון שנתעטר בעטרת תפארת ,ומופיע בו בהדרת חן וכבוד מאמר
מפרי עטו של קולמוס מפיק מרגליות ,האי גברא הבקי בגנזי רבוה"ק ובמשנתם ,ה"ה הרה"ח
ר' יוסף האכהייזער שליט"א ,אשר מלא ה' אותו בחכמה בתבונה ובדעת לאחוז בשבט סופפ
רים ,לעלות עלי גליון מהני מילי מעלייתא ,מעובדין טבין מנהגי קודש והליכות עולם מבית
רבוה"ק זי"ע ועכי"א.
בשקיקה רבה נקראים מאמריו אלו מרישא ועד סיפא ,כל אות וכל תיבה השזורים בו בטוב
טעם ודעת ,המה כפניני זהב בידי המעיינים ,ומהווים קנין רוחני לדורשי ומבקשי ה' ,אוצר
רבתי אשר לא יסולא בפז רב ,בני תשחורת ואנשי שיבה ממלאים אסמיהם ברכה מכל היוצא
תחת ידיו ומבין אצבעותיו.

התודה והברכה

לידידיי ורעיי חברי ועורכי
מכון "שמן רוקח" דחסידי בעלזא

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר ממכנובקא בעלזא שליט"א

על סיועם ועזרתם בהוצאת חיבורינו זה

ועתה ,נשאו ליבו לקרבה אל המלאכה ,לקבץ ולזמן לפונדק אחד כל מאמריו הנפלאים ,לספ
דרם באופן נאה ויאה ,ולאוגדם באגודה אחת בעימוד ועיצוב משובב עין ,ויחדיו יהיו תמים,
למען יעמדו ימים רבים ,ישוטטו בו חסידים ואנשי מעשה זקנים עם נערים ,ותתרבה הדעת.
על זאת שבחו אהובים ,ונתנו ידידים זמירות שירות ותשבחות ,לברכא לה בחדווא ובנהירו
דאנפין ,שיזכה להפיץ מעיינותיו חוצה ,להגדיל תורה ולהאדירה ,ולהמשיך ביתר שאת ויתר
עוז בפעליו כבירי המעש למען קדשי בית בעלזא.

עימוד:
א.ב .הפקות | בני ברק
efi2003@gmail.com
עיצוב כריכה ושערים:
הצבי | 052-7114179

וברכותינו צרופות מעומק ליבנו ,שיזכה הוא וב"ב לכל מילי דמיטב ,בני ברוכי ,חיי אריכי ,ומפ
זוני רוויחי ,וסייעתא דשמיא על כל צעד ושעל ,וימלא ה' כל משאלות ושאיפות לבבו לטובה,
מתוך הרחבת הדעת נחת וכל טוב סלה.
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| ותניה הכיכימ

םידימהחאלימ |

ובמיוחד אזכיר לטובה ולברכה ידידי הרה"ח מוהר"ר אלימלך דזשאזעף שליט"א העומד
הכן בכל עת ועידן לעזור בכל מפעלי המכון ,אשר ברוחב ידיעותיו הברוכות סיפק לי הרבה
חומר בכל הענינים.

♦

משלחן רבותינו

תו כן הענינים

ישאו כולם ברכה מאת ד' לראות ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם ,וזכותם הגדול של
רבוה"ק זי"ע יעמד להם באלף המגן להתברך בכל מילי דמיטב ,ויזכו תמיד להרבות פעלים
לתורה ולחסידות ,ולהרים קרן התורה והחסידות לשם ולתפארת.
ולפני ד' אשפוך שיחי שספר הזה ימצא חן בעיני אלקים ואדם ,ויתקדש ויתאהב ש"ש על
ידינו ,והשי"ת יצילנו משגיאות ולא נכשל חלילה בדבר הלכה .וזכות כל הצדיקים המוזכרים
בספר יעמוד לנו שנוכל ללכת בדרכי ישרים ,ולראות ברכה והצלחה בכל מעשי ידינו ,להתברך
בכל מילי דמיטב לאורך ימים ושנים טובים ,ולרוות נחת דקדושה מכל יוצ"ח שיחי' ביחד עם
זוג' הצוה"ח לאויו"ט ,ולהיוושע בתשועת עולמים בביאגו"צ בב"א.

נבךהח׳

חלמ

 .אדרךאגדילתואשלאה דםא-אעניניםאהתלוייםאבגילאה דםא

אלו דברי זעירא דמן חבריא

1

בן ט' חדשים  בן ג' ללימוד אותיות התורה  בן חמש למקרא  בן י"ג
לעול התורה והמצוות  בלילה שנעשה בן כ'  בן כ"ו ללימוד תנ"ך 
בן ארבעים ללימוד קבלה  בענין לימוד ספרי חקירה אחר גיל הארבעים 
בן שמונים שנה  עד זקנה ושיבה

יוסף האכהייזער
בלאאמו"ר הרב החסיד מוהר"ר ישראל יחזקאל אלתר שליט"א

חידי
ב.

7

אבצוו תאר'איהודהאהחסידאשל אלקצוץא ילןאהעושהאפירותא
לצורך הרחבת בית המדרש  לצורך ישוב יהודי  פרטי מכירת אילן פירות
כשהצורך לעקרו ממקומו  אילני סרק  פרט נוסף באיסור קציצת אילן:
סתימת מעיין ובאר

חברה האידתקיהנצב
ג.

13

אתיקוןאעלאכלא 'אמ רבעהאחילוקיאכפרהא
א) ע"י לימוד התורה  ב) ע"י תשובה עם תפלה  ג) ע"י הרמת קול בתפלה
 ד) ע"י תשובה בשעת תקיעת שופר  ה) ע"י מצות אכילה בערב יום כיפור
 ו) ע"י אמירת הד' חילוקי כפרה לפני ד' בלב נשבר  ז) ע"י שמירת שבת
קודש  ח) ע"י קריאת י"ג מדות של רחמים  ט) ע"י נפילת אפים במסירות
נפש  י) ע"י שהולכים עם הלבוש היהודי ולא מתביישים בזה  יא) ע"י
שמגדלים הבנים לתורתו ועבודתו ית'  יב) ע"י גמילות חסדים  יג) ע"י
ענוה ושפלות רוח

רגליהשרו
ד.

אעניניאוסגולותאבגדיאשבתא
שמירה מן המזיקים
בזמנים מסויימים



22
שמירה מן החטא



שמירה על לעתיד לבא



ז

ח

אוצר מאמרים
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| ותניה הכיכימ

ותניה הכיכימ |

ריוה נכסו
ה.

גבמהםאיקוה שמ

אלפ ראולרומםאבניןאביתאהכנסתא


מצות קישוט בית הכנסת
להקים בתי כנסיות מפוארים

27
קישוט בית הכנסת שבבעלזא



יב .אבעניןאמחיקתאהשםאע"יאגרמ א

המסי"נ

אה"בעלאתשובה"אמבעלז א

31

גשמ

ה"חלבנה" וה"לבונה"  החסיד ר' סיני זינגער ז"ל מפרעשבורג  סיפורו
של ר' סיני  התקרבותו אצל מרן מהרי"ד זי"ע  אחר מלחמה"ע השני'

יג .אעובדותאו מרותאהקשורותאברוחיאנדיבהאובגשמיאברכהא

רהדיהאיימ
ז.

אהנהגתאה דםאעםאבעליאחייםא
הקדמת מאכל בהמתו
בעלי חיים



משיב הרוח  ומוריד הגשם
ישלח דברו וימסם

39
הקדמת שתיית בהמתו



הנותן שלג כצמר



יד .אשמירתאהדיבורא( )א

רבתרההמה לבוהםדךה
ח .אעניניא"ברובאעםאהדרתאמלך"א

77


מיעוט בדיבור  הדיבור לעורר את הרבים
ווערטל"  הדיבור בשעת התפילה וקריאת התורה

45

כשרבים מקיימים המצוה הדרת המקום הוא  כשיש למלך ציבור גדול
מתהדר יותר  ע"י ריבוי העם יתחזק כנגד הקמים עליו

כח המניעה מ"גלייך-

ו .אשמירתאהדיבורא(ב)א

82

הדיבור בשעת התפילה וקריאת התורה  -המשך  הדיבור קודם התפילה
הדיבור עם אלו שאינם ידועים כיר"ש  הוספות שונות

רבנוה גתםד
 .אהור ותארבוה"קאבעניןאברכתאהגומלא

51



אהור ותאשונותאמרבוה"קאבעניניאברכתא"שהחיינו"א

לייהותב
הסכסוך בין הכוללים לצדקת אר"י
"כולל גאליציא" בבעלזא

56



מי הם הנתבעים?



ה"בורר" מצד

ליב
92

בית דירה כקדושת בית הכנסת ובית המדרש  דירה נאה  ישיבת כרכים
קשה  דירה בקומה התחתונה " שליסל געלט"  ללוות מעות בהיתר
עיסקא לצורך קניית דירה  כביתו של אאע"ה

גחתד
בקשת רחמים על לאחר הגאולה  בדיקת הציצית בקידוש לבנה  קניית
מקום בבית המדרש  ריצפת בית הכנסת  תנור בבית הכנסת  לא
לאכול בפאליש דביהכ"נ שבבעלזא  ע"י בקשה ובכיי' זוכים מיד לבנין
ביהמ"ק

88

יז .אהור ותאוהנהגותאהשייכותאל"דירה"א

למניח תפילין בפעם הראשונה  על טלית חדש  בברית מילה  השמח
לקראת חבירו  על ירקות  על האתרוג בט"ו בשבט  על פירות
המתקדמים לגדל

י  .אכמהאעניניםאכהכנהאעלאל חראהג ולהאהעתידהא



ז .אהלךא חראהנתבעא

רבנוהש איכת
י.



עננים להמניע



72

לירתב

זהירות בענין צער

הטעם שצריך לברך בפני עשרה ושני ת"ח  לברך רק אחר גמר הצלתו
לברך בשם ומלכות רק עד ג' ימים  הנוסח למברכים בלא שם ומלכות
הנוסעים בספינת האויר  ניצולי שאר סכנות

67

גרם מחיקה לא הותר רק בשם הכתוב שלא במקומו  להניח השם במים
לזמן רב הו"ל מעשה מחיקה בידים  גרם מחיקה לא הותר אלא במקום
בזיון  ספיקו של דוד הי' לאבדו בידים  לכתוב לכתחילה על דעת לאבדו
אי"ז גרמא רק מעשה  גרמא למחיקה ודאית אסור  גרמא לא הותר רק
במקום שעומד ממילא לימחק מאליו  סוגיות חלוקות

רהדהושתר
ו.
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62
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יח .אבעניןאהידוראוהתנ ותאבמצוותא
לולב נאה  אתרוג נאה  טלית נאה  פיאות נאות
 הידור מצוה  -שמרגישים טעם קבלת התורה מל"ג בעומר

97


ספרים נאים
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נכסוהחתבאימ

פרק ד'  -הוידוי במקרים מסויימים :וידוי בעת שניצל מצרה
שעולין לגדולה

105

י  .אבעניןאהכנסתא ורחיםא
סגולת מצות הכנסת אורחים  לדאוג לראשונה על עסקי אכילה ושתי'
 ליתן לחם לשובע ושאר דברים כפי היכולת  כביתו של אאע"ה 
צידה לדרך  הכנסת אורחים ב"קאר"  מציינים את הדרכים  אף
כשמקבלים שכר


כ.

110

קהל האורטודוקסים  העיר סיגוט החסידית
מינוי השו"ב דקהל הספרדים  הדין תורה
מהר"י  ותשקוט הארץ




זמן תפלה בשב"ק  -המשך
חצות

סעודת תלמיד חכם





153
פלג המנחה



זמן

158

בין השמשות  -המשך  צאת הכוכבים  תוספות שבת ויוהכ"פ
שכיבה  תיקון חצות  זמני תפלת הצדיקים



זמן

זביזתו
127

כח .אכמהאהנהגותאבעניןא"זריזותאלמצוות"א


מידת הזריזות
מצוה מן המובחר

א) להתחיל במחשבה  ב) ע"י תפילה  ג) ע"י לימוד התורה  ד) ע"י
קבלת עול מלכות שמים  ה) שיאמר לשטן שעבודי קודם  ו) לחשוב
שכל חיותו היא מהשי"ת  ז) לצייר לפניו דמות צדיק  ח) לקדש עצמו
במותר לו  ט) להתבונן בגודל הסכנה  י) לחשוב שעבירה זו עלולה
לגרור עוד עבירה רח"ל  יא) שיזכור מה שכבר התחרט על העבירה  יב)
שידע שנשלח לזה העולם להתגבר על דבר זה  יג) ע"י פיאות וזקן מגודל
 יד) ע"י מצות ציצית בשלימות

זריזין מקדימין למצוות

164


זריזין מקדימין למצוות נגד

ארב
כ  .אה"חברה"אבבעלז א

169

בצל כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע  אצל ה"חברה" בבעלזא  בצל כ"ק מרן
מהר"א זי"ע  ה"טישן" בבעלזא  ה"חברה-שטוב"  זכרונות מעיירה
בעלזא

תילתי
פרק א'  -אופן הוידוי :וידוי בפה  וידוי על ג' ענינים  לא די בהכאה בלבד
 בלחש שלא ישמע חבירו  שברון הלב זהו עיקר הוידוי.
פרק ב'  -הוראות והנהגות השייכות לוידוי :וידוי בכל יום  וידוי בעת
הסליחות  וידוי בשבת.
פרק ג'  -הוידוי בימי הרחמים והרצון :וידוי בחודש אלול  וידוי בראש השנה
 וידוי בכניסת יום הכפורים  להתוודות ביוהכ"פ על כל החטאים אף
משנים עברו.

149

כז .אהור ותאוהנהגותאשלארבוה"קאהתלוייםאבזמניאהיוםא(ד)א

וגרבתו

כג .אסדראוידויאוהלכותי'אבמשנתארבוה"קא



סוף זמן תפלה



חצות  -המשך  מנחה גדולה  מנחה קטנה
הדלקת הנרות ערב שב"ק  בין השמשות

ייסוד קהל הספרדים 
מצודתו הפרוסה של מרן

כב .אסגולותאלהתגברותאעלאהיצראבמשנתארבוה"קא

זמן התחלת התפלה



זמן

כו .אהור ותאוהנהגותאשלארבוה"קאהתלוייםאבזמניאהיוםא(ג)א

115


סוף זמן קריאת שמע



142

כה .אהור ותאוהנהגותאשלארבוה"קאהתלוייםאבזמניאהיוםא(ב)א

ורלדתו

כ  .אעלאפרשתאהקהלותאבעיראסיגו א



וידוי בעת

זםכימ
זמן עלות השחר 
תפלת שחרית בשב"ק

רמז בפסוקי הלל לקריאת הלל בחנוכה  הפסק בדיבור בין שמו"ע להלל
 חובת קידוש לפני הלל  ברכה על הלל בראש חודש ביחיד  סמך
להמברכים על הלל דערב פסח  קריאת הלל בכל יום  ניגוני ההלל 
הלל בעמידה וכסדרה  מחילת עונות


♦

כד .אהור ותאוהנהגותאשלארבוה"קאהתלוייםאבזמניאהיוםא( )א

דד

אהנהגותאשונותאבעניןא"קרי תאהלל"א

משלחן רבותינו

133

אגתב
ל.

176

אעניןאה"ג ר ל"א( )א
חובת החגורה בעת התפלה



מנהג החגורה כל היום

ל  .אעניןאה"ג ר ל"א(ב)א
הנהגות שונות





אופן החגירה

180
פעולות ישועות עם ה"גארטל"

יא

יב

אוצר מאמרים

ותניה הכיכימ |

♦

| ותניה הכיכימ
184

לב .אמ מראהוספהאבעניןאה"ג ר ל"א

אתלשהחלב
לג .אבדבריאכ"קאמרןאמהר"שאזי"עאשחודשא דראהו אזמןאתשובהא
בחודש אדר שבכל שנה  בחודש אדר הסמוך לניסן
שבשנה מעוברת  ביום הפורים  אדר כמו אלול



187

דוקא בחודש אדר

♦

מ  .אאבקושייתאה'פניאיהושע':א
מדועאהצריכואלנסאחנוכהאהל א ומ האהותרהאבציבורא

234

הקושיא ,והתירוצים  תירוצו של ה'פני יהושע'  -הקב"ה הראה חיבתו
לישראל  תירוצו של מרן מהרי"ד  -בנ"י רצו לעשותו בשלימות  תירוצו
של מרן מהרי"ד  -חינוך מצוה צריך שתהי' בשלימות  לימוד 'פני יהושע'

מב .אתמני א פיאבחנוכהא

אתלשהחדתד

242

ט'השרט

לד .אניצוציםאמתוךאדבריאההתעוררותאשלארבוה"קאזי"עאלפניאחודשאתשריא
הקדמה לדברי ההתעוררות



194

אין טעם ברצון

לה .אהחיצוניותאמבי אלידיאפנימיותא

200

התרחקות מהתלהבות חיצונית  שמירת הלבוש החיצוני
הלבוש החסידי  כשמחשבתו ניכרת מתוך מעשיו



שמירת

205

לז .אהנהגותאשונותאלחנויותאולבעליאחנויותא( )א

213

לח .אהנהגותאשונותאלחנויותאולבעליאחנויותא(ב)א

259

מה .אנרותאיוםאהכיפוריםא


הדלקת נרות

יתמהטתרהשכי

חנויות ביום טוב  ערבי ומוצאי שבתות  הימים המסוגלים לפתיחת חנות
 עתים לתורה לבעל חנות  היתר מכירה בשנת השמיטה  שמירת
ממונם של ישראל

מו .אעניניאיו" אשניאשלאגליותאבמשנתארבוה"קא
יו"ט שני של גליות  -סתום וגלוי
קדושות  כבודו של ארץ ישראל




266

יו"ט שני לה"גלות-אידן"
אין דעתו לחזור



שתי

ייי
218

272

מז .אהור ותאוהנהגותארבוה"קאבעניניאייןא
יין מבושל או בתערובות  כמות המים ביין צמוקים  הזהירות מחששות
של יין נסך  ליקח יין רק מכרם ישראל  הברכה על מעהד  שבחורים
לא ישתו הרבה יין

שינוי המלבושים בעת עמדו במסחר

אכתנ
ל  .אעניניאפתילותאושמניםאלחנוכהא

223


הפתילות



שמן זית מארה"ק



א ודותאהמנהגאלהדליקאנראחנוכהאלצדאמזרחא
הדלקת הנרות בביהכ"נ

באמירת "מה נשתנה" בליל

הדלקת נרות יוה"כ בביהכ"נ  הכנת נרות לתפלת נעילה
ע"י גוי לפני תפלת נעילה  המנהג בבעלזא

אכתיתו





מנהג בעלזא להחמיר



253

יתמה נצתבימ

פטירתו  מי חלץ?  האם יש לזה שייכות לחליצה המובאת בשו"ת
'שואל ומשיב' ובשו"ת 'דברי חיים' ?  באיזה תקופה התקיימה החליצה? 
מעמד החליצה  דיון נוסף בענין חליצה

נתינת מים בשמן
בנין וסתירה במנורה



שנת תש"א



טיצתאהתסיצתק
מנהג העולם להקל
פסח  דבר בעתו

לו .אאסדראחליצתא למנתאהרה"קאר'אשמו לאשמעלק אזצ"לא
בןאכ"קאמרןאמהר"שאזי"עא



מג .אשבחאוהוד האעלאהנסיםא-אזמנוא חראגמראהנסא

מד .אחומרתארבוה"קאבעניןא יפוחאוסיפוקאבשבתאויו" א

אדיפ

בערב שב"ק

247

בריחת והצלת כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה :שנת ת"ש
שנת תש"ב  שנת תש"ג  שנת תש"ד

איפתכיתו

מ.

משלחן רבותינו

באיזה צד עומד המדליק

מח .אמנהגיאבעלז אבדרךאהפניי'אלצדאימיןא
228



הדלקת הנרות בבית

יםייהתשםחד
פרוכת של ארון הקודש  הפניי' בעת אמירת "בואי בשלום"
הכנסת  אמירת "גוט שבת"  כתב עברי

278


פתחי בית

יג

יד

אוצר מאמרים

♦

| ותניה הכיכימ

ותניה הכיכימ |

מ  .אעניניאהתגברותאימיןאעלאשמ לא
בלבישת הבגדים



בנטילת ידים

283


בשטריימל



287

נ  .אמלחמתאתנופהאלמעןאלימודאהתורהאעםאיר תאשמיםא(ו)א
ה"חתונה" בחצרות הקודש

נדדהישבחד
נ  .אלכלולאעצמואעםאכללאישר לא

291

התבודדות בתוך הרבים  מסי"נ של משה רע"ה להיות עם כלל ישראל 
כולל עצמו בין רבים המקיימים מצוה  ע"י התכללות בקדושת כלל ישראל
יוכל לומר דיבורים לפני ד'  ע"י התכללות עם הרבים התפלה מתקבלת 
לכלול עצמו בתוך כלל ישראל במצות תשובה  לפעול ישועות ורפואות
בזכות הרבים  שלא לשנות מהנהוג אצל כלל-ישראל

ס.



336

השיחה עם הרה"ק מקאפיטשניץ זצ"ל

אמלחמתאתנופהאלמעןאלימודאהתורהאעםאיר תאשמיםא(ז)א
חילוקי דעות באסיפת קאטאוויץ



341

ה"מתיבתא" בלעמבערג

םזתז
ס  .אדעתאכ"קאמרןאמהר" אזי"עאבעניניאמזוזהא
פרוזדור שאין בו ד' על ד'

דיםתלה ותב



מרפסת

347



דין צורת-הפתח רחבה

סב .אמקוםאהמזוזותאעפ"יאה"חברה-ש וב"אבבעלז א

נב .אבמעלתאהלימודאבביתאהמדרשא( )א
ללמוד בבית המדרש
להימצא בבית המדרש

331

ההתנגדות על עצם הרעיון של "חדר כללי"  שלוחים מרבני האסיפה
לבעלזא  אופנים אחרים להצלת בני הנוער  הצלת שרידי הספינה
"טיטאניק"...

יבחוהשםימ
נ.

♦

נח .אמלחמתאתנופהאלמעןאלימודאהתורהאעםאיר תאשמיםא(ה)א

שופר של ראש השנה

אכלאמיאשישאבואיר תאשמיםאדבריואנשמעיןא

משלחן רבותינו



נטפלים לה"חברה"  ה"חברה-שטוב"
גבוה הרבה"  המרתף

298

קביעת שיעורים ברבים



עיקר התכלית היא

נג .אבמעלתאהלימודאבביתאהמדרשא(ב)א

304

סג .אהפניי'אלצדאמזרחאבביתאהכנסתאשבבעלז א

לימוד התורה בבית המדרש שבבעלזא


דיםתליהאתד
לימוד התורה בבעלזא מתוך יראת שמים
מצב התקופה והצורך בפתרון



על משמר התורה והיראה

310

התייסדות ישיבות בגאליציא ובוקאווינא
 דעת צדיקי גאליציא



316

עצתם של רבני מדינת אשכנז

נו .אמלחמתאתנופהאלמעןאלימודאהתורהאעםאיר תאשמיםא(ג)א
דאגתם של גדולי מדינת בוקאווינא



האסיפה



פניית מרן להרה"ק מבאבוב זצ"ל
ההתנגדות על "לימודי חול"



363

סה .אנתינתאשכראלמלמדיםא
דמי "שכר לימוד"  דמי "ראש חודש"  דמי תוספת למלמדים
המסייע לשלם שכר לימוד  חובת המלמד לקיים שליחותו
המלמד לשליח

כי יצא הקצף

הצעת הרה"ק מבאבוב זצ"ל

םאשר

םדםליהויכתקתו



325




כך הי' גם בבית המקדש

המחשבה שלאחר המצוה משלמת המצוה  המחשבה של קודם המצוה
מועילה להמצוה  קיום המצוות במחשבה ,בדיבור ובמעשה  כיבוד אב
במחשבה  גניבה במחשבה

321

נז .אמלחמתאתנופהאלמעןאלימודאהתורהאעםאיר תאשמיםא(ד)א



הכיוון נגד מקום המקדש

358

סד .אעניניםאשהמחשבהאמועילאבהםאכמעשהא



נה .אמלחמתאתנופהאלמעןאלימודאהתורהאעםאיר תאשמיםא(ב)א

מזוזות הבית



שיעור "פתח

םזבא
נטוי קצת לדרום

נד .אמלחמתאתנופהאלמעןאלימודאהתורהאעםאיר תאשמיםא( )א



352

368



זכות
מינוי

םםשד

סו .אמנחהאהי אשלוחהאל דוניאלעשוא-אההנהגהאבזמןאהזהא( )א
מעשי אבות סימן לבנים  בשלומה של מלכות  בבחירות לשרי ויועצי
הממשלה  להתנהג עפ"י חוקי הממשלה  באופן שהחוק הוא שלא בצדק

373

טו

טז

אוצר מאמרים

♦

| ותניה הכיכימ

ותניה הכיכימ |

סז .אמנחהאהי אשלוחהאל דוניאלעשוא-אההנהגהאבזמןאהזהא(ב)א

סח .אמנחהאהי אשלוחהאל דוניאלעשוא-אההנהגהאבזמןאהזהא(ג)א

עה .אבעניןאנ ילתאידיםאלתפילהא

384



נטילה בכלי



נטילה אחר הנחת תפילין

כיטד
עו .אמניעתאלימודאהתורהאבלילא"ני ל"א
לא לבטל הזמן בדברי הבאי
שונות  במחשבה



426

באיזה יום



אחר חצות הלילה



הנהגות

כסיה הד"דיזהכסק"

םסתב

עז .אההכנהאלדבריםאשבקדושהא

ס  .אשמירתאהמסורתאכפיאהמקובלאמצדיקיםאהקודמיםא




שמירה מחמץ בפסח

392

זהירות מאיסור שעטנז

כ"ק מרן מהר"י זי"ע



כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע



עח .אפריאעץאהדרא

אכמהאהנהגותאבעניןא"מעליןאבקודשאול אמורידין"א( )א
הלימוד ד"מעלין בקודש ולא מורידין"
משרה



398

בטלית המיוחדת לשבת



לא להוריד מחזקה  להחזיק חזקת אבהתא
בקדושה ,והעכו"ם ממילא ירדו

436

זמן קנייתם ובדיקתם
האתרוג

בכהונת



איזה אתרוגים



הפרעות ב"קארפוי"  אתרוגי "קארפוי" אצל הצדיקים הקודמים
ההסתייגות מתעמולת חברת "חובבי ציון"  חביבות רבוה"ק לאתרוגי אר"י

402
להתפלל על התעלות

פ.

םפת הלברכי
407

עב .אבעניןא"ל אתסור"אבמצוהאמדבריאחז"לא

אבעניןאשינהאבסוכהא

451

411

עג .אחימוםאהמקוהאבבעלז א
חימום המקוה לענין ההלכה והמנהג

416

עד .א ודותאהמקוהאבבעלז א
המקוה בבעלזא – הוראה לרבים



לתולדות



מנהג רבותינו הק'



מנהג החסידים

פ  .אבעניןאעוביאהסכךאבהסוכותאבבעלז א
עובי הסכך

םקת

443


מנהג החסידים בבעלזא בגאליציא
באר"י





בשנת השמיטה



צורת

ע  .אבדעתארבוה"קאבעניןא" תרוגיאק רפו"א

ע  .אכמהאהנהגותאבעניןא"מעליןאבקודשאול אמורידין"א(ב)א

שינוי מראה במקוה בבעלזא
המקוה

כ"ק מרן מהר"ש זי"ע
כ"ק מרן מהר"א זי"ע



431

סתנתו

םהדייהרקתלש
ע.

422

הזהירות לנטילת ידים לתפילה
 נטילה אחר שעמדו מסעודה

הנהגת כבוד ברב שנתמנה מטעם החוק  דרשות ונאומים לכבוד שרי
המדינה  יום ההולדת של הקיסר "פראנץ יוזעף"  נס הצלת פראנץ
יוזעף  ההספד על אמו של פראנץ יוזעף  ההספד על יורש העצר של
פראנץ יוזעף  ההספד על הקיסרית של פראנץ יוזעף  ההספד על
פראנץ יוזעף  ההספד על המארשאל הפולני "יוזעף פילסודסקי"

חינוך הבנים

♦

כטידוהילימ

379

קניית בתים שלא לרצון הממשלה  שלא למרוד בממשלה  לנסוע בלי
תשלום  שלא להרגיז הפריצים  כשמחוייבים שבועה עפ"י החוק 
להשתדל לטובת הממשלה

משלחן רבותינו



גג הסוכה – שלאק



457
גשמים בסוכה

פב .אבעניןא כילתאמיניאמזונותאבסוכהא
פחות מכשיעור
הברכה מאחרים




לפני סעודה קבועה  אחר סעודה קבועה
מזונות שאין בהם קביעות

462


השומע

פג .אהדרןאעלךאמסכתאסוכה:אהנהגותאשונותאלימיאחגאהסוכותאעפ"יאסדראהמסכת א 468
והיבש  דף ל ע"ב :לולב צריך אגד  דף לד ע"א :אי זהו ערבה  דף
לד ע"ב :ניטלה פטמתו  דף לה ע"א :פרי עץ הדר  דף לה ע"ב :מפני
שמפסידה  דף מא ע"ב :ולא הי' לולב אלא לר"ג בלבד  דף מו ע"א:
העושה סוכה לעצמו אומר ברוך שהחיינו

יז

יח

אוצר מאמרים

♦

| ותניה הכיכימ

ותניה הכיכימ |

סיתמהםסנוח
476

לסיים ולחזור  ללמוד ולסיים  מנהגי "סיום"  הסיומים בל"ג בעומר
ובל"ד בעומר  הסיום בערבי פסחים  הסיום בתשעת הימים  שיחות
קודש בעת סעודות הסיומים

פה .אשליחותאקודשאמכ"קאמרןאמהר" אזי"עאלמעמדא"סיוםאמסכתאסוכה"א



לכוין בברכת שהחינו
 אופן קיום המצוה



זריזין מקדימין
טעם המצוה

522


למי שולחים



חינוך הקטנים

צב .אבגנותאהשכרותא
483

סצבהותב

530

גנות השכרות  המניעה ממשקה המשכר  לבסומי בפוריא  -יותר
מלימודו  שתיית יי"ש  שליח של אדם כמותו  נדחה מהלכה 
ע"י פחד והמשכת חסדים

ציחתו

פו .אבעניןאהעברתאספראתורהאממקוםאלמקוםא

491

לצורך קריאה"ת ולהקפות  לקראת מלך  בהכנסת ס"ת חדש לביהמ"ד
 לשנות ס"ת מביהמ"ד לביהמ"ד  הוצאת ס"ת לקריאות שונות 
הוראות שונות בענין הולכת ס"ת ממקום למקום

נסיון העוני



שאר זמנים לתגלחת לקטן

543

חלק א  -איסור הקפת הראש :קיום המצוה בשלימות  שיעור גידולן מעיקר
הדין  התגלחת בגיל שלש  התגלחת בערב שב"ק  התגלחת בל"ג
בעומר

פז .אהעשיראל אירבה,אוהדלאל אימעי א




תגלחת בל"ג בעומר

536

צד .אגידולאפ ותאהר שא( )א

השיבתו
497
עשירות היא מן הדין

צג .אעניניאפי ותאהר שאותגלחתאהילדיםא
לגדל פיאות ארוכות

נבךהר׳



השפעות טובות

פח .אעניניא"עשרהאב בת"א

504

עשרה בטבת א"א לחול בשבת  תענית לחתן שיום חופתו הוא בי"א טבת 
כשחל בערש"ק  -לקדש קודם שעה שש  אופן חישוב השעה משש לשבע
 הקב"ה רוצה לנער מעליו התעניתים

צה .אגידולאפ ותאהר שא(ב)א
חלק ב  -הפאות כתיקונן :שיעור הפאות להנוהגים לקצצן
ארוכים



לגדל פיאות

פ  .אכמהאהור ותאוהנהגותאבפדיוןאהבןא

553

המשך חלק ב  -הפאות כתיקונן :לגדל פיאות ארוכים – המשך
יהיו ניכרים



שהפיאות

צז .אגידולאפ ותאהר שא(ד)א

557

חלק ג  -שלא לקצוץ שער הפאות :שלא לקצוץ פאות הראש כלל
הפאות מסודרים

צליתיה רי
509

שיעור הכסף לפדיון בכור  פדיון בכור ב"באנק-צעטיל"  הכהן 
מעות הפדיון  סעודת פדיון הבן  מנהגי כ"ק מרן מהר"א זי"ע בפדיון
הבן  זמן הפדיון למי שחל יום פדיונו בשבת  זמן הפדיון למי שחל יום
פדיונו בתשעה באב



שיהיו

ציבתוה חידי
צח .אפירותאה ילןאור שאהשנהאל ילנותא

561

מברכותיו של אדם ניכר שת"ח הוא  המנהג להרבות בפירות בט"ו בשבט
 לברך או לאכול  פירות שנתגדלו שלא בעונתן  שהחיינו על
המרקחת של אתרוג

צסא

צתבימ
אההשתוקקותאלשמועאמקר אמגילהאמפיהםאשלארבוה"קאזי"עא
הקריאה בעצמם  ההשתוקקות לשמוע המגילה מפי רבוה"ק
הצדיקים  השפעות המגילה

549

צו .אגידולאפ ותאהר שא(ג)א

השב הרטרו

צ.

♦

צ  .א יזהאהנהגותאבמצותאמשלוחאמנותא

פד .אעניניאסיוםאמסכת א

נסיון העושר 
לעניים ולעשירים

משלחן רבותינו

516


עבודת

צ  .אמנהגיאק"קאבעלז אבג ליציעאבעניניאמצותאמצוהא( )א
הקצירה



הטחינה



הלישה והרדי'

566

יט

כ

אוצר מאמרים
ק.

ותניה הכיכימ |

♦

| ותניה הכיכימ

אמנהגיאק"קאבעלז אבג ליציעאבעניניאמצותאמצוהא(ב)א
מים שלנו





אפיית המצות

572

קי .אעניניאצדקתארביאמ יראבעלאהנסא

577

פכיהתו

בשנים קדמוניות  המצאת ה"דאמף-מיהל"  הוראת היתר מהרה"ק
מצאנז זי"ע  דעת רבוה"ק מבעלזא זי"ע  חזרת הרה"ק מצאנז זי"ע 
הקמח של הגה"צ מטאמאשוב זצ"ל  הערעור והפתרון על "ראזעווע מעהל"
 המנהג כהיום

קי  .אעניניאפ האנכריתא

המנהג המקובל בבעלזא בגאליציא  השאלה  ההצעה הראשונה של
מרן  -לצאת באכילת חריין כל שהיא  התנאים להוראת היתר זו  ההצעה
השני' של מרן  -לצאת באכילת "שאלאטין"  שתי ההצעות  -מה עדיף 
סדר העדיפות  באכילת "כורך"

מצות ארבעה כוסות





הכוס

יין ששלחו מאונגארן לבעלזא

ד' כוסות
קניידלעך



כרפס



נוסח שנתקבל בישראל  -מקובל בשמים
הלימוד בש"ס עם סילופי הצענזור

הוראות בייצור היינות





608

סעודה שלישית א' דפסח



נסיעה לארץ ישראל
מרן מהר"ש זי"ע

מטעם גלות ,או מטעם סתירת הדין



ומקום הקרע עדיין ניכר



621

קח .אעניןאהמניעהאמל כולאחמץאהנמכראלגויא


סיבת המניעה



660

במקום טירחא דציבורא או אורחים

בחשה שכ
664

ובשופר גדול יתקע 
מעבירין את רוע הגזירה

וקול דממה דקה ישמע



וחיל ורעדה יאחזון



בשר"י

ידיעת מקום הנס



התיקונים שע"י היראים

ק ו .אההכנהאלתקיעתאשופרא

סיפורו של

קז .א ודותאמקוםאהנסאשלאקריעתאיםאסוףא



קיד .אבעניןאשל אלקדשאביןאשעהאששאלשבעא
616





655

קילתש
אופן חישוב השעה



מרים אמרה לאנשים שישירו



שהבנות לא ישירו

פהכזתב

601

קו .אתיקוןאלמיאשנכשלאח"ואבחמץאבפסחא

מקור המניעה

שירת מרים הנביאה

היין

מרור



652

קיג .אהתייחסותארבוה"קאלעניניםאשנשמ ואמ ימתאהצענזורא

קה .אשיעוריאהמצוותאלחגאהפסחאעפ"יאמנהגיארבוה"קאזי"עא
מצה

קיב .אבעניןא יסוראהשמעתאשירהאע"יאנשיםא
595

קד .א מרות,אהליכותאוהנהגות,אהנוגעיםאלמצוותא" רבעאכוסות"א(ב)א


646

דרשת כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע  בגנות פורץ גדר בלבישת פאה נכרית 
אזלת לקרתא הלך בנימוסא  גירא בעינא דשיטנא  ההכרזה בביהכ"נ
בעיר לעשניב  תקנות ה"בעלזער קלויז" בליבטשוב  תקנות ה"בעלזער
קלויז" במונקאטש

קב .אמכתבואשלאכ"קאמרןאמהרי"דאזי"עאבעניןא כילתאמרוראוהור ותאהקשורותאבזהא 584

קג .א מרות,אהליכותאוהנהגות,אהנוגעיםאלמצוותא" רבעאכוסות"א( )א

640

נסיעה בימי הספירה לטובת הכולל  להכניס קופסאות רמבעה"נ בבית 
לא להכניס קופות אחרות אם זה יפסיד לקופת רמבעה"נ  להשתמש מחלק
ההכנסות של הקופות לצרכי הקהילה  להתדיין בנוגע החלוקות רק באר"י

אחר האפיי'

ק  .א"ר זעוועאמעהל"אל פייתאהמצותא

♦

משלחן רבותינו

628

ק ז .אדיבוריםאקדושיםאמרבוה"קא ודותאהתנ אה לקיארביאשמעוןאבראיוח יא
עשה שבעים תיקונים
לפטור העולם

ההקפדה עד חג השבועות

פלק



וחרוב למאכלו



שלום רב על משכבו



671

יכול

שרתהתו
634

ק  .אעניניא"גייןאנ ָ ךאגעל "א


מעלת ההליכה לקבץ מעות  שיכוין לבו לשמים
 שלא ליקח מאינם שומרי שבת  ליקח מנשים

הוראות למקבצי מעות

קיז .אדרכיאהכנהאלקבלתאהתורהאבמשנתארבוה"קא
ע"י ענוה ושפלות רוח
ע"י לימוד התורה



ע"י תשובה



ע"י התרחקות מחכמות העמים

678


כא

כב

אוצר מאמרים

♦

| ותניה הכיכימ

ותניה הכיכימ |
683

קיח .אהקשראשביןאשבתאקודשאלקבלתאהתורהא
מעמד "ובאו כולם"  הפיוט  יסודתו בהררי קודש  הנוסח המקורי
 זוכים להיכלל בכל התורה  זוכים לקיים כל התורה  יום מיוחד
ללימוד התוה"ק  זוכים לתורה שלמד במעי אמו

קי  .אמנהגאש יחתאעשביםאו ילנותאבחגאהעצרתא
שורש המנהג וטעמיו
 המנהג בבתים



טעמו של מרן מהרי"ד זי"ע

המנהג בבית הכנסת

המנהג במקורו
ביום ב'

טעם המנהג



695

מחלוקת תנא קמא ופלימו
מונחת על צאוורו

732


לא בהליכתן ולא בחזירתן



כשחרב חדה

שםא

מנהג אמירת "אז שש מאות"



בחו"ל

חובת השמחה

מעלת השמחה

קכ .א יזהאחומרותאמרבוה"קאבנוגעאלפתילתאהנראבשב"קא


שלא ליתן חלה לפני הפתילה שנוטה ליפול
נר של שמן  שלא להזיז שולחן שעליו נרות

703

שלא ליתן מים בער"ש בתוך

קכב .אעניניאשב"קאבשםאהבעש" אהק'אזי"עא


בחר במעזיבוז דשם שכיח דגים

708


בצל

שמחה של מצוה



עבדו את ד' בשמחה



741

הדרכים להגיע לידי שמחה



נתת שמחה בלבי

שםיט
קכ .אמשנתםאוהנהגותםאשלארבוה"קאבעניניאמצותאשמי הא
השגת המצוה  חביבות המצוה
ברכתי  אתרוגים מארץ ישראל



החזקת ידי עושי מצוה

748


וצויתי את

ותב הדשם
קל .אבעניןאלימודא"תורהאלשמה"א

שאיט
קכג .אפסקואשלאכ"קאמרןאמהר"יאזי"עאבעניןאהשוח יםאבז לק וו א

713

הסערה בדבר השוחטים  הפשרה  השערורי' בענין הרבנות  ברכתו
ועידודו של כ"ק מרן מהר"י זי"ע   התעוררות הסערה הישנה ע"י הצד
שכנגד

קכד .אעניניאשחי האושוח יםאהנוגעיםאלתקופותאהשנהא
שחיטה ביום טוב  זהירות לשוחטים בשבת קודש  ביומי דרחמי
סוכות  -שחיטה בסוכה  חודש מרחשון  -להראות בו סכין של שחיטה
חמשה עשר בשבט  חג הפסח  בימים שבין ר"ח מנ"א לת"ב



737

קכח.אעניניאשמחהאבמשנתאבעלז א(ב)א

שרו

אמירת מזמור ק"ז בערש"ק
מבושל יפה ללב

שדתאיהםפת

קכז .אעניניאשמחהאבמשנתאבעלז א( )א

קכ .אמנהגא יא מירתאפיו יםאביוםא 'אדשבועותא


♦

קכו .אשלוחיאמצוהא ינןאניזוקיןא
689



משלחן רבותינו



וציד
לענות אמן על המגבי' קולו בתפילה
חלקי התפילה  בעלי תפלה

760


להזכיר מעין המאורע



בשאר

קלב .אבירוראקצתאנוסח ותאהתפלהאשלארבוה"קאלביתאבעלז א( )א



ברכת "שעשה לי" לפני ברכת "אשר הכין"
פרשיות "קדש" "והי' כי יביאך" לפני הודו
 הושיענו

שיביימ
השם "שיריים"  ענין "חלוקת" שיריים  שלא לאכול שיריים של חבירו
" מען זאל געבן ווייטער"  שלא ליתן לבן קודם לאב או לאח צעיר קודם
למבוגר  ברכה על טעימת משהו שיריים  שיריים שנכנסו לביה"כ 
שיריים לבן חו"ל כשאצלו הוא יו"ט  שיריים מהדגים  הזהירות בעצמות
בשביל ילדים

אסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא



לגרום

קל .אבעניןאהתפילהאבקולא
719

קכה.אהנהגותאקודשאבעניניא"שיריים"א צלאכ"קאמרןאמהר" אזי"עא

מהות "תורה לשמה"
שאחרים ילמדו לשמה



756

726




765

הנוסח אביי "היה" מסדר 
"הריני מזמן את פי" לפני הודו

קלג .אבירוראקצתאנוסח ותאהתפלהאשלארבוה"קאלביתאבעלז א(ב)א
שלא אבוש בעוה"ז ולא אכלם בעוה"ב  אהבת עולם  -אהבה רבה  וחננו
מאתך דעה בינה והשכל  אתה הוא שהקטירו אבותינו וכו'  לא לחלוץ
התפילין עד אחר עלינו  הדפסת השמות הק' ככתבן  אני מאמין  לא
להדפיס תהלים בסידור  הוראות שונות בהדפסת סידורים

770

כג

כד

אוצר מאמרים

♦

| ותניה הכיכימ

ותניה הכיכימ |
776

קלד.אבעניןא יחוראתפלתאהמנחהאבבעלז א
שלא לטעות בחיובי לילה מדאורייתא  להאריך י"ב שעות היום  לכפר
על כל היום  ליתן ריוח להתבונן ולפשפש במעשים  לחבר יום ולילה
בתפילה

קלה.אהזכרתאמעיןאהמ ורעאבמעריבא
ליל התחלת "טל ומטר"
לתקופה?



משום "תפלת ערבית רשות" או משום ס' יום

782

וצידיי
קלז .אזמןאהתחלתאהנחתאתפיליןא
במי שנעשה בר מצוה בשבת
בפסח

786


בבחור יתום רח"ל



במי שנעשה בר מצוה

792

ושה הרחר
795

בפרוץ מלחמת העולם הראשונה  רב לך שבת בעמק הבכא  ישועת ד'
כהרף עין  מרן מהר"ש ראה משיח פעמיים  מנהג אמירת ברוך ד' יום
יום  מנהג מאכלי חלב בשבת ערב ט"ב  ההכנות לקיום המנהג  שבת
חזון במחיצת כ"ק מרן מהר"א זי"ע

קמד.אתקופתאר צפער א(ה)א
לכפר על כל עוונותינו  זמן תפלה  כל האידישקייט כהיום היא בזכות
בעלזא  ה"חזקה" מראצפערט  שעשועין דאורייתא

830

קמה.אתקופתאר צפער א(ו)א
בין מנחה למעריב  במחיצת כ"ק מרן מהר"א זי"ע  מי יכול להידמות
לאחד שלומד תורה לשמה  גוף קדוש כמותו  שיקבל "הזכרות" 
סעודה כפולה במקום תענית  צדקת רבי מאיר בעל הנס  עריכת
השלחנות  מחול לצדיקים  מרן הוכרח לעזוב את העיירה

836

פרק ג  -מועדים וזמנים בחצר הקודש בראצפערט :דגי ה"כרת'לעך" לראש
השנה  הכיפה המיוחדת של הימים הנוראים  ראש השנה בצל הקודש
 התקיעות שנשמעו בכל העולם  מן המצר  עשרת ימי תשובה על
התורה ועל העבודה  הכנת הנרות ביום שלש עשרה מדות

קמ .אתקופתאר צפער א( )א
קביעת העיירה "ראצפערט"

קמ .אתקופתאר צפער א(ב)א

808

המעבר מעיירה "טעגלאש" לעיירה "ראצפערט"  שלחנו של הרה"ק ר'
הערצקא'לע מראצפערט  מסעיהם למוצאיהם  אלה מסעי " וצדיק
כמו מרן הגה"ק דבעלזא שליט"א הוא בקהל ראצפערט  "...בזמן שהצדיק
בעיר הוא הודה  חולשא דאורחא

קמב.אתקופתאר צפער א(ג)א


847

852

קמ .אתקופתאר צפער א(י)א
יומא דריגלא  במגילה של ר' שלו' אליעזר'ל  עבודת היושבים בפורים
 נסים גדולים  עבודת מרן  מצות מצוה  תפו"א בראצפערט -
בשביל הבעלזער חסידים!  קשירת הפסח לירכתי המיטה  ליל התקדש
חג הפסח  חג השבועות בבעלזא  שליחו של הרה"ק ר' מנחם מענדל
מאלעסק זצ"ל  עם הרה"ק ר' ש"א מראצפערט

קנ .אתקופתאר צפער א(י )א
813

מקום הרה"ק מבארדיטשוב

דברי התעוררות לפני "כל נדרי"  ציור מקום המקדש מביהמ"ד בראצפערט
 בלא הסידור של הרבי ר' הערש  הבאת נרות ע"י נכרי לפני תפלת נעילה

אתרוגים לחג הסוכות  לשנה הבאה בבעלזא!  הקמת הסוכה  בשר
בהמה לכבוד יו"ט  ברוך מבנים אשר  נר קדושה יש בו  איפה תדליק
נרות חנוכה?  מנהג "ניטל" לפי המנהג בראצפערט

802


841

קמח.אתקופתאר צפער א( )א

וקתצוהבחפצהבט

עם הרה"ק רבי שלו' אליעזר מראצפערט זי"ע
זי"ע  ביקור מרן בקאליב  ה"שאטע"

825

קמז .אתקופתאר צפער א(ח)א

קל .אלק א מרותאוהנהגותאקודשאעלאשבתאחזוןאושבתאערבאתשעה-ב בא

פרק א  -מבעלזא לראצפערט :גולה אחר גולה

קמג .אתקופתאר צפער א(ד)א

קמו .אתקופתאר צפער א(ז)א

ושתר
קלח.אאבעניןאדכלאל ואניתקאלעשהאדתשובהא

819

פרק ב  -חצר הקודש בעלזא בראצפערט :החזקת החצר הק'  והעריכו הכהן
 הדין-תורה עם מרן  את שתי העגלות  הויין לה בנים תלמידי חכמים

780

קלו .אבעניןאבקשתארחמיםאעלאחבירוא

♦

משלחן רבותינו

858

פרק ד  -מאורעות שונות בתקופה ההוא :שמחת הברית מילה בבית סיגעט

קנ  .אתקופתאר צפער א(יב)א
בן נולד לבית דוד



863
נישואיו של הגה"ק מציעשנוב זצ"ל

כה

כו

אוצר מאמרים

♦

| ותניה הכיכימ

ותניה הכיכימ |
868

קנב .אתקופתאר צפער א(יג)א
בעמק הבכה  פטירת החסיד רבי אברהם לאנדמאן מסטרעליסק זצ"ל
פון גוטס קען קיין שלעכטס נישט ארויס קומען



קנג .אתקופתאר צפער א(יד)א
הלויית הרבנית מסניאטין  הביקור אצל המלך "פראנץ יוזעף"  מיתת
המלך פראנץ יוזעף  הצהרת באלפור  הנס ברפואת בתו של מרן מהר"א
זי"ע  המתקת הדינים

הנסיעה למארינבאד



הנסיעות לבארדיוב

הלכתא למשיחא

קנה .אתקופתאר צפער א( ז)א

882

פרק ה  -מאורעות המלחמה :מצב המלחמה וביטוייו של מרן

קנו .אתקופתאר צפער א(יז)א

887

המצב בגאליציא וביטוייו של מרן (ב)



ביטול חבלי משיח

קנז .אתקופתאר צפער א(יח)א


עצה ותושי'

896

קנח .אתקופתאר צפער א(י )א
יהודים מסתתרים בצל הקודש  -המשך



מחפשים בבית מרן

901

קנ  .אתקופתאר צפער א(כ)א
קס .אתקופתאר צפער א(כ )א
מחפשים בבית מרן  -המשך

905
בזמן כזה צריכים יותר לחדש חידושי תורה

קס .אתקופתאר צפער א(כב)א

910

דבר ישועה ורחמים  שישכחו ממנו  יצא לחפשי חנם  באבוד רשעים
רינה  ילך וישוב לביתו  אביך ישוב הביתה  הולך עמם לשלחם

קסב.אתקופתאר צפער א(כג)א


ההשתדלות לקבלת רשיון להישאר באונגארן  המחותן מוויזניץ מרמה כל
כך את העולם  מניעה משמחה יתירה ביום כ' סיון

השתוללות החיילים

929


הבריחה מראצפערט

934

קסו .אתקופתאר צפער א(כז)א
פרק ו  -שיחות והוראות קודש :הוברר הדבר למפרע  הנסיעה להצדיק
משפיע לההנהגה בבית  הכל על מקומו יבא בשלום  בשבח הרה"ק
מקאלאשיץ זצ"ל  הרב מסעמיהייא מחונן בשכל ישר  האסטו געזעהן
דעם אונגערישען רב אין קאפעליטש?  אני רוצה שיהיה לי חלק במצוה זאת
 דער הייליגער חתם סופר

בלייב דא!  מאן דיהיב חיי יהיב מזוני  דו וועסט נישט דינען  דו
וועסט קיין זעלנער נישט זיין  ולא יעבוד  יגיע לה"בעלזער מקוה"

סימן לבעל חטא  להקפיד על מנהגי ישראל  המעשה אשר יעשון
 ביקור הגאוה"ק בעל 'עצי חיים' ובעל 'באר מנחם' זצ"ל  עם הגה"צ
מפראביזנא זצ"ל  בזכות הפאות  הרה"ק מצאנז רימז לקרב את נכדו

943

קסח.אתקופתאר צפער א(כ )א
 קריאת קוויטלעך  מי מצא לך ההיתר להבעיר אש המחלוקת?
מאין באת  לפי דרכו היה צריך לחדש חידוש זה  מנין עשרים ואחד



949

אז אני מתפלל שגם תנ"ך לא ידעו! " לומדים" בטבע  עכשיו תוכל כבר
ללבוש  שלשה דורות שלא שינו את לבושם  מנהג "סטראקעס" 
לצדיק אמת מודיעים הצרה לפני בואו  כאשר מפחדים מעכו"ם צריכים
לגלות הפיאות

955

קע .אתקופתאר צפער א(ל )א


915

יגאלנו שנית

קסג .אתקופתאר צפער א(כד)א

939

קס .אתקופתאר צפער א(ל)א

אצל רבי ישעי'לע קערעסטיר'ער נמצא המפתח של פרנסה!



925

קסז .אתקופתאר צפער א(כח)א
891

פעולות למען הפליטים  אסיפת הרבנים לחיזוק היהדות
 יהודים מסתתרים בצל הקודש



לחיים טובים

קסה.אתקופתאר צפער א(כו)א
878



♦

קסד.אתקופתאר צפער א(כה)א
874

קנד .אתקופתאר צפער א( ו)א

 אם אתה מסתובב אצל ר' אברהמ'לע אינך צריך לפחד
ולא למות

משלחן רבותינו

יש צדיקים שבוחרים לעצמם את יום פטירתם  הרמז על ההסתלקות
חומרות בצורת המקוה  הליכה למקוה בכל יום  טיול עם אשה בשוק
 טלטול תינוק לברית מילה

קע .אתקופתאר צפער א(לב)א
920

חלוק לבן בעת "ברית מילה" " לא רצה לסמוך על היתר מכירה"
הגה"צ בעל בנין דוד מאוהעל זצ"ל  די זאכן טוען שפעטער באנג
תוסיף ובל תגרע

960



בני
בל

כז

כח

אוצר מאמרים

♦

ותניה הכיכימ |

קעב.אתקופתאר צפער א(לג)א

רמרמאמ | חלמ
965

אונגארישע "ראש חודש אלול" בענטשן  הכנסת אורחים  בדרכי
הצניעות  הלוואי והייתי יכול לכתוב בעצמי  הפיוטים דיוצרות עריבים
מאד  עם הרה"ח ר' רפאל צימעטבוים ז"ל  א יוד ביז צום קעשענע 
דו קענסט ליינען גוי'איש?  סידור הפאות בשבת  קדושת השם 
השבת אבידה בשם כל ישראל

קעג .אתקופתאר צפער א(לד)א

♦

משלחן רבותינו

1

אדם
970

 אני אומר דברי תורה אלו להיהודים וחכמי המערב  שינוי השם לרפואה
 להשתדך ב' פעמים  שוואך זאלסטו אויך נישט זיין?  מקור ניגון
הברכה של תקיעות שופר

רמרמאמ

אהשלמה.אלעניןאהפניי'אלצדאמזרחאבביתאהכנסתאשבבעלז א(מ מראסג)א

976

מפתחאעניניםא

978

מפתחא ישיםא

1034

מפתחאספריםא

1053

לבךהגלידותהשדה חלמה-ההכיכימה ודתיימהרגידה חלמ

עצי שטים עומדים  -שעומדים דרך גדילתן
(סוכה מה ע"ב)

בן ט' חדשים
סיפר כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ,כי המנהג הי' בבעלזא אצל צאצאי רבוה"ק ,שכשהתינוק
נעשה בן תשע חדשים לבשו אותו "העמעדיל" [=חלוק] ,ואילו קודם לכן מעולם לא
לבשו אותו העמעדיל ,ואז היו מכניסים את התינוק למרן .וטרם שהגיע הילד ישראל
הי"ד בנו של הרה"ק ר' יהושע מיערוסלוב זצ"ל הי"ד לגיל זה ,הי' אז כ"ק מרן מהרי"ד
זי"ע חלש מאד (זה הי' זמן קצר לפני ההסתלקות  -ראה בקובץ 'עתיקות' ח"ג עמוד יג שה"פדיון
הבן" שלו התקיימה ביום כ"א אדר תרפ"ו ,וא"כ נעשה בן ט' חדשים בכ"א מרחשון תרפ"ז ,וזה הי'

ממש סמוך להסתלקותו של מרן ,וכנראה עקב חולשתו של מרן הקדימו לזמן מה קודם לכן) ,דיברה
זקינתו הרבנית ע"ה שאין ברצונה להטריח את מרן במצב כזה ,ולא יכניסו את הילד
למרן ,אמנם מרן לא הסכים לוותר על זה ,ואמר ,דבגמרא ילפינן מהפסוק "עצי שטים
עומדים" שעצי השיטים צריכים להיות עומדים כדרך גדילתן ,וכן הוא בתינוק ,שצריכים
לנטוע בו תיכף מהתחלת פריחתו שיהי' כדרך גדילתו ,וע"כ אינו רוצה לוותר על המנהג
הזה .ואכן הכניסו את הילד למרן כשהוא לבוש בה"העמידיל" ,ושתו אז לחיים ,ומרן
אמר עליו "ער ליגט ווי א צדיק".

חנוך לנער
על פי דרכו

