
 

  בהמשכים – המערכת דבר

מדורות הקודמים, וכמו 

ְשִנְכַנס ְלֵבית ֲעבֹוָדה 

ְכַלל ֵיָהֵרג  ָזָרה, ֶוהּוא ּבִ

  ְוַאל ַיֲעבֹר.

המשך חתימות 

הצדיקים 

הקדושים גדולי 

  ישראל 

משה לוי היימילך 

  מפטאטק דיין

שמואל ארי' 

  ליכטענשטיין דיין

יהודה בלאא''מ 

מו''ה מאיר א''ש 

  רב דגליל סבראניץ 

ייס צבי הירש וו

אב''ד דק''ק מ' 

  לאפאש

יוסף גרינוואלד 

חונה פה ק''ק 

צעצאוויץ יע''א, 

  עם בית דין

יושיע אהרן צבי 

וויינבערגער חונה 

פה ק''ק 

  מארגרעטין והגליל 

ליבש יוליש חונה 

בק''ק שעביש 

  יע''א והגליל

 28                                  ח' תמוז        בלקה                  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

שילחץ עתה שיחלץ עני בעניו וישובו 
בתשובה ויזכו כל החייבים, והיינו 
שתרבה הצרה אשר כמוהו לא נהיתה, 
שאין לישראל אז כי אם גוייתם מרוב 

בות עוני, ותרבה הבכיה, ויתרככו הלב
הקשות מרוב הצער, והיינו שכבר לא 
נשאר הבטחה אלא בבורא, כי פעמים 
הרבה יתעורר הבכייה על צרת ענין א', 
ואם הם בנחת מצרת הלחם, או בצער 
מצרת הלחם, והם בנחת מצרת המות. או 
הם בצרת המות, והם בנחת מצרת העוני 

  וכיוצא, והיינו משגב לעתות בצרה:

ז היא כוללת אמנם צרה זו שתהיה להם א
כל הצרות יחד עד שאין שום נחת משום 
בחינה, דהיינו בכייה דדלות אין לחם 
ושמלה, ואין נחת, ואין מושב, ואין בית, 
ואין עיר, ואין כסות בקרה , אלא כל אחד 
ואחד אין לו אלא גוייתו מצר מהשביה 
ומהמיתה ומהחרב, שהקדוש ברוך הוא 
מחליף להם מיתה בעוני, ולכן לא ימות

  המשיח ,

והיינו מ"ה ימים שעתידין ישראל לצאת  
מירושלים להיות במדבר העמים, כעין 
שהיה לוט בהפיכת סדום שלא הציל 
בידו אפילו פיסת בר ויצא אל המדבר, 
ממש דומה בדומה כך יהיו צרתן של 
ישראל, וכולם נפוצים על פני המדבר, 
שכל צרות שעברו ישראל מעולם לא היה 

תגלה שם משה רבע"ה כצער הזה, עד שי
לישראל שיחיה ויבכה עמם בצרתם, 
כדרך שבא ובכה עמהם על נהרות בבל, 
ושם ימנו ישראל מ"ה ימים כנגד מדת 
משה רבינו כנגד שם מ"ה, ולא יאכלו שם 
אלא מה שימצאו במדבר שרשים 

  מלוחים, אז ישובו שם כולם בתשובה.

ומי שלא יסבול ויאמר נתנה ראש, ילך 
, והשאר יצטרפו לה עמהםאל האומות ויכ

מטר אשר זינקו לתוך הקבר ברווחים שבין  2-ענקים באורך כ
ם בראותם נחש ענק שנפשט הבלוקים, צמרמורת אחזה את הנוכחי

ה נורא היה , מעורו כשהשחיל את עצמו דרך סדק צר לתוך הקבר
המעמד לראות משפט כאמור (תהלים קיט, צא) למשפטיך עמדו 
היום כי הכל עבדיך ואחז"ל (נדרים מא.) שהכל נעשים שלוחים 
להיפרע ממנו. לא יוכל הנייר להכיל התעוררות התשובה שהייתה שם, 

 ואית דיין והוא רחום יכפר עון ולא ישחית וגו'.כי אית דין 

בהקדמה לספר "ארי שבחבורה" (להגה"ק בעל "אריה דבי עילאי") 
, אשה שהלכה מובא בזה הלשון: "נודע מעשה נפלא שאירע בווישניצא

ראשה שבקה חיים לכל חי, ואחד מבני החברה קדישא  בגילוי שערות
בים בארונה של אשר עסק בקבורתה, נפל כיסו מלא מעות וכת

הנקברת ולא הרגיש בו, אחר שראה שנאבדו לו כיסו וכתביו ולא 
מצאם, עלה בדעתו שודאי נקברו בעת עסקו עם האשה הנקברת, 
והלך אל רבינו להתיר לו לפתוח את קברה להציל את הונו וכתביו 
הנחוצים לו, השיבו רבינו כי רק באופן זה מתיר לפתוח קברה, באם 

כל בני העיר יעמדו שמה, ולמחרתו נאספו כולם כאחד הוא ובית דינו ו
אולם למראה עיניהם ופתחו הקבר ומצא הלה את מעותיו וכתביו, 

איך , חרדו ואחזתם רעדה לראות את האשה הנקברת לא מזמן
ששערות ראשה היו תלושים ופיה היה סתום מהשערות, ועל קרח 

לסלת ראשה היו תולעים רבים מסודרות באותו תואר שהיתה מס
רבינו הרים קולו באותו מעמד ועוררם , תלתלי שערה בחייה, ר"ל

לתשובה איך שיחרדו מיום הדין, כי מאת ה' היתה זאת להראות לעין 
" (סיפור זה הובא באריכות גם כל את חומר איסור פרוע רא ש באשה

 בספר שולחן העזר סי' ט' סוף סק"ד עיין שם).

הולכת עם פאה, אך שמע העיד אחד מחסידי ברסלב שאשתו היתה 
פעם את הגה"צ ר' שמואל שפירא זיע"א שהתבטא בצער ובכאב: 
"עדיף שהבעל יוותר על כל הקיבוץ הק' של ראש השנה של האדמו"ר 
מוהר"ן מברסלב זיע"א, וילך לו להתפלל מניין חטוף בשטיבלאך 

  במשך כל ראש השנה! ובלבד שאשתו לא תלך עם פאה נוכרית!"

אותו אברך דברים אלו הבין עד היכן הדברים באותו רגע ששמע 
מגיעים, וב"ה תיכף השפיע בביתו להסיר את הפאה, וזכתה זוגתו 

  ללכת במטפחת.

ומי שקצת שמע את המסי"נ של הרב שפירא זצ"ל לקיום דברי רבו  
הק' ר' נחמן מברסלב זצוק"ל, והיאך שהיה מוכן למכור את כל 

ן הכללי' בציון רבו הק' העוה"ב שלו עבור שימכרו עבורו 'תיקו
(כמפורסם), ובכל זאת התבטא בכזו צורה מדהימה, אין זאת כי אם 
רצה להמחיש בפועל כמה פריצות וחוכא וטלולא וצער עצום נגרם 
לאבינו שבשמיים מכיסוי ראש בפאה, אשר למעשה כל בר דעת מבין 
שי איך ייתכן לכסות הראש משום צניעות בדבר אשר גורם בדיוק 

  הפוכה,פעולה 

ולא בחינם התבטא ר' שמואל ביום הפורים, אשר בו 'נכנס יין יצא  
סוד', באותם רגעים נעלים לא שכח אותו צדיק לעורר ולזעוק בקול 

-ק-ו-ר-א-ם פ-ע-ה נ- פ- י- ר-רעש גדול בזו הלשון:" איסטאן דעם ט
  !).להסיר את הפאה הטריפה!" (=

רן הגה"ק הגר"י שח בעל העובדה בעצמו (שהיה נכנס ויוצא בבית מ



 

 

 המשך מעלון הקודם

 בגליון הבאהמשך 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(כל אחד יכול  חשבון פשוט:
חמש ילדים  חשבון)לבדוק במ

שכל אחד מביא חמש ילדים 
מיליון  48דורות ל  11מגיע לאחר 

  ילדים

1 .   5  
5  

2.  25  
5  

3.  125  
5  

4.  625  
5  

5.  3125  
5  

6.  15,625  
5  

7.  78,125  
5  

8.  390,625  
5  

9.  1,953,125  
5  

10.  9,765,625  
5  

 48,828,125 
המקיים נפש אחת מישראל 

 קיים עולם מלא כאילו

 

 אלו, שיצאו בליל כל נדרי בקדושה ובטהרה
(בספר זכרון משה נדפס מכתב להגאון 

דושינסקי זצ''ל ששמעה  ץהצדיק מהרי''
 הנ''ל מרבו הנ''ל).

זצ''ל רבי יצחק צבי לעבאוויטש הגאון   .מב
(אב''ד טשאפ ומחבר ספר שלחן העזר ב''ח) 

וסקים אוסרים פאות אפילו רוב הפכותב: 

משערות סנטטיות, ויהודים יראי ה' אינם 

מתירים לנשותיהם רק כיסוי שאינו עשוי 

(בשלחן העזר חלק ב' סימן  משערות כלל
י, ועיין שם בשמלל'צ סעיף קטן י, יא, יב, -ט

 שהאריך בבירור דעת הפוסקים האוסרים).
זצ''ל (בעל  רבי יצחק שמעלקישהגאון   .מג

ות ותשובות בית יצחק) מחבר ספר שאל
צריך לחשוש להפוסקים האוסרים כותב: 

וכבר  פאות, וגם זה מביא לחילול שבת,

  כולל אור אליהו

  ירושלים

  הספר נפש ישעיה נתקבל לבית המדרש בתודה רבהתרצז: 

  בכבוד הראוי

  תלי הלברשטיןחיים נפ

  הנני לאשר שקבלתי הספר אינציקלופדיה ה' חלקיםתצרח: 

  בתודה ובברכה

  משה דרעי

  רב מלילות




