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כתבי יד מתורת הרה"ק רבי אברהם מפרהוביטש זיע"א – 'המלאך הקטן'

ליקוטים יקרים מפז ומפנינים יקרים מאדמו"ר הרב הצדיק הקדוש והטהור בוצינא קדישא 
חסידא ופרישא וכו' וכו' וכו' הרב ר' אברהם זצוקללה"ה מפארעבוטש
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ליקוט תורות מרבוה"ק לבית רוז'ין זיע"א
 על ט"ו בשבט

"כי האדם עץ השדה"
האילן והפירות – המשל והנמשל
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"כי האדם עץ 
השדה" לאורך כל 

שנות החיים

•  •  •

אילני סרק לעומת אילני פירות 
– "סור מרע" לעומת "עשה 

טוב"

•  •  •

"ר"ה לאילן" נקבע דווקא בעת 
ריקנותו – רק אדם המרגיש 

בשפלותו וריקנותו זוכה 
להתעלות

•  •  •

רקבון הגרעין בעומק האדמה - 
יסוד כח הצמיחה

•  •  •

ר"ה של ט"ו בשבט 
נוגע לכל א' מישראל

•  •  •

כתפקיד האילן – כך תפקיד 
האדם

הרה''ק רבי יצחק מבאהוש זיע''א בטיש ט''ו בשבט 
]התודה להרה''ח רבי יעקב קופמאן שליט''א[
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•  •  •

"אילני סרק קולם הולך" 
לעומת "הצנע לכת עם 

אלוקיך"

•  •  •

האדם עץ השדה- מה יש 
ללמוד מנטיעת העץ,

•  •  •

עיקר האילן- פירותיו, 
עיקר האדם - בניו

האילן ופירותיו – הצדיק וחסידיו



ה

בט"ו בשבט יש המתקת הדינים

•  •  •

ויהא רעווא מקמיה שמיא שנזכה אנחנו וצאצאינו 
וצאצאי כל עמך בית ישראל שתקויים בנו ברכת האילן 

"יהי רצון, שכל נטיעות שנוטעים ממך יהיו כמותך" 

הרה''ק רבי אברהם יעקב מסדיגורה זיע''א 
בטיש ט''ו בשבט

ציור 'שבט מזל דלי' בכותל בקלויז בעיר באהוש 

הרה''ק רבי יצחק מבאהוש זיע''א בהנחת אבן הפינה ביום ט''ו בשבט

הרה''ק רבי אברהם יהושע מקאפיטשיניץ זיע''א בטיש באמצע השבוע

רבוה''ק זיע''א בהנחת אבן הפינה לישיבת רוז'ין בירושלים ט''ו שבט תשכ''ד



ו

האדמו"ר רבי שלום יוסף מסדיגורה - טשערנאוויטץ זיע"א
בן הרה"ק רבי ישראל מסדיגורה זיע"א וחתן רבי ברוך מויז'ניץ זיע"א 

הרה''ק רבי שלום יוסף זיע''א

מצבת הרבנית אסתר א''ח הרה''ק רבי ישראל 
מסדיגורה זיע''א

�

מקורות



ז

ישראל  רבי  הרה”ק  אצל  נפשו  על  ולבקש  להתברך  הגיע  הוא  מרפא, 
וצו  "גיי אהיים” שמשמעותה: לך  נענה בתשובה  זיע"א, אך לצערו הוא 
לביתך, דהיינו שסופו קרב רח”ל. היהודי לא ויתר והלך אל אחיו הרה”ק 
רבי יצחק מבאיאן וביקש להתברך מפיו ברפואה וישועה, ]יתכן והיה זה 
עוד בתקופה בה שהו שני האחים הקדושים בחצר יחדיו שכן מפטירת 
שני  שהו  תרמ"ג  אלול  בי"א  זיע"א  יעקב  אברהם  רבי  הרה"ק  אביהם 
רבי  הרה”ק  עזב  תרמ”ז  שנת  חשוון  בי”ח  ורק  הקודש,  בחצר  האחים 
יצחק את חצר אביו בסאדיגורא ופתח את חצרו בבאיאן הסמוכה[ נענה 
לו הרה"ק רבי יצחק זיע"א ואמר לו: הרי היית אצל אחי שאמר לך כבר 
“גיי אהיים” ואם כן מה באת אלי, ובמה אוכל להושיע אותך?. אותו יהודי 
לא התייאש, חזר לחצר הרה"ק רבי ישראל מסדיגורה זיע"א ופגש בילד 
שלום יוסף ושח בפניו את צרתו וסיפר לו שהיה אצל אביו הק’ וגם אצל 
אחיו הוא דודו הרה"ק רבי יצחק מבאיאן זיע"א, וכעת הוא מבקש גם את 
ברכתו שלו לרפואה וישועה, אמר לו הילד: הרי כבר היית אצלם, וא”כ 
מה אתה רוצה ממני?, האיש לא הרפה מכיוון שכבר שמע את שמועתו 
של הילד שצריך להתעקש אצלו כפי שהתפרסם עליו מפה לאוזן, והוא 
הצליח  הוא  ואכן  שלימה.  רפואה  לו  ויאחל  שיברכו  להתעקש  המשיך 
לפעול אצלו והילד ברכו בבריאות שלימה ופטרו לשלום, לא ארכו הימים 
והאיש הבריא. לאחר תקופה היהודי הגיע שוב לחצר הק’ בסאדיגורא, 
משראה אותו הרה"ק רבי ישראל זיע"א התפלא ותמה ושאל אותו: “אווי 
ביסטו גיוועהן?”, ]-איפה היית?[ וסיפר לו הקורות עמו מאז ועד עתה, 
הרה"ק  לו  נענה  יוסף  שלום  הרך  בנו  של  ברכתו  אודות  בפניו  וכששח 

ואמר: אזוי! אז ער וויהל קען עהר. ]אכן, כאשר הוא רוצה הוא יכול![.

·  ·  ·

בא  ומצוות  תורה  לעול  הכנסו  לפני  חודשים  כמה  שנים,  י"ב  בן  בהיותו 
בקשרי שידוכין עם הכלה הרבנית הצ' שיינדיל ע"ה בתו של הרה"ק רבי 
אמנם  תרנ"ו,  שנת  לסיון  נקבע  הנישואין  שמחת  זיע"א,  מויז'ניץ  ברוך 
כ' כסלו  זיע"א ביום  לדאבון לב נסתלק אביה הרה"ק רבי ברוך מויז'ניץ 
ויז'ניץ  בעיר  והדר  פאר  ברוב  החתונה  שמחת  התקיימה  לבסוף  תרנ"ג, 
רבי  הרה"ק  החתן  אבי  כאשר  תרנ"ח,  שבט  ח'  בשלח  פרשת  ב'  ביום 
ישראל מסדיגורה זיע"א הגיע לעיר ויז'ניץ, והיה זה מהפעמים הבודדות 
ישראל  רבי  הרה"ק  אחיה  עמדו  הכלה  ומצד  סאדיגורא,  מעירו  שיצא 
מויז'ניץ זיע"א והרה"ק רבי חיים מאנטיניא זיע"א, להלן נביא מכתבי ערך 

מתקופת האירוסין והנישואין שנשארו לפליטה.

·  ·  ·

כתב התקשרות
ב"ה למזל טוב

אלו הם הראשי דברים שנדברו והותנו בין הני תרי הצדדים מצד האחד 
ה"ה כ"ק אדמו"ר הרה"צ הק' המפורסם כקש"ת מו"ה ישראל שליט"א 
מו"ה  כקש"ת  כו'  המפורסם  הקדוש  הרה"צ  ק'  סבא  אדמו"ר  כ"ק  בן 
אברהם יעקב זצקללה"ה מפה סא"ג, העומד מצד בנו הבחור החתן היקר 
הנחמד כמר שלום יוסף שליט"א ומצד השני ה"ה כ"ק אדמו"ר הרה"צ 
הרה"צ  אדמו"ר  כ"ק  בן  שליט"א  ברוך  מו"ה  כקש"ת  המפורסם  הק' 

1  חתנו הגדול של רבינו ה"ה רבי יצחק מרדכי מגוואדז'יץ זיע"א.
2   ה"ה הרה"ק רבי ישראל מויז'ניץ זיע"א.

3  מחסידי אביו הרה"ק אדמוה"ז רבי אברהם יעקב מסדיגורה זיע"א.

הקדוש המפורסם כקש"ת מו"ה מנחם מענדיל זצקללה"ה העומד מצד 
בתו הכלה המהוללה היקרה מרת שיינדיל תחי'.

ר"ד הבחור החתן היקר בנש"ק כמר שלום יוסף שליט"א ישא למזל טוב 
את הבתולה הכלה המהוללה מרת שיינדיל תחי' הנ"ל בחופה וקידושין 
וכתובה כדת משה וישראל ואל יבריחו ואל יעלימו לא זה מזו ולא זו מזה 
שום הברחת ממון בעולם, וידורו באהבה ואחוה וחבה ורעות כאורח כל 

ארעא.

אותם  לסלק  פאזיט  רוביל  מאות  ששה  סך  הנ"ל  החתן  אבי  התחייבות 
כנהוג,  להכלה  מתנות  חוץ  לשניהם,  המרוצה  השליש  ליד  במזומנים 
ומזונות ע"ש ]על שלחנו[ ששה שנים אחר החתונה ובסירוגין שנה אחר 

שנה, מלבושים להחתן מלבושי כבוד כנהוג.

לסלק  פאזיט  רוביל  מאות  עשר  שנים  סך  הנ"ל  הכלה  אבי  התחייבות 
ג"כ ליד השליש המרוצה לשניהם, חוץ מתנות להחתן כנהוג, מלבושים 
להכלה מלבושי כבוד כנהוג, מזונות ע"ש ג"כ ששה שנים בסירוגין שנה 

אחר שנה.

בעיר  הבע"ל  תרנ"ו  בשנת  מוצלחת  בשעה  למז"ט  אי"ה  תהי'  החתונה 
וויזניצא, על הוצאות אבי הכלה רח"ש וכ"ז ]וכלי זמר[ לחצאין.

הע"ק מצד החתן ה"ה הרב החסיד המפורסם כקש"ת מו"ה יצחק מרדכי 
שליט"א1, והע"ק מצד הכלה ה"ה הרב החסיד המפורסם כקש"ת מו"ה 
ישראל שליט"א2 אחי הכלה תחי' והצדדים מחויבים לפצות הע"ק שלא 

יגיע להם שום הזק וגרם עי"ז. 

דכשר  במנא  לעיל  ומפורש  דכתוב  הא  כל  על  הנ"ל  מהצדדים  וקנינא 
למיקני בי'. 

ג' בטו"ב לחודש אלול תרנ"א לפ"ק  ונגמר לטובה אור ליום  וכ"ז נעשה 
פה"ק סא"ג. 

נאם יחזקאל דוב בה"ר שלום שכנא שפירא 

ונאום אפרים בהמנוח מו"ה ישראל מאיר ז"ל

·  ·  ·

מכתבי הזמנה
מכתב א' 

מהרה"ק רבי ישראל מסדיגורה זיע"א להגה"צ רבי יצחק בענדער זצ"ל3

ב"ה

היחסן  יו"ש  חו"נ  המפורסים  הרה"ח  היקר  ש"ב  לכבוד  ושלום  ברכה 
המופ' והמפו' כש"ת מו"ה יצחק נ"י אבד"ק בענדער

בד' אהלל דבר על כי הגדיל חסדו עמדי והגיעני עת דודים הוא תור כלולת 
בני היקר החתן הנחמד כמר שלום יוסף שליט"א עב"ג הכלה המהוללה 
מ' שיינדיל תחי' בת ש"ב הרה"צ מו"ה ברוך זלה"ה מוויזניצא. והחתונה 
תרנ"ו.  הבע"ל  זה  בקיץ  ומוצלחת  טובה  ובשעה  למז"ט  ד'  ברצות  תהי' 
אמרתי להודיע לכל אוהבי אנ"ש אשר בשמעם קרבת שמחתי יחי לבבם 
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ד'  על  ולהתענג  אתנו  להתעלס  שמחתי  ראש  על  לבוא  כ"ה  את  ואבקש  בשמחתי.  חבל  לקחת 
בימי חדות מעוזינו וישלם לו ד' כפעלו לשוש לדור דורים. ותקותי בחסדי ד' כי משמחתי זאת 
יושפע ויתמשך שפע ברכה והצלחה ושובע שמחות עלינו ועל כבודו ועל כל הנלוים אלי וכאחב"י. 
ונזכה לראות בשוב ד' ציון בב"א. כנפש ש"ב אוהבו דו"ש חפץ באשרו וטובו המצפה לישועת ד' 

הקרובה לבוא. המעתיר בעדו ובעד כלל ישראל ישראל במוהר"ר אברהם יעקב

·  ·  ·

מכתב ב' 
מהרה"ק רבי ישראל מסדיגורה זיע"א להרה"ח רבי  אברהם צבי העניג ז"ל

ב"ה

שלום וברכה והצלחה לכבוד ידידי היקד הנכבד הוו"ח חו"נ יו"ש כש"ת מו"ה אברהם צבי העניג נ"י

בד' אהלל דבר על כי הגדיל חסדו עמדי והגיעני עת דודים הוא תור כלולת בני היקר החתן הנחמד 
והנעים כמר שלום יוסף שליט"א עב"ג הכלה המהוללה מ' שיינדיל תחי' בת ש"ב הרה"צ מו"ה 
ברוך זלה"ה מוויזניצא. והחתונה תהי' אי"ה למז"ט ובשעה טובה ומוצלחת בחודש שבט הבע"ל 
חבל  לקחת  לבבם  יחי  שמחתי  קרבת  בשמעם  אשר  אנ"ש  אוהבי  לכל  להודיע  אמרתי  תרנ"ח. 
בשמחתי. ואבקש את כ"ה לבוא על ראש שמחתי להתענג אתנו ולהתענג על ד' בימי חדות מעוזינו 
וישלם לו ד' כפעלו לשוש לדור דורים. ותקותי בחסדי ד' כי משמחתי זאת יושפע ויתמשך שפע 
ברכה והצלחה עלינו ועל כבודו ועל כל הנלוים אלי ועכאחב"י. ונזכה לראות בשוב ד' ציון בב"א. 
כנפש אוהבו דו"ש חפץ בישועתו והצלחתו המצפה לישועת ד' הקרובה לבוא המעתיר בעדו ובעד 

כלל ישראל.

ישראל במוהר"ר אברהם יעקב

·  ·  ·

מכתב ג' 
מהאחים הרה"ק רבי ישראל מויז'ניץ זיע"א והרה"ק רבי חיים מאנטיניא זיע"א להרה"ח רבי זאב 

האבער ז"ל

בעזה"י ה' לסדר לישועתך קויתי ד' בששו"ן לפ"ק

החוה"ש לכבוד ידידנו הנגיד החסיד איש תבונות מו"ה זאב האבער נ"י

ונהלל לאלקי המערכה, שהגיענו ליום חדות משוש לבנו, כלילת מטע תפארה, ענבי הגפן  נודה 
בענבי הגפן, ה"ה אחותנו היקרה המושלמת מ' שיינדיל תחי', עב"ג החתן המפ' דגול מרבבה נ"י 
שלום יוסף שליט"א, בן ש"ב הרב הצדיק המפורסם בנש"ק מוה"ר ישראל שליט"א מסאדיגורא, 
והחופה תהי' בשטו"מ ביום ב' לסדר ויושע ד' בק"ק ויזניטץ. וזאת הננו להודיע לאנ"ש הידידים, 
שאהבת אבות לבנים יזכרו ויקחו חבל בשמחתנו, וזכות אבותינו הקדושים זצללה"ה יגן עליהם, 

הזמנת הרה''ק רבי ישראל מסדיגורה זיע''א לחתונת 
הרה''ק רבי שלום יוסף זיע''א עם בת הרה''ק רבי ברוך 

מוויזניץ זיע''א

הזמנה מהאחים הרה''ק רבי ישראל מויז'ניץ זיע''א 
והרה''ק רבי חיים מאנטיניא זיע''א

הרה''ק רבי שלום יוסף זיע''א בכנסייה הגדולה השנייה חותמת הקלויז בעיר טשערנאוויטץ

�
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שמשמחה הזאת יהי' נשפע עליהם שפעי הצלחות ושובע שמחות.

כחפץ לבבנו הדו"ש וטובתם כה"י ומצפים לישועת ד' במהרה.

הק' ישראל בהה"צ מוהר"ב זצללה"ה

הק' חיים בהה"צ מוהר"ב זצללה"ה

·  ·  ·

כתב התחייבות מהרה"ק רבי ישראל מויז'ניץ זיע"א
מודה אני החו"מ בח"י דלמטה שתעיד עלי כמאה עדים כשרים ונאמנים, 
שאנכי הח"מ מחייב א"ע בקאג"ס במעכשיו ובכאוהיו"מ לדעת רז"ל עפ"י 
דתה"ק, ובלב שלם ונפש חפצה, לשלם לכ"ק מחו' וש"ב הרה"צ הק' מו"ה 
תחי'  שיינדיל  מ'  אחותי  של  המזונות  בעד  מסדיגורא,  שליט"א  ישראל 
ובעלה הרב מו"ה שלום יוסף שליט"א, סך עשרים רייניש לחודש, היינו 
התשלומים  והתחלת  רייניש.  ששים  ביחד  חדשים  שלשה  בכל  לשלם 
עשר  שנים  כלות  עד  הבע"ל  אדר  ר"ח  מן  מתחיל  הנ"ל  המעות-חודש 
ששים  סך  חדשים  שלשה  בכל  התשלומים  סדר  ויתנהג  רצופים,  שנים 
מרצוני  בינינו  נעשה  אשר  הפשר  כפי  חלקי  על  שעלה  כפי  כנ"ל,  ריי"ש 
הטוב ובחיוב גמור, כדי לפטור את אבי הרה"צ זלה"ה מהכתב התחייבות 
שנתן למח' הרה"צ שליט"א מסא"ג בחי"ק. וכל זה נעשה בקאג"ס ובחיוב 
גמור ובכאוהיו"מ לדעת רז"ל ובבד"ח ובמעכשיו ובכל יפוי כח שבעולם 
ובביטול מודעות ופע"מ, ושום טענה בעולם לא יועיל לגרוע כח שט"ח זה 

ויד בעהש"ט על העליונה, ודלא כאס' ודלא כט"ד.

וע"ז באעה"ח היום יום ב' ער"ח אדר שנת תרנ"ח לפ"ק

פה וויז'ניץ יע"א

הק' ישראל בהה"צ מוהר"ב זצללה"ה

·  ·  ·

בכמה ספרי קודש נרשם דמי קדימה                 
ע"י הרה"ק רבי שלום יוסף זיע"א

א. ספר יצחק ירנן בשנת תרנ"ג, בהיותו בן י"ד ביחד עם אביו הק' מופיע: 
גם עט"ר בני אדמו"ר שליט"א ה"ה הרה"ק ר' אהרן שליט"א והרה"ק ר' 
שלום יוסף יקחו אי"ה ב' ספרים בעת יצאו מהדפוס בהמחיר אשר יושת 

עליהם מבעל המחבר.

ובאתי עה"ח יום ג' שמות ט"ו טבת דהאי שתא תרנ"ג סאדאגורא. יעקב 
לעווין שו"ב דפה 

ב. ספר אבני זכרון ביום ד' י"א טבת תרנ"ד, ביחד עם אביו הק' מופיע: 
גם עט"ר כ"ק הה"צ ר' שלום יוסף שליט"א בן אדמו"ר שליט"א הבטיח 
להמכ"ז כאשר יצא אי"ה ספרו לאור יקח גם הוא אי"ה עקסמפלאר אחד 
במחיר אשר ישית עליו בעהמ"ח. ובעה"ח בפקודת הקודש שלמה שו"ב 

דפה סאדאגורא

הק'  אביו  עם  ביחד  תרס"ו,  טבת  י"א  ב'  ביום  חכמים  משנת  ספה"ק  ג. 
יקח איה"ש ספר א'  יוסף שליט"א  ר' שלום  מופיע: גם עט"ר כ"ק הרב 
יום הנ"ל התרס"ו פה סא"ג מענדיל  ונתן מעו"ק בעה"ח  בצאתו מבה"ד 

שלמה איסונזאהן.

·  ·  ·

רבי אהרן  ביחד עם אחיו הרה"ק  זיע"א  יוסף  רבי שלום  היו הרה"ק  גם 
מסדיגורה זיע"א גבאים הראשים בחברת ש"ס בעיר סאדיגורא, וגם נשמר 

מסמך נדיר על זה משנת תרס"ו.

נשיאותו בטשערנאוויטץ
אחרי נישואיו נשאר לגור בעיר סאדיגורא, עד שלאחר פטירת אביו הרה"ק 
טשערנאוויטץ,  הסמוכה  בעיר  לגור  עבר  זיע"א  מסדיגורה  ישראל  רבי 

דמי קדימה באחד הספרים

מכתב אודות גבאות בעיר סאדיגורא

רבוה"ק זיע"א בחתונת נכד הרה''ק רבי שלום יוסף זיע''א בעיה''ק ירושלים

חותמת הרה''ק רבי שלום יוסף זיע''א 



י

ושם פתח את חצר קדשו כאשר חסידים רבים מסתופפים בצילו.

פרסומו כחכם ופיקח מופלא הביא רבים לשחר לפתחו להתייעץ ולהתברך מברכות פי קדשו, כאשר הם מקבלים תמיד תשובות נבונות ומחכימות. כל 
ימיו הצטיין בחריפותו הרבה ובכח זכרונו המופלא, כמו כן ידוע עליו כי נהג בהסתר ובהצנע לכת 

ולא גילה את מסתריו, עסק רבות בתורת ה"קבלה" ועלה ונתייגע בעבודת ה' מתוך סיגופים.

נשמר תיעוד מביקור הרה"ק רבי חיים מאיר מויז'ניץ זיע"א ט"ו שבט תרצ"א אצל דודו הרה"ק 
הראשון  מחזור  היומי  דף  הש"ס  סיום  לכבוד  טשערנאוויטץ,  בעיר  זיע"א  יוסף  שלום  רבי 

שהתקיים בבית מדרשו.

מספר ר' יצחק סלמון הי"ו, בימיו היה ידוע בבריאותו הלקויה, ולא כל העיתים היה באפשרותו 
לקבל את עדת צאן מרעיתו לעצה ולברכה, אולם חסידיו היו יודעים שבזמנים שהיה אפשר 
לגשת אליו, הברכות היו מתגשמים במלואם, ראו אצלו ישועות גלויות ופלאיות, אמרו עליו 

ככל היוצא מפיו יעשה, ופעלו אצלו ישועות שלא כדרך הטבע.

·  ·  ·

הסתלקותו
הרה"ק רבי שלום יוסף זיע"א נסתלק ביום כ"ח שבט תרצ"ו, וכבוד גדול עשו לו במותו, בעיתון 
'דאס יודישע ווארט' שהופיע בעיר טשערנאוויץ מופיע: ביום חמישי בלילה ]כ"ח שבט[ נפטר 
רבי  האדמו"ר  של  השני  בנו  היה  האדמו"ר  מסאדיגורא,  האדמו"ר  פרידמאן  יוסף  שלום  רבי 
ישראל מסאדיגורא, היה מפורסם בצדקותו ובפרישות כאדם גדול ואיש קדוש. הלוויה התקיים 
ביום שישי, השתתף קהל ענק ובראשם האדמו"ר מבאיאן ]הרה"ק רבי מנחם נחום מבאיאן 

זיע"א[ וכל האדמורי"ם ורבנים מעיר טשערנאוויץ.

מנוחתו כבוד בבית החיים בעיר טשערנאוויץ, ואהל נבנה על קברו שעומד עד היום הזה.

·  ·  ·

להרה"ק רבי שלום יוסף זיע"א והרבנית שיינדיל ע"ה נולדו ג' ילדים. א. בנם 
ר' חיים ברוך ז"ל נולד בעיר סאדיגורא בשנת תר"ס, התחתן עם בת הרה"ג 
לארה"ק  עלה  תרצ"א,  בשנת  מאייזענשטאדט  ז"ל  הירשלר  יהודה  רבי 
וחמש  שמונים  בגיל  נפטר  חיפה,  בעיר  משכנו  את  וקבע  תרצ"ד,  בשנת 
ביום כ"א חשון תשמ"ו, ומנו"כ בעיר חיפה. ב. בתם מרת חוה הי"ד, נולדה 
בסביבות שנת תר"ס בעיר סאדיגורא, התחתנה עם הרב אבנר ברק ע"ה, 
כאשר אביה העתיק את מקום מושבו לטשערנאוויטץ הלכה אחריו, בימי 
אשר  ווארחיווקא  לכפר  ע"ה,  שיינדיל  הרבנית  אמה  עם  גלתה  המלחמה 
באמצע  המשפחה,  בני  עם  יחד  במגיפה  נסתלקה  ושם  בטרנסניסטריה, 
שנת תש"ב. ג. בנם ר' אברהם יעקב הי"ד, גם הוא נלקח לכפר ווארחיווקא 
ביום  המשפחה,  בני  יתר  עם  במגיפה  נסתלק  ושם  בטרנסניסטריה,  אשר 
כ"א כסלו תש"ב, אמם הרבנית ע"ה נפטרה ביום י"ח שבט תש"ב, הי"ד. 
הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מקאסוב זיע"א הקים מצבה על מקום 

קבורתם אבל במשך המלחמה נהרסו ע"י הנאצים ימ"ש.

מסמך אודות גבאות בעיר סאדיגורא

עיתון אודות פטירת הרה''ק רבי שלום יוסף זיע''א

מצבת קדשו בעיר טשערנאוויטץ טבלה בתוך האהל שנכתב בטעות תאריך אחר לפטירתו
ר' חיים ברוך ז''ל בילדותו 

בעיר סאדיגורא



יא

מסע הקודש של הרה"ק רבי מרדכי שלום יוסף מסדיגורה זיע"א לאיירופא
אדר א' – ניסן תשי"ד

►   •  ◄

►   •  ◄

►   •  ◄

►   •  ◄

►   •  ◄

המודיע י''ב אדר א'

שערים ט' אדר א'



יב

►   •  ◄

►   •  ◄

מכתב רבי לוי פיק ז''ל לרבי שלמה שיינפעלד ז''ל

מכתב להרב מרדכי שרגא בוימנגער ז''ל

הרה''ק רבי מרדכי שלום יוסף זיע"א בהגיעו לאנטווערפען



יג

►   •  ◄

►   •  ◄

►   •  ◄

מכתבו של רבי שלמה ז''ל להרה''ק רבי מרדכי שלום יוסף טיוטא ממכתבו של רבי שלמה שענפעלד ז''ל
זיע''א

מכתבו לרבי שלמה שענפעלד ז''ל



יד

►   •  ◄

כאמור לעיל באריכות וכיוצא מבין שורות 
זיע"א  מסדיגורה  הרה"ק  הגיע  המכתבים, 
כ"ח  פקודי  ג'  ביום  לאנדאן  הבירה  לעיר 
אדר א' תשי"ד, כמו שרשם לעצמו בכתי"ק: 
ללונדון  מאנטורפן  כלומר  ללונדון  ומשם 

.3.3.54

צהלי ורוני יושבת לאנדאן כי גדול בקרבך, 
בכלל  רוז'ין  חסידי  של  ההרגשה  היה  זה 
וחסידי סדיגורה בפרט שזכו לביקור חיזוק 
יוסף  שלום  מרדכי  רבי  מהרה"ק  מרומם 
מהאוירון  ברדתו  בעיר,  זיע"א  מסדיגורה 
ומשם  וחשוב,  גדול  ציבור  פניו  את  קבלו 
הפנים,  מקבלי  בלוויית  העיר  לתוך  נסע 
בבית  היה  היל  בסטאמפארד  האכסניא 
מחשובי  ז"ל  שלאף  חיים  רבי  הרה"ח 
להיות  זכה  שביתו  בעיר  באבוב  חסידי 
רבי  הרה"צ  אחיו  בן  צדיק,  של  אכסניא 
אשר  מלאנדאן,  שליט"א  שלאף  יחזקאל 

בילדותו,                                                                                                                                          עוד  שהיה  מהביקור  העז  הרושם  בזכרונו  חקוק  עדיין 
מספר שזוכר איך חסידי רוז'ין הגיעו לבית האכסניא ובדחילו ורחימו 
עוד  היו  הנכנסים  בין  כאשר  פנימה,  לקודש  נכנסו  גדולה  בהכנעה 
הישישים הרה"ח המופלג הישיש רבי אהרן שיינפעלד ז"ל והאחים 
הרה"ח רבי בן ציון ורבי משה בודעשעווסקי )ביוד( ז"ל, ועוד רבים 

וחשובים. 

שבת קודש פרשת פקודי התקיימו התפילות ועריכת השולחן הטהור 
רבי  הגה"צ  של  בוקאווסק  המדרש  בבית  קודש,  שבת  וביום  בליל 
מחסידים  ענק  קהל  בהשתתפות  זצ"ל,  פינטער  שמעלקא  שמואל 

ואנשי מעשה.
►   •  ◄

בעיתון 'שערים' בארה"ק ביום ב' אדר ב' תשי"ד הופיע מודעה בזה"ל:

האדמו"ר מסדיגורה-פשמישל הגיע לביקור בלונדון

מרדכי  ר'  הרב  )פשמישל(  מסדיגורה  האדמו"ר  )סט"א(   5 לונדון 
הגיע  באירופה  קצר  לביקור  ישראל  את  שיצא  פרידמן,  יוסף  שלום 

לכאן לביקור פרטי.

►   •  ◄

גם בעיתון 'יידישע פאסט' שיצא לאור בלאנדאן 
הופיע מודעה ביום כ"ג אדר א'  בזה"ל מתורגם 

מיודיש ללשון הקודש:

האדמו"ר מסדיגורה מגיע ללאנדאן

האדמו"ר  הסכים  וחסידים,  רבנים  הזמנת  שע"פ  הודעה  קיבלנו 
מסדיגורה הרה"צ רבי מרדכי שלום פרידמאן לשהות אצלנו בפרשת 
פקודי, בית האכסניא אצל ר' חיים שלאף, שבת פ' פקודי יהיה אצל 
הרב פינטער, האדמו"ר נין למרן הסב"ק מרוז'ין זיע"א, מנהיג האגודת 

ישראל, וחבר מועצת גדולי התורה בארץ ישראל.
►   •  ◄

הרה"ק  הגיע  היל  סטאמפארד  בשכונת  שבוע  של  ביקור  לאחר 
מסדיגורה זיע"א לשכונת גאלדיס גרין בלאנדאן, בית האכסניא היה 
אצל הרה"ח רבי יהושע מאיר פרישוואסער ז"ל, כמו"כ הלך אז לבקר 

אחותו מרת נעמי ע"ה בתו של הרה"ק רבי אהרן מסדיגורה זיע"א.

ועריכת  התפילות  התקיימו  ב',  אדר  ח'  ויקרא  פרשת  קודש  שבת 
השולחן הטהור בבית מדרשו של הגה"צ רבי אלחנן האלפרין זצ"ל 

בעיר. 

ביום ג' פרשת צו י"א אדר א' המשיך המסע לאור קריאת החסידים 

יידישע פאסט כ''ג אדר א' 

בכניסה לבית מדרשו של הגה''צ רבי אלחנן האלפרין זצ''ל 
בלאנדאן, רואים רבי שלמה גערטנער ז''ל, רבי בן ציון ביוד 

ז''ל, ורבי בנימין שימל ז''ל נשיא בית המדרש
 ]התודה לר' רפאל ביוד הי''ו[

שערים ב' אדר ב'



טו

רבי חיים שלאף ז''ל עם רבו הרה''ק רבי שלמה מבאבוב זיע''א 
רשיון כניסה למדינות אנגליה ושווייץ בשנת תשי''ד בדרכון של הרה''ק 
רבי מרדכי שלום יוסף זיע''א ]התודה להרה''ח רבי יוסף רוט שליט''א[ 

לעיר מאנטשעסטער שבאנגלאנד.
►   •  ◄

בעיתון של אגודת ישראל בלאנדאן 'יידישע 
פאסט', מופיע ביום עש"ק ז' אדר ב' תשי"ד 
בלשון  הביקור  אודות  ארוכות  כתבות  שני 
הדברים  תמצית  כאן  נביא  ואנגלית,  יודיש 

בלשון הקודש:

שבוע  בלאנדאן,  מסאדיגורא  האדמו"ר 
שעבר הגיע רבי מרדכי שלום יוסף פרידמאן 
שעכשיו  מסאדיגורא  האדמו"ר  שליט"א 
ללאנדאן,  באייראפע,  ביקור  באמצע 
האדמו"ר חבר במועצת גדולי התורה, ופעיל 

לכל קדושי בית ישראל. 

הגיע מאנטווערפען וממשיך לציריך וצרפת. 

נגד  הגולה  מיהודי  לתמיכה  מגיע  האדמו"ר 
בנות  נגד  נוראה  גזירה  בנות',  'גיוס  גזירת 
לשנתיים  לצבא  ילכו  אם  שאפי'  ישראל, 
מגדלי  גזירת  על  וגם  שהלכו.  כמו  יחזרו  לא 

חזירים בארץ ישראל, ע"כ.
►   •  ◄

ביום כ' אדר ב' תשי"ד עזב הרה"ק מסדיגורה 
לעיר  בנסיעתו  והמשיך  לאנדאן  את  זיע"א 

ציריך שבשווייץ, בכתי"ק שרשם לעצמו כתב: ואח"כ לונדון בריסעל 
ציריך 3.25.1954

לעת עתה לא מצאנו שום מידע על השתלשלות הדברים של חלק הזה 

מהביקור, רק בעיתוני הזמן כתוב שנסע 
רק  קצר,  לביקור  צרפת  למדינת  גם  אז 
שטרנגר  משה  רבי  הרה"ח  שהמשב"ק 
ז"ל גר לתקופה בשווייץ והאכסניא היה 
ברייש  יעקב  מרדכי  רבי  הגה"צ  בבית 

זצ''ל אב''ד ציריך.
►   •  ◄

והתעלות  חיזוק  של  חודשיים  לאחר 
לתושבי איירופא חזר הרה"ק רבי מרדכי 
ב'  ביום  זיע"א  מסדיגורה  יוסף  שלום 
ניסן תשי"ד, למעון קדשו בארה"ק בעיר 
תל אביב, וכך הסתיים הביקור המרומם, 
תושבי  כלל  על  עז  רושם  השאיר  אשר 
שרשם  בכתי"ק  החסידים.  איירופא 
לת"א  חזרה  ומציריך  כותב:  לעצמו 

בסנוס אייר 4.5.1954.
►   •  ◄

יידישע פאסט ז' אדר ב' 

◄ בזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה ►
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שמחת החתונה ש_ל הרה"צ רבי פנחס ביבערפע_לד זצ"_ל 
חתן הרה"ק רבי צבי ארי' מז_לאטיפו_ל זיע"א

ל"ג בעומר תש"ו 

אנ"ש  חגגו  עילאה  ובחדוה  רבה  בשמחה 
חסידי ואוהדי בית רוז'ין את שמחת החתונה 
פנחס  רבי  הרה"צ  החתן  של  הגדולה 
רבי  הרה"ג  בן  מינכן  אב"ד  זצ"ל  ביבערפעלד 
עב"ג  בבערלין  הישן  ביהמ"ד  רב  זצ"ל  חיים 
הכלה הרבנית מלכה ע"ה בת הרה"ק רבי צבי' 
ל"ג  ביום  שהתקיימה  זיע"א  זלאטיפול  ארי' 
בעומר תש"ו באולם באב"ד בעיה"ק ירושלים 
בהשתתפות רבוה"ק לבית רוז'ין זיע"א וגדולי 

ישראל זיע"א.

ליומי  החתונה  שמחת  זמן  נקבע  בראשונה 
דניסן שנת תש"ו אמנם עקב האבל על פטירת 
הדוד הרה"ק רבי נחום מרדכי מטשארטקוב 
זיע"א אשר נסתלק ביום ח"י אדר ב' נדחתה 
החתונה ליום ל"ג בעומר בשנה ההוא. מסופר 
חיים  מיכאל  רבי  הרה"צ  שאל  בהזדמנות  כי 
טשארטקוב  אב"ד  שליט"א  ביבערפעלד 
דאז,  הכלה   – ע"ה  הרבנית  אמו  את  לאנדאן 
לסיבת דחיית החתונה הלא הרה"ק רבי נחום 
מרדכי זיע"א היה סך הכל דוד של הכלה ואף 
ישב  לא  כלל  הקרובה  המשפחה  מבני  אחד 
הרה"ק  א"ח  הרבנית  שאמה  מכיון  שבעה 
רבי צבי ארי' זיע"א נפטרה כבר בשנת תש"ג, 
אמרה בפשטות: פשוט לא היו יכולים לשמוח 
היה  פשוט  וממילא  פטירתו  על  צער  מרוב 

שנדחה החתונה.

לפנינו מכתב הזמנה מהרה"ק רבי נחום 
מרדכי מטשארטקוב זיע"א וגיסו – אבי הכלה 

– הרה"ק רבי צבי ארי' מזלאטיפול זיע"א 
להרה"ג רבי יואל פינק ז"ל בארה"ב בזה"ל: 

ב"ה

החסידים  הנאהבים  שלומנו,  אנשי  כבוד  אל 

עליהם  ה'  וחסד  צדקה  ורודפי  מעשה  אנשי 
פינק  יואל  ר'  הרה"ג  מוה"ר  כש"ת  יחי', 

שליט"א!

אחדש"ה נודה לד' בכל לבב על כל תגמולוהי 
הכלה  כלולת  לתור  והגיענו  שהחיינו  עלינו 
אחותי  בת  היא  תחי',  מלכה  מרת  המהוללה 
ובני שליט"א,  ז"ל  הרבנית הצדקת מרת חוה 
ויראת  בתורה  המופלג  החתן  גילה  בן  עם 
ה"ר  הרה"ג  בן  שליט"א,  פנחס  הרב  שמים 

חיים ז"ל, ביבערפעלד.

חבל  לקחת  יחי'  אנ"ש  את  משחרים  ואנו 
בשמחתנו ולשוש אתנו משוש ביום המיועד, 
ברצות השם, אשר אותו נודיע ביחוד, ויתן ד' 
וברכה,  חיים  שפעת  יושפע  הלזו  שמשמחה 

עלינו ועל אנ"ש ועל כלל ישראל.

בזמננו,  האמיר  היוקר  כמה  עד  ידוע  והנה 
לצרכי  נחוצים  סכומים  ואיזו  בארצנו,  ובפרט 
חתונה בזמן הנוכחי, להמציא להזוג בית דירה, 

רהיטים, הלבשה וכו'.

והנה ידידנו הרה"ג החסיד מוה"ר ר' יואל פינק 
שליט"א נשאו לבו, ונדבה רוחו לקבל עליו את 
הטורח לבקר את אנ"ש לקבל אותם תרומת 
ואנו  דרשה,  מתנת  בתור  לבם,  ונדבת  ידם 
יפות,  פנים  ובסבר  בכבוד  לקבלהו  מבקשים 

כיאות.

וכל המשתתפים בענין חשוב כזה, יגן ד' בעדם, 
וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, ויזכו 

לראות נחת וגדולה ביוצאי חלציהם.

כעתירת דורשי שלומם וטובתם כל הימים.

נחום מרדכי במוה"ר ישראל זצ"ל 

צבי ארי' במוה"ר מרדכי יוסף זצ"ל

לפני החתונה הגיע הרה"ק רבי צבי ארי' זיע"א 
מהוסיאטין  ישראל  רבי  הרה"ק  ש"ב  לבית 

הזמנת רבוה''ק זיע''א לחתנת הרה''צ רבי פנחס 
ביבערפעלד זצ''ל

רבי יהושע צפת ז''ל עם הרה''ק רבי שלמה מטשארטקוב 
זיע''א
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שאל  החתונה,  לשמחת  אותו  להזמין  זיע"א 
הרה"ק רבי ישראל זיע"א כמה זמן הכלה הולך 
להתענות, אמר בעז"ה כל היום, אמר הרה"ק 
רבי ישראל זיע"א בלש"ק: מיין מלכה'לה קען 

נישט אזוי לאנג פאסטען.

בני  שניסו  ז"ל  הסל  פייבל  ר'  הרה"ח  סיפור 
משפחתו של הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין 
מחמת  לחתונה  מלבוא  אותו  להניע  זיע"א 
חולשתו הרבה בה היה שרוי באותו זמן. הוא 
כשעמדו  לפתע  הגיב.  ולא  לדבריהם  הקשיב 
ומתוכה  מונית  נעצרה  החופה  את  לערוך 
יצא הרה"ק מהוסיאטין זיע"א באומרו: "מיין 
הרשלי מאכט חתונה און איך וועל נישט זיין"

כאמור לעיל שמחת החתונה התקיימה ביום 

הרה"ק  התכבד  קידושין  בסידר  בעומר,  ל"ג 
זיע"א, עדי קידושין היו,  רבי אליעזר מויז'ניץ 
הרה"ק  משב"ק  ז"ל  העניג  יעקב  רבי  הרה"ח 
ה'אביר  זיע"א  מסדיגורה  יעקב  אברהם  רבי 
יעקב', והרה"ח רבי יהושע צפת ז"ל מחשובי 

חסידי טשארטקוב. 

הרה"ק  קדישא  הסבא  בהחתונה,  השתתפו 
רבי  הרה"ק  זיע"א,  מהוסיאטין  ישראל  רבי 
רבי  הרה"ק  זיע"א,  מראחמיסטריווקא  דוד 
אברהם  רבי  הרה"ק  זיע"א,  מויז'ניץ  אליעזר 
מרדכי  רבי  הרה"ק  זיע"א,  מסדיגורה  יעקב 
הכלה  אבי  זיע"א,  מסדיגורה  יוסף  שלום 
זיע"א,  מזלאטיפול  ארי'  צבי  רבי  הרה"ק 
רבים,  ועוד  ז"ל,  קאליש  שלמה  רבי  הגה"ח 

וטשערנאביל  טשארטקוב  חסידי  הרבה  וגם 
ואי אפשר לפרטם כי רבים. 

נראה  זיע"א  מויז'ניץ  אליעזר  רבי  הרה"ק 
השני.  לצד  פניו  את  מפנה  מהתמונות  באחד 
בערל  ר'  הרה"ח  סיפר  הדבר,  סיבת  על 
רבי  הרה"ק  הבחין  זו  שבחתונה  ז"ל,  וולצער 
אליעזר זיע"א לפתע באישיות ציונית שהכירו 
והתנכל  לויזניצא,  עוד מבוקובינא. הלה הגיע 
למען  הרה"ק  של  התורתיות  לפעולותיו 
נכנס  ואף  ישראל,  ואגודת  החרדית  היהדות 

לישיבה להשמיע את דעותיו המסולפות.

"אסור  והגיב:  הרה"ק  נזדעזע  בו,  בהבחינו 
להסתכל בפני אדם רשע", ומיד הפנה את פניו 

לכיוון הנגדי וכך ישב עד עוזבו את המקום.

שמ+חת בי+ת צ+דיקי+ם

הרה''צ רבי פנחס ביבערפעלד ז''ל

הרה''ק רבי צבי ארי' מזלאטיפול זיע''א 
מזמין להחתונה

תעודת הנישואיןמז''ט מבית המדרש לב תל אביב

מז''ט מקלויז טשארטקוב בעיה''ק ירושלים

הרה''ק רבי ישראל מהוסיאטין זיע''א והרה''ק רבי אברהם יעקב 
מסדיגורה זיע''א בדרך להחתונה רואים פע''ח תוניא העשיל ז''ל רבי 

שלמה קאליש רבי שלמה שרייבער ור' דוד משה מרזל ז''ל

רבוה''ק זיע''א בשמחת החתונה עם רבי דוד מרחאמיסטריווקא זיע''א 
ורבי אליעזר מויז'ניץ זיע''א
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בהמשך לפרקי מבוא שנכתבו חודשים האחרונים, נמשיך עם עוד פרק מבוא בסיפור והשתלשלות מאסר מרן הסב"ק מרוז'ין 
זיע"א, הפעם על השתתפותם של צדיקי וגדולי הדור בצערו של מרן הסב"ק מרוז'ין זיע"א על גורל שבתו בבית המאסר, 

מתחילת העלילה לפני מאסרו עד לאחר יציאתו לפליטה גדולה.

•  מבוא  –  פרק שלישי  •

בית הכלא בעיר קיוב

שייכות מרן הסב''ק מרוז'ין זיע''א עם צדיקי דורו מתוך 
דפי הארכיון
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מכתב א'
לכב' מערכת "ירחון בית רוז'ין" 

שליט"א
תמוז  מחודש  כ"ה  גליון  לידי  הגיע 
תשפ"ב ואני מלא התפעלות מהירחון 

הנפלא.
בגליון  הכתבות  על  הערות  מספר 

הנ"ל:
א.       בכתבה העשירה על ה"חתונה 
כתבה  וגם  מכתב  הבאתם  הגדולה" 
שניהם  אך  בגרמנית,   – מהעיתונות 
מוקטנים כך שבקושי גדול מאד ניתן 
לקרוא את התוכן . פקסימיליות כאלה 
ערכם  אלא  לקישוט  נועדים  רק  לא 
בעיקר בתוכן למי שמעוניין בזה. כמו 
כן מן הראוי לציין מקור מדוייק )שם 

העיתון בגרמנית ותאריך(
ב.      הכתבה המזעזעת והמצוינת על 
ניסיונות ההצלה בזמן השואה. בפרט 
יהושע  אברהם  רבי  הרה"צ  משפחת 
העשיל אדמו"ר ממזיבוז' זצוק"ל הי"ד. 
פעילותו  על  אור  שופכים  המסמכים 
של חיים ישראל אייז ז"ל וגם שם יש 

למסמכים ערך בל ישוער. 
מספר  מציינים  אתם  ג.      בטעות 
רבי  של  שבתו  הכתבה,  בתוכן  פעמים 
בין  אינה   , תליט"א  גיטל   - שמואל 
החיים – אך ברוך השם היא גרה היום 

בלייקווד, ארה"ב. 
ד.      סיפור ההצלה של הרב פיינער 
שתחי',  מתוארים  גיטל  ובתו  זצ"ל 

מאיר  לוטננט  של  בספרו  יפה 
 Lieutenant   בירנבוים
 Birnbaum: A Soldier’s Story:
 Growing Up Jewish in
 America, Liberating the D.P.

  ,Camps
בברכה נאמנה

אליעזר רוזנפלד
מכתב ב'

שלום וברכה,
הפועלים  אבירים,  שיח  מכון  לחו"ר 
גדולות ונצורות למען כבוד צדיקי בית 

רוזין המעטירה.
לחצר  בהקשר  אמרים  בקוצר  והנני 
ראיתי  טשערנוביץ.  בעיר  סדיגורה 
בכרך משניות סדר נשים טשערנאוויץ 

תר"ג עם חותמת מעניינת.
מאטיל  אלטמאן  זלמן  קרעמיר  יוסף 
פה  מס"ג   מקלויז  גבאים  ריינער 

טשערניוויץ.
אין לי מושג האם אלו אישים מוכרים 
בחצרות בית רוזין סדיגורא. והאם הם 
מרדכי  הכנסת  של  בחצר  גבאים  היו 
יוסף  שלום  ר'  הרהק  של  בחצרו  או 
האור  של  בנו  טשרנוביץ  מסדיגורא 
ישראל מסדיגורא שאף טמון ברגביה 
לסדיגורא  הסמוכה  טשרנוביץ  של 

והנני מצרפה בזה.
שתזכו  ומבורכת  טובה  שנה  בברכת 
להמשיך ולהפיץ רבות בשנים מזיוום 
גופא  בריות  מתוך  הצדיקים  של 

ונהורא מעליא.
מנאי,

אהרן בן משה ג.

מכתב ג'
שלום רב,

תודה רבה על הגליון הנהדר היצא 
לאור מדי חודש בחודשו

בגליון ל"א על יו"ט חנוכה וחודש טבת, 
על  מרבוה"ק  קודש  ניגוני  הבאתם 
יו"ט חנוכה, ובתוכם גם ניגון מהסבא 
קדישא מרוז'ין זיע"א, על מזמור שיר 
חנוכת הבית, תנועה שהתפרסם מאוד 

לאחרונה. 
רבי  מהגה"צ  הקלטה  כאן  מצרף  אני 
חיים ביק זצ"ל אבד"ק מעז'יבוז', ששר 

אותו תנועה על מעוז צור. 
עוד הפעם רב תודות על גלוי הנסתרות 
של רבוה"ק, חזקי ידיכם ותעלו מעלה 

מעלה.
בברכה מרובה,

אלימלך ב.

מכתבים למערכת
למערכת הגיעו תגובות רבות מאת הקוראים החשובים ובו הביאו הערות והארות. נביא כאן רק חלק מהמכתבים, ובעז"ה בעתיד נביא עוד 

מכתבים ותגובות, ותודתינו לכל אחד ואחד שהקדיש מזמנו היקר ושלח את דברו, וזכות הרבים תלוי בו ותגן עליו בכל מילי דמיטב.

חותמת קלויז סאדיגורא בעיר טשערנאוויץ
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