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א : 1חלק מס ' ש "ס רשימה תנ"ך  רשימת להלן

קדמונים החוגים  מכל ישראל מגדולי  ופוסקים שו"ת
גדולי  החסידות גדולי  אחרונים   ראשונים 
ספרים  דורינו גדולי   הספרדים  גדולי   ליטא 
פאה שער , גילוי של הגדול איסור  על שעוררו

מקומות . מראה 146 – זרה ועבודה נכרית
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ה: 130חלק  רשימת  ה ' חלק  צדיקים  של  ספרן 
הקודם  הדור  וגאוני  ומגדולי מדורינו, צדיקים  אדמורי"ם 
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ספר
צדיקים של ספרן

נפתחים  ספרים  חמישה 

'א חלק 

:1 מס ' מגדולירשימה  ופוסקים שו"ת ש "ס תנ"ך רשימת להלן
גדולי  אחרונים   ראשונים   קדמונים  החוגים מכל ישראל 
ספרים  דורינו גדולי   הספרדים  גדולי  ליטא  גדולי  החסידות
– זרה  ועבודה  נכרית פאה  שער, גילוי של הגדול איסור  על  שעוררו 

מקומות. מראה  146

בשער
עשהדה או אשר החסד כל  על אהללנו, רבי  ובתו בפי , מאוד ה'

שפורסמו זכינו  ב "ה   ועתה , ביהמ"ד, מיושבי  חלקנו  שש עמנו,
לספרי שקדמו  הצניעות, אוצרות של  ספרי 400מ למעלה
 ה אשר   והמשיח " "הצניעות בש לאור שהוצאנו  אחרוני
אשר  ישראל גדולי  המה ה  לב חכמי  ראוהו  עמדי  כמוס  בעודנו
ברכת עלי  האצילו  וג ויהללוהו .  לטובה עיניה עליו  שמו
יעלו אלו וספרי דתתקבל, מילתא  דאימא  רעוא דיהא הטהורה
במצוה  לזכות ,וברצו באהבה  חכמי תלמידי של  שלחנ על
"על  כמו  לרע "ואהבת של עשה המצוות  לקיי הלזו הגדולה
על  ובפרט  הצניעות של המצוות על ישראל לכלל הודעה  ידי 
עליו רבינו שמשה תוכחה, של עשה מצות שהיא  הנכרית, הפאה
וכמו ישראל,  ע את הוכיח  שבה דברי סדר כל סידר,  השלו

ה'. בפרק כתב  הישר  קב בעל הקדוש שהמחבר   רואי שאנו 

צו גיוס לאבד ע"ז מארצינו - לקיים "להעביר גילולים מן הארץ", 
ֱאַמר  ּנֶ ד ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים... ׁשֶ ה ִהיא ְלַאּבֵ כמו שפסק הרמב"ם: "ִמְצוֹות ֲעׂשֵ
ד  ַאּבֵ ּנְ דּון... ובארץ ישראל מצווה לרדוף אחריה עד ׁשֶ ַאּבְ ד ּתְ ַאּבֵ
ַההּוא',  קֹום  ַהּמָ ִמן  ָמם  ׁשְ ֶאת  ם  ְדּתֶ 'ְוִאּבַ אותה מכל ארצנו... שנאמר 

בארץ ישראל אתה מצווה לרדוף אחריהן"... )הלכות עכו"ם פ"ז, ה"א(.

לטלפון:  להתקשר  זרה  עבודה  לביעור  למלחמה  להצטרף  שרוצה  מי 
0527-65-1911  - לקבלת ספרים בחינם נגד עבודה זרה, ולהזמנת 
כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, לדרשות פומביות נגד העבודה של 
הפאות הבאות מהודו נא להתקשר: 0527-65-1911 - הרשות נתונה 
ומצוה לכל מי שברצונו להדפיס קטעים מהספר הזה או כל הספרים 
בכל לשון שהוא בכל מדינה ומדינה, כדי להרבות תורה ויראת שמים 

בעולם, ולעורר לבות אחינו בני ישראל לתשובה שלימה.

במעמד השפת  זי"ע  מאוטווצק  בונם  רבי שמחה  הרה"ק 
אמת, הזהיר 50 שנה לפני השואה שאם ילכו בפאה יבוא 

גוי וישמיד היהודים.

ועד לביעור עבודה זרה מארצנו
לדבוק בדרכו של אברהם אבינו ע"ה,

שמסר נפשו על ביעור עבודה זרה )ראה שבט מוסר פנ"ב( 0527-65-1911
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צדיקים של א 'ספרן חלק 4

כמו  לרע ואהבת מצות לקיי אפשר  אי
ועונש שכר עני לחבירו  מודיע  לא   א

הישרכתב קב  הקדוש ה ')בספר כמו(פרק  לרע ואהבת לשונו : וזה
ה) ו , לברכה(דברי  זכרונ רבותינו  אמרו ד'), , קדושי פרשת ,כהני (תורת

יותר, אהבה  ל ואי שבתורה . גדול כלל שהוא הפסוק, הוא  זה
,ועוו חטא  איזה  שעושה  ישראל, באחיו  מגונה דבר  האד כשרואה 

להוכיחו  שצרי ודבוקי קשורי  ה ישראל  של  נשמת כי  זה, על
ההרפתקאות יודע שהוא  מי  האד שצרי הוא , הכלל אבל  בזה. זה

והעונשי הנשמהוהסיבות יציאת אחר  האד לנשמת שבאי
לחבירו להודיע   צרי ,מהגוויעזוב כ ג חבירו  יזכה ידו על אולי  ,

לו" ורפא "ושב  הרשעה י)דרכו ו, .(ישעיה

החיי אור  ספר  המחבר בעל הקדוש  רבינו
פשוטי אנשי בתשובה והחזיר הוכיח

הקדוש  החיי למוטבהאור  פשוטי אנשי להחזיר התעסק
בלק פ' מאוה"ח  כדמוכח  השכינה  כנפי תחת י)ולקרב ראיתי(כג,

מהסכמת כדמשמע  זה קוטב  על סובבו דרשותיו  וג וכו '. אנשי
אזכותא מהדר מעשיו  נפלאי" :לציו ראשו ספרו  על ירושלי רבני
אברה אלקי ע אקרובי  משו מוסר תוכחת בפיו וה דרבי

וכו'. מתיהדי האר מעמי  ורבי ה ' את ליראה

מלפי גאוניבירור  רבני אדמורי של באסיפות שערכתי קי
גדולי  אדמורי תחת שה שנה, 60 של הוראה בעלי וצדיקי
כל  על מאומה ממש ידעו  לא  והצדיקי הגאוני שהרבני ומתברר
שכל  היא הנדרשת והמסקנה זרה . עבודה שהיא פאה איסור  עני

(1זה.ואי על להוכיחו שצרי יותר... אהבה ז"ל,ל דבריה טע בטוב מתבאר  ובזה
להוכיחו הוא  לחבירו ביותר הגדולה האהבה כי בתורה , גדול  כלל הוא   כמו לרע שואהבת

שבתורה. המצוות לקיי ה' לעבודת  ולקרבו חטא , איזה  בו כשרואה
מהגו,והסיבות2) הנשמה יציאת אחר  האד לנשמת שבאי השלימהוהעונשי לא  א

.וכנכו כראוי  בעול האש )ותיקנה מאורי ,יוס .(יסוד
נוהג3) שאינו ,סת להוכיחו יסתפק שלא כלומר, לחבירו. להודיע צרי הוא... הכלל אבל

זה ידי על אולי כי בו, נכשל שהוא החטא  על העונש כ ג לו יודיע אלא כשורה , עצמו
עוד.  ב מלהיכשל  ביותר  ויזהר הרשעה דרכו אשכנז)יעזוב ביאור לפי  האש , .(מאורי

צדיקים של א 'ספרן 5חלק

וא הגדולי האדמורי על קרי   הראשי על נופלת  האחריות
אז   והפוסקי  הגאוני  הרבני את מוכיחי היו הללו האדמורי
אל   וחודרי מטה ומתפשטי יורדי  לתורה המשולי שמי כמו 
מע כול כ   הסלעי ובנקיקי   וצרי נמוכי הכי  מקומות
תיכ יודעי היו   שבקטני  הקט עד  שבגדולי מהגדול ישראל
שמחה ואי  ספיקות ובלי   השמש כאור גדולה  בבהירות הכל.
הגאולה להכרזת זוכי היינו  זה  ובזכות  הספקות כהתרת גדולה 

צדקנו. משיח וביאת  הנביא מאליהו 

לתראני יוכלו  שלא   " לאדמורי השכל מוסר שזה להדגיש רוצה 
אומר  לא  האדמו"ר  א כי הוראה, בעלי  רבני  לה שיש לעצמ
לא שלה  הפוסקי הגאוני ודאי  אזי  ולהוכיח, לומר שצרי מה
 אי כי  כראוי תפקיד את לבצע יוכלו  ולא  כלו פע א ידעו
על  רק האחריות וכל לפסוק, כדי  הנדרש המידע כל את לה
בקול  יצאו א המשיח , את להביא  ברגע יכולי ה ," האדמורי
לכ נית] זרה, עבודה  של נכרית הפאה נגד אש להבות חוצב 
ופוסקי בש"ס כריסיה דמליא  חכ תלמיד פוסק גדול רב דוגמא:
ובסו וחצי , שעה איתו ישבתי לחייו, 80ה בשנות  לער שהוא 
שהרבה וטע  לו  שגיליתי  מה  על רבה  תודה לי  אמר הוא  הפגישה 
ידע לא  זה לעני וחרש עוור כמו  והוא  אותו ,  שואלי רבני מאוד
ובנוס בסדר!!, הכל לכול ואמר  בפאות , זרה עבודה שיש בכלל
שנה, משבעי למעלה  של בגיל ג גדול וצדיק פוסק  אחד, אדמו "ר
הפאה את להוריד רוצה שהאישה  שאלות ע אליו שבאו סיפר 
פאה בשביל לה וענה דוקא , פאה  שרוצה מהבעל להתגרש ומוכנה
לו ענה שפסק, מה  שני  לפוסק  שסיפר כ ואחר , מתגרשי לא 
 כא יש אבל  ,מתגרשי לא  פאה  בשביל נכו ממנו , הצעיר הפוסק 
לא למה שואל הצדיק הפוסק הרב אז  זרה, עבודה  של שאלה 
יכולי ה רק ,האדמורי שרק היא : התשובה  ?כלו שומעי
ידעת ולא שמעת לא הא  מה ויתבעו   המצב  את לתק
ישראל  את להציל היחידה העצה לכ הפיאות? של זרה  מהעבודה
לעשות!]. מה לה יגידו  הצדיקי שהאדמורי  שמחכי הקדושי
אות ידונו שלא  צדיקי של לספר להצטר רוצה לא  מי   ולכ

הדור .בש את הוכיחו  שלא  ע"כ  מי
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עדא. ובלילה ביום  לעיניו  שינה נותן אינו שמוכיח הצדיק
בתשובה. שישובו  ומביאם כ:)הרשעים  א, חלק הקדוש , (זוהר

העולםב. בני יודעים  היו חבירואילו להחזיר השכר גודל 
תמיד אחריו  רודפים היו  כסףלמוטב אחרי שרודף כמו 

א )וזהב . קכט ,  ב  קכח , תרומה פרשת הקדוש  (זוהר

ראש קלות בה נוהגים אדם שבני רואה שאתה מצוה ג.
ממתנת  בודאי זו מצוה הנה אותה, שמקיימין  המה ומעט 
ולעורר  בה, להזהר  וישר  כשר איש  בה יבחר  כי עד  ומצפה

וכו'. קוב"ה לכבוד  באהבה לקיימה זו  מצוה על (זוהררבים 

ס "ד) פרק הישר  קב  תרומה, פרשת  הקדוש

אותהד. שיבקש מי ואין דורש לה  שאין מצוה כל
רודפים תדרשנה  לה שאין  ומצוה מצוה, כמת שהיא  לפי

לעשותה  אחרי' כמהרדוף ואומרת מקטרגת  שהמצוה ,
וכו'. מכל שנתעלמתי אנכי ק "ה)גרועה אות חסידים (ספר
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הקדמה

א
ה '" אל כג)"ואתחנן ג, לברכה(דברים זכרונם רבותינו אמרו ,

י ) יא, רבה מאות(דברים חמש  התפלל השלום עליו  רבנו שמשה ,
לכנוס שבקש על - "ואתחנן" כמנין - תפלות  עשרה  וחמש
העונה האל לפני  שיחי ואשפך אתבונן, מזקנים אני  גם לארץ.
עם  ואתחנן  כמנין מתפילות יותר התפללתי  צרתי, ביום אותי 
ודין , דת  יודעי כל לפני  רש ידבר בתחנונים בכיות , הרבה

מדין , על הזה .היושבים הקדוש בחבור  פי, אמרי לרצון שיהיו
הספר  שם החתימותוקראתי  כסלתספר  ונקי קב הוא הספר

מקומות מראה מ -600 למעלה נפה , מיני  עשר  בשלשה  המנפה 
הדברות, עשרת על  התורה ממפרשי  הקדושה , מהתורה 
ללכת לא אותנו, שהזהירו  הקודש רוח  בעל קדושים וצדיקים
ששמע סיפר האדמורי "ם מגדולי  אחד ולדוגמה : נכרית, בפאה 

רבי הקדוש הרב של המשב"ק  של בונים מפיו שמחה 
רבי מאוטווצק הרה"ק של בנו מווארקאזי"ע זי "עמענדלעי 

הרה "ק של מאמשינובאחיו דוד  יעקב עליתורבי  שלפני  זי"ע
בשנת הנוראה ,לארה"ק  השואה  לפני  שנה כחמישים תרמ"ז

להיפרד שבפולין  והצדיקים  האדמורי"ם גדולי  כל נתאספו
וגם  זי "ע  מגור  אמת השפת בעל הרה "ק גם ישב ובתוכם  ממנו ,

זי"ע מאלכסנדר נעמדהרה"ק קדוש מעמד  באותו  רביואז
מאוטווצק "הנניזי"עבונים שם: המסובים הצדיקים לכל ואמר
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'פעל' לבישת של פריצות  להתפשט שהחלה  חתיכתרואה  (כעין

המטפחת בקצה  אותה  והניחו לעור , דבוק שהי' צמר מעט עם  כבש של עור 

שערות) יום במקום יבוא זו, פרצה  יעצרו לא שאם לכם דעו 
גוי יקום ואז לשיער  הדומות פיאות ר"ל ללבוש הנשים ויתחילו
דיבר כה עכ "ל. רח"ל" היהודים וישמיד העולם את ויחריב
המר והסוף  הנוראה , השואה  לפני  שנה מחמישים יותר  הרה"ק

רח "ל. לכולם ידוע 

זרה , עבודה  תקרובת ממש באמת  זה  שכל לנו שנודע ועכשיו ,
כמו ספרים הרבה  יצאו ועוד שלפנינו, בספרים כמבואר 
השם  אהבת לו יש שבאמת  שמי  השם", את אוהבים "הישכם
את יורידו ותכף האמת, בפניו ותגלה הזה  הספר יקנה  טהורה ,
לאור , שיצאו ספרים  ועוד הזה והספר הראש, מעל זרה  העבודה 
לילך העקם ולב האדם לב את יישרו ישראל, גדולי פסקי  כל עם
כל  ובדרך הקדוש התורה בדרך וילכו ה', בדרכי  בתמימות 
אור בראותם וישמחו צדיקים ויראו כאן. המובאים הצדיקים
דברים  נסתרת, ואהבה  מגולה  תוכחת שהוא גדולה, ותועלת
מכל  ברורות בראיות אדם של לבו ומושכין הלב על המתישבים

לברכה . זכרונם רבותינו מאמרי ומשאר  ישראל, גדולי 

ליתן כיונתי  רק ח"ו, בהם להתפאר לא  האלו הספרים וחיברנו
בלא בזה נכשלים שרבים הרבים, את בו לזכות  לנפשי  מרגוע
עיני יפקחו ובודאי בי . תלויין יהיו הרבים וזכות  יודעין,
בודאי - פקיחא עינא - העין בהשקפת ישקיפו אשר  העבריים,

זרעיהם. ומפי  מפיהם הזה  ספר ימוש ולא ויגילו, יעלזו

רשימות בפניכם מביאים אנו ומפרכת, קשה  עבודה אחרי
הפאה נגד שיצאו הזה, מהדור  דינים ובתי  ורבנים האדמו "רים
מאות כמה  יום כל רח"ל , שהורגת  זרה  עבודה של נכרית
חרדים  100 ישנם יום שכל  בעיתונים , כתוב שהיה  כמו קרבנות ,
חדשות מחלות ומאה  רח"ל, סרטן  מחלת ל"ע  שמקבלים חדשים
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הרבה ועוד  זרה , עבודה  של הזאת הארורה מהפאה  שנולדים
הודו שמדינת  מסמכים עדויות בידנו יש גם רח"ל. אסונות
הפאות את שנה חמישים ממאה  יותר כבר העולם לכל מוכרת
האדמורי"ם  גדולי  כל למה  מובן  כבר עכשיו , ולכן האלו .
הנכרית, הפאה  עם ללכת לא אותנו הזהירו  הקדושים, הצדיקים

זרה . עבודה  באמת  אכן שזו 

שכל  איך העולמים: לחי  והכבוד  "הכתר מספר עדויות והבאנו
הנכרית הפאה  כנגד ולחמו יצאו ישראל וגדולי האדמורים
האחרונים  ומדורות הקודמים מדורות ישראל גדולי  גם ובנוסף
מופיע הכל מטפחת, עם  רק הלכו שנשותיהם  הרבנים וגדולי 
נגד ולחמו שכתבו שותי"ם וספרי  הקדמונים בספרים ומוצג

הנכרית. הפאה

והפאה הצניעות על ספרים מ -400 יותר לחבר זכינו  ב"ה 
הנכרית, הפאה ועל הצניעות  על דרשות  כ-700 ואמרנו נכרית,
והבאנו והמשיח", "הצניעות  הקדושים בספרים שנמצאים
הציווי על נפשם שמסרו איך  זי"ע, הקדושים מהצדיקים ליקוט
על  פעמים  252 - לחוה שאמר  הוא  ברוך הקדוש של הראשון 

צנועה . אשה  תהא  ואבר אבר כל

מלימודה  יותר  חכמים תלמידי ע"ב)שימוש ז' איך(ברכות  שראיתי 
שלשת על הספד  ואמר כתב מצאנז חיים דברי  בעל שהרה"ק
הפאה נגד די  מחה  שלא  בעבור רק היה שזה  שנפטרו, ילדיו
לקיים  ומורים ההורים אל עיני ואשא נורא . פחד זה  הנכרית,

לברכה  זכרונם רבותינו ע "א )דברי ט"ו דבר(מגילה  האומר כל :
לעולם. גאולה מביא  אומרו בשם

רבי הרה"ק שמרן איך וראו מבעלזאבואו  רוקח  זיע "אאהרן
" להוציאאמר: רצונך - התוקף  בכל אסר שאבי  דבר על וכי

נכרית הפאה  נגד  לצאת שצריך אמר: עוד - היתר ?"
שתלך ובלבד פשוט, שידוך "עדיף  אמר עוד - ב-"מקלות".
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יצא(הכלה) זיע "א: מגור אלתר ישראל רבי הרה "ק מרן - בלבד".
וכתב ישראל, גדולי של חתימות 12 עם  הפאה , נגד קורא בקול

מדינא ". אסור  ש"הדבר

יקראואני בלבבו, ה' יראת  אשר מי שכל רצון, עת בכל תפלה
התורה  דברי  את ולקיים שפר, אמרי  הנותן  הספר , בזה  ושלש  פעמים
אותן לקיים אותנו שמזהירים ישראל , גדולי  כל של פסקי  עם הזאת 
בני ואין זויות, בקרן ממש מונחים  המצוות  אותן  כי  ונפש. לב בכל

אבוש. ולא  מלכים נגד  לדבר אמרתי בהן , נזהרין האדם

להדפיס המועט כספכם על תחוסו  ואל חושו, אוצו על-כן 
בישראל, בית בכל שיכנס  עותקים ב-600.000 הללו הספרים
באלו שכתוב מה  כל והמקיים בצהרים. כשמש עיניהם ויאירו

וירושלים. ציון  בבנין  לראות יזכה  הספרים,

בחינם  האלו הספרים להזמנות
0527-65-1911 בטל: העולמי הזוהר  מפעל



ב
יקרים ! בהיריהודים ביום  שנופלת הפורענות מהאדישות! צאו 

הקיר ! על היתה  הכתובת והגיעה ! נפלה  פתאום לא יהודים, על
במה לב? שמנו  לא  איך שמענו! לא  איך ראינו, לא  איך אז

טעינו?

לאהתשובה ישירות, אתנו דיברו או ראינו, או שמענו כאשר :
האדם  טבע אלינו! קשור או אלינו! שייך שזה  חשבנו ממש 
ישים  ולא  עליו , חביב או  שמענין, מה את לשמוע  או לראות 
בו יצור  הדבר כי אמונתו, את  שסותר למשהו לב ממש 
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קשה , הגיוניותקונפליקט סיבות ימצא אותו, יוכיחו אם וגם
- הקיימת. אמנותו את ול"הכשיר" זה , את ידוע ,לסתור אבל

בהשגחה הכל כי אליו, שייך שלא לאדם שקורה  דבר שאין 
הקדושים, מהספרים ידוע  טוב)פרטית. שם בעל שאפילו(ספרי  -

את שמעיף רוח  משב מגיע ולפתע  בשביל, שנוסעת חציר עגלת 
הזה חשיבות החסר למאורע  אז השביל, אל שבעגלה  החציר
השביל, אל שעפה חציר  פיסת לכל פרטית, השגחה  קיימת 
על  ידרוך  מי נקבע  וגם  תיפול, איפה  תיפול, מתי  מראש נקבע
של  ברמה  השגחה  על מדובר  וכאן  - חציר  פיסת אותה 

ואדרבה , אדרבה  כך, ואם השגחתהצומח/ודומם. על נאמר מה 
אמות וינועו ירעדו יהודים!! על שכן וכל אנוש? בני  של

הסיפים!

שמיים  ביראת חדורים ולהיות מאד להתעורר צריכים אנו ולכן 
סביבנו, שקורה מה  לכל  לב,גדולה  נשים  למקום. שלוחים כולם

הקב"ה סתם? זה  האם  אומר. הוא מה  איתנו, שמדבר מי כל על
הכל  אלינו?הרי  שלוחים לשלוח בחינם, אנרגיה  כוחות "מבזבז"
פעולותיו אז שלם, הקב"ה אם המקום ? לפני  ומושלם מדוייק

- סתם! ואין הגה "צשלמות של מכתב  מקבלים אנו כאשר ולכן 
יש זרה! עבודה יש שבפאות - שליט"א  שטרנבוך  הרב הראב"ד 

אחריות, וגם זה מידע בקבלת אישית אחריות  ערבותלנו מטעם
את נן  כי  אדישים, להיות לנו אל מליפול . יהודיה  עוד להציל

הוכחנו! ולא להוכיח כלנ מי  על כנגד - זה  על הדין 

שמעתי , לא הבנתי , לא ידעתי , לא  נאמר? מה  שנה, 120 אחרי
נכון !? שזה האמנתי  לא

פוגם  חברו את  ורואה  חשובה ידיעה לו יש אם יהודי שלכל  דעו 
מסויימת, להוכיחו,במצוה  מחוייב הוא ישראל, אהבת מטעם

עליו. חטא  ישא  לא אם כי 
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התוכחה? במצוות החיוב מהו

שלא מנת על חבירו  את להוכיח האדם  על המוטלת החובה 
שבת במסכת  נזכרת בעוונו, ע"ב)יתפס המשנה(נ"ד, מציינת מה 

שבין ברצועה  יוצאת היתה  עזריה  בן אלעזר  רבי של "פרתו כי 
משנה ציינה  כיצד מקשה  הגמרא חכמים" ברצון  שלא  קרניה,
מאה לו הייתה  כי עזריה  בן אלעזר רבי של  פרתו  זו הייתה כי 
זו הייתה  .כי הגמרא מסיקה מכאן בקר. ראשי אלף ועשרים
של  "פרתו זו פרה  שנקראת והטעם אלעזר , רבי  של שכנתו  פרת
על  שכנתו את אליעזר רבי  הוכיח  שלא  כיוון  היה  אליעזר": רבי
קרניה . שבין  ברצועה  הפרה יוצאת כי  חכמים  בעיני נוח שאין 
של  ויהודי, יהודי  כל של  כתף על מונחת קלה לא האחריות 
שמיים  ביראת שמתהלכים גדולים רבנים שכן  וכל תוכיח , הוכח

הדור. את מספיק  הוכיחו לא  שמא גדולה,

הקדוש החיים  שאור  חשובה היא התוכחה  מצוות  כך כדי עד
דרך על רוצח . בגדר הוא  עמיתו את  מוכיח  שלא  שמי אומר,

גם משל: בה  שיש מכוס, לשתות עומד  שחברך לך ידוע  אם
בכוס יש  תזהר! תצעק! מיד! אותו  תוכיח לא  האם רעל , קצת

שכן! ברור  רעל !!?

שזו יודעת ואת פאה , עם  הולכת שחברתך לך ידוע  אם למה  אז
לא בתורה , חמורות הכי  משלוש אחת חמורה , מאד  עבירה 

אותה, מקום תזהירי כאן אין תזהרי ! הצילו! תצעקי ! לא
של  במקום נפש יפי ולהיות רכים, דיבורים ולדבר לרחמים!
על  שמרחם מי  כי  אכזריים, ולהיות לצעוק, חייבים סכנה,

רחמנים. על התאכזר בסוף אכזריים

שלט רואים לפתע  - הגולן , ברמת אביו  עם מטייל ילד דוגמא:
אבא מאביו: מבקש והילד  מוקשים" שדה  סכנה הגדר" על
לי תביא  לך בבקשה  לגדר. מעבר  נפל והכדור בכדור, שחקתי
את נקח לא אופן  בשום סכנה , זו  יגיב? האבא איך הכדור! את
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חבל  בעולם, הצעקות  כל לך יעזור לא מוקשים! שדה  זה  הכדור ,
להיות צריך האבא האם תקבל!!. לא הכדור את הבכי, על
בשום  הכדור? את לו להביא ולנסות הילד על ולרחם רכרוכי

האב - לא! ולאאופן  הילד, כלפי ואכזרי  קשוח  להיות צריך א
דין של במקום כי  השמים, עד יצרח  אם גם הכדור, לו לתת

ולרחמים. מקום אין  וסכנה 

אותו שחט  ולא הבקר , על שרחם המלך שאול על  הסיפור כנ"ל
על  שמרחם שמי ללמדנו  - הכהנים  נוב עיר את הרג ולבסוף

רחמנים. על יתאכזר בסוף אכזריים,

שאול את ציווה  ג)שמואל טו א את(שמואל והיתה ל "ע ה  :
והמ ה ; עליו  תחמל ולא  ,ל אר ל את והחרמם עמלק ,
חמ ר" ועד מ מל ה ועד  מר י נק ועד  מעלל א ה עד  מאי

המצוה  את קיים לא  ט)שאול טו א והעם (שמואל אל "וחמל :
ל  ועל הרים ועל וה נים והקר ה אן  מיטב ועל אגג  על

החרימם ..." אב ולא ה ב

דוד עם פעולה  שיתפו נוב שכהני  חשד כששאול יותר, ומאוחר 
יט) כב א ועד(שמואל מאי חרב; לפי  הה  ה הנים  עיר  נב "ואת :

לנו אסור  לכן  - חרב ". לפי  וה  וחמר ור  י נק ועד  מעלל אה 
שכאשר להבין אלא אותם, להוכיח ולא וקרובינו חבירנו על לרחם
יותר זה  ובעצם רעל, לשתות להם לתת ח"ו כמו זה  מוכיחים לא 
הזה , בעולם רק - בגשמיות להרוג היא  הדוגמא  כאן כי מזה, גרוע 
שזה שלהם הבא עולם את  ח"ו יאבדו הם אותם נוכיח לא אם אבל

נצחי . התעוררונזק מהאדישות, צאו יקרים, יהודים עורו לכן 
נקח בואו שחת, לבאר  וניפול מידי מאוחר יהיה  לא שמא 

הטועים. אחינו ואת עצמינו את להציל לבינו לתשומת

נחשבוכן  זרה  עבודה  מלאבד  שהנמנע  הקדוש החיים האור כתב
זרה עבודה עובד כ "ד)כאילו כ"ג (שמות 
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התוכחה? במצוות החיוב מהו
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תשתחוהכד . אחרוגו'.לא לזה , לצוות הוצרך למה  לדעת  צריך
זה כיעור  על אזהרות כמה גם שהזהיר ומה  לו. הדומה  ועל ,

על  שמותם את ישא בל על אפילו הזהיר למעלה , שבסמוך
דכתיב הזולת , שמם שיזכרו לגרום ולא י"ג)שפתיו, ולא(פסוק

פיך על העבודה?ישמע על עוד להזהיר  מקום  מה כן  אם ,

התימה ומן האזהרות, בה  ירבה  חמורה להיותה  כי  יישב ורמב"ן
למעלה , כאמור כולה  התורה  לכל אותה  שהשווה  שאחר הוא ,

שכר , לענין  בין עונש לענין  תרי"גבין על עובר  העובדה  הנה
ומצוה ויותר לאוין ב' בהם שיש מצות שיש גם ומה  אזהרות,

הכל  כנגד שקולה  :.זו

סבות: לג' הוא הכתוב טעם כי  לומר שרצההאחדונראה  להיות 
היה לא  אם לזה  במעשיהם, להאומות  ידמה  שלא  להזהיר ,

לומר תעבדם מקדים ולא תשתחוה  אנושלא  דעת על יעלה  לא ,
זרה עבודה  בו  שאין  חול, מעשה  על לומר הכתוב שיכוין לומר
איסור , מעשה  על אלא אומר  שאינו  לומר  ובהכרח שאסור,
תעבדם, ולא  תשתחוה  לא שאמר  אחר אך זרה . עבודה  שהוא 

שאמר  מה  כי  דעתו, גילה  כמעשיהם בזה  תעשה אפילולא הוא ,
לא להם ידמה שלא והוא  זרה, עבודה בו שיש ניכר שאינו דבר
מיוחד שהוא  כל נכלל וכאן כלל, בתגלחתם ולא  במלבושיהם

ז"ל בדבריהם כאמור  הגוים  ס"ז .)למעשה  .(שבת

יודעוהב' ה' כי  זרה , עבודה  בו יש מעשיהם כל  כי  בא  להודיענו
מעשה העושה כל כן  ואם דבר . כל ויסוד אדם, בני  מחשבות

זרה עבודה מעון טועם זה הרי .גוים,

ושברונם  הריסתם על לצוות שרצה להיות לומרוהג ' קדם לזה ,
תשתחוה לומרלא כעובדוגו' הוא הנה  שיבר ולא הרס  לא שאם
זרה וצריכיןעבודה  זרה , בעבודה  המחשבה על  תופס  ה' כי ,

זרה עבודה  מחשבת לשלילת  בשברמלבם,היכר אלא  היכר ואין 
וזה זרה . עבודה  כעובדי  הם הרי  כן , יעשו לא  ואם מצבותיהם.
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כי וגו' תעבדם ולא תשתחוה  לא לומר הוצרך ולזה  האות. לך 
תעבדם. לא  על עובר  הוא  הנה  הרס  שבהעדר לומר הרס,
לארץ בכניסתם כן  עשו שלא ישראל על ה ' שהקפיד ותמצא

ב') עכל"ק.(שופטים ,

 ג

בכתב  ועונש שכר  על בתוכחה  התועלת גודל
לשמועא . יכול אינו או  לשמוע, רוצה  אינו לפעמים בדיבור

תמיד לפניו מונח  והכתב בכתב, המוכיח אבל ההוא, במעמד
בניחותא עליו לעבור עצמו לבין בינו ויקחהו תדיר, אותו ורואה
ויקבל  שיתעורר  להשפיע  יכול לו שנוח ובאופן  לו שנוח בזמן 

התוכחה . דברי 

שבעולם.ב. ואחד אחד  לכל להגיע  אפשר הכתב ידי על

בלבבך.ג. אחיך את תשנא לא של חשש אין  הכתב ידי על

אינוד. כי חטא  עליו  תשא לא על לחוש אין הכתב ידי על
מפניו. שיתבייש רואהו

פעמים,ה . מאה  מוכיח  דהוי אפשר לפניו המונח  הכתב ידי  על
תוכחה . מצות  מקיים הכותב הרי בו שיקרא  פעם כל הרי כי

על ו . אחד , ביום יהודים למיליוני להגיע  יכולים הכתב  ידי על
אחר. באופן  אפשר  אי וזה הדואר ידי

ערבותז. של מהעונש נפטרנו בכתב, תוכחה ידי על
(חיד"א )ותוכחה .

ולהפיצוח. הזה הספר לקחת אחד כל יוכל  בכתב תוכחה  ידי  על
שכר בענייני התוכחה  ידי ועל עיכוב, שום בלי העולם בכל
ממש ומיד תיכף דשמיא בסייעתא נזכה  שמים, לשם ועונש

אמן . בימינו במהרה שלימה  להגאולה 
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אמן . בימינו במהרה שלימה  להגאולה 
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חז"ל מאמר  נפרש ההקדמה נד:)ובסיום בידו(שבת שיש "כל
חיים  ר' הגה"ק פי ' וכו' החטא על נתפס  וכו' מיחה " ולא למחות

לב חקקי שו "ת בס' מ "ג)פלאג 'י  סי' כתבתיוזל"ק:(יו"ד זה  כל
עצמי את  פעמים להציל כמה  דברים איזה שכתבתי  והגם

יגונה לא שהכרח מצד הן במעשי הוכרחתי  ומכופלים כפולים
חיובא כי  מצד והן וכו' ודיבור דיבור  כל על  להשיב אני צריך כי 
פעמים  ק' אפילו תוכיח  הוכח  של עשה  מצות  משום .רמיא

נוב"י בתשו' את לי ל "ו)ומצאתי  כותב(סי ' [ואח"כ  וכו' שכתב
לי היתה  זאת "ולכן  בספרלהלן]: לכתוב לשום ביד ויוחקוחיים

בשבת רז"ל מ "ש והיינו לב, חקרי  גדולים  ישראל  לחוקקי לבי
"בידו"(נד:) דוקא  וכו', למחות לכתובבידו" והיינו [הנהבידם " .

" מי  כל דשבת, בגמ ' למחותשאפשרהגי ' למחות" "בידו" כתב ,)(ולא
וכותב, מקץ פרשת חיים תוכחת בספר בזה  דייק כבר אבל

" איתא  ובכמהבידושבירושלמי  שם רז"ל שכתבו  מה  וכן .["
שישדוכתי , לישנא האי  כי  דנקטי  למחות  בידו שיש  מי  כל

להוכיח בפיהם לא אם הגם כי  לנו להורות  למחות, "בידו "
על  למחות מחוייבים "ביד " מקום מכל שתהי ' וסיבה צד מאיזה 
להזהיר שמים לשם לה ' "ידו" יכתוב זה  והרי  וכתב. מעשה ידי

העם  עכל"ק.את וכו'

מעונש עצמינו נפטור אז כראוי תוכחה מצות נקיים אם
כמ"ש חטאתם את  עלינו נשא ולא הזולת  תשנאועוונות לא 

עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח הוכח  בלבבך אחיך את
יז)חטא יט, .(ויקרא

להדפיס אחד  לכל ומצוה  מותר  האלו שספרים למודעי , וזאת
הרבים  את המזכה  וכל שרוצה , ולשון  שפה  באיזה  שרוצה  כמה
הרבים  זכות כח ובגודל צדיקים. לבנים וזוכה לעד  עומדת זכותו 
לראות יזכו הזה , הקדוש למפעל והמסייעים העוזרים של
בקרוב נזכה אשר עד דקדושה, ונחת תענוג רב חלציהם, מיוצאי

צדיקים של א 'ספרן 17חלק

לעבד לבבנו לטהר  ונזכה  טהרה , רוח עלינו השם שיערה 
בן עינינו, ותחזנה מאדנו, ובכל נפשנו ובכל כוחינו בכל ליוצרנו
אלקינו, והדר ב"עוז" ויגאלנו, יבוא ביופיו מלך משיחנו דוד
מגינינו, צורנו ה ' רוח עליו ונחה  חלקינו , חי  א-ל זאת ובשכר
נפשנו, ותגל לבנו , ישמח ואז עלינו, מלכותך כבוד  יגלה

אכי "ר. מלכינו , בישועת 

גראס יהודה  שלום הק'
האלמין  אבדק"ק
תובב"א שמש בית
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 הספר ותוכן  השער פתח 

עריות  ואיסור   זרה  עבודה איסור 

מתקופת הצדיקי רבותינו של כתבי ולראות לחזות בעיננו מפליא
ולענה" ראש פורה  "שורש את , קודש ברוח  שצפו העול מלחמת
בפאה הראשו  שימוש ע הצדקניות ישראל בבנות שהוטל
חווי אנו היו ואכ . בחווה זוהמה שהטיל לנחש בדומה הנכרית ,
הצדקניות ישראל בבנות כמגפה שמכה עולמית הקטסטרופה את
של  לידיו הישר ונופלות צניעות במצוות  המשתדלות העול בכל
זרהבפאות עבודה  של יוקשי פח  תחת אחוזות  ה בה הס"א 
נ ר  ה ח   י ק י מח  נמלטה צר  ננפ" שנאמר כמו ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָהנכריות

"נמלטנ ז ')ואנחנ פסוק  קכד פרק  הצדקניות(תהלי נשינו  על ולכ ְְְֲִַָֽ
בזכות רק כי גאולתינו את להחיש כדי   זה מפח במהרה להימלט 

נגאל. צדקניות נשי

שו"ת  ש "ס  " תנ רשימות  לקטנו צדיקי של ספר הקדוש בספר
אחרוני  ראשוני  קדמוני החוגי מכל ישראל  מגדולי ופוסקי
 דורינו גדולי  הספרדי גדולי  ליטא גדולי  החסידות גדולי 

זרה. עבודה של נכרית פאה  של הגדול איסור  על  שעוררו  ספרי

גדולי  של גדול מחלק מקומות המראה לראות יכולי הרשימה  בתו
נגד דיני הפסקי על  שחתמו ושנה  חודש  ובאיזה מתי ישראל

מאינדיה אד  ב משער שבא  פאות של זרה וכו'.(הודו)העבודה  ,

זרה: עבודה של פאה  נגד הרשימות ה ואלו

מס' ע "הרשימה רבנו ומשה  הקב "ה  מציווי  מקומות מראה  127  1
הדברות בד')בעשרת כ' פרק  הצאתי(שמות אר אלקי ה ' ֱֲִִֵֶֶָֹֹאנכי

לא ני, על אחרי אלהי ל יהיה לא , עבדי מית מצרי ְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹמאר
מחת  אר ואר  מעל מי אר מנה וכל פסל ל ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָתע ה 
ה' אנכי י תעבד ולא לה תחוה לא ,לאר מחת  י ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹואר 

שזהאלקי שיבינו התורה , ממפרשי  הרבה זה על  והבאנו ק א, אל ֱֵֶַָֹ
זרה. עבודה  ע להשתמש צחוק לא  וזה  מאד חמור

צדיקים של א 'ספרן 19חלק

1 מס' התלורשימה  הררי בספר  בשערה א')יי 146(חלק  13 ד
מקומות: מכלמראה  ישראל מגדולי ופוסקי שו"ת ש "ס " מתנ

גדולי   החסידות גדולי   אחרוני  ראשוני  קדמוני החוגי
איסור  על שעוררו ספרי  דורינו גדולי  הספרדי גדולי  ליטא 

זרה. ועבודה נכרית פאה  שער , גילוי של הגדול

2 מס' בשערה רשימה  התלויי הררי בספר  ('א 1822(חלק ד
נכרית. פאות נגד מקומות מראה 67 

3 מס' בשערהרשימה התלויי  הררי בספר ('א קול (חלק 24 ד
גדולי של חתימות 12  ע תשל"ה בשנת ישראל  הבית שחיבר  קורא

נכרית. פאה נגד ישראל,

4 מס' בשערהרשימה התלויי  הררי בספר ('א קול (חלק 24 ד
פאה נגד ישראל, גדולי  24 חתומי עליו תשמ"ז  בשנת ב "ב  קורא

נכרית.

5 מס' בשערהרשימה התלויי  הררי בספר ('א קול (חלק 26 ד
חתומי עליו החרדית עדה  "מהבד תשס"ד שנת אייר כ "ב  קורא

,"הבד חברי  ישראל גדולי  מאינדיה5 זרה עבודה אד של פאות נגד

6 מס' א')–רשימה עליו(חלק  תשע"ז המצרי בי קורא  קול
ישראל גדולי  5 מאינדיה.חתומי זרה עבודה  אד של פאות נגד 

7 מס' בשערה רשימה  התלויי הררי בספר ('א 28(חלק  בד
נכרית. פאה נגד ישראל, גדולי  84 ה ' דבר מספר

8 מס' בשערהרשימה  התלויי הררי בספר ('א עליו(חלק 33  בד
חתומי תשס"א  אייר חודש הברית  מארצות ישראל גדולי  נגד42

מאינדיה זרה עבודה אד של פאות

9 מס' בשערהרשימה  התלויי הררי בספר ('א 3439(חלק בד
ישראל. גדולי 80 חתומי עליו 

10 מס' בשערהרשימה התלויי  הררי בספר ('א 4041(חלק  בד
עליו  מאינדיה  זרה עבודה  אד של פאות נגד  תשע"ט  סיו אייר
הקדושה מארצנו ישראל וגדולי   דיני ובתי "אדמורי 30 חתומי

 תשס "א  אייר  חודש מאינדיה זרה עבודה אד של פאות .נגד
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מקומות: מכלמראה  ישראל מגדולי ופוסקי שו"ת ש "ס " מתנ

גדולי   החסידות גדולי   אחרוני  ראשוני  קדמוני החוגי
איסור  על שעוררו ספרי  דורינו גדולי  הספרדי גדולי  ליטא 

זרה. ועבודה נכרית פאה  שער , גילוי של הגדול

2 מס' בשערה רשימה  התלויי הררי בספר  ('א 1822(חלק ד
נכרית. פאות נגד מקומות מראה 67 

3 מס' בשערהרשימה התלויי  הררי בספר ('א קול (חלק 24 ד
גדולי של חתימות 12  ע תשל"ה בשנת ישראל  הבית שחיבר  קורא

נכרית. פאה נגד ישראל,

4 מס' בשערהרשימה התלויי  הררי בספר ('א קול (חלק 24 ד
פאה נגד ישראל, גדולי  24 חתומי עליו תשמ"ז  בשנת ב "ב  קורא

נכרית.
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,"הבד חברי  ישראל גדולי  מאינדיה5 זרה עבודה אד של פאות נגד

6 מס' א')–רשימה עליו(חלק  תשע"ז המצרי בי קורא  קול
ישראל גדולי  5 מאינדיה.חתומי זרה עבודה  אד של פאות נגד 

7 מס' בשערה רשימה  התלויי הררי בספר ('א 28(חלק  בד
נכרית. פאה נגד ישראל, גדולי  84 ה ' דבר מספר

8 מס' בשערהרשימה  התלויי הררי בספר ('א עליו(חלק 33  בד
חתומי תשס"א  אייר חודש הברית  מארצות ישראל גדולי  נגד42

מאינדיה זרה עבודה אד של פאות

9 מס' בשערהרשימה  התלויי הררי בספר ('א 3439(חלק בד
ישראל. גדולי 80 חתומי עליו 

10 מס' בשערהרשימה התלויי  הררי בספר ('א 4041(חלק  בד
עליו  מאינדיה  זרה עבודה  אד של פאות נגד  תשע"ט  סיו אייר
הקדושה מארצנו ישראל וגדולי   דיני ובתי "אדמורי 30 חתומי

 תשס "א  אייר  חודש מאינדיה זרה עבודה אד של פאות .נגד
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11 מס' בשערהרשימה   התלויי  הררי בספר ('א 42(חלק בד
רבני 120 הברית מארצות  הרבני התאחדות מכל  תשס "ד סיו

מאינדיה זרה עבודה אד של פאות .נגד

12 מס' בשערהרשימה   התלויי  הררי בספר ('א 43(חלק בד
ישראל  גדולי  מ"ב חתומי עליו  באידיש קורא הקול תמונת

 תשס"א  אייר חודש הברית  עבודהמארצות אד של פאות נגד
מאינדיההודו .זרה

13 מס' בשערהרשימה   התלויי  הררי בספר ('א 44(חלק בד
מהתאחדו  תשס"א  אייר  המודעה  הבריתתמונת מארצות הרבני ת

רבני מאינדיה44 זרה עבודה אד של פאות .נגד

14 מס' בשערהרשימה   התלויי  הררי בספר ('א 47(חלק בד
שליט "א דורנו  ופוסקי ישראל גדולי מאת תורה  דעת המודעה תמונת

אינדיה ממדינות הבאי נכריות  פאות  האיסור .בחומר

15 מס' הזהרשימה בספר צדיקי של  ספרמאס ב' חלק
המחנות  שלכל כל על  ומצוי א ב  סדר לפי הרשימות כל  כולל ,

הדורות. מכל ישראל גדולי  900 לער :ס החתימות, וזמני  מקו
המובאיו והרבני "האדמורי וגדולי  "שותי רשימת הוספנו 

אחד [כל ,עמודי לאל קרוב עולמי לחי  והכבוד הכתר בספרי 
כל  ויראה ,[0527651911 [טל:  בחינ הספרי כל לקבל יכול
על  שחיברנו  ספרי 400מ יותר וכ באריכות, מקומות המראה
 וכ ישראל], ומגדולי  הקדושה  מהתורה הצניעות  ועל הפאות
גדולי עליו שחתמו קורא 'ת הקול רוב  שמובאי ספרי 5 חיברנו
ישראל  מגדולי  דיני מהפסקי  גדול חלק וכ הזה, מהדור ישראל
שבא אד שיער  הנכריות  פאות  נגד הגדולה המלחמה על
נגד ולחמו שכתבו " שותי וספרי  קדמוני וספרי מאינדיה הודו.
בפרט , מאינדיה  הבאי הנכרית הפאה ועל בכלל. הנכרית הפאה
גדולי ספרי  אדמורי " שותי  הפוסקי גדולי  750 לער הכל ס
בא שזה עוד ידעו שלא נכרית פאה  על  ,הקודמי מדורות ישראל
אנגליה שנה  מ 150 שיותר מסמ היו [שיש העבודה מתקרובת
הצדיקי גדולי  של קדש רוח  בזה  ורואי  מהודו . פאות קנתה

הנכרית]. הפאה  נגד שלחמו 
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נגד ישראל  ומגדולי הדברות עשרת הקדושה מהתורה  373 הכל: הס
ס  מאינדיה. הבאי אד שערות  הנכרית הפאה  של זרה  עבודה
373 הזה  ומהדור  הקודמי מדורות הפוסקי וגדולי  אדמורי הכל

הודו.  מאינדיע הבא זרה  עבודה של הנכרית פאה נגד

בא שלא  נכרית בפאה שאלה יש הא אותי  שאלו ורבותי  מורי 
זרה? עבודה שזה לומר אפשר אי ,אד משער 

כמבואר  עריות גילוי  מפני אסור  היא  שהפאה יודע  אחד כל תשובה:
לעבור  כול את  גורמת  בפאה  שהולכת אישה  וכל ,הפוסקי בכל
לועז מע ובילקוט  הספרי בפני כמבואר  הדברות העשרת כל  על

בספר  פוסקי מהרבה שהבאנו  באריכות  וראה שמות, הרריפרשת
בשערה התלויי.חלקי ד'
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ספר

צדיקים של ספרן

'א חלק 

הרבנים  וגדולי  הקדושים, הצדיקים האדמורי"ם כל רשימת 
שותי"ם  וספרי  קדמונים וספרים מטפחת , עם רק הלכו שנשותיהם

הנכרית הפאה נגד ולחמו  שכתבו

1 מס ' רשימה 
ישראל מגדולי ופוסקים שו"ת ש"ס  תנ"ך רשימת להלן
גדולי - אחרונים  - ראשונים - קדמונים החוגים מכל
- דורינו גדולי - הספרדים גדולי  - ליטא  גדולי - החסידות
נכרית פאה שער, גילוי  של  הגדול איסור על  שעוררו ספרים 

זרה האב)ועבודה  סדר (לפי

הדברות בעשרת הוא ברוך הקדוש

ב ג)1. כ ' פרק מארץ(שמות ה וֹ צאתי אׁש ר קיא ה' "אנכי 
על אחרים אהים ל יהיה  א  עבדים: מבּ ית מצרים

- ז')ּפ ני . ה ' פרק ּפ ני".(דברים על אחרים  אהים  ל יהיה א 

תנ"ך על רש"י

פ "ג)שמותרש "י2. לך .(פ"כ  יהיה  לא 

(לב 'כה ')שמותרש "י3.

28 
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פ "ט)רש "י4. לג פ ' .(דברים

פ "ג)הושע רש "י5. .(פ "ג

קל )תהיליםרש "י6. פ' קיט  .(פ'

והגר "אבפירוש (ט'יז')משלי7. .שם)רש "י 

קדמונים
רבינו8. פ"ה)-משה  ו' וא(שמות להם ת ׁש ּת חוה  א  :

על אבת  עוֹ ן ּפ קד ק נּ א  אל  קיא ה ' אנכי  כּ י  תעבדם 
ינּק ה(ז)בּ נים... א  כּ י לוא   קיא ה' ׁש ם את תא  א 

לוא . ׁש מוֹ  את יא אׁש ר  את ה'יח ')ה' את(במדבר "ופרע  
האשה". ראש 

לטוב9. זכור הנביא שנלחםאליהו אליהו הוא  פנחס -
צור . בת  וכזבי סלוא בן זמרי  נגד

ומפרשיו תלמוד הקדוש זוהר ש"ס:
הקדוש10. שערות .זוהר גילוי נגד הנוראות  הקללות ,

קכ"ה:) דף  נשא .(פרשת
ז.)משנה11. דף .(סוטה
שוק ,(כד.)ברכות12. וד "ה  בה לאסתכולי ד "ה  ברש "י
(יט:)חולין13.

.(ע "ב.)כתובות14.

ובתוספות15. ימתקו".נדרים גנובים "מים ד"ה שם 

ז.)סוטה16. .(דף

עה.)סנהדרין17. .(דף

זרה18. .(כ.)עבודה 

הש"ס על ראשונים מפרשים
וטפוף .(סב:)שבת19. הלוך ד"ה רש"י
(ח .)רש "יסוטה20.
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צ .רש "י21. דף  גיטין

עב.)רש "י22. .(כתובות

סב:)רש "י23. .(שבת 

לד.)רש "י24. .(שבת

צ .)תוספתא25. .(גיטין

אליעזר26. דרבי  מ "ה)פרקי הורקנוס)(פרק בן אליעזר רבי .(מהתנא 

הש"ס על ראשונים

כד.)הרא"ה27. .(ברכות

ע "ב.)רא"ש28. .(כתובות

עב.)ריטב"א29. .(כתובות

יונה30. י "א )רבינו משנה  ג' אבות בלבד(פרקי  הסתכלות  אפילו 
ביהרג אסורה  ולכן עריות דגילוי  תולדה היא איש  באשת

יעבור . ובל

מקובצת31. ז')שיטה פרק .(כתובות

ז')מאירי32. פרק .(כתובות

יוסף33. כד.)נימוקי .(ברכות

רי "ד34. נז':)תוספות  דף  .(שבת 

גיבורים35. לב:)שלטי  הרי"ף .(כתובות  בדפי

לב:)ריא"ז36. .(כתובות 

כליו: ונושאי רמב"ם

יז'.)רמב"ם37. ס "ק כא' פרק  ביאה  איסורי  ובהלכות יא'יב', ס "ק כד' פ ' .(אישות

המשניות רמב"ם38. ז')בפירושו פרק "וראשה(כתובות  :
פרוע ...

אישותרמב"ם39. יא'יב ')הלכות  ס "ק כד' .(פרק
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צ .רש "י21. דף  גיטין

עב.)רש "י22. .(כתובות

סב:)רש "י23. .(שבת 

לד.)רש "י24. .(שבת

צ .)תוספתא25. .(גיטין

אליעזר26. דרבי  מ "ה)פרקי הורקנוס)(פרק בן אליעזר רבי .(מהתנא 
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כד.)הרא"ה27. .(ברכות

ע "ב.)רא"ש28. .(כתובות

עב.)ריטב"א29. .(כתובות

יונה30. י "א )רבינו משנה  ג' אבות בלבד(פרקי  הסתכלות  אפילו 
ביהרג אסורה  ולכן עריות דגילוי  תולדה היא איש  באשת

יעבור . ובל

מקובצת31. ז')שיטה פרק .(כתובות

ז')מאירי32. פרק .(כתובות

יוסף33. כד.)נימוקי .(ברכות

רי "ד34. נז':)תוספות  דף  .(שבת 

גיבורים35. לב:)שלטי  הרי"ף .(כתובות  בדפי

לב:)ריא"ז36. .(כתובות 

כליו: ונושאי רמב"ם

יז'.)רמב"ם37. ס "ק כא' פרק  ביאה  איסורי  ובהלכות יא'יב', ס "ק כד' פ ' .(אישות
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אישותרמב"ם39. יא'יב ')הלכות  ס "ק כד' .(פרק
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ג')רמב"ם40. ס"ק פכ"א ביאה  איסורי .(הלכות

ה "ד ,רמב"ם41. פ "ד תשובה הל'

א'-ג '.רמב"ם42. ס"ק  פכ"א ביאה  איסורי הל'

ז ')רמב"ם43. פרק  בסנהדרין המשנה  על  בפירושו

ז'.רמב"ם44. פרק סנהדרין לרמב "ם  המשניות  פירוש 

משנה45. הרמב "םמגיד א')על כא' .(איסו"ב

המצות: וספרי כליו ונושאי ערוך שולחן מדור

שו"ע46. ד')טור סעיף קטו' וסימן  ב ' סעיף  כא' סימן העזר .(אבן

ערוך47. סק"ד )אה "ע שולחן קט"ו  (סי '

ערוך48. א'ג')שולחן ס"ק כ"א .(אה "ע

אישות)לבוש49. (הלכות

שמואל50. סבית  כא' ב ')(אה"ע  ."ק

שמואל51. סק"ד )בית  קט"ו  .(סי '

משה52. ד 'דרכי  ס "ק  קטו' סימן  אהע "ז

הדשן53. י ')תרומת .(סי'

החינוך54. (רי "ג)ספר 

החינ55. החנוךוךספר ספר  בעל הלוי אהרן [רבינו 
קפ "ח)זצ "ל] בשער(מצוה  להסתכל האיסור  שגם  כ' .

באשת הכישלון שהרי זה. גדר בכלל גם הוא  הנשואה
שבתורה. מהחמורות הוא יעבור)איש  ובל .(יהרג

.(שע "ד )מצוהחינוך56.

היטב57. סק"ד )באר קט"ו  .(סי '

משלי58. .(ט'יז')גר "א
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עולם59. חיים)גדר להחפץ  פ "ד  .(פ "א,

אדם60. א')חכמת  ס ' פח ' .(כלל

מחוקק61. סק"א )חלקת קט"ו .(סי '

יעקב62. ע"ה)ישועות  סי' .(או"ח

המידות63. ט')מעלות  פרק .(סוף 

המדות64. .(פ "ט)מעלות

בלולה65. .מנחה 

תשובה66. סק"א )פתחי  קט"ו .(סי '

פערלא67. צ "ו )הגרי"פ מ "ע לרס "ג המצוות  .(ספר

בלולה68. כל מנחה על הנשואה  של יופיה  את  בהנאה  אסרה התורה (כ '

לבעלה) פרט .האנשים

ברורה69. י "ד )משנה  י' ז' ס"ק ע"ה  הלכה (סימן באור  י "ד ),  ע"ה  .(מ "ב

החיים70. י"ב)צרור סעיף  ראשון .(דרך

שו"ת ספרי מדור

חייםשו"ת71. הגה"קדברי האדמו"ר חייםלכ"ק  רבי
דבריזצ"להאלבערשטאם שו"ת ספר ובעמ"ח  צאנז, קודש קהל דין בית  (אב

ועוד ) נ"ט סימן ב' חלק חיים דברי  (שו"ת ועוד , .חיים,

יציב72. דברי  רבישו"ת  מרן הגה"ק אדמו"ר לכ"ק 
הלברשטאם יהודה זצ "ל ,יקותיאל קלויזנבורג  מצאנז

ועוד . זצ "ל, יציב , דברי  שו "ת מח"ס 

קדישא73. הסבא אלפנדרישו"ת  אליעזר שלמה  לרבי 
זצ "ל .

בשמים74. הרי ל"י)(שו"ת קמא אריהמהדורא רבי  להגאון
זצ "ל . הורוויץ  לייבוש
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לאברהם75. חסד שו"ת 

סופר76. חתם  לו')שו"ת  סימן  .(או"ח 

דיסקין77. מהרי "ל מבריסקשו"ת הקדוש  להגאון
זצ "ל .

מהרי"ץ78. מרןשו"ת  הגה "ק  אדמו"ר  כ"ק  להגה"ק 
דושרבי צבי זצ "ל .ינסקיאיוסף  ירושלים  ראב "ד זצ "ל,

א"ש  מהר "ם  שו"ת העברי79. לב  בספר [מבוא
בהגהותיו]

מהרש "ם שו"ת  ע"ה)מברעזאן80. סימן חיים אורח תורה דעת (בספרו

אלעזר81. מנחת  זצ "ל .שו"ת ממונקאטש  להגה "ק 

יצחק'82. 'מנחת ווייסשו"ת  יעקב  יצחק רבי  להגאון
י -ם החרדית, עדה  ראב "ד זצ "ל.

יצחק'83. 'חקל  זצ "ל .שו"ת מספינקא  להגה"ק 

רבים84. מים  העזשו"ת כ "ח)(אבן רפאלר רבי הגה "צ  ,
זצ "ל . מילדולה .

חיים.85. עצי רבישו"ת מרן הגה "ק  אדמו"ר  לכ "ק 
עצי שו"ת  בעל זצ "ל , מסיגעט טייטלבוים צבי  חיים

ועוד . התורה, ועל חיים

יצחק86. פני זצ "ל .שו"ת  אבולעפיא  יצחק  לרבי

תורה87. קנין הורביץשו"ת  דוד אברהם רבי  להגאון 
י-ם . החרדית עדה  ראב "ד זצ "ל. שטראסבורג אבד "ק 

יעב"ץ88. שאילת  .(ט')שו "ת 

הלוי'89. 'שבט  זצ "ל .שו"ת  וואזנר  להגר"ש 

תורה90. קנין י "א )שו"ת סימן  א ' (חלק
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חיים91. שלמת  נ"ג.)שו"ת  .(נ"א

חייםשו"ת92. קלוגרשנות  שט "ז)למהר"ש  .(סי '

תפארת 93. צבי  שפיראשו "ת  הירש  צבי רבי להגה"ק 
הספרים מחבר  מונקאטש. חסידות  של השני האדמו"ר 
הגדה תפארת " "צבי  תשובה", "דרכי  רואי ", לחי "באר 

בנים . תפארת - פסח של

מאהבה 94. תשובה מ "ח)שו "ת  סימן א ' רבי(חלק להגאון 
זצ "ל . פלעקלעש  אליעזר

שי95. תשורת מסיגט שו "ת  יהודה שלמה רבי  להגה "ק 

א"ב סדר לפי התורה מפרשי מדור

עזרא96. להם)אבן תשתחוה לא פ "ה  פ"כ במדבר (שמות ,(ה 'ל'),
פ"י)תהילים פא אחרים .(פ ' אלהים  לך יהיה לא

אברבנאל טו )97. י"ב טו פ' אה , פ' פ "א  לך(בראשית יהיה  "לא :
פני " על  אחרים ג)אלהים  כ , יחרם"(שמות לאלהים "זובח ;

יט) כב, .(שם

אליהו98. פ "ד )אדרת  פ "ו ה '(דברים אלהינו ה' ישראל שמע :
אחד .

אליהו99. יז)אדרת פ' לב פ ' כמו(דברים לשדים יזבחו :
לח לט)שנאמר  קו, בנותיהם(תהילים ואת  בניהם את ויזבחו

וגו'. נקי  דם וישפכו לשדים

יהונתן100. ...אהבת עמי  נחמו נחמו  ואתחנן, הפטרת  -
אחרים . אלהים  לך יהיה לא

הגר"א101. פ "ט)ביאור פ "ל  משלי  וגו',- אשבע  פן  :
אחרים . אלהים  לך יהיה לא

החיים102. פ"ז)אור לב פ' פ"ב , פ "כ וגו'.(שמות אלהיך ה' אנכי :
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הגר"א101. פ "ט)ביאור פ "ל  משלי  וגו',- אשבע  פן  :
אחרים . אלהים  לך יהיה לא

החיים102. פ"ז)אור לב פ' פ"ב , פ "כ וגו'.(שמות אלהיך ה' אנכי :
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פ "ו )אפריון103. יב  פ ' לכ(שמות  והיה  לא: וגו', למשמרת ם
אחרים . אלהים  לך יהיה

הלוי104. מג)בית  פ' יב פ' ואל(שמות משה  אל ה ' ויאמר  :
בו... יאכל לא  נכר  בן כל הפסח  חוקת זאת לאמר אהרן

אחרים . אלהים  לך יהיה לא

הטורים105. ראשה.בעל את  "וגלחה  כתב  כא'יא' (דברים

אריה106. פ "א )גור פ"כ  אחרים .(שמות אלהים לך יהיה  לא :

החסיד יהודה  לר ' גימטריאות  רסב)107. אות "ששה(עניינים :
האחת" האבן על י ')משמותן כ"ח  וכתיב (שמות ג'): כ ' :(שמות 

אחרים". אלהים לך  יהיה  "לא

התוספות108. בעלי פ"ב)פירוש  פ "כ  תנחומא .(שמות אנכי :
אחרים . אלהים  לך יהיה לא ...

הארוך109. בפרושו "גילחההטור כתב  תצא כי  פרשת 
בה ") חשק  שערה בשביל ראשה-שמא  .את

הארוך110. פ"ב)הטור פ"ב  אלהים(שמות לך  יהיה לא :
אחרים .

הרא"ש  פירוש  יג)111. פ ' פ"כ  לך .(שמות יהיה לא ה' אנכי  :
ב)ויקרא פ" יט  אחרים .(פ' אלהים  לך יהיה לא קדושים ... :

והקבלה112. טז)הכתב פ' יב  פ' אלהים(שמות לך יהיה  לא :
אחרים .

הרע"ב113. פ "א )פירוש פ "כ לך(שמות יהיה  ולא ה' אנכי  :
כדכתיב משה  אמרן  האחרות  אבל  פני על  אחרים  אלהים 

אלקיך.. ה' שם  את תשא לא

הריב"א114. יא )פירוש פ' לב  פ ' אפך(שמות יחרה ה' למה  :
אחרים . אלהים  לך יהיה לא בעמך.
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טז)חזקוני115. פ ' פ"ב האדם...(בראשית על אלקים ה' ויצו :
יז)דברים  פ' דברים (פ"ט טז): פ' כא אלהים(פ' לך יהיה  לא  :

פני . על אחרים

סופר116. כג)חתם פ' פ"ג דברים טו, פ' פ "ל  אלהיך .(שמות  ה' אנכי  :

חיד"א117. תהלות  פ"ז)יוסף  פ"נ  עמי(תהילים שמעה  :
ואדברה .

זקנים118. יז)מושב פ ' לד פ' תעשה(שמות לא  מסכה אלהי :
ויקרא  פ"ב)לך, יט אלהים(פ ' לך יהיה  לא  ... תהיו. קדושים :

אחרים .

כב)מזרחי119. פ ' טו פ' 'אנכי '(במדבר - תעשו ולא תשגו כי :
שמענום . הגבורה מפי  לך ' יהיה  ו'לא

פ "ג)מלבי"ם120. פ"א, פ "ב, פ"כ  אלהיך...(שמות ה' אנכי :

)מלבי"ם121. פ "י פא פ' יהיה(תהילים לא נכר ... אל  זר , אל -
אחרים . אלהים  לך

לדוד122. כב)משכיל פ ' טו פ ' אלהים(במדבר לך יהיה  לא  :
אחרים .

יעקב123. לך -משלי יהיה לא  וגו'... אלהים ברא בראשית בראשית, (פרשת

אחרים. אלהים 

יעקב124. פ "ג)נחלת  יט פ' האלהים .(שמות אל עלה ומשה  :
וגו'. אלקיך ה' אנכי 

פ "ג)ספורנו125. פ"כ  אחרים .(שמות אלהים  לך יהיה לא :

יפות126. )פנים יד, יג, כג, פ' פ "ג, פ"כ  אלהיך(שמות ה ' אנכי :
וגו'. אחרים  אלהים  לך יהיה לא וגו ',

יוסף127. יג)פרדס פ ' פ "ו  שמות שמעו(ספר לא ישראל  בני  הן :
אלי ...
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המור 128. יט)צרור פ ' יג  פ ' כ"ט), פ' פ"ט במדבר (שמות פ "ט), כ"ב :(פ'
בזאת וגדול  רב  היה  ובלעם אחרים. אלהים לך יהיה לא
המכשפים , העולם אומות חכמי  שאר מכל החכמה 

פ "ל )דברים  דברים (פ "ד  בקולו, ושמעת לך. בצר  פ"ה): :(פ"ה 
ואהבת כאומרו הדברות י' כלולים ה ' את ואהבת  בפסוק 
לך יהיה לא אלהיך  ה' אנכי  כלול  בכאן אלהיך, ה ' את

אחרים ג)אלהים  כ, ידוע(שמות השם, את שיאהב  אחר  כי  ,
ישבע ולא אחרים , אלהים  אחרי ילך  ולא ה ', שהוא
ויכבד יאהב  אבינו, שהוא  השם את האוהב וכן  בשמו.

ואמו... אביו

אליהו129. פ "א )קול פ "ו בפסוק (דברים ט):  א ו. שמע(שם
וגו'. ישראל

בחיי130. פ "ט)רבנו פ"ו אחרים ,(בראשית אלהים  לך יהיה  לא
פ "א )שמות :(פ"כ 

אחרים . אלהים  לך יהיה לא .131

שור132. בכור יוסף  פ "ג)רבינו פ"כ  :(שמות

יט)רד"ק133. פ ' מה  פ' לך(ישעיה יהיה לא  - דברתי בסתר  :
אחרים . אלהים 

לרד"ק134. פנההשורשים כי  - פנה ערך - הפא  אות  -
אחרים אלהים יח .)אל לא, פנים(דברים ולא ערף אלי  פנו  כי ,

כז.) ב , ירשיע (ירמיה  יפנה  אשר ובכל מז.), יד , א' .(שמואל 

פ"ב)רמב"ן 135. פ"כ  לך(שמות יהיה  לא אלהיך ... ה' אנכי  :
אחרים . אלהים 

י "ט)רשב"ם136. פ' כב פ' יהרג...(שמות - יחרם לאלהים זבח
דברים אחרים, אלהים לך יהיה פ"ז)לא  פני ...(פ"ה על
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חכמים137. כא )שפתי פ ' טז פ' אלהים(דברים לך יהיה לא :
אחרים .

כהן  שפתי  ג')138. פ' כ' אחרים ,(שמות אלהים  לך  יהיה לא :
כג)דברים פ' כט ככה .(פ' ה ' עשה מה על  הגוים כל ואמרו  :

יצחק 139. פ"ב)תולדות  פ "א ויקרא  ג ' פ ' כ' לך(שמות יהיה לא :
אחרים . אלהים 

תמימה140. פ"ב)תורה פ"כ שמות טז , פ ' פ "ב וגו'.(בראשית ה' ויצו :
עריות , גלוי ע "א , נח בני נצטוו מצות שבע  ת"ר,

דמים... שפיכות 

גומא141. פ "ו )תיבת  פ"ו אחרים .(שמות  אלהים  לך יהיה לא :

יהונתן142. כב)תפארת  פ' כה  פ' הבנים(בראשית ויתרוצצו :
אנכי . זה למה א"כ ותאמר  בקרבה

אונקלוס 143. התורה תרגום פ"ב)על פ"כ ה '(שמות אנכי
אלהיך .

יונתן144. התורהתרגום  פ"ב)על פ "כ .(שמות

עולם" בורא  לאל שבח נשלם ולא "תם
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ספר
צדיקים של ספרן

נפתחים  ספרים  חמישה 

ב חלק 

ומהדור הקודם מדור הדור  וגאוני גדולי ואדמורים צדיקים רשימת 

אדמורים  130 הזה 

רבי  מרן הגה "ק  אדמו"ר  כ"ק  וינברג1. בעלאברהם זצ "ל,
מסלונים אברהם" "בית

רבי מרן הגה"ק  אדמו"ר  כ"ק ראטה2. חיים אברהם
אמונים" "שומר זצ "ל, מבערגסאז

רבי מרן הגה"ק אדמו "ר  כ"ק  פריינד3. יהושע אברהם
זצ "ל נאסאד אבד "ק 

רבי מרן הגה "ק  אדמו"ר  כ"ק  קאהן4. יצחק  אברהם
זצ "ל אהרן מתולדות 

רבי מרן אדמו"ר  כ"ק  מגור5. מרדכי  בעלאברהם זצ "ל
אמת" ה "אמרי 

רבי מרן הגה "ק  אדמו"ר  כ "ק  שלום6. מסטראפקובאברהם
זצ "ל

צו גיוס לאבד ע"ז מארצינו - לקיים "להעביר גילולים מן הארץ", 
ֱאַמר  ּנֶ ד ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים... ׁשֶ ה ִהיא ְלַאּבֵ כמו שפסק הרמב"ם: "ִמְצוֹות ֲעׂשֵ
ד  ַאּבֵ ּנְ דּון... ובארץ ישראל מצווה לרדוף אחריה עד ׁשֶ ַאּבְ ד ּתְ ַאּבֵ
ַההּוא',  קֹום  ַהּמָ ִמן  ָמם  ׁשְ ֶאת  ם  ְדּתֶ 'ְוִאּבַ אותה מכל ארצנו... שנאמר 

בארץ ישראל אתה מצווה לרדוף אחריהן"... )הלכות עכו"ם פ"ז, ה"א(.

לטלפון:  להתקשר  זרה  עבודה  לביעור  למלחמה  להצטרף  שרוצה  מי 
0527-65-1911  - לקבלת ספרים בחינם נגד עבודה זרה, ולהזמנת 
כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, לדרשות פומביות נגד העבודה של 
הפאות הבאות מהודו נא להתקשר: 0527-65-1911 - הרשות נתונה 
ומצוה לכל מי שברצונו להדפיס קטעים מהספר הזה או כל הספרים 
בכל לשון שהוא בכל מדינה ומדינה, כדי להרבות תורה ויראת שמים 

בעולם, ולעורר לבות אחינו בני ישראל לתשובה שלימה.

במעמד השפת  זי"ע  מאוטווצק  בונם  רבי שמחה  הרה"ק 
אמת, הזהיר 50 שנה לפני השואה שאם ילכו בפאה יבוא 

גוי וישמיד היהודים.

ועד לביעור עבודה זרה מארצנו
לדבוק בדרכו של אברהם אבינו ע"ה,

שמסר נפשו על ביעור עבודה זרה )ראה שבט מוסר פנ"ב( 0527-65-1911
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ספר
צדיקים של ספרן

נפתחים  ספרים  חמישה 

ב חלק 

ומהדור הקודם מדור הדור  וגאוני גדולי ואדמורים צדיקים רשימת 

אדמורים  130 הזה 

רבי  מרן הגה "ק  אדמו"ר  כ"ק  וינברג1. בעלאברהם זצ "ל,
מסלונים אברהם" "בית

רבי מרן הגה"ק  אדמו"ר  כ"ק ראטה2. חיים אברהם
אמונים" "שומר זצ "ל, מבערגסאז

רבי מרן הגה"ק אדמו "ר  כ"ק  פריינד3. יהושע אברהם
זצ "ל נאסאד אבד "ק 

רבי מרן הגה "ק  אדמו"ר  כ"ק  קאהן4. יצחק  אברהם
זצ "ל אהרן מתולדות 

רבי מרן אדמו"ר  כ"ק  מגור5. מרדכי  בעלאברהם זצ "ל
אמת" ה "אמרי 

רבי מרן הגה "ק  אדמו"ר  כ "ק  שלום6. מסטראפקובאברהם
זצ "ל
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רבי  מרן  הגה "ק  אדמו"ר כ"ק  הגדול7. מקארליןאהרן
זצ "ל

רבי מרן הגה "ק  אדמו"ר  כ"ק  זצ "לרוקח אהרן8. מבעלזא

רבי  הגה"ק  האדמו"ר כ"ק  ראטה9. מבערעסאזאהרן
י -ם אמונים שומרי בעל טהרתזצ "ל, אמונים, שומר ספרים  (מחבר

ועוד ) .הקודש

רבי  הגה"ק  אדמו"ר מרן כ "ק  לאווי10. מטאהשאלימלך
עבודה" "עבודת בעמ"ח זצ"ל

רבי מרן הגה"ק  אדמו"ר  כ"ק  זאב11. מקרעטשניףאליעזר
זצ "ל

רבי מרן הגה "ק  אדמו"ר כ "ק  צבי12. מקאמארנאאליעזר
אליעזר " "דמשק  בעל זצ "ל 

רבי  מרן הגה"ק  אדמו"ר כ"ק  הורוויץ13. מדז'יקובאליעזר
נועם ' 'אמרי  בעל זצ "ל,

רבי  מרן  הגה"ק אדמו"ר כ"ק  רויזנבוים14. איתמר
זצ "ל מנדבורנא

רבי  מרן הגה"ק  אדמו"ר כ"ק פרלוב15. מסטוליןאשר
זצ "ל

רבי מרן הגה"ק  אדמו"ר  כ"ק האלבערשטאם16. ציון בן
ציון" ה "קדושת בעל זצ "ל, מבאבוב 

רבי מרן הגה"ק  אדמו "ר  כ"ק  האלבערשטאם17. ברוך
זצ "ל מגארליץ

רבי  מרן אדמו"ר כ"ק  מוויז'ניץ18. הגר  בעלברוך זצ "ל,
ברוך ' 'מקור 

רבי מרן הגה"ק אדמו "ר  כ"ק  ספרין19. מקאמארנאברוך
זצ "ל
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רבי  מרן  הגה"ק אדמו"ר כ"ק  שפירא20. זצ "לדוד מדינוב 

מרן הגה "ק  אדמו"ר  כ "ק  הלברשטאם21. דוד זצ "ל ,רבי
חיים" ה "דברי בעל הלברשטאם חיים רבי  הרה"ק  של בנו

זי "ע מצאנז

רבי מרן הגה"ק  אדמו"ר כ "ק  רוזנבוים22. משה דוד
רחובות זצ "ל, מקרעטשניף 

רבי  מרן הגה "ק  אדמו"ר  כ"ק  מקאלמייא 23. זצ "ל ,הלל
ועוד . דל" אל  "משכיל  לעשות", "עת  בעל

הגה "ק  רבי מרן אדמו"ר כ"ק  שפירא24. אלעזר חיים
אלעזר " ה"מנחת בעל  זצ "ל ממונקאטש 

הגה"ק האדמו"ר  כ"ק האלבערשטאם25. חיים זצ "לרבי 
ב' חלק חיים דברי (שו"ת ועוד, חיים , דברי  שו"ת ספר  ובעמ"ח  צאנז, קודש  קהל  דין  בית (אב

ועוד ) נ"ט .סימן

רבי מרן הגה"ק  אדמו"ר כ "ק  הגר26. מאיר  מוויז'ניץחיים
חיים" ה"אמרי בעל זצ"ל,

רבי  מרן הגה "ק  אדמו"ר כ"ק  מרדכי27. רוזנבויםחיים
זצ "ל מנדבורנא

רבי  מרן הגה"ק  אדמו"ר כ"ק יעקב28. ספריןחיים
זצ "למקאמארנא

רבי מרן הגה "ק  אדמו"ר  כ"ק  מקוסוב29. בעלחיים זצ"ל,
חיים ' 'תורת 

רבי מרן הגה "ק  אדמו"ר  כ"ק  האלברשטאם30. זצ "ל ,חנה 
מקאלשיץ

רבי  מרן הגה"ק  אדמו"ר כ"ק  הלברשטאםח31. צבי  נה
זצ "ל מצאנז

רבי מרן הגה "ק  אדמו"ר  כ"ק  מדז'יקוב32. הורוביץ  יהושע 
ישועה ' 'עטרת  בעל  זצ "ל ,
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רבי  מרן  הגה "ק  אדמו"ר כ"ק  הגדול7. מקארליןאהרן
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רבי  אדמו "ר  מרן כ"ק  הורוויץ33. יהודה 'לע  - יהודה
זצ "ל מדז'יקוב

רבי מרן הגה "ק  אדמו"ר  כ"ק  אלתר34. ליב אריה יהודה
זצ "ל אמת השפת בעל 

רבי  מרן  הגה"ק  האדמו"ר כ"ק  טיטלבוים35. זצ "ל ,יואל
מסטאמר  האדמו"ר תשל"ט)- באב  כ"ו  תרמ "ז, בטבת  ספריו:,(י "ז

יואל דברי  - יואל דברי  שו"ת - יואל" ו "דברי משה" "ויואל 
על יואל דברי  - תש "מ-תשמ"א  כרכים, 2 מכתבים, -

תורה  חידושי - ט"ב)התורה  מהר"י ועל(חידושי הגאולה על -
ששת במלחמת  ישראל  מדינת ניצחון בעקבות  - התמורה

מהרי"ט. אגרות - הימים.
רבי  מרן הגה"ק  אדמו"ר כ"ק  דושינסקיא36. צבי  יוסף 

זצ "ל ירושלים ראב "ד  זצ "ל,
רבי מרן הגה "ק  אדמו"ר כ "ק  קאליש37. מאמשינוביוסף

זצ "ל
רבי מרן הגה"ק  האדמו"ר כ"ק  ווייס38. אייזיק  יצחק 

יצחק)זצ"למספינקא חקל ספר פ "א )(בעמ"ח  סימן  יצחק חקל (שו"ת 

רבי מרן  הגה "ק  האדמו"ר כ "ק  יהודה39. יקותיאל 
אבניזצ "ל טיילבוים שו"ת לב, ייטב  ספר ובעמ "ח סיגעט קודש קהל  דין  בית  (אב

ועוד ) כ "ח ,צדק אות מדות לי"ג מוסר ותוכחת י"ב, אות מצרים, ליציאת זכר  מאמר פנים (ייטב 

שם) עיין ד' אות טוב  דורש .ומאמר
רבי הגה "ק  אדמו"ר כ "ק  האלבערשטאם40. שרגא יחזקאל

משינעווע יחזקאל )זצ "ל, דברי ספר בדרוש(בעמ "ח התורה  על  יחזקאל (דברי

.לשבועות)
רבי הגה"ק  אדמו"ר כ"ק  ליפשיץ41. שרגא יחזקאל

מסטראפקוב האלבערשטאם נגד זצ"ל, ימיו כל אדירות במלחמות (נלחם

י ם)  שלו, הסכמה  נדפס  וישראל, משה דת ובספר הדור, פירצת כל  ונגד הנכרית, .הפאה 
רבי מרן הגה "ק  אדמו"ר  כ"ק  רבינוביץ42. יהושע  יחיאל 

יהושע '.מביאלא 'חלקת  בעל זצ "ל
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רבי  מרן הגה"ק  אדמו"ר כ "ק  דנציגר43. יחיאל
זצ "ל מאלכסנדר ,

רבי מרן הגה "ק  אדמו"ר כ "ק  טייטלבוים44. צבי חיים
ועוד . התורה, ועל חיים עצי  שו"ת בעל זצ "ל , מסיגעט

רבי  מרן הגה"ק אדמו"ר  כ "ק  סופר45. ערלוי ,יוחנן גאב "ד
בשם לאור שיצאו  הש "ס  על  ספרים הרבה  חיבר זצ "ל.
[קול חתנים", ו"אפריון דחנוכה" "יומין  סופר ", "אמרי 

תשל"ה] קורא 

רבי מרן הגה"ק  אדמו"ר  כ"ק  גרינוואלד46. מפאפא ,יוסף 
ועוד . יוסף , ויען בעל זצ"ל,

רבי  מרן הגה"ק  אדמו"ר כ"ק  קאליש47. דוד יעקב
זצ "ל מאמשינוב ,

רבי מרן הגה"ק  אדמו"ר  כ "ק  ספריןי48. משה עקב
זצ "ל מקאמארנא ,

רבי  מרן  הגה "ק  אדמו"ר כ"ק  לייזר49. יעקב
ומנהגים מועדים אבות  זכות  בעל - זצ "ל מפשעווארסק ,

קודש  חלקים)כתבי  אורות (ד' י"ג כתבים. חלקים)- -(שלושה
ראשון חלק  וגליציה . פולין צדיקי על שסיפר  סיפורים 

צאנז. בית  על  בעיקר

רבי  מרן  הגה "ק  אדמו"ר כ"ק חסיד 50. קאפיל (תלמיד יעקב

הבעש "ט) של תפלה קוסוב -ויז'ניץובעל שושלת אבי זצ "ל ,

רבי מרן  האדמו"ר כ"ק  מספינקא51. אייזיק זצ "ליצחק
יצחק) חקל ספר פ"א,)(בעמ"ח  סימן יצחק חקל ;(שו"ת

רבי הגה "ק  אדמו"ר מרן כ "ק  רוזנבוים52. אייזיק  יצחק 
זצ "ל . ועוד , והישועה הצניעות מח"ס  מזוטשקא,

רבי מרן הגה"ק אדמו "ר  כ"ק  אלתר53. מאיר -יצחק
זצ "ל . מגור , הרי"ם חידושי 
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רבי מרן הגה "ק  אדמו"ר כ "ק  קאליש37. מאמשינוביוסף

זצ "ל
רבי מרן הגה"ק  האדמו"ר כ"ק  ווייס38. אייזיק  יצחק 

יצחק)זצ"למספינקא חקל ספר פ "א )(בעמ"ח  סימן  יצחק חקל (שו"ת 

רבי מרן  הגה "ק  האדמו"ר כ "ק  יהודה39. יקותיאל 
אבניזצ "ל טיילבוים שו"ת לב, ייטב  ספר ובעמ "ח סיגעט קודש קהל  דין  בית  (אב

ועוד ) כ "ח ,צדק אות מדות לי"ג מוסר ותוכחת י"ב, אות מצרים, ליציאת זכר  מאמר פנים (ייטב 

שם) עיין ד' אות טוב  דורש .ומאמר
רבי הגה "ק  אדמו"ר כ "ק  האלבערשטאם40. שרגא יחזקאל

משינעווע יחזקאל )זצ "ל, דברי ספר בדרוש(בעמ "ח התורה  על  יחזקאל (דברי

.לשבועות)
רבי הגה"ק  אדמו"ר כ"ק  ליפשיץ41. שרגא יחזקאל

מסטראפקוב האלבערשטאם נגד זצ"ל, ימיו כל אדירות במלחמות (נלחם

י ם)  שלו, הסכמה  נדפס  וישראל, משה דת ובספר הדור, פירצת כל  ונגד הנכרית, .הפאה 
רבי מרן הגה "ק  אדמו"ר  כ"ק  רבינוביץ42. יהושע  יחיאל 

יהושע '.מביאלא 'חלקת  בעל זצ "ל
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רבי  מרן הגה"ק  אדמו"ר כ "ק  דנציגר43. יחיאל
זצ "ל מאלכסנדר ,

רבי מרן הגה "ק  אדמו"ר כ "ק  טייטלבוים44. צבי חיים
ועוד . התורה, ועל חיים עצי  שו"ת בעל זצ "ל , מסיגעט

רבי  מרן הגה"ק אדמו"ר  כ "ק  סופר45. ערלוי ,יוחנן גאב "ד
בשם לאור שיצאו  הש "ס  על  ספרים הרבה  חיבר זצ "ל.
[קול חתנים", ו"אפריון דחנוכה" "יומין  סופר ", "אמרי 

תשל"ה] קורא 

רבי מרן הגה"ק  אדמו"ר  כ"ק  גרינוואלד46. מפאפא ,יוסף 
ועוד . יוסף , ויען בעל זצ"ל,

רבי  מרן הגה"ק  אדמו"ר כ"ק  קאליש47. דוד יעקב
זצ "ל מאמשינוב ,

רבי מרן הגה"ק  אדמו"ר  כ "ק  ספריןי48. משה עקב
זצ "ל מקאמארנא ,

רבי  מרן  הגה "ק  אדמו"ר כ"ק  לייזר49. יעקב
ומנהגים מועדים אבות  זכות  בעל - זצ "ל מפשעווארסק ,

קודש  חלקים)כתבי  אורות (ד' י"ג כתבים. חלקים)- -(שלושה
ראשון חלק  וגליציה . פולין צדיקי על שסיפר  סיפורים 

צאנז. בית  על  בעיקר

רבי  מרן  הגה "ק  אדמו"ר כ"ק חסיד 50. קאפיל (תלמיד יעקב

הבעש "ט) של תפלה קוסוב -ויז'ניץובעל שושלת אבי זצ "ל ,

רבי מרן  האדמו"ר כ"ק  מספינקא51. אייזיק זצ "ליצחק
יצחק) חקל ספר פ"א,)(בעמ"ח  סימן יצחק חקל ;(שו"ת

רבי הגה "ק  אדמו"ר מרן כ "ק  רוזנבוים52. אייזיק  יצחק 
זצ "ל . ועוד , והישועה הצניעות מח"ס  מזוטשקא,

רבי מרן הגה"ק אדמו "ר  כ"ק  אלתר53. מאיר -יצחק
זצ "ל . מגור , הרי"ם חידושי 
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רבי  מרן הגה"ק  אדמו"ר כ"ק  יהודה54. יקותיאל
זצ "ל .טייטלבוים ועוד , עה"ת לב  ייטב  לב , הייטב 

רבי  מרן הגה"ק  אדמו"ר כ"ק  יהודה55. יקותיאל
יציב ,הלברשטאם דברי שו "ת  מח"ס  קלויזנבורג מצאנז
ועוד . זצ "ל,

רבי  מרן  הגה"ק  אדמו"ר כ "ק  רוזנבוים56. בער  ישכר
זצ "ל . מסטראזיניטץ ,

רבי מרן  הגה "ק  האדמו"ר כ "ק  רוקח57. דוב זצ "לישכר
מבעלזא קדושים)מהרי "ד דיבורים בקונטרס  הנדפסת .(דרשה

רבי58. מרן הגה"ק  האדמו"ר  אברהםכ"ק  בהה"צישראל
פרטוגול, זצוק "ל זוסיא אליעזר  סקולעןמוה"ר אבד "ק 

תשס "א ]. אמריקה רבני קורא  [קול 
רבי59. מרן הגה"ק  האדמו"ר האדמו "רכ"ק  אלטר ישראל

זצ "ל .מגור תשל"ה], קורא  [קול
רבי מרן הגה "ק  אדמו"ר  כ"ק  ישעיה'לה60.

זצ "ל .האלבערשטאם מטשעחויב ,
רבי  מרן הגה "ק  אדמו "ר  כ "ק  אביחצירא61. -ישראל

זצ "ל . סאלי , הבבא
רבי מרן הגה"ק  אדמו"ר  כ"ק  האלבערשטאם62. ישראל

זצ "ל . מזש 'ימגראד ,
רבי מרן הגה "ק  אדמו"ר כ"ק  הגר63. מוויז'ניץישראל

זצ "ל . ישראל', 'אהבת בעל 
רבי מרן הגה "ק  אדמו "ר  כ "ק  אלתר64. הביתישראל -

זצ "ל . ישראל ,
רבי  מרן  הגה "ק  אדמו"ר כ"ק  יעקב65. מחוסט,ישראל

זצ "ל
רבי מרן הגה"ק  אדמו"ר  כ"ק  מסטולין66. פרלוב  ישראל

פרנקפורטערזצ "ל דער  או הינוקא
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רבי מרן הגה"ק  אדמו"ר  כ"ק רוזנבוים67. מאיר 
זצ "ל . מקרעטשניף ,

רבי מרן הגה"ק  אדמו"ר  כ"ק  קסטלניץ68. חיים -מרדכי
זצ "ל . סלונימער , מוטיל

רבי מרן אדמו"ר  כ"ק  מנדל69. מנחם הרהגה"ק 
זצ "ל .מורגנשטרן - מק וֹ צק 

רבי מרן הגה"ק  האדמו"ר  כ"ק  מנדל70. מנחם
צדק)זצ"למליובאוויטש צמח ג')(בעל פרק ברכות משניות צדק .(צמח 

רבי מרן הגה"ק  האדמו"ר  כ"ק  מנדל71. מנחם
ארה"ב .מליובאוויטש האחרון, האדמו"ר  זצ "ל ,

רבי מרן הגה"ק  אדמו"ר כ"ק מנדל72. מנחם אלעזר
זצ "ל .בידרמן מלעלוב ,

רבי מרן הגה"ק  אדמו "ר  כ"ק הגר73. מנדל מקוסוב ,מנחם 
זצ "ל . שלום', 'אהבת בעל 

רבי מרן הגה "ק  אדמו"ר כ "ק  הגר74. מנדל  מנחם
זצ "ל . צדיק ', 'צמח בעל מוויז'ניץ 

רבי הגה "ק  אדמו"ר מרן כ "ק  הגר75. רבימרדכי מוויז'ניץ 
זצ "ל . מונסי , מויזניץ  מאטלע 

רבי הגה"ק אדמו"ר  מרן  כ"ק  פייש76. אבד"קמרדכי
פייש , משולם רבי  אדמו"ר מרן כ"ק של אביו דעמעטשער ,

זצ "ל .

רבי מרן הגה"ק  אדמו"ר  כ "ק  לייפער77. רבימרדכי -
זצ "ל .מרדכי'לע מנדבורנא ,

רבי  מרן הגה"ק  אדמו"ר כ"ק  גרינוואלד78. מצעהלםמשה
זצ "ל . הבושם , ערוגת  בעל

רבי מרן הגה"ק  אדמו"ר  כ "ק  האלבערשטאם79. משה
זצ "ל . שינאווא , אבדק"ק 
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רבי מרן הגה"ק  אדמו"ר כ "ק  הורויץ80. מרוזוודוב ,משה
זצ "ל .

רבי מרן הגה "ק  אדמו"ר  כ"ק  האלבערשטאם81. משה
זצ "ל . מטשאקאווא ,

האדמו"ר כ"ק  רבי82. בידרמאןהגה "ק  מרדכי משה 
תשל"ה] קורא  [קול משה" ה"ברכת  בעל זצ "ל. מלעלוב ,

האדמו"ר כ"ק  רבי83. טייטלבוים ,הגה "ק  אבד"קמשה
רבני קורא [קול  משה' ה'ברכת זצ"ל.בעל סאטמאר ,

תשס"א] אמריקה

רבי מרן  הגה "ק  האדמו"ר  כ"ק  בהה"צ84. יהושע  משה
תשל"ה]מוהרח "ם קורא [קול מויזניץ  האדמו"ר זצללה"ה

האדמו"ר כ"ק  רבי85. לאווי,הגה "ק  פייש  כ"קמשולם 
אמריקה רבני  קורא [קול זצ "ל. מטאהש , אדמו"ר  מרן

תשס"א]

רבי מרן הגה"ק  אדמו"ר כ"ק  רוקח86. מבולגרייא ,מרדכי 
זצ "ל .

מרן הגה "ק  אדמו"ר  כ "ק  פאלייר87. משה מקוברין,רבי
זצ "ל .

רבי הגה"ק  אדמו"ר  כ"ק  כהנא88. זצ "ל .נחמן מספינקא,
תשל"ה] קורא  [קול

רבי  מרן  אדמו"ר  כ "ק  מברסלב89. בעלנחמן  זצ "ל . ,
מעשיות . סיפורי  הר"ן, שיחות מוהר"ן, ליקוטי

רבי  מרן  הגה"ק אדמו"ר כ"ק  מלוביצקי90. מלכוביץ ,נח 
זצ "ל .

הרבי  מרן הגה "ק  אדמו"ר  כ"ק  מראפשיץ91. צבי נפתלי 
זצ "ל . קודש ', 'זרע  בעל
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רבי  מרן הגה "ק  אדמו "ר  כ "ק  האלבערשטאם92. נתן מאיר
ה 'תרט"ו )זצ"ל אב  מנחם ט"ו  בעל(ה'תקפ"ה  הרה "ק  של השלישי  בן .

זצ "ל . חיים , דברי 

רבי  מרן הגה"ק  אדמו"ר  כ"ק  האלברשטאם93. סיני
זצ "ל . מדז'ימיגראד ,

רבי  מרן  הגה"ק אדמו"ר כ"ק  האלבערשטאם94. הירש  צבי
זצ "ל . מרודניק ,

רבי מרן הגה"ק  אדמו"ר  כ"ק שפירא95. אלימלך צבי
ועוד דפרקא" "אגרא יששכר " ה"בני בעל  זצ "ל . מדינוב ,

רבי  מרן  הגה"ק  אדמו"ר כ"ק  שפירא96. הירש צבי
זצ "ל תשובה, דרכי  בעל תפארתממונקאטש , ספר סוף הנדפס  (בשו"ת

ב ') סימן התורה על  .בנים

רבי מרן הגה"ק  אדמו"ר  כ"ק  מקרעטשניף97. הירש  -צבי
זצ "ל . אתא , כפר - סיגעט

רבי  מרן הגה"ק  אדמו"ר כ"ק  קרויז98. אנשיל אשר
לאור והוציא  הפיאות על הרבה  לחם זצ "ל. מראצפערט,

ועוד.. נכרית פאה  על ספרים , כמה

רבי  מרן  הגה"ק  אדמו"ר ככ"ק  ברזובסקי99. נח  שלום
שלום ה"נתיבות  בעל  זצ "ל . מסלונים ,

רבי מרן הגה"ק  אדמו "ר  כ"ק  ספרין100. מקאמרנא ,שלום 
זצ "ל .

רבי מרן הגה "ק  אדמו"ר  כ "ק  סג"ל101. הלוי שלמה 
זצ "ל . מקארלין,

רבי  מרן הגה "ק  אדמו"ר כ"ק  האלבערשטאם102. שלמה
זצ "ל . מבאבוב ,

רבי מרן אדמו "ר  כ"ק פריעדמאן103. שלמה מרדכי
זצ "ל . מבאיאן,
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לאור והוציא  הפיאות על הרבה  לחם זצ "ל. מראצפערט,
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רבי מרן הגה"ק  אדמו"ר  כ"ק  לרנר104. מלכוביץ ,מרדכי 
זצ "ל .

רבי105. הגה"ק  האדמו"ר אבד"קכ"ק בלום, רפאל
זצ "ל .קאשוי תשס"א], אמריקה רבני  קורא  [קול

רבי מרן הגה"ק  אדמו"ר  כ"ק  לייב106. אריה  שלמה
זצ "ל .וויינשלבוים מטיטשין,

רבי  מרן הגה "ק  אדמו"ר  כ "ק  טבק107. יהודה שלמה
זצ "ל . סיגט, ראב "ד 

רבי מרן הגה"ק  אדמו"ר  כ "ק  קאליש108. בונים שמחה
זצ "ל . מאוטווצק ,

רבי  מרן הגה "ק  אדמו"ר כ"ק  האלבערשטאם109. שלמה
זצ "ל . משינאווא ,

רבי הגה"ק האדמו "ר  כ"ק  אבד"ק110. קרויס, שלום
תשס"א]אודווארי אמריקה רבני  קורא  [קול זצ "ל. ,

רבי  מרן הגה "ק  אדמו "ר  כ "ק  רוקח111. מבעלזא ,שלום
זצ "ל .

רבי מרן הגה "ק  אדמו"ר כ "ק  שפירא112. שלמה
זצ "ל . ממונקאטש ,

הגה"ק  אדמו"ר מרן כ"ק  הרה "ק  בונים113. שמחה רבי 
זצ "ל .אלתר מגור , שמחה ' ה'לב  –

אתנו החיים הזה הדור של אדמורים  רשימת 
רבי האדמו"ר כ "ק  טווערסקי1. העשיל יהושע  אברהם

אשדודמטשארנאביל שליט"א  סיון- אייר  - קורא  [קול
תשע "ט]

רבי האדמו "ר  כ"ק  מספינקא2. כהנא  יצחק י -םאברהם -
תשע "ט] סיון  אייר  - קורא  [קול  שליט"א 
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מסאטמאר אדמו"ר  מרן כ"ק  טייטלבוים3. אהרן רבי
תשס"ד] קורא [קול  והגלילות יואל קרית ור "מ רב  שליט"א

רבי האדמו"ר  כ"ק מלעלוב4. בידרמאן י -םאלתר
תשע "ט] סיון  אייר  - קורא  [קול  שליט"א 

רבי האדמו"ר כ"ק  כ"ץ ,5. אנשיל יראיםאשר עדת  אבד "ק 
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול שליט"א  וויען

רבי  האדמו"ר  כ"ק  רויזנבוים6. זאב אליעזר אדמו"רזיידא 
י -ם סיגעט מקרעטשניף 

רבי האדמו"ר כ "ק  מנדבורנא7. לייפער  דוד אלתר חיים 
חיפה - תשע "ט]שליט"א סיון  אייר  - קורא  [קול 

רבי מרן האדמו"ר כ "ק  ממחנובקא 8. רוקח ב "ביהושע 
תשע "ט]שליט"א סיון  אייר  - קורא  [קול 

רבי אדמו"ר כ"ק ראטה,9. קיחזקאל ארלסבורגאבד"ק 
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול שליט"א 

רבי האדמו"ר כ"ק  דרוביטש10. משאץ  יוסף  ביתיחיאל -
תשע "ט]שמש סיון  אייר  - קורא  [קול  שליט"א 

רבי11. האדמו"ר  מקאליש כ"ק  לייפער שמשיצחק בית -
תשע"ט ]שליט"א סיון אייר - קורא [קול 

הא כ "ק  רבי12. מרן טייטלבויםדמו"ר  יהודא יקותיאל 
שליט"א ,שליט "א, וויליאמסבורג סאטמאר ור "מ אב "ד

תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול

רבי מרן הרה"צ  אדמו"ר  כ"ק ניסן13. רוזנבויםישראל
שליט"א . גת  קרית  מקרעטשניף 

רבי  הגה"ק אדמו"ר מרן  כ"ק רוקח14. דב מבעלזאיששכר
שליט"א ,
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רבי  מרן האדמו"ר  כ"ק  ראטענבערג15. הלוי  יהוסף מאיר 
התאחדות רבני  קורא  [קול שליט"א. ב.פ . מקאסאן אדמו"ר

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים

רבי  אדמו"ר  מרן  כ "ק  קאליש 16. ארה"במנחם  מאמשינוב 
שליט"א .

רבי  מרן  הרה"צ  אדמו"ר כ "ק  טברסקי17. זושא משולם
שליט"א . אשדוד  - מטשערנאביל

רבי האדמו "ר  כ"ק .18- משאץ  מאסקאוויטש  נפתלי
אשדודמעליץ  תשע "ט]- סיון אייר - קורא [קול שליט"א.

רבי  האדמו"ר  כ"ק  ווייס19. צבי מספינקאנפתלי אדמו"ר 
ארה"ב הרבנים התאחדות  רבני  קורא [קול שליט"א. ב.פ .

תשע "ט]

רבי האדמו"ר כ"ק  לאבין,20. צבי [קולנפתלי  מזידיטשוב 
תשס"א] אמריקה רבני  קורא 

רביכ21. האדמו"ר מקאזמיר"ק  טאוב משה -פינחס 
ב "ב - תשע "ט]מודז'יץ  סיון  אייר  - קורא  [קול  שליט"א.

רבי  מרן הרה "צ  אדמו"ר  כ"ק  כץ22. זלמן מוויעןשלמה 
שליט"א .

רבי23. האדמו "ר  ברגרכ"ק  אדמורשלום שליט"א
תקוה פתח – ממישקולץ 

רבי24. האדמו"ר  מהאלמיןכ"ק  גראס  יהודה  ביתשלום -
תשע "ט]שמש סיון  אייר  - קורא  [קול  שליט"א.

רבי25. האדמו "ר  אמוניםכ"ק משומרי ראטה י -םשלמה
תשע "ט] סיון  אייר  - קורא  [קול  שליט"א. שליט"א.



ספר
צדיקים של ספרן

נפתחים  ספרים  חמישה 

 ג חלק 

צדיקים  ושלושים מאות שלש  צדיקים של ספרן 
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ספר
צדיקים של ספרן

נפתחים  ספרים  חמישה 

 ג חלק 

צדיקים  ושלושים מאות שלש  צדיקים של ספרן 

עם ללכת  האוסרים והפוסקים רבנים שמות את נפרט ועתה
בעזה "י . נכרית פאה 

א-ב בסדר 

רביא. גומבינרהגהצה"ק הלוי אבלי  אברהם 'אברהם 'מגן
זצ "ל

רביב. אטיקהרה"ג בישיבהאברהם  כר "מ כיהן זצ "ל ,
בשנת ברלין. משה הרב  של יהושע " "אבן הירושלמית
ירמיהו, ברחוב שלמה " באר "ישיבת את פתח תש "ן
המורחבת סנהדריה  בשכונת התלמוד בית  בישיבת  ואח"כ

רבי  הגאון מרן שיעורי ספריו : אטיקבירושלים. אברהם
סוכה ,זצוקללה פסחים, גיטין, נדרים, מסכתות  על  - "ה 

קמא . בבא  כתובות , קידושין , בתרא, בבא מציעא, בבא 
כרכים . חמישה

רביג. ליפשיץהרה "צ  בריזל  זצ "ל .אברהם

צו גיוס לאבד ע"ז מארצינו - לקיים "להעביר גילולים מן הארץ", 
ֱאַמר  ּנֶ ד ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים... ׁשֶ ה ִהיא ְלַאּבֵ כמו שפסק הרמב"ם: "ִמְצוֹות ֲעׂשֵ
ד  ַאּבֵ ּנְ דּון... ובארץ ישראל מצווה לרדוף אחריה עד ׁשֶ ַאּבְ ד ּתְ ַאּבֵ
ַההּוא',  קֹום  ַהּמָ ִמן  ָמם  ׁשְ ֶאת  ם  ְדּתֶ 'ְוִאּבַ אותה מכל ארצנו... שנאמר 

בארץ ישראל אתה מצווה לרדוף אחריהן"... )הלכות עכו"ם פ"ז, ה"א(.

לטלפון:  להתקשר  זרה  עבודה  לביעור  למלחמה  להצטרף  שרוצה  מי 
0527-65-1911  - לקבלת ספרים בחינם נגד עבודה זרה, ולהזמנת 
כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, לדרשות פומביות נגד העבודה של 
הפאות הבאות מהודו נא להתקשר: 0527-65-1911 - הרשות נתונה 
ומצוה לכל מי שברצונו להדפיס קטעים מהספר הזה או כל הספרים 
בכל לשון שהוא בכל מדינה ומדינה, כדי להרבות תורה ויראת שמים 

בעולם, ולעורר לבות אחינו בני ישראל לתשובה שלימה.

במעמד השפת  זי"ע  מאוטווצק  בונם  רבי שמחה  הרה"ק 
אמת, הזהיר 50 שנה לפני השואה שאם ילכו בפאה יבוא 

גוי וישמיד היהודים.

ועד לביעור עבודה זרה מארצנו
לדבוק בדרכו של אברהם אבינו ע"ה,

שמסר נפשו על ביעור עבודה זרה )ראה שבט מוסר פנ"ב( 0527-65-1911
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ספר
צדיקים של ספרן

נפתחים  ספרים  חמישה 

 ג חלק 

צדיקים  ושלושים מאות שלש  צדיקים של ספרן 

עם ללכת  האוסרים והפוסקים רבנים שמות את נפרט ועתה
בעזה "י . נכרית פאה 

א-ב בסדר 

רביא. גומבינרהגהצה"ק הלוי אבלי  אברהם 'אברהם 'מגן
זצ "ל

רביב. אטיקהרה"ג בישיבהאברהם  כר "מ כיהן זצ "ל ,
בשנת ברלין. משה הרב  של יהושע " "אבן הירושלמית
ירמיהו, ברחוב שלמה " באר "ישיבת את פתח תש "ן
המורחבת סנהדריה  בשכונת התלמוד בית  בישיבת  ואח"כ

רבי  הגאון מרן שיעורי ספריו : אטיקבירושלים. אברהם
סוכה ,זצוקללה פסחים, גיטין, נדרים, מסכתות  על  - "ה 

קמא . בבא  כתובות , קידושין , בתרא, בבא מציעא, בבא 
כרכים . חמישה

רביג. ליפשיץהרה "צ  בריזל  זצ "ל .אברהם
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רביד. פאלאקהגה "צ  אלטער  פולקאברהם אלטר  אברהם 
תשס "ו )זצ "ל  באלול (כ '  תרצ "ה, בכסלו האדמו"ר(ה ' היה

על איתן' 'אמונת ספר מחבר  תקווה. מבערגסאז-פתח
ועוד . שביעית ענייני 

שיףרביה. געצל אליקים זצ "לאברהם מרודניק

רבי ו. הרוויץהגה"צ  דוד קניןאברהם שו"ת  בעל זצ "ל
בהלכה עדה"חתורה  ראב"ד ,

רבי ז. כ"ץהגה"צ הכהן  מאנסיאברהם טאהש  אבד"ק 
ארה"ב הרבנים  התאחדות רבני קורא [קול שליט"א,

תשע "ט]

רבי ח. הלברשטאםהגה "צ  דקהלאברהם רב  שליט"א ,
התאחדות רבני  קורא  [קול טארטיקוב  וראה"כ חינוך מנחת

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים

רביט. איינהארןהגה "צ  חיים ברכתזצ "לאברהם ספר (בעמ "ח 

נדה) הלכות טוהר  שערי  ספר  (בסוף  עולה  עצי טוהר, שערי  .הבית,

ביקהגה "צ י. העשל יהושע  אברהם אבד"ק,שליט"ארבי 
קורא קול וגם תשס "א, אמריקה  רבני  קורא  [קול  מעזיבוש 

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים התאחדות רבני 

רבייא. פרידלאנדערהגה"צ  העשיל יהושע  אברהם
היבנוב  אבד"ק התאחדותשליט"א, רבני קורא [קול

תשע"ט ] ארה "ב הרבנים

רבי יב. אולמןהרה "ג  יצחק  בד"צאברהם חבר שליט"א 
עדה"ח 

רבייג. הלברשטאםהגה "צ  מאיר דומ"ץאברהם שליט"א ,
רבני קורא [קול עוו. טע  '18 ב.בפ . סאטמאר לב  יטב  קהל

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים התאחדות

רבייד. האדמו"ר  מספינקאכ"ק  כהנא יצחק  אברהם
תשע "ט] סיון  אייר  - קורא  [קול  י-ם  - שליט"א,
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רבי טו. ניימאןהגה"צ  ניסן וויזניץאברהם דומ"ץ  שליט"א,
תשע "ט] ארה"ב הרבנים התאחדות רבני  קורא [קול מאנסי

רבי טז. הרה "צ  אדמו"ר  פולקכ"ק  פתח אברהם זצ "ל,
תקוה

פלאג'ייז. אברהם  רבי  ספרד )זצ "ל,הגה"צ  חכמי  את(מגדולי  (ברך

צ ') מערכת דינים אסיפת חמד בשדי  מובא בחקותי, .אברהם

רבייח. קלמנוביץהרה"ג מיראברהם ישיבת ראש 

תאומיםהגה"צ יט. אברהם  יזצ "ל רבי  רבי  הגה "צ של בתו  עקב(בן

זצ "ל ) דעת חוות בעל פ"ז)מליסא העזר אבן תניינא מהדורא לאברהם חסד .(שו"ת

רבי כ. זילבערשטיין הגה"צ  דומ"ץאהרן שלט"א,
ארה"ב הרבנים התאחדות רבני קורא [קול  צאעהלים

תשע "ט]

רביכא. הגהצה"ק  קרליץמרן ישעיהו בעלאברהם זצ"ל
ועוד] עולמים  לחי והכבוד [הכתר  איש " ה "חזון

רביכב. שטערנהארץהגה "צ  סופראברהם 

רבי כג. גרינוואלדהגה"צ קהילתאהרן דומ"ץ שליט"א,
פאפא , יעקב 

רביכד. אדמו"ר  מרן טייטלבויםכ "ק  שליט"אאהרן
קורא [קול  והגלילות יואל  קרית ור"מ רב  מסאטמאר 

תשס"ד]

ר'כה. סורסקיהרה"ח אהרן 

רביכו. שליט "אהגאון פישר  אהרן 

קריספיןהגה"צ כז. אהרן שולחןזצ "ל רבי על אהרן בית ספר (בעמ"ח 

א') אות פ' מערכת העזר אבן אהרן (בית .ערוך

רביכח. מלצרהגהצה"ק  זלמן ה "אחיעזר "איסר בעל זצ "ל 
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רביד. פאלאקהגה "צ  אלטער  פולקאברהם אלטר  אברהם 
תשס "ו )זצ "ל  באלול (כ '  תרצ "ה, בכסלו האדמו"ר(ה ' היה

על איתן' 'אמונת ספר מחבר  תקווה. מבערגסאז-פתח
ועוד . שביעית ענייני 

שיףרביה. געצל אליקים זצ "לאברהם מרודניק

רבי ו. הרוויץהגה"צ  דוד קניןאברהם שו"ת  בעל זצ "ל
בהלכה עדה"חתורה  ראב"ד ,

רבי ז. כ"ץהגה"צ הכהן  מאנסיאברהם טאהש  אבד"ק 
ארה"ב הרבנים  התאחדות רבני קורא [קול שליט"א,

תשע "ט]

רבי ח. הלברשטאםהגה "צ  דקהלאברהם רב  שליט"א ,
התאחדות רבני  קורא  [קול טארטיקוב  וראה"כ חינוך מנחת

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים

רביט. איינהארןהגה "צ  חיים ברכתזצ "לאברהם ספר (בעמ "ח 

נדה) הלכות טוהר  שערי  ספר  (בסוף  עולה  עצי טוהר, שערי  .הבית,

ביקהגה "צ י. העשל יהושע  אברהם אבד"ק,שליט"ארבי 
קורא קול וגם תשס "א, אמריקה  רבני  קורא  [קול  מעזיבוש 

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים התאחדות רבני 

רבייא. פרידלאנדערהגה"צ  העשיל יהושע  אברהם
היבנוב  אבד"ק התאחדותשליט"א, רבני קורא [קול

תשע"ט ] ארה "ב הרבנים

רבי יב. אולמןהרה "ג  יצחק  בד"צאברהם חבר שליט"א 
עדה"ח 

רבייג. הלברשטאםהגה "צ  מאיר דומ"ץאברהם שליט"א ,
רבני קורא [קול עוו. טע  '18 ב.בפ . סאטמאר לב  יטב  קהל

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים התאחדות

רבייד. האדמו"ר  מספינקאכ"ק  כהנא יצחק  אברהם
תשע "ט] סיון  אייר  - קורא  [קול  י-ם  - שליט"א,
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רבי טו. ניימאןהגה"צ  ניסן וויזניץאברהם דומ"ץ  שליט"א,
תשע "ט] ארה"ב הרבנים התאחדות רבני  קורא [קול מאנסי

רבי טז. הרה "צ  אדמו"ר  פולקכ"ק  פתח אברהם זצ "ל,
תקוה

פלאג'ייז. אברהם  רבי  ספרד )זצ "ל,הגה"צ  חכמי  את(מגדולי  (ברך

צ ') מערכת דינים אסיפת חמד בשדי  מובא בחקותי, .אברהם

רבייח. קלמנוביץהרה"ג מיראברהם ישיבת ראש 

תאומיםהגה"צ יט. אברהם  יזצ "ל רבי  רבי  הגה "צ של בתו  עקב(בן

זצ "ל ) דעת חוות בעל פ"ז)מליסא העזר אבן תניינא מהדורא לאברהם חסד .(שו"ת

רבי כ. זילבערשטיין הגה"צ  דומ"ץאהרן שלט"א,
ארה"ב הרבנים התאחדות רבני קורא [קול  צאעהלים

תשע "ט]

רביכא. הגהצה"ק  קרליץמרן ישעיהו בעלאברהם זצ"ל
ועוד] עולמים  לחי והכבוד [הכתר  איש " ה "חזון

רביכב. שטערנהארץהגה "צ  סופראברהם 

רבי כג. גרינוואלדהגה"צ קהילתאהרן דומ"ץ שליט"א,
פאפא , יעקב 

רביכד. אדמו"ר  מרן טייטלבויםכ "ק  שליט"אאהרן
קורא [קול  והגלילות יואל  קרית ור"מ רב  מסאטמאר 

תשס"ד]

ר'כה. סורסקיהרה"ח אהרן 

רביכו. שליט "אהגאון פישר  אהרן 

קריספיןהגה"צ כז. אהרן שולחןזצ "ל רבי על אהרן בית ספר (בעמ"ח 

א') אות פ' מערכת העזר אבן אהרן (בית .ערוך

רביכח. מלצרהגהצה"ק  זלמן ה "אחיעזר "איסר בעל זצ "ל 
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שטיינמןכט. ל. י. אהרן הרב הגה"צ  קוראמרן [קול זצ "ל 
תשמ"ז] נאמנה קריאה

רביל. סופראלהגה"צ  צבי יוסף  דומ"ץטר שליט"א ,
הרבנים התאחדות  רבני קורא [קול יואל קרית  דקיט"ל

תשע "ט] ארה"ב 

-הגה"צלא. אדיר  אליהו קורארבי  [קול שליט "א, ברק בני 
תשע "ט] סיון  אייר  -

מווילנאהגה "ק לב. אליהו שנות(הגרבי'א )זצ "לרבי [עיין 
כהלכתה יהודית  דת ובספר  ה', משנה ו' פרק  שבת אליהו

כ ']. עמוד ג', אות א' פרק 

תאומיםהגה "צ לג. ראבינאוויץ  דוד אליהו (האדרתזצ "ל .,רבי 

י "ג) מכתב  האדרת אגרות .

רבי לד. לופיאןהגהצה"ק  ישיבתאליהו ראש  הה "ז  - זצ "ל,
קלב

רבי לה. מליזענסקהגהצה"ק  בעלאלימלך זי "ע  זצ "ל
ליזנסעק מנו "כ אלימלך " ה"נועם

סופרהגה "צ לו. זוסמאן אליעזר  ילקוט זצ "לרבי  ספר (בעמ "ח 

זצ "ל ) חיים מחנה שו "ת  בעל הגה"צ  אחי  ועוד, המקנה , סופר, עט ברישאליעזר, נדפס  (הצוואה 

קטרת) מלאה  .ספרו

פלעקלעשהגה "צ לז. אליעזר  מאהבהזצ "לרבי  תשובה  ספר (בעמ"ח 

זצ "ל ) ביהודה  נודע לבעל מובהק משיבתלמיד ועיין  מ"ח , סימן א' חלק מאהבה תשובה (שו"ת

ב ') חלק קכ "ז סימן .דברים

רבי הגה"לח. שלעזינגערצ  ור "מ אליקים  רב  שליט "א
תלמיד לאנדאן. היל, סטאמפארד הרמה בישיבת בלונדון 

זצ "ל . איש  ומהחזון מריסק הרה "ק  של מובהק 

רבי לט. ברזילהגה "צ  אזהרותאלעזר  ספר  מחבר  זצ "ל ,
ועוד . לצניעות
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שפיראהגה"צמ. דוד אליעזר -רבי צאנז  אב"ד שליט"א ,
תשע "ט] סיון  אייר  - קורא  [קול  ב"ב 

רבימא. שךהרה"ג מנחם  עזרי "אלעזר  ה"אבי  בעל זצ "ל

רוקחהגה"קמב. אלעזר  רוקח)זצ "לרבי שמן ספר (בצוואה(בעמ "ח

התורה) על  שמועה  יבין בספר .נדפס 

רבי מג. האדמו "ר  מלעלובכ"ק  בידרמאן שליט"א ,אלתר
תשע "ט] סיון  אייר  - קורא  [קול  י-ם 

הערשקאוויטש הגה"צ מד. פישל אפרים אבד"קרבי זצ "ל,
קורא [קול זצ " בארה "ב , קלויזנבורג צאנז ודומ"ץ  האליין,

תשס"א] אמריקה רבני 

הורוויץהגה "צ מה. לייבוש  אריה הריזצ "לרבי שו"ת ספר (בעמ "ח

ל"י) קמא מהדורא בשמים הרי  (שו"ת .בשמים

קריספיןהגה "צ מו. אריה זצ "ל .רבי

ראזענפעלדהגה "צ מז. ארי' דקהלרבי דומ"ץ  שליט"א,
הרבנים התאחדות רבני  קורא [קול  יואל  קרית  משה  ויואל

תשע "ט]. ארה"ב 

רבימח. האדמו"ר  כ"ץכ"ק  אנשיל אבד"קשליט"א ,אשר
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול וויען יראים  עדת 

רבי מט. מאנןהגה"צ  הלוי  קיט"לאשר דומ"ץ  שליט "א,
הרבנים התאחדות רבני  קורא  [קול  עוו. מורטל  סאטמאר 

תשע "ט] ארה"ב 

רבינ. מרגליותהגה "צ  זליג  זצ "ל .אשר

רבינא. מוספיאהגה "צ  הערוךבנימין  מוסף  בעל זצ "ל 

רבינב. זילברהגה "צ  יהושע "אזבנימין שו"ת בעל - זצ "ל 
תשל"ה] קורא  [קול חלקים  י"ג נדברו"

הגה"צ נג. שאולרבימרן אבא ציון שו"תזצ "לבן בעל
ועוד לציון" תשמ"ז]"אור  נאמנה קריאה קורא  [קול 
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שטיינמןכט. ל. י. אהרן הרב הגה"צ  קוראמרן [קול זצ "ל 
תשמ"ז] נאמנה קריאה

רביל. סופראלהגה"צ  צבי יוסף  דומ"ץטר שליט"א ,
הרבנים התאחדות  רבני קורא [קול יואל קרית  דקיט"ל

תשע "ט] ארה"ב 

-הגה"צלא. אדיר  אליהו קורארבי  [קול שליט "א, ברק בני 
תשע "ט] סיון  אייר  -

מווילנאהגה "ק לב. אליהו שנות(הגרבי'א )זצ "לרבי [עיין 
כהלכתה יהודית  דת ובספר  ה', משנה ו' פרק  שבת אליהו

כ ']. עמוד ג', אות א' פרק 

תאומיםהגה "צ לג. ראבינאוויץ  דוד אליהו (האדרתזצ "ל .,רבי 

י "ג) מכתב  האדרת אגרות .

רבי לד. לופיאןהגהצה"ק  ישיבתאליהו ראש  הה "ז  - זצ "ל,
קלב

רבי לה. מליזענסקהגהצה"ק  בעלאלימלך זי "ע  זצ "ל
ליזנסעק מנו "כ אלימלך " ה"נועם

סופרהגה "צ לו. זוסמאן אליעזר  ילקוט זצ "לרבי  ספר (בעמ "ח 

זצ "ל ) חיים מחנה שו "ת  בעל הגה"צ  אחי  ועוד, המקנה , סופר, עט ברישאליעזר, נדפס  (הצוואה 

קטרת) מלאה  .ספרו

פלעקלעשהגה "צ לז. אליעזר  מאהבהזצ "לרבי  תשובה  ספר (בעמ"ח 

זצ "ל ) ביהודה  נודע לבעל מובהק משיבתלמיד ועיין  מ"ח , סימן א' חלק מאהבה תשובה (שו"ת

ב ') חלק קכ "ז סימן .דברים

רבי הגה"לח. שלעזינגערצ  ור "מ אליקים  רב  שליט "א
תלמיד לאנדאן. היל, סטאמפארד הרמה בישיבת בלונדון 

זצ "ל . איש  ומהחזון מריסק הרה "ק  של מובהק 

רבי לט. ברזילהגה "צ  אזהרותאלעזר  ספר  מחבר  זצ "ל ,
ועוד . לצניעות
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שפיראהגה"צמ. דוד אליעזר -רבי צאנז  אב"ד שליט"א ,
תשע "ט] סיון  אייר  - קורא  [קול  ב"ב 

רבימא. שךהרה"ג מנחם  עזרי "אלעזר  ה"אבי  בעל זצ "ל

רוקחהגה"קמב. אלעזר  רוקח)זצ "לרבי שמן ספר (בצוואה(בעמ "ח

התורה) על  שמועה  יבין בספר .נדפס 

רבי מג. האדמו "ר  מלעלובכ"ק  בידרמאן שליט"א ,אלתר
תשע "ט] סיון  אייר  - קורא  [קול  י-ם 

הערשקאוויטש הגה"צ מד. פישל אפרים אבד"קרבי זצ "ל,
קורא [קול זצ " בארה "ב , קלויזנבורג צאנז ודומ"ץ  האליין,

תשס"א] אמריקה רבני 

הורוויץהגה "צ מה. לייבוש  אריה הריזצ "לרבי שו"ת ספר (בעמ "ח

ל"י) קמא מהדורא בשמים הרי  (שו"ת .בשמים

קריספיןהגה "צ מו. אריה זצ "ל .רבי

ראזענפעלדהגה "צ מז. ארי' דקהלרבי דומ"ץ  שליט"א,
הרבנים התאחדות רבני  קורא [קול  יואל  קרית  משה  ויואל

תשע "ט]. ארה"ב 

רבימח. האדמו"ר  כ"ץכ"ק  אנשיל אבד"קשליט"א ,אשר
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול וויען יראים  עדת 

רבי מט. מאנןהגה"צ  הלוי  קיט"לאשר דומ"ץ  שליט "א,
הרבנים התאחדות רבני  קורא  [קול  עוו. מורטל  סאטמאר 

תשע "ט] ארה"ב 

רבינ. מרגליותהגה "צ  זליג  זצ "ל .אשר

רבינא. מוספיאהגה "צ  הערוךבנימין  מוסף  בעל זצ "ל 

רבינב. זילברהגה "צ  יהושע "אזבנימין שו"ת בעל - זצ "ל 
תשל"ה] קורא  [קול חלקים  י"ג נדברו"

הגה"צ נג. שאולרבימרן אבא ציון שו"תזצ "לבן בעל
ועוד לציון" תשמ"ז]"אור  נאמנה קריאה קורא  [קול 
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ר'נד. הגאון סעדוןהרב  חנינא  זצ "ל ,בוגין

רבינה. מנדלזוןהגה "צ  זצ "לבנימין

רבינו. ראבינוביטץהגה "צ  זצ "ל ,בנימין

רבי נז. לאובהגה "צ  ציון קיט"לבן דומ"ץ  שליט"א,
קור [קול משה  ישמח ביהמ"ד ורב  וומס "ב רבניסאטמאר א

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים התאחדות

רבי נח. מוצפיהגה"צ ציון [עלוןבן ציון בני ר "י  שליט"א,
תשע "ח] שיער  מסמר

רבינט. אויערבאךהרה"ג זצ "ל ,ברוך

רביס. פריינדהרה "צ  יצחק ברוך

רביסא. רקוברהרה"ג אליהוברוך ברכת בעל זצ "ל,

רבי סב. שווארץהגה"צ  חייםברוך שפע  דומ"ץ  שליט"א,
ארה"ב הרבנים התאחדות  רבני קורא  [קול מאנסי צאנז

תשע "ט]

רביסג. רקוברהרה"ג אליהוברוך ברכת בעל זצ "ל,

רבי סד. הגאון שניאורסוןמרן שמעון ראשברוך זצ"ל,
טשעבין יעקב ' 'כוכב  ישיבת

רביסה. נאדלהרה"ג זצ "לגדליה

רביסו. בערקאוויטש ,הגה "צ  קריתגעציל דומ "ץ  שליט"א,
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול יואל 

רביסז. ראזענבערגהגה"צ לייבוש  בעמ"ח גרשון זצ"ל
דברים משיב  קכ"ז)ספר  ב' חלק דברים משיב  .(שו"ת

רביסח. קוק הגה"צ  איירדב - קורא [קול  טבריה שליט"א,
תשע "ט] סיון 

בההגה"צסט. דוד קרתא זצ "לר "ןרבי  שביקירי התווך (מעמודי

ז')דירושלים) אות קכ"ב  עמוד  כהלכתה , יהודית .(דת 
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קורינאלדוהגה"צע. חיים דוד ביתרבי ספר  בעמ"ח זצ "ל
משנה  סדרי ששה על פאהדוד המתחיל דיבור ב' משנה ו' פרק שבת  דוד (בית

.נכרית)

זילבערשטייןהגה"צ עא. לייב  דוד שביליזצ"לרבי ספר (בעמ"ח 

ב ') קטן סעיף ב ' סימן חיים אורח  דוד (שבילי  ערוך שולחן על .דוד

באבא"דהגה"צ עב. מאניש  מנחם דוד  דיןזצ "לרבי  בית (אב 

ד') סימן העזר אבן השרון (חבצלת טארנאפל, קודש .קהל 

רביעג. סגלהגה "צ  גדול .דן מוסר בעל שליט"א,

רבי עד. בהר "ןהרה "ג  תש "ו )זצ "ל ,דוד באב כ"ז  תרכ"ו, היה(אלול
גולדברג ישראל ולמדן. כצדיק שהתפרסם ירושלמי  יהודי 

סילמן ועורכים)ונחום  הלכות(מלקטים אסופת דוד: ארח ,
גאון של ותולדות  אורחות ומכתבים , חידושים  והליכות ,
הקדוש אביו זלה "ה  בהר "ן דוד רבי  היראה ועמוד ההוראה 

זצ "ל . משאדיק  הגר "נ

רבי עה. יהודיוףהגה"צ שלדוד נשיאה  דבי  חתנה  זצ "ל,
רבינו  הקדוש  האדמו"ר  קדישא אביחציראהסבא ישראל

סאלי באבא צוללה "הזסידנא

רביעו. עדס הגה"צ  תשמ"ז]דוד נאמנה  קריאה קורא  [קול

רביעז. אורדנטליךהגה"צ  צבי קוראדוד [קול  שליט"א,
תשמ"ז] נאמנה קריאה

שליסעלרביעח. מונקאטשדוד דק "ק  ראב "ד זצ"ל,

מרןעט. רבי מווילנאהגהצה "ק  זצוק "להגר "א

הלוימרןפ . דודהגרמ"ד משולם רבי מרן - שליט"א 
ה 'תרפ"ב)סולובייצ 'יק  תשרי  בי"ט בריסק(נולד ישיבות ראש  ,

בירושלים .

שךפא. זצ "ל ,הגרא"מ

קלוגרפב. זצ "ל .הגר "ש 
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ר'נד. הגאון סעדוןהרב  חנינא  זצ "ל ,בוגין

רבינה. מנדלזוןהגה "צ  זצ "לבנימין

רבינו. ראבינוביטץהגה "צ  זצ "ל ,בנימין

רבי נז. לאובהגה "צ  ציון קיט"לבן דומ"ץ  שליט"א,
קור [קול משה  ישמח ביהמ"ד ורב  וומס "ב רבניסאטמאר א

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים התאחדות

רבי נח. מוצפיהגה"צ ציון [עלוןבן ציון בני ר "י  שליט"א,
תשע "ח] שיער  מסמר

רבינט. אויערבאךהרה"ג זצ "ל ,ברוך

רביס. פריינדהרה "צ  יצחק ברוך

רביסא. רקוברהרה"ג אליהוברוך ברכת בעל זצ "ל,

רבי סב. שווארץהגה"צ  חייםברוך שפע  דומ"ץ  שליט"א,
ארה"ב הרבנים התאחדות  רבני קורא  [קול מאנסי צאנז

תשע "ט]

רביסג. רקוברהרה"ג אליהוברוך ברכת בעל זצ "ל,

רבי סד. הגאון שניאורסוןמרן שמעון ראשברוך זצ"ל,
טשעבין יעקב ' 'כוכב  ישיבת

רביסה. נאדלהרה"ג זצ "לגדליה

רביסו. בערקאוויטש ,הגה "צ  קריתגעציל דומ "ץ  שליט"א,
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול יואל 

רביסז. ראזענבערגהגה"צ לייבוש  בעמ"ח גרשון זצ"ל
דברים משיב  קכ"ז)ספר  ב' חלק דברים משיב  .(שו"ת

רביסח. קוק הגה"צ  איירדב - קורא [קול  טבריה שליט"א,
תשע "ט] סיון 

בההגה"צסט. דוד קרתא זצ "לר "ןרבי  שביקירי התווך (מעמודי

ז')דירושלים) אות קכ"ב  עמוד  כהלכתה , יהודית .(דת 
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קורינאלדוהגה"צע. חיים דוד ביתרבי ספר  בעמ"ח זצ "ל
משנה  סדרי ששה על פאהדוד המתחיל דיבור ב' משנה ו' פרק שבת  דוד (בית

.נכרית)

זילבערשטייןהגה"צ עא. לייב  דוד שביליזצ"לרבי ספר (בעמ"ח 

ב ') קטן סעיף ב ' סימן חיים אורח  דוד (שבילי  ערוך שולחן על .דוד

באבא"דהגה"צ עב. מאניש  מנחם דוד  דיןזצ "לרבי  בית (אב 

ד') סימן העזר אבן השרון (חבצלת טארנאפל, קודש .קהל 

רביעג. סגלהגה "צ  גדול .דן מוסר בעל שליט"א,

רבי עד. בהר "ןהרה "ג  תש "ו )זצ "ל ,דוד באב כ"ז  תרכ"ו, היה(אלול
גולדברג ישראל ולמדן. כצדיק שהתפרסם ירושלמי  יהודי 

סילמן ועורכים)ונחום  הלכות(מלקטים אסופת דוד: ארח ,
גאון של ותולדות  אורחות ומכתבים , חידושים  והליכות ,
הקדוש אביו זלה "ה  בהר "ן דוד רבי  היראה ועמוד ההוראה 

זצ "ל . משאדיק  הגר "נ

רבי עה. יהודיוףהגה"צ שלדוד נשיאה  דבי  חתנה  זצ "ל,
רבינו  הקדוש  האדמו"ר  קדישא אביחציראהסבא ישראל

סאלי באבא צוללה "הזסידנא

רביעו. עדס הגה"צ  תשמ"ז]דוד נאמנה  קריאה קורא  [קול

רביעז. אורדנטליךהגה"צ  צבי קוראדוד [קול  שליט"א,
תשמ"ז] נאמנה קריאה

שליסעלרביעח. מונקאטשדוד דק "ק  ראב "ד זצ"ל,

מרןעט. רבי מווילנאהגהצה "ק  זצוק "להגר "א

הלוימרןפ . דודהגרמ"ד משולם רבי מרן - שליט"א 
ה 'תרפ"ב)סולובייצ 'יק  תשרי  בי"ט בריסק(נולד ישיבות ראש  ,

בירושלים .

שךפא. זצ "ל ,הגרא"מ

קלוגרפב. זצ "ל .הגר "ש 
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אויערבאךהגה "צ פג. זצ "ל .הגרש"ז

רביפד. אישהגה "צ  זצ "ל .החזון

צביהגהצה "ק פה. זצ "ל .החכם

וויינבערגערהגה"צפו. סעדערהעלישליט"א ,הילל אב "ד 
אמריקה רבני קורא [קול קיסקא מאנט  נייטרא  דומ"ץ 
ארה"ב הרבנים התאחדות רבני  קורא וקול תשס "א ,

תשע "ט]

רביפז. ליכטנשטייןהגהצה "ק  זצ "להלל מקאלמייא

קצינלבויגןהמהר "פח. בשו "תי  שבע  הבאר  הביאו  זצ "ל.
גיבורים השלטי  נגד י "ח סימן

א"שהגה "צ פט. זצ "ל .המהר"ם

המהרש "םצ. זצ "ל .הגהצה "ק 

רביצא. המבורגהגה "צ  זקנים .וואלף  שער בעל  זצ "ל

רביצב. חעשיןהרה "צ  זצ "לזאב

רביצג. האדמו"ר  רויזנבויםכ "ק  זאב אליעזר אדמו"רזיידא
י -ם סיגעט מקרעטשניף 

רבי צד. הורוויץהגה"צ לייב מכוןזלמן דומ"ץ שליט"א,
ארה"ב הרבנים התאחדות רבני  קורא [קול מאנסי  להוראה 

תשע "ט]

האמבורגהגה "צ צה. יוסף  בנימין)זצ "לרבי  שמלת שו"ת ספר  (בעמ "ח

מג) דף  א ' חלק בנימין .(שמלת

רביצו. אבערלאנדערהגה "צ  שאריתחיים אבד"ק  שליט"א ,
הרבנים התאחדות רבני קורא [קול ווילעדניק  ישראל

תשע "ט] ארה"ב 

רביצז. פרידמאןהגה "צ  אלעזר  אבד"קשליט"א ,חיים 
רבני קורא [קול רבניטענקא  קורא וקול תשס "א  אמריקה 

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים התאחדות
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רביצח. שפיראהגה "צ  אלעזר קדישא זצ"לחיים קהלה  דין בית  (אב

ועוד ) אלעזר, מנחת שו"ת ספר בעמ"ח  מעותק מונקאטש ל"ה  ה ' חלק  אלעזר, מנחת (שו"ת

י "א ) קטן  סעיף  בשמלל "צ  ט' סימן ב ' חלק העזר .בשלחן

רביצט. בריםהרה"ג זצ "לחיים

בנבשתיהגה "צ ק. חיים שולחןזצ "לרבי על הגדולה  כנסת ספר (בעמ "ח

ד')ערוך) מע ' אספ"ד חמד שדי ה ', קטן  סעיף  כ"א, העזר אבן הגדולה כנסת .(עי'

רביקא. הלויהגה"צ דוד וראב "דחיים הראשי  הרב  זצ "ל
יפו. - ת "א

רבי קב. כ"ץהגה "צ  דוד יט"לשליט"א ,חיים קהל דומ"ץ 
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול ,ב "פ 

רביקג. דייטש הגה"צ  המדרשחיים  בית  רב  שליט"א ,
תשע "ט] סיון  אייר  - קורא  [קול  שבע  באר  - סוקולן 

הגה"קקד. האדמו"ר  כ"ק  האלבערשטאםמרן חיים רבי
חיים זצ"ל דברי (שו"ת ועוד, חיים, דברי שו"ת ספר ובעמ"ח  צאנז, קודש קהל  דין בית (אב 

ועוד ) נ"ט ב' .חלק 

רביקה. אייזנבךהרה "צ  הערש  חיים

רביקו. כ"ץהגה"צ  יהודה אבד"קחיים שליט"א ,
ארה"ב הרבנים  התאחדות רבני  קורא [קול סערדאהעלי 
על בינה  נחלי מועדים, על בינה  נחלי מח"ס  תשע "ט],
הציון שער  הסדר , ליל הלכות משה  ויגד ישראל, מועדי
האיסורים לברר יכון, לפניך  וזרעם תשס "ט, המורחב,
באופנים שכרוכים  הגדולות והמכשולות  החמורים 
הרבה ועוד תשע "ז, להוליד , הרופאים שהמציאו  החדשים

ספרים .

רבי קז. ראטענבערגהגה"צ  הלוי לייבוש  יהודה חיים
התאחדות רבני קורא [קול מפארשעי  אדמו"ר  שליט"א,

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים



צדיקים של גספרן חלק 58

אויערבאךהגה "צ פג. זצ "ל .הגרש"ז

רביפד. אישהגה "צ  זצ "ל .החזון
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תשע "ט]

רביפז. ליכטנשטייןהגהצה "ק  זצ "להלל מקאלמייא

קצינלבויגןהמהר "פח. בשו "תי  שבע  הבאר  הביאו  זצ "ל.
גיבורים השלטי  נגד י "ח סימן

א"שהגה "צ פט. זצ "ל .המהר"ם

המהרש "םצ. זצ "ל .הגהצה "ק 
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רביצג. האדמו"ר  רויזנבויםכ "ק  זאב אליעזר אדמו"רזיידא
י -ם סיגעט מקרעטשניף 

רבי צד. הורוויץהגה"צ לייב מכוןזלמן דומ"ץ שליט"א,
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רביקח. אזולאיהגהצה"ק דוד יוסף  'החיד "א 'חיים זצ "ל .
ברכי עיין קדושים . ספרים  מחמישים  למעלה  בעמ"ח זצ "ל
ע "ה חיים  אורח ברכה ומחזיק  ב', ש "ג  חיים  אורח יוסף 

.ב ')
רבי קט. טאויבערהרה"ג יעקב דקהילתחיים דיין חדב "נ

שליט"א ארה"ב  באבוב 
רביקי. הגהצה "ק  מבריסקמרן הגר "ח חיים  בעמ"ח זצ"ל,

ועוד הרמב "ם  על 
רביקיא. מוולאזיןהגהצה "ק  זצ "לחיים
ישראלקיב. רבי סאמעטהרה "צ  חיים
רביקיג. לופיאןהרה"ג שמואל הה "זחיים זצ "ל 
מדיניהגה "צ קיד. חזקי' חיים חמד )זצ "לרבי שדי  ספר (שדה(בעמ "ח

יהודית) דת  ד', מערכת  דינים אסיפת  .חמד 
רבי קטו. דייטשהגה"צ  שרגא יחזקאל שליט"א ,חיים

התאחדות רבני קורא  [קול מאנסי  חיים מקור אבד"ק 
תשע "ט] ארה"ב  הרבנים

רבי קטז. הורוויץהגה"צ  מאיר קהלחיים דומ"ץ שליט"א,
התאחדות רבני קורא [קול וומסב "ג וויזניץ  חיים  תורת

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים
רביקיז. וואזנרהגה "צ  הלוי  מאיר  אב "דחיים  רב  שליט"א,

המצרים בין קורא [קול  לובלין חכמי ור"י  מאיר, זכרון
תשע "ז]

רביקיח. פלאגיהגה "צ  חיים,זצ "לחיים  רוח הקדמון, כה "ח ספר (בעמ "ח

כא )ועוד ) סימן העזר אבן חיים .(רוח 
רביקיט. הגה "צ  שיינברגמרן פנחס קוראחיים [קול זצ "ל 

תשמ"ז] נאמנה קריאה
רביקכ. שליט "אהגה "צ  הורויץ, הלוי פסח  דומ"ץחיים

תשע "ט] סיון  אייר  - קורא  [קול  אשדוד - בעלזא חסידי
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רביקכא. רויטמןהגה"צ  יחיאל קהלחיים בד "ץ  חבר  זצ "ל,
נאמנה קריאה  קורא [קול בעלזא  דחסידי  הדת מחזיקי 

תשמ"ז]

רבי קכב. הצדיק הגאון יוסף)מרן  קנייבסקי(שמריהו חיים
תשע "ח] שיער  מסמר [עלון שליט"א

רבי קכג. סעדוןהגה"צ  בוגיד ראב "חנינא ג 'רבאזצ "ל ד
חדשות . מגיד  שו"ת בעל

רבי קכד. אסאדהגה"צ  אסאד יהודה  המהרי "א  (שו "תזצ "ל

שסו ) דעה  יורה יעלה  .יהודה 

רבי קכה. גרובערהגה"צ  הלוי ירחמיאל שליט"א ,יהודה 
התאחדות רבני  קורא [קול  משפט אורחות ביד "צ  ראב "ד

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים

רביקכו. מרן קצינלנבויגןהגה"צ  ספריהודה בעמ"ח זצ "ל,
מינץ, עוד )מהר "י  וכתב  י "ח סי' שבע בבאר  .(מובא

רביקכז. צדקה הגה"צ  קריאהיהודה קורא  [קול  זצ "ל
תשמ"ז] נאמנה

רביקכח. סילמן,הגה"צ  ברקיהודה בני בי "ד  [קולאב "ד
תשע "ז] המצרים בין קורא

רבי קכט. מרן דיסקיןהגה"צ לייב יהודה בעליהושע  זצ "ל,
דיסקין. מהרי"ל שו"ת

רביקל. לייפערהגה"צ  משהיהושע  באר  אב "ד  שליט"א,
רבני קורא [קול והדר  עוז  התורה ממלכת נשיא מאנסי 

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים התאחדות

רביקלא. ממןהגה"צ יהושע .יהושע  עמק  שו"ת בעל זצ "ל

רבי קלב. נויבירטהרה "ג  'שמירתיהושע  בעמח "ס  זצ "ל
כהלכתה ' שבת

רביקלג. סיגלהרה"ג בשמים 'יהושע  'הרי  בעל
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רביקח. אזולאיהגהצה"ק דוד יוסף  'החיד "א 'חיים זצ "ל .
ברכי עיין קדושים . ספרים  מחמישים  למעלה  בעמ"ח זצ "ל
ע "ה חיים  אורח ברכה ומחזיק  ב', ש "ג  חיים  אורח יוסף 

.ב ')
רבי קט. טאויבערהרה"ג יעקב דקהילתחיים דיין חדב "נ

שליט"א ארה"ב  באבוב 
רביקי. הגהצה "ק  מבריסקמרן הגר "ח חיים  בעמ"ח זצ"ל,

ועוד הרמב "ם  על 
רביקיא. מוולאזיןהגהצה "ק  זצ "לחיים
ישראלקיב. רבי סאמעטהרה "צ  חיים
רביקיג. לופיאןהרה"ג שמואל הה "זחיים זצ "ל 
מדיניהגה "צ קיד. חזקי' חיים חמד )זצ "לרבי שדי  ספר (שדה(בעמ "ח

יהודית) דת  ד', מערכת  דינים אסיפת  .חמד 
רבי קטו. דייטשהגה"צ  שרגא יחזקאל שליט"א ,חיים

התאחדות רבני קורא  [קול מאנסי  חיים מקור אבד"ק 
תשע "ט] ארה"ב  הרבנים

רבי קטז. הורוויץהגה"צ  מאיר קהלחיים דומ"ץ שליט"א,
התאחדות רבני קורא [קול וומסב "ג וויזניץ  חיים  תורת

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים
רביקיז. וואזנרהגה "צ  הלוי  מאיר  אב "דחיים  רב  שליט"א,

המצרים בין קורא [קול  לובלין חכמי ור"י  מאיר, זכרון
תשע "ז]

רביקיח. פלאגיהגה "צ  חיים,זצ "לחיים  רוח הקדמון, כה "ח ספר (בעמ "ח

כא )ועוד ) סימן העזר אבן חיים .(רוח 
רביקיט. הגה "צ  שיינברגמרן פנחס קוראחיים [קול זצ "ל 

תשמ"ז] נאמנה קריאה
רביקכ. שליט "אהגה "צ  הורויץ, הלוי פסח  דומ"ץחיים

תשע "ט] סיון  אייר  - קורא  [קול  אשדוד - בעלזא חסידי

צדיקים של גספרן 61חלק

רביקכא. רויטמןהגה"צ  יחיאל קהלחיים בד "ץ  חבר  זצ "ל,
נאמנה קריאה  קורא [קול בעלזא  דחסידי  הדת מחזיקי 

תשמ"ז]

רבי קכב. הצדיק הגאון יוסף)מרן  קנייבסקי(שמריהו חיים
תשע "ח] שיער  מסמר [עלון שליט"א

רבי קכג. סעדוןהגה"צ  בוגיד ראב "חנינא ג 'רבאזצ "ל ד
חדשות . מגיד  שו"ת בעל

רבי קכד. אסאדהגה"צ  אסאד יהודה  המהרי "א  (שו "תזצ "ל

שסו ) דעה  יורה יעלה  .יהודה 

רבי קכה. גרובערהגה"צ  הלוי ירחמיאל שליט"א ,יהודה 
התאחדות רבני  קורא [קול  משפט אורחות ביד "צ  ראב "ד

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים

רביקכו. מרן קצינלנבויגןהגה"צ  ספריהודה בעמ"ח זצ "ל,
מינץ, עוד )מהר "י  וכתב  י "ח סי' שבע בבאר  .(מובא

רביקכז. צדקה הגה"צ  קריאהיהודה קורא  [קול  זצ "ל
תשמ"ז] נאמנה

רביקכח. סילמן,הגה"צ  ברקיהודה בני בי "ד  [קולאב "ד
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רביקלד. מרן האדמו "ר  ממחנובקאכ"ק  רוקח  יהושע
" האדמו "ר  ב "במחנובקה-בעלזאשליט"א, ."- קורא [קול

תשע "ט] סיון  אייר 

רביקלה. אדלרהגה"צ [קוליואל טרדא אב "ד  שליט"א ,
תשל"ה] קורא

רביקלו. מארגענשטערן,הגה"צ אבד"קיואל שליט"א ,
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול שארמאש ,

רביקלז. טירנויער הגה"צ  הלוי  שומרייודא דקהל רב  זצ "ל,
פארק [בורו  ב "פ  תשס"א]שבת אמריקה רבני  קורא  [קול  [?

וולףהגה "צ קלח. אברהם יעקביוסף בית  סמינר מייסד 
לבנות

רביקלט. אלגזיהגהצה"ק  טוב אלגאזי 'יום 'מהרי "ט זצ "ל

רבי קמ. סולובייצ'יקהגהצה"ק דב 'הביתיוסף בעל זצ "ל
הלוי '

רבי קמא. געללערהגה"צ  ברוך  דומ"ץיחיאל שליט"א ,
ארה"ב הרבנים התאחדות רבני  קורא [קול וומסב "ג באבוב 

"ט]תשע

רבי קמב. הגה "צ  אדמו "ר  יהושעכ "ק  זצ "ל ,יחיאל מביאלא
תשל"ה] קורא  [קול יהושע ' ה'חלקת  בעל 

עזראהגה "צ קמג. בן יוסף  על זצ "לרבי  יוסף עצמות ספר (בעמ "ח

ושכנה "ג קידושין) ז', כ"א, סימן הגדולה  בכנסת מובא י ', חקירה ז' חלק מלך משא (בספרו

רי "ד ) .יור"ד 

רביקמד. זילבערהגה "צ  אברכיםיוסף  דומ"ץ  שליט"א ,
ארה"ב הרבנים התאחדות רבני קורא [קול  מאנסי  וויען

תשע "ט]

רבי קמה. מרן זאנענפעלדהגה"צ  חיים גאב "דיוסף  זצ"ל,
תובב"א, בשמו )ירושלים כהלכתה יהודית .(דת
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רביקמו. הגה "צ  זוסמןהמקובל לייב בטבתזצ "ל,יוסף  (י "ב

תש "ס) בטבת ד' שלתרפ"ג מתלמידיו ירושלמי , ומקובל רב  היה ,
כתביו. ומעורכי חרל"פ  משה  יעקב  הרב 

רבי קמז. אהרונזוןהגה"צ  משה פרדסיוסף  בעל זצ "ל
הבינה .

רביקמח. גרינוואלד ,הגה"צ  משה אבד"קיוסף שליט"א,
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול הבושם  ערוגת 

בירלאהגה"צ קמט. נסים  יוסף לספרדים זצ "ל רבי  דין בית אב (רב

ירושלים) הקודש  ב ')בעיר  סימן דעה יורה  יֹוסף וּיׁשב .(שו"ת 

דושינסקיאהגה "צ קנ. צבי יוסף חוסט,רבי גאב"ד זצ "ל,
דושינסקי מהרי "ץ בעל הקודש  עיר  מהרי "ץוירושלים  (שו"ת

קכ"ז) .סימן 
ראזיןהגה"צ קנא. יוסף טעלז)זצ"לרבי דין בית כ "ט (אב  ביהוסף  (עדות

ג') .ענף
נאטאנזאןהגה "ק קנב. שאול  יוסף שו "תזצ"לרבי ספר  (בעמ "ח 

ומשיב) הגבורים)שואל ובשלטי  באלה"מ , שם עיין ע"ה , סימן חיים אורח  גבורים .(מגן
רביקנג. הגה"צ  אלישיבמרן שלום הגרי"שיוסף מרן זצ "ל 

תשמ"ז] נאמנה קריאה קורא  [קול  אלישיב 
רבי קנד. מרן תאומיםהגה "ק  מגדים '.יוסף  'פרי בעל זצ "ל ,
רביקנה. סרנאהרה"ג זצ "ליחזקאל חברון ישיבת ראש 
ר'קנו. בנש "ק  פרנקלהרה "ח יחזקאל
רביקנז. אדמו"ר האלבערשטאםכ"ק  שרגא זצ "ל ,יחזקאל

יחזקאל )משינעווע  דברי ספר לשבועות)(בעמ"ח  בדרוש התורה  על יחזקאל .(דברי 
רביקנח. אדמו "ר  האלבערשטאםכ "ק  שרגא  זצ "ל ,יחזקאל

פירצתמסטראפקוב  כל ונגד  הנכרית, הפאה  נגד ימיו כל אדירות  במלחמות (נלחם

י ם)  שלו, הסכמה  נדפס  וישראל, משה דת ובספר .הדור,
רביקנט. אדמו"ר ראטהכ"ק  אבד"קשליט"א ,יחזקאל

תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול קארלסבורג 
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רביקלד. מרן האדמו "ר  ממחנובקאכ"ק  רוקח  יהושע
" האדמו "ר  ב "במחנובקה-בעלזאשליט"א, ."- קורא [קול

תשע "ט] סיון  אייר 

רביקלה. אדלרהגה"צ [קוליואל טרדא אב "ד  שליט"א ,
תשל"ה] קורא

רביקלו. מארגענשטערן,הגה"צ אבד"קיואל שליט"א ,
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול שארמאש ,

רביקלז. טירנויער הגה"צ  הלוי  שומרייודא דקהל רב  זצ "ל,
פארק [בורו  ב "פ  תשס"א]שבת אמריקה רבני  קורא  [קול  [?

וולףהגה "צ קלח. אברהם יעקביוסף בית  סמינר מייסד 
לבנות

רביקלט. אלגזיהגהצה"ק  טוב אלגאזי 'יום 'מהרי "ט זצ "ל

רבי קמ. סולובייצ'יקהגהצה"ק דב 'הביתיוסף בעל זצ "ל
הלוי '

רבי קמא. געללערהגה"צ  ברוך  דומ"ץיחיאל שליט"א ,
ארה"ב הרבנים התאחדות רבני  קורא [קול וומסב "ג באבוב 

"ט]תשע

רבי קמב. הגה "צ  אדמו "ר  יהושעכ "ק  זצ "ל ,יחיאל מביאלא
תשל"ה] קורא  [קול יהושע ' ה'חלקת  בעל 

עזראהגה "צ קמג. בן יוסף  על זצ "לרבי  יוסף עצמות ספר (בעמ "ח

ושכנה "ג קידושין) ז', כ"א, סימן הגדולה  בכנסת מובא י ', חקירה ז' חלק מלך משא (בספרו

רי "ד ) .יור"ד 

רביקמד. זילבערהגה "צ  אברכיםיוסף  דומ"ץ  שליט"א ,
ארה"ב הרבנים התאחדות רבני קורא [קול  מאנסי  וויען

תשע "ט]

רבי קמה. מרן זאנענפעלדהגה"צ  חיים גאב "דיוסף  זצ"ל,
תובב"א, בשמו )ירושלים כהלכתה יהודית .(דת
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רביקמו. הגה "צ  זוסמןהמקובל לייב בטבתזצ "ל,יוסף  (י "ב

תש "ס) בטבת ד' שלתרפ"ג מתלמידיו ירושלמי , ומקובל רב  היה ,
כתביו. ומעורכי חרל"פ  משה  יעקב  הרב 

רבי קמז. אהרונזוןהגה"צ  משה פרדסיוסף  בעל זצ "ל
הבינה .

רביקמח. גרינוואלד ,הגה"צ  משה אבד"קיוסף שליט"א,
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול הבושם  ערוגת 

בירלאהגה"צ קמט. נסים  יוסף לספרדים זצ "ל רבי  דין בית אב (רב

ירושלים) הקודש  ב ')בעיר  סימן דעה יורה  יֹוסף וּיׁשב .(שו"ת 

דושינסקיאהגה "צ קנ. צבי יוסף חוסט,רבי גאב"ד זצ "ל,
דושינסקי מהרי "ץ בעל הקודש  עיר  מהרי "ץוירושלים  (שו"ת

קכ"ז) .סימן 
ראזיןהגה"צ קנא. יוסף טעלז)זצ"לרבי דין בית כ "ט (אב  ביהוסף  (עדות

ג') .ענף
נאטאנזאןהגה "ק קנב. שאול  יוסף שו "תזצ"לרבי ספר  (בעמ "ח 

ומשיב) הגבורים)שואל ובשלטי  באלה"מ , שם עיין ע"ה , סימן חיים אורח  גבורים .(מגן
רביקנג. הגה"צ  אלישיבמרן שלום הגרי"שיוסף מרן זצ "ל 

תשמ"ז] נאמנה קריאה קורא  [קול  אלישיב 
רבי קנד. מרן תאומיםהגה "ק  מגדים '.יוסף  'פרי בעל זצ "ל ,
רביקנה. סרנאהרה"ג זצ "ליחזקאל חברון ישיבת ראש 
ר'קנו. בנש "ק  פרנקלהרה "ח יחזקאל
רביקנז. אדמו"ר האלבערשטאםכ"ק  שרגא זצ "ל ,יחזקאל

יחזקאל )משינעווע  דברי ספר לשבועות)(בעמ"ח  בדרוש התורה  על יחזקאל .(דברי 
רביקנח. אדמו "ר  האלבערשטאםכ "ק  שרגא  זצ "ל ,יחזקאל

פירצתמסטראפקוב  כל ונגד  הנכרית, הפאה  נגד ימיו כל אדירות  במלחמות (נלחם

י ם)  שלו, הסכמה  נדפס  וישראל, משה דת ובספר .הדור,
רביקנט. אדמו"ר ראטהכ"ק  אבד"קשליט"א ,יחזקאל

תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול קארלסבורג 
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רביקס. הגה "ק  אדמו"ר מאלכסנדרכ"ק  אבייחיאל זצ "ל .
אלכסנדר שולשלת

רביקסא. שניאורהמקובל יחיא 

רביקסב. שטרןהרה"ג מיכל  שליט"איחיאל

רביקסג. געללערהגה"צ ברוך דומ"ץיחיאל שליט"א ,
ארה"ב הרבנים התאחדות רבני  קורא [קול וומסב "ג באבוב 

תשע "ט]

היבנרהגה"צ קסד. מיכל יחיאל בעמ "חזצ "ל ,רבי  ניזנוב  דין בית (אב

הרועים) משכנות שו"ת י"ב)ספר דף  שלום עת בקונטרס  ח "ש הרועים  .(משכנות 

רביקסה. מרן הצ ' פיינשטייןהרה "ג  מיכל זצ "ליחיאל

רביקסו. שטיינמענטץהגה "צ  בק "קיחיאל מו"ץ  שליט"א ,
רבני קורא [קול במאנסי  העירוב  של  המכשיר  ורב  מאנסי 

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים התאחדות

רביקסז. בלויהגה "צ  עדה"ח יעקב  ביד "צ  חבר  זצ "ל

אורנשטייןהגה"ק קסח. משולם יעקב ספרזצ "ל רבי  (בעמ"ח 

יעקב) ג')ישועות ע "ה סימן יעקב .(ישועות 

רביקסט. גלינסקיהגה "צ  דרשותיעקב הפופלרי  ספר  זצ "ל
ומועדים עה "ת  והגדת ' בספר  ומעשיות ומשלים

דידאווסקיהגה"צ יעקב ירושלים זצ "לרבי מגדולי  יעקב, באר ספר (בעמ "ח 

הקודש ז')עיר סי ' קדוש  מחניך .(בספרו 

וויילהגה "צ קע. יעקב תורתזצ "לרבי  ספר ובעמ "ח נתנאל , קרבן בעל  (נכד

י ') ש"ג חיים אורח  שבת  תורת (ספר שבת הלכות על .שבת

רביקעא. גרינוואלדהגה "צ  יחזקי' אבד"קיעקב שליט"א,
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול פאפא 

רביקעב. שפיגלהגה"צ  יצחק  אבד"קשליט"א ,יעקב
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  קול קאלושין - אסטראוו
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רבי קעג. הגאון הסטייפלערמרן קנייבסקי , ישראל יעקב
עולמים] לחי  והכבוד  [הכתר זצ"ל,

רוביןרביקעד. לייב ירושליםיעקב ראב "ד 

רביקעה. מוצפיהגה"צ  החרדיתיעקב העדה ראב "ד זצ "ל
הספרדית .

רבי קעו. מרן עמדיןהגה"ק  יעב "ץ)זצ "ל יעקב יעב"ץ(הנקרא (שאילת

ע"ה) סימן וקציעה ובמור זח , סימן בח "ב עוד  ועיין ט', סימן  א' .חלק

רביקעז. אבולעפיאהגהצה "ק  זצ "ל .יצחק  יצחק ' 'הפני

רבי קעח. יונגרייהגה "צ  הלוי אברהם  שליט"א ,זיצחק 
הרבנים התאחדות  רבני  קורא [קול  מאנסי טאהש  דומ"ץ

תשע "ט] ארה"ב 

רביקעט. גאלדבערגערהגה"צ אהרן שליט"א ,יצחק 
התאחדות רבני קורא [קול וקארלסבורג פאפא דומ"ץ 

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים

רביקפ . ברדאהגה "צ  ירנן.יצחק  יצחק  שו"ת  בעל  שליט"א

במברגרהגה "צ קפא. הלוי דוב יצחק  שו "תזצ "לרבי ספר (בעמ "ח 

הלוי) קכ"ז)יד דעה יורה הלוי  יד .(שו "ת

ר'קפב. רוקחהרה"ח דוד מבעלזאיצחק  המהרי "ד  נכד 
וועבער מרדכי  ר ' הרה "ח

רבי קפג. הוטנרהגהצה"ק  מברליןיצחק חיים רבינו ר"י 
זצ "ל יצחק ' 'הפחד

רביקפד. הערשקאוויטשהגה "צ  דומ"ץיצחק  שליט"א ,
התאחדות רבני קורא  [קול וומסב "ג  קלויזענבורג צאנז

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים

ידלרהגה"צקפה. זאב  יצחק  תפארתזצ "לרבי  הנפלא ספר  (בעמ "ח

רבה) מדרש על  עירצבי דירושלים מישרים מגיד ידלר ציון בן רבי הגה "צ  לבנו ירושלים (טוב 

זצ "ל ) זונענפעלד  חיים יוסף  רבי  בימי .הקודש 
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רביקס. הגה "ק  אדמו"ר מאלכסנדרכ"ק  אבייחיאל זצ "ל .
אלכסנדר שולשלת

רביקסא. שניאורהמקובל יחיא 

רביקסב. שטרןהרה"ג מיכל  שליט"איחיאל

רביקסג. געללערהגה"צ ברוך דומ"ץיחיאל שליט"א ,
ארה"ב הרבנים התאחדות רבני  קורא [קול וומסב "ג באבוב 

תשע "ט]

היבנרהגה"צ קסד. מיכל יחיאל בעמ "חזצ "ל ,רבי  ניזנוב  דין בית (אב

הרועים) משכנות שו"ת י"ב)ספר דף  שלום עת בקונטרס  ח "ש הרועים  .(משכנות 

רביקסה. מרן הצ ' פיינשטייןהרה "ג  מיכל זצ "ליחיאל

רביקסו. שטיינמענטץהגה "צ  בק "קיחיאל מו"ץ  שליט"א ,
רבני קורא [קול במאנסי  העירוב  של  המכשיר  ורב  מאנסי 

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים התאחדות

רביקסז. בלויהגה "צ  עדה"ח יעקב  ביד "צ  חבר  זצ "ל

אורנשטייןהגה"ק קסח. משולם יעקב ספרזצ "ל רבי  (בעמ"ח 

יעקב) ג')ישועות ע "ה סימן יעקב .(ישועות 

רביקסט. גלינסקיהגה "צ  דרשותיעקב הפופלרי  ספר  זצ "ל
ומועדים עה "ת  והגדת ' בספר  ומעשיות ומשלים

דידאווסקיהגה"צ יעקב ירושלים זצ "לרבי מגדולי  יעקב, באר ספר (בעמ "ח 

הקודש ז')עיר סי ' קדוש  מחניך .(בספרו 

וויילהגה "צ קע. יעקב תורתזצ "לרבי  ספר ובעמ "ח נתנאל , קרבן בעל  (נכד

י ') ש"ג חיים אורח  שבת  תורת (ספר שבת הלכות על .שבת

רביקעא. גרינוואלדהגה "צ  יחזקי' אבד"קיעקב שליט"א,
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול פאפא 

רביקעב. שפיגלהגה"צ  יצחק  אבד"קשליט"א ,יעקב
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  קול קאלושין - אסטראוו
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רבי קעג. הגאון הסטייפלערמרן קנייבסקי , ישראל יעקב
עולמים] לחי  והכבוד  [הכתר זצ"ל,

רוביןרביקעד. לייב ירושליםיעקב ראב "ד 

רביקעה. מוצפיהגה"צ  החרדיתיעקב העדה ראב "ד זצ "ל
הספרדית .

רבי קעו. מרן עמדיןהגה"ק  יעב "ץ)זצ "ל יעקב יעב"ץ(הנקרא (שאילת

ע"ה) סימן וקציעה ובמור זח , סימן בח "ב עוד  ועיין ט', סימן  א' .חלק

רביקעז. אבולעפיאהגהצה "ק  זצ "ל .יצחק  יצחק ' 'הפני

רבי קעח. יונגרייהגה "צ  הלוי אברהם  שליט"א ,זיצחק 
הרבנים התאחדות  רבני  קורא [קול  מאנסי טאהש  דומ"ץ

תשע "ט] ארה"ב 

רביקעט. גאלדבערגערהגה"צ אהרן שליט"א ,יצחק 
התאחדות רבני קורא [קול וקארלסבורג פאפא דומ"ץ 

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים

רביקפ . ברדאהגה "צ  ירנן.יצחק  יצחק  שו"ת  בעל  שליט"א

במברגרהגה "צ קפא. הלוי דוב יצחק  שו "תזצ "לרבי ספר (בעמ "ח 

הלוי) קכ"ז)יד דעה יורה הלוי  יד .(שו "ת

ר'קפב. רוקחהרה"ח דוד מבעלזאיצחק  המהרי "ד  נכד 
וועבער מרדכי  ר ' הרה "ח

רבי קפג. הוטנרהגהצה"ק  מברליןיצחק חיים רבינו ר"י 
זצ "ל יצחק ' 'הפחד

רביקפד. הערשקאוויטשהגה "צ  דומ"ץיצחק  שליט"א ,
התאחדות רבני קורא  [קול וומסב "ג  קלויזענבורג צאנז

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים

ידלרהגה"צקפה. זאב  יצחק  תפארתזצ "לרבי  הנפלא ספר  (בעמ "ח

רבה) מדרש על  עירצבי דירושלים מישרים מגיד ידלר ציון בן רבי הגה "צ  לבנו ירושלים (טוב 

זצ "ל ) זונענפעלד  חיים יוסף  רבי  בימי .הקודש 
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רביקפו. סולובייצ'יקיצחקהגה"צ  הלוי הגרי "זזאב זצ "ל
עולמים] לחי  והכבוד  הכתר וישראל, משה [דת

רביקפז. פאללקהגהצה "ק  זעקיל לחיזצ"ליצחק  והכבוד (הכתר

זצ "ל ) מהחת"ס נפלא סיפור שפג דף עולמים

ווייס קפח. טוביה יצחק רבי  גאב"דשליט"א,הגה "צ 
תשס "ד] אייר כב  הלכה", "פסק קורא  [קול ירושלים

שרבאניקפט. מ. יצחק  רבי קהילתשליט"א ,הגה"צ רב 
תשע "ט] סיון  אייר  - קורא  [קול  שמש  בית - ותבונה תורה

רבי קצ. אייכנשטייןהגה"צ  מנחם אייזיק  שליט"א ,יצחק 
הרבנים התאחדות רבני  קורא [קול גאלאנטא אבד"ק 

תשע "ט] ארה"ב 

רביקצא. ווייסהגהצה "ק  יעקב זצ "ליצחק  ירושלים גאב "ד
יצחק " ה"מנחת בעל 

רביקצב. האדמו"ר  מקאליש כ "ק  לייפער -יצחק שליט"א,
שמש תשע"ט ]בית  סיון אייר - קורא [קול 

רביקצג. בערנפעלדהגה "צ  ברש"י צבי אב "דיצחק זצ "ל,
תשמ"ז] ומשנת תשל "ה  קורא  [קול  סופר  חתם חוג

רביקצד. לעבאוויטשהגה "צ  שליט"איצחק טשאף  אב"ד

רביקצה. לוריאהגה"ח מתתיהו אבקותיצחק  מח"ס  זצ "ל,
רוכלים

רביקצו. רצאביהגה"צ  עולתיצחק  שו"ת  בעל שליט"א
יצחק .

רביקצז. אונגערהגה "צ  שלמה סופריצחק  חתם  חוג  אב "ד
תשמ"ז] ומשנת תשל "ה  קורא  [קול  ברק  בני

רביקצח. מרן לאמפרונטיהגה"צ  פחדיצחק בעל זצ "ל
האנציקלופדיהיצחק . מחבר ופרארה, מפדובה ה 'תקי"ז בכסלו י "ב  ה'תל"ט  בשבט  (כ "א 

יצחק". "פחד הראשונה  ההלכתית
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רביקצט. אסטרייכערהרה"ח שמעון יצחק

פאללאקהגה "צ ר. זעקיל ואביזצ "לרבי זצ "ל סופר החתם מרן (תלמיד

משה) וידבר ששמעהבעל זצ "ל דושינסקי מהרי"ץ  להגה "צ מכתב  נדפס  משה זכרון  (בספר

הנ "ל ) מרבו .הנ "ל 

לעבאוויטש הגה"צ רא. צבי  יצחק  ומחברזצ "ל רבי טשאפ  (אב"ד

יא, י , קטן סעיף בשמלל'צ שם ועיין טי, סימן ב ' חלק העזר (בשלחן ב"ח  העזר שלחן ספר

האוסרים) הפוסקים דעת בבירור שהאריך .יב ,

רבי רב. שטייןהגה "צ  פאלטישאןיצחק  דומ"ץ  שליט"א ,
הרבנים התאחדות רבני קורא [קול קארלסבורג וראב"ד

תשע "ט] ארה"ב 

שמעלקישהגה "צ רג. יצחק יצחק)זצ "לרבי בית שו"ת ספר (בעמ"ח 

י "ד ) חיים אורח יצחק בית .(שו"ת

רבי רד. מייזלישהגה"צ  יהודה דומ"ץיקותיאל שליט"א ,
ארה"ב הרבנים  התאחדות  רבני  קורא  [קול  ב .פ . קיט"ל

תשע "ט]

רבירה. פילאפף ,הגה "צ  יהודה  מו"ץיקותיאל שליט"א ,
וקול תשס "א אמריקה רבני קורא [קול הרבנים  התאחדות 

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים התאחדות רבני  קורא 

רבירו. פריעדמאןהגה "צ  שאפראןירמי ' דומ"ץ  שליט"א ,
תשע "ט] ארה"ב  הרבנים התאחדות רבני  קורא  [קול

רבי רז. גאלדהירשהגה"צ  צבי דומ"ץירמי' שליט "א,
הרבנים התאחדות רבני קורא [קול קיימישא ויזניץ  קרית

תשע "ט] ארה"ב 

רבירח. ליבערמאןהגה"צ ויו"רישי דושינסקיא , דומ"ץ 
רבני קורא  [קול  קיימישא דסאטמאר  הכשרות ועד

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים התאחדות

רבירט. שיינברגרהגה "צ  ישעיה
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רביקפו. סולובייצ'יקיצחקהגה"צ  הלוי הגרי "זזאב זצ "ל
עולמים] לחי  והכבוד  הכתר וישראל, משה [דת

רביקפז. פאללקהגהצה "ק  זעקיל לחיזצ"ליצחק  והכבוד (הכתר

זצ "ל ) מהחת"ס נפלא סיפור שפג דף עולמים

ווייס קפח. טוביה יצחק רבי  גאב"דשליט"א,הגה "צ 
תשס "ד] אייר כב  הלכה", "פסק קורא  [קול ירושלים

שרבאניקפט. מ. יצחק  רבי קהילתשליט"א ,הגה"צ רב 
תשע "ט] סיון  אייר  - קורא  [קול  שמש  בית - ותבונה תורה

רבי קצ. אייכנשטייןהגה"צ  מנחם אייזיק  שליט"א ,יצחק 
הרבנים התאחדות רבני  קורא [קול גאלאנטא אבד"ק 

תשע "ט] ארה"ב 

רביקצא. ווייסהגהצה "ק  יעקב זצ "ליצחק  ירושלים גאב "ד
יצחק " ה"מנחת בעל 

רביקצב. האדמו"ר  מקאליש כ "ק  לייפער -יצחק שליט"א,
שמש תשע"ט ]בית  סיון אייר - קורא [קול 

רביקצג. בערנפעלדהגה "צ  ברש"י צבי אב "דיצחק זצ "ל,
תשמ"ז] ומשנת תשל "ה  קורא  [קול  סופר  חתם חוג

רביקצד. לעבאוויטשהגה "צ  שליט"איצחק טשאף  אב"ד

רביקצה. לוריאהגה"ח מתתיהו אבקותיצחק  מח"ס  זצ "ל,
רוכלים

רביקצו. רצאביהגה"צ  עולתיצחק  שו"ת  בעל שליט"א
יצחק .

רביקצז. אונגערהגה "צ  שלמה סופריצחק  חתם  חוג  אב "ד
תשמ"ז] ומשנת תשל "ה  קורא  [קול  ברק  בני

רביקצח. מרן לאמפרונטיהגה"צ  פחדיצחק בעל זצ "ל
האנציקלופדיהיצחק . מחבר ופרארה, מפדובה ה 'תקי"ז בכסלו י "ב  ה'תל"ט  בשבט  (כ "א 

יצחק". "פחד הראשונה  ההלכתית
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רביקצט. אסטרייכערהרה"ח שמעון יצחק

פאללאקהגה "צ ר. זעקיל ואביזצ "לרבי זצ "ל סופר החתם מרן (תלמיד

משה) וידבר ששמעהבעל זצ "ל דושינסקי מהרי"ץ  להגה "צ מכתב  נדפס  משה זכרון  (בספר

הנ "ל ) מרבו .הנ "ל 

לעבאוויטש הגה"צ רא. צבי  יצחק  ומחברזצ "ל רבי טשאפ  (אב"ד

יא, י , קטן סעיף בשמלל'צ שם ועיין טי, סימן ב ' חלק העזר (בשלחן ב"ח  העזר שלחן ספר

האוסרים) הפוסקים דעת בבירור שהאריך .יב ,

רבי רב. שטייןהגה "צ  פאלטישאןיצחק  דומ"ץ  שליט"א ,
הרבנים התאחדות רבני קורא [קול קארלסבורג וראב"ד

תשע "ט] ארה"ב 

שמעלקישהגה "צ רג. יצחק יצחק)זצ "לרבי בית שו"ת ספר (בעמ"ח 

י "ד ) חיים אורח יצחק בית .(שו"ת

רבי רד. מייזלישהגה"צ  יהודה דומ"ץיקותיאל שליט"א ,
ארה"ב הרבנים  התאחדות  רבני  קורא  [קול  ב .פ . קיט"ל

תשע "ט]

רבירה. פילאפף ,הגה "צ  יהודה  מו"ץיקותיאל שליט"א ,
וקול תשס "א אמריקה רבני קורא [קול הרבנים  התאחדות 

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים התאחדות רבני  קורא 

רבירו. פריעדמאןהגה "צ  שאפראןירמי ' דומ"ץ  שליט"א ,
תשע "ט] ארה"ב  הרבנים התאחדות רבני  קורא  [קול

רבי רז. גאלדהירשהגה"צ  צבי דומ"ץירמי' שליט "א,
הרבנים התאחדות רבני קורא [קול קיימישא ויזניץ  קרית

תשע "ט] ארה"ב 

רבירח. ליבערמאןהגה"צ ויו"רישי דושינסקיא , דומ"ץ 
רבני קורא  [קול  קיימישא דסאטמאר  הכשרות ועד

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים התאחדות

רבירט. שיינברגרהגה "צ  ישעיה
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רבי רי. טירנויערהגה"צ סג"ל דומ"ץישעי ' שליט"א,
התאחדות רבני  קורא [קול מאנסי דיקעיטער  שכונת קיט"ל 

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים
רביריא. מרן פיקהגה"צ  כמבוארזצ "לישעיה נורא לבקי (המפורסם

ביהודה) נודע ה',)בשו"ת משנה ו' פרק שבת למשנה  סדר יש .(בספר
רבי ריב. שנייבלגהגה "צ  קריאהישעיה קורא [קול  זצ "ל ,

תשמ"ז] נאמנה
רבי ריג. המקובל אבוחציראהגה"צ  הבבאישראל זצ "ל

סאלי .
רביריד. האדמו "ר  מרן  זצ "ל,כ "ק  אברהם בהה"צישראל

ואדמו"ר אבד"ק  פרטוגול, זצוק "ל זוסיא  אליעזר  מוה"ר
תשס"א]מסקולע אמריקה רבני  קורא  [קול ן

ר'רטו. ברויןהרה"ק  חיים ישראל

רבי רטז. הארפענעסהגה"צ  דוד רבשליט"א ,ישראל
רבני קורא [קול מאנסי והזמנים' 'ישראל ובעמה "ס 
הרבנים התאחדות רבני  קורא  וקול תשס "א  אמריקה

תשע "ט] ארה"ב 
רביריז. פרידמאןהגה"צ  מנשה חיים  שליט"א ,ישראל

אמריקה רבני  קורא [קול דסאטמאר  לב  יטב  קהל דומ"ץ 
תשס"א]

רביריח. אלגזי הגה"ק  יעקב אלגזי)זצ "ל ישראל מהרי"ט (קהלת(אבי

ר"מ) ג ' חלק לשון מענה .יעקב
רביריט. פישרהגה "צ  יעקב ביד"צישראל  חבר זצ "ל 

עדה"ח 
ליפשיץהגה"קרכ. ישראל על זצ "לרבי ישראל  תפארת ספר (בעמ "ח 

ה '),משניות) משנה  ו' פרק שבת ישראל (תפארת

רבירכא. מראדיןהגהצה "ק  הכהן  מאיר 'החפץישראל בעל
זצ "ל חיים '
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רבירכב. גרינוואלדהגה "צ  מנחם  אבד"קישראל שליט"א,
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול ב "פ  פאפא

איילינבורגהגה "ק רכג. בער  ישכר והסמ"עזצ "לרבי הלבוש (תלמיד 

הש "ג) על החולקין האוסרים מראשוני נמנה  והוא יח , תשובה  שבע באר .(בספר

רבירכד. גולדשטייןהרה"ג דוב  יששכר

רבירכה. מרן האדמו"ר רוקחכ"ק דוב זצ "למבעלזאישכר
בעלזא ) קהל  דין בית קדושים)(אב דיבורים בקונטרס  הנדפסת .(דרשה

בנדרהגה "צ רכו. יצחק  לוי זצ "ל .רבי

רבירכז. מרן א"שהגה"ק  אש,זצ "למאיר אמרי שו"ת ספר (בעמ "ח 

ז"ל ) סופר החתם מרן פ "א )ותלמיד דף  א' חלק העברי לב .(ספר

רבירכח. ברנאדסדארפערהגה "צ  קוראמאיר [קול זצ "ל
תשס"ד] אייר כב  הלכה", "פסק 

רבי רכט. גרינוואלדהגה"צ יעקבמאיר קהילת  שליט"א ,
וויליאמסבורג פאפא,

רבי רל. וועבערמאןהגה "צ  דביהמ"דשליט"א ,מאיר  רב 
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול עולם  נתיבות 

רבירלא. זילבערהגה"צ טורדוס  אבד"קשליט"א ,מאיר
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול יאוואזשנע 

רבי רלב. נתןהרה "ק  זצ "ל ,האלבערשטאםמאיר מבאבוב 
ה 'תרט"ו ) אב מנחם ט "ו – נולד(ה'תקפ"ה  חיים. הדברי של השלישי בן .

חיים הדברי  בעל הגה"ק  לאביו ה'תקפ "ה, בשנת 
רבי  הצה"ק  בת פייגא רחל מרת  הצ ' ברוךזי "ע .לאימו 

דערתאומים-פרענקל טעם, בצעירותוברוך נפטר  זי "ע , ,
ה'תרט"ו. אב  מנחם ט"ו

רבירלג. שטרןהגה"צ מירוןמאיר  אב "ד - [קולשליט"א 
תשע "ט] סיון  אייר  - קורא 

רבירלד. ליפקוביץהגה "צ  יהודה זצ "ל .מיכל
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רבי רי. טירנויערהגה"צ סג"ל דומ"ץישעי ' שליט"א,
התאחדות רבני  קורא [קול מאנסי דיקעיטער  שכונת קיט"ל 

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים
רביריא. מרן פיקהגה"צ  כמבוארזצ "לישעיה נורא לבקי (המפורסם

ביהודה) נודע ה',)בשו"ת משנה ו' פרק שבת למשנה  סדר יש .(בספר
רבי ריב. שנייבלגהגה "צ  קריאהישעיה קורא [קול  זצ "ל ,

תשמ"ז] נאמנה
רבי ריג. המקובל אבוחציראהגה"צ  הבבאישראל זצ "ל

סאלי .
רביריד. האדמו "ר  מרן  זצ "ל,כ "ק  אברהם בהה"צישראל

ואדמו"ר אבד"ק  פרטוגול, זצוק "ל זוסיא  אליעזר  מוה"ר
תשס"א]מסקולע אמריקה רבני  קורא  [קול ן

ר'רטו. ברויןהרה"ק  חיים ישראל

רבי רטז. הארפענעסהגה"צ  דוד רבשליט"א ,ישראל
רבני קורא [קול מאנסי והזמנים' 'ישראל ובעמה "ס 
הרבנים התאחדות רבני  קורא  וקול תשס "א  אמריקה

תשע "ט] ארה"ב 
רביריז. פרידמאןהגה"צ  מנשה חיים  שליט"א ,ישראל

אמריקה רבני  קורא [קול דסאטמאר  לב  יטב  קהל דומ"ץ 
תשס"א]

רביריח. אלגזי הגה"ק  יעקב אלגזי)זצ "ל ישראל מהרי"ט (קהלת(אבי

ר"מ) ג ' חלק לשון מענה .יעקב
רביריט. פישרהגה "צ  יעקב ביד"צישראל  חבר זצ "ל 

עדה"ח 
ליפשיץהגה"קרכ. ישראל על זצ "לרבי ישראל  תפארת ספר (בעמ "ח 

ה '),משניות) משנה  ו' פרק שבת ישראל (תפארת

רבירכא. מראדיןהגהצה "ק  הכהן  מאיר 'החפץישראל בעל
זצ "ל חיים '
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רבירכב. גרינוואלדהגה "צ  מנחם  אבד"קישראל שליט"א,
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול ב "פ  פאפא

איילינבורגהגה "ק רכג. בער  ישכר והסמ"עזצ "לרבי הלבוש (תלמיד 

הש "ג) על החולקין האוסרים מראשוני נמנה  והוא יח , תשובה  שבע באר .(בספר

רבירכד. גולדשטייןהרה"ג דוב  יששכר

רבירכה. מרן האדמו"ר רוקחכ"ק דוב זצ "למבעלזאישכר
בעלזא ) קהל  דין בית קדושים)(אב דיבורים בקונטרס  הנדפסת .(דרשה

בנדרהגה "צ רכו. יצחק  לוי זצ "ל .רבי

רבירכז. מרן א"שהגה"ק  אש,זצ "למאיר אמרי שו"ת ספר (בעמ "ח 

ז"ל ) סופר החתם מרן פ "א )ותלמיד דף  א' חלק העברי לב .(ספר

רבירכח. ברנאדסדארפערהגה "צ  קוראמאיר [קול זצ "ל
תשס"ד] אייר כב  הלכה", "פסק 

רבי רכט. גרינוואלדהגה"צ יעקבמאיר קהילת  שליט"א ,
וויליאמסבורג פאפא,

רבי רל. וועבערמאןהגה "צ  דביהמ"דשליט"א ,מאיר  רב 
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול עולם  נתיבות 

רבירלא. זילבערהגה"צ טורדוס  אבד"קשליט"א ,מאיר
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול יאוואזשנע 

רבי רלב. נתןהרה "ק  זצ "ל ,האלבערשטאםמאיר מבאבוב 
ה 'תרט"ו ) אב מנחם ט "ו – נולד(ה'תקפ"ה  חיים. הדברי של השלישי בן .

חיים הדברי  בעל הגה"ק  לאביו ה'תקפ "ה, בשנת 
רבי  הצה"ק  בת פייגא רחל מרת  הצ ' ברוךזי "ע .לאימו 

דערתאומים-פרענקל טעם, בצעירותוברוך נפטר  זי "ע , ,
ה'תרט"ו. אב  מנחם ט"ו

רבירלג. שטרןהגה"צ מירוןמאיר  אב "ד - [קולשליט"א 
תשע "ט] סיון  אייר  - קורא 

רבירלד. ליפקוביץהגה "צ  יהודה זצ "ל .מיכל
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רבירלה. פחימההגה"צ  נאמנהמכלוף קריאה  קורא [קול 
תשמ"ז]

רבי רלו. לנדאהרה"ח רצ "ג זצ "ל ,מנדל דף  עולמים לחי והכבוד (הכתר

נורא ) סיפור

רבירלז. זילבערהגה"צ  זכרי ' אבד"קשליט"א ,מנחם
קורא [קול הרבנים] [התאחדות התה"ר וראב "ד  פריימאן

תשס"א] אמריקה רבני 

רבירלח. אייכענשטייןהגה"צ  אייזיק  יצחק שליט"א ,מנחם
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול גאלאנטא  אבד"ק 

רבירלט. מאזוזהגה"צ  אישמצליח  שו"ת  בעל  הי "ד זצ "ל 
מצליח.

רבירמ. קלייןהגה"צ  בצלאל ודומ"ץשליט"א ,מרדכי רב 
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול ליעקוואד  יט"ל  קהל

רבירמא. הלויהגה"צ  זאב אבד"קמרדכי  שליט"א, וואזנער
ארה"ב הרבנים התאחדות רבני  קורא [קול אברהם מחזה

תשע "ט]

אטינגאהגה"צ רמב. זאת  מרדכי מאמרזצ "ל רבי ספר (בעמ "ח 

סק"ח)מרדכי) המגן אלף  ע "ה, חיים אורח  גבורים .(מגן

והגה"צרמג. לייב מרדכי לבושיזצ "לוינקלעררבי  ספר (בעמ"ח 

קס "ח)מרדכי) תנינא  מהדורא  דעה  יורה  מרדכי לבושי .(שו"ת

רבירמד. שטיינערהגה "צ  צבי ביתמרדכי  אבד"ק שליט"א,
ארה"ב הרבנים  התאחדות  רבני קורא [קול מאנסי מרדכי

תשע "ט]

רבי רמה. המקובל  שרעביהגה"צ  ישיבתמרדכי ראש  זצ "ל
שלום . נהר  המקובלים

רבי רמו. מרן פריינדהגה"צ  אריה העדהמשה גאב "ד  זצ "ל 
החרדית .
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רבי רמז. האלברשטאםהגה"צ  כ"חזצ "ל.משה  ה 'תרצ "ב, בניסן (ח 

ה 'תשס "ו ) בירושלים .בניסן החרדית העדה של בבד"ץ  דומ"ץ 
משה" "דברי  שו"ת מחבר  רבנים . מאות להוראה  הסמיך 

טשאקאווא". - חיים "דברי  ישיבת וראש 

רבירמח. הלויהגה "צ  אהבה .משה מנוחת בעל זצ "ל

רבירמט. לנדאהגה "צ  יהושע  החזו "אמשה  תלמיד  זצ "ל 

רבירנ. נחשוניהגה "צ  שליט"א ,משה לציון ראשון אב "ד
לציון ראשון - אפרים  שער החרדית הקהילה רב 

רבירנא. מרן סופרהגה "ק  סופר)זצ "ל,משה החתם (צוואת(בעל

העברי) לב בספר מועתק סופר .החתם

רבי רנב. מרן גרינוולדהגה "צ  הבושם)זצ "ל משה ערוגת (בעל

י "ח) אות דרבה הכנה  הנקרא .(בצוואתו

רבירנג. יאזעפאוויטש ,הגה "צ  צלותאמשה דקהל רב 
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול דשלמה 

רבירנד. מרן  האדמו"ר מוהרח "םכ "ק  בהה"צ  יהושע משה
תשל"ה] קורא  [קול מויזניץ  האדמו"ר  זצללה"ה

רבירנה. הלברשטאםהגה "צ  [קול,משה קיוואשד  אבד"ק 
תשס"א] אמריקה רבני  קורא 

רבירנו. הלברשטאםהגה "צ  טשאקוועמשה אב "ד זצ "ל 
אייר כב  הלכה ", "פסק  קורא  [קול  משה" ה"דברי  בעל 

תשס"ד]

רבירנז. וויסהגה"צ  מנחם  פאפאשליט"א ,משה דומ"ץ 
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול ב "פ 

רבירנח. טירנויערהגה "צ  מנחם דומ"ץשליט"א ,משה
תשס "א אמריקה  רבני  קורא  [קול מאנטריאל  יט"ל קהל

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים התאחדות רבני  קורא  וקול
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רבירלה. פחימההגה"צ  נאמנהמכלוף קריאה  קורא [קול 
תשמ"ז]

רבי רלו. לנדאהרה"ח רצ "ג זצ "ל ,מנדל דף  עולמים לחי והכבוד (הכתר

נורא ) סיפור

רבירלז. זילבערהגה"צ  זכרי ' אבד"קשליט"א ,מנחם
קורא [קול הרבנים] [התאחדות התה"ר וראב "ד  פריימאן

תשס"א] אמריקה רבני 

רבירלח. אייכענשטייןהגה"צ  אייזיק  יצחק שליט"א ,מנחם
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול גאלאנטא  אבד"ק 

רבירלט. מאזוזהגה"צ  אישמצליח  שו"ת  בעל  הי "ד זצ "ל 
מצליח.

רבירמ. קלייןהגה"צ  בצלאל ודומ"ץשליט"א ,מרדכי רב 
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול ליעקוואד  יט"ל  קהל

רבירמא. הלויהגה"צ  זאב אבד"קמרדכי  שליט"א, וואזנער
ארה"ב הרבנים התאחדות רבני  קורא [קול אברהם מחזה

תשע "ט]

אטינגאהגה"צ רמב. זאת  מרדכי מאמרזצ "ל רבי ספר (בעמ "ח 

סק"ח)מרדכי) המגן אלף  ע "ה, חיים אורח  גבורים .(מגן

והגה"צרמג. לייב מרדכי לבושיזצ "לוינקלעררבי  ספר (בעמ"ח 

קס "ח)מרדכי) תנינא  מהדורא  דעה  יורה  מרדכי לבושי .(שו"ת

רבירמד. שטיינערהגה "צ  צבי ביתמרדכי  אבד"ק שליט"א,
ארה"ב הרבנים  התאחדות  רבני קורא [קול מאנסי מרדכי

תשע "ט]

רבי רמה. המקובל  שרעביהגה"צ  ישיבתמרדכי ראש  זצ "ל
שלום . נהר  המקובלים

רבי רמו. מרן פריינדהגה"צ  אריה העדהמשה גאב "ד  זצ "ל 
החרדית .
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רבי רמז. האלברשטאםהגה"צ  כ"חזצ "ל.משה  ה 'תרצ "ב, בניסן (ח 

ה 'תשס "ו ) בירושלים .בניסן החרדית העדה של בבד"ץ  דומ"ץ 
משה" "דברי  שו"ת מחבר  רבנים . מאות להוראה  הסמיך 

טשאקאווא". - חיים "דברי  ישיבת וראש 

רבירמח. הלויהגה "צ  אהבה .משה מנוחת בעל זצ "ל

רבירמט. לנדאהגה "צ  יהושע  החזו "אמשה  תלמיד  זצ "ל 

רבירנ. נחשוניהגה "צ  שליט"א ,משה לציון ראשון אב "ד
לציון ראשון - אפרים  שער החרדית הקהילה רב 

רבירנא. מרן סופרהגה "ק  סופר)זצ "ל,משה החתם (צוואת(בעל

העברי) לב בספר מועתק סופר .החתם

רבי רנב. מרן גרינוולדהגה "צ  הבושם)זצ "ל משה ערוגת (בעל

י "ח) אות דרבה הכנה  הנקרא .(בצוואתו

רבירנג. יאזעפאוויטש ,הגה "צ  צלותאמשה דקהל רב 
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול דשלמה 

רבירנד. מרן  האדמו"ר מוהרח "םכ "ק  בהה"צ  יהושע משה
תשל"ה] קורא  [קול מויזניץ  האדמו"ר  זצללה"ה

רבירנה. הלברשטאםהגה "צ  [קול,משה קיוואשד  אבד"ק 
תשס"א] אמריקה רבני  קורא 

רבירנו. הלברשטאםהגה "צ  טשאקוועמשה אב "ד זצ "ל 
אייר כב  הלכה ", "פסק  קורא  [קול  משה" ה"דברי  בעל 

תשס"ד]

רבירנז. וויסהגה"צ  מנחם  פאפאשליט"א ,משה דומ"ץ 
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול ב "פ 

רבירנח. טירנויערהגה "צ  מנחם דומ"ץשליט"א ,משה
תשס "א אמריקה  רבני  קורא  [קול מאנטריאל  יט"ל קהל

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים התאחדות רבני  קורא  וקול
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רבירנט. קארפהגה "צ  מרדכי ורבשליט"א ,משה  דומ"צ 
המצ בין קורא [קול עילית  מודיעין הדרומית ריםהגבעה

ועוד] תשע "ז

רבי רס. נחשוניהגה"צ  רבמשה לציון, ראשון אב"ד
לציון ראשון אפרים  שער  החרדים קהילות 

רבי רסא. ניישלאסהגאון תשנ "ו )זצ "ל,משה אדר כ"ז היה(נפטר
רבי הגה "צ  בן יארק . בניו סקווירא בשיכון גדול פוסק 
עם קשור היה  בסערדעהעל. רב  זצ "ל , ניישלאס  יעקב 
עבד זצ "ל . ראצפערטער  אליעזר שלום רבי  הצה"ק 

וגמ"ח. מקוואות על נפש  במסירות 

רבי רסב. פריעדמאןהגה "צ  קיט"למשה  דומ"ץ שליט"א,
תשע "ט] ארה"ב  הרבנים התאחדות רבני  קורא  [קול ב .פ .

רבירסג. קעסלערהגה"צ  ומו"ץמשה ראה "כ  שליט"א,
ארה"ב הרבנים התאחדות רבני קורא  קול מאנסי  וויזניץ 

תשע "ט]

רבירסד. ראזנערהגה "צ  הלוי  ביהמ"דמשה רב  שליט"א,
מאנסי פאפא, יעקב  קהילת

קלייןהגאוןרסה. שאול אורמשה שכונת רב  שליט"א,
ברק . בבני הישועה מעייני  החולים ובית  החיים 

רבי רסו. מרן וואזנרהגה "צ  הלוי  "פוסקשמואל זצ "ל ,
"שבט הדור", וחידושי הלוי" "שבט שו"ת בעל ה'תשע"ה, בניסן ט"ו  ה'תרע "ג , באלול (ב'

חכמי ישיבת וראש מאיר, זיכרון בשכונת דאתרא ומרא אב "ד  התורה . ועל הש "ס על  הלוי"

ברק. בבני לובלין

רבירסז. מרן שטרנבוךהגה"צ  שו "תמשה בעל  שליט"א ,
אייר כב  הלכה", "פסק  קורא  [קול ד "כ  וזמנים " מועדים 

תשס"ד]

רבירסח. סולובייצ'יקהגה "צ  דוד בתשרישליט"אמשולם (י"ט

סולובייצ'יק ,ה 'תרפ"ב) דוד משולם רבי  מרן חידושי  ספריו: ,
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מישיבות אחת ראש  היה כרכים. חמישה קדשים, סדר על 
בירושלים . בריסק 

רבירסט. הכהןהגה "צ  זלמן פיורדא .(מהרז"ך)משולם אב "ד 

רבירע. לוריאהגה "צ  זושא קוראמשולם  [קול זצ "ל ,
תשמ"ז] נאמנה קריאה

רבירעא. משולמיהגה"צ  ברקמשולם  בני  - [קולשליט"א ,
תשע "ט] סיון  אייר  - קורא 

מרןרעב. מטאהשכ"ק  פיישאדמו"ר  משולם רבי  הגה"צ 
תשס"א]לאווי אמריקה רבני  קורא  [קול זצוק "ל,

רבי רעג. צביהגה"צ  חיים ועצינח  אלמוגים  עצי  בעל זצ "ל
ארזים .

רבירעד. אייזנשטייןהגה"צ  דפנהנחום מעלות שליט"א ,
התורהי -ם נר  ישיבת  תשע "ט]ראש  סיון אייר  - קורא [קול

רבירעה. רבינוביץהגה"צ  אליעזר  שיחנחום  תשכח  בשנת (תשובה 

נא ) סימן נחום

רבירעו. יצחקהגה "צ  פראנקנחום זאב ב "ר 

רבירעז. הכהןהגאן ניסים .ניסים  מעשה  שו "ת  בעל זצ "ל

רבירעח. גראס הגה "צ  משה ביהמ"דניסן  רב שליט"א ,
תשע "ט] סיון  אייר  - קורא  [קול  ספר  קרית - חסידים קהל

רבי רעט. שטיינמעץ,הגה"צ  מיכל יחיאל דומ"ץנחמן
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול ב "פ  סקווירא

רבירפ . קרליץ הגה"צ  קריאהנסים קורא  [קול שליט"א
תשמ"ז] נאמנה

רבירפא. הלויהגה"צ  הירץ  הראשינפתלי הרב  זצ "ל 
יפו. - ת "א וראב "ד

רבירפב. פרושהרה"צ דארעאנפתלי  מרא  של [סופרו
פרוש צבי  נפתלי  הרב  זצ "ל], סאלאנט שמואל רבי  הגאון
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רבירנט. קארפהגה "צ  מרדכי ורבשליט"א ,משה  דומ"צ 
המצ בין קורא [קול עילית  מודיעין הדרומית ריםהגבעה

ועוד] תשע "ז

רבי רס. נחשוניהגה"צ  רבמשה לציון, ראשון אב"ד
לציון ראשון אפרים  שער  החרדים קהילות 

רבי רסא. ניישלאסהגאון תשנ "ו )זצ "ל,משה אדר כ"ז היה(נפטר
רבי הגה "צ  בן יארק . בניו סקווירא בשיכון גדול פוסק 
עם קשור היה  בסערדעהעל. רב  זצ "ל , ניישלאס  יעקב 
עבד זצ "ל . ראצפערטער  אליעזר שלום רבי  הצה"ק 

וגמ"ח. מקוואות על נפש  במסירות 

רבי רסב. פריעדמאןהגה "צ  קיט"למשה  דומ"ץ שליט"א,
תשע "ט] ארה"ב  הרבנים התאחדות רבני  קורא  [קול ב .פ .

רבירסג. קעסלערהגה"צ  ומו"ץמשה ראה "כ  שליט"א,
ארה"ב הרבנים התאחדות רבני קורא  קול מאנסי  וויזניץ 

תשע "ט]

רבירסד. ראזנערהגה "צ  הלוי  ביהמ"דמשה רב  שליט"א,
מאנסי פאפא, יעקב  קהילת

קלייןהגאוןרסה. שאול אורמשה שכונת רב  שליט"א,
ברק . בבני הישועה מעייני  החולים ובית  החיים 

רבי רסו. מרן וואזנרהגה "צ  הלוי  "פוסקשמואל זצ "ל ,
"שבט הדור", וחידושי הלוי" "שבט שו"ת בעל ה'תשע"ה, בניסן ט"ו  ה'תרע "ג , באלול (ב'

חכמי ישיבת וראש מאיר, זיכרון בשכונת דאתרא ומרא אב "ד  התורה . ועל הש "ס על  הלוי"

ברק. בבני לובלין

רבירסז. מרן שטרנבוךהגה"צ  שו "תמשה בעל  שליט"א ,
אייר כב  הלכה", "פסק  קורא  [קול ד "כ  וזמנים " מועדים 

תשס"ד]

רבירסח. סולובייצ'יקהגה "צ  דוד בתשרישליט"אמשולם (י"ט

סולובייצ'יק ,ה 'תרפ"ב) דוד משולם רבי  מרן חידושי  ספריו: ,
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רבירעז. הכהןהגאן ניסים .ניסים  מעשה  שו "ת  בעל זצ "ל
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תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול ב "פ  סקווירא
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יפו. - ת "א וראב "ד
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תרכ "ו ) בחשוון ח '  תקפ "ג , הישן(פלדמן, היישוב  מצדיקי  היה 
הירושלמית . פרוש  משפחת אבי  בירושלים ,

רבירפג. האדמו"ר לאביןכ "ק  צבי  שליט"א ,נפתלי 
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול מזידיטשוב 

רבירפד. האדמו"ר  מפארצוואכ"ק  דוד נתןנתן רבי  זצ "ל ,
מפארציווא רבינוביץ  ה 'תר"צ)דוד בשבט ז'  אדמו"ר(ה'תרכ "ו , היה  ,

מחסידות ענף  שהייתה פרצ 'ב , בעיר  חסידית חצר  של 
מפשיסחה . הקדוש ליהודי בן, אחר  בן חמישי, דור  ביאלא,
רבינוביץ יצחק  יוסף  הרב  נכדיו ידי  על הודפסו תורתו דברי 
שנאמרו הדברים  'ואלה  בספר  רבינוביץ , דוד  נתן ד "ר  והרב
לפרשיות ידיו על  שנאמרו דרשות  מצויות בספר  לדוד '.

ידו. בכתב אז עד והושארו השבוע ,

רבירפה. געשטעטנערהגה"צ פניםנתן ור "מ אב "ד זצ "ל,
תשמ"ז] ומשנת תשל "ה  קורא  [קול  ברק  בני מאירות

מייזעלס רביהגה"צרפו. יוסף אבניזצ "ל ,נתן ור"מ אב "ד
[קול לאנדאן לב ] [יטב  יט"ל  דקהל רב  מלפנים שלמה

תשס"א] אמריקה רבני  קורא 

רבירפז. פרידמןהגה"צ  צבי  קריאהנתן קורא  [קול זצ "ל
תשמ"ז] נאמנה

רבי רפח. קופשיץהגה"צ העדהנתן דומ"ץ  שליט"א ,
שיער מסמר  [עלון שמש  בית דאתרא  ומרא  החרדית ,

תשע "ח]

רבירפט. מרן רשכבה"ג יוסףהגה"צ  זצ "לעובדיה
אומר . יביע שו"ת ובעל הראש "ל 

רבי רצ. הצדיק  אויערבךהגאון קהילתעזריאל רב  שליט"א,
קול חתימה [במכתב  ירושלים וגן בית הישיבות חניכי

תשע "ח] שיער  מסמר עלון תשע "ז, קורא
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רבירצא. קאהןהגה "צ  מאיר אבד"קשליט"א ,עזריאל
קורא וקול  תשס"א אמריקה רבני  קורא  [קול סענדזארץ 

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים התאחדות רבני 
שלזינגרהגה "צ רצב. יוסף עקיבא  העברי)זצ"לרבי לב  (לב(בעל 

פ "א ) דף  א' חלק .העברי
הגה"צ רצג. אדמו"ר  הורוויץכ "ק  פנחס  ספרזצ "ל רבי  (בעמ "ח

והפלאה) ד :),המקנה  דף  לבנו תודה  לחמי  .(בספר 
רבירצד. האדמו"ר  מקאזמירכ "ק  משה -פינחס  שליט"א,
תשע "ט]ב "ב סיון  אייר  - קורא  [קול 
רבי רצה. אלימלךהגה "צ  צבי דומ"ץכ"ץפנחס שליט"א,

הרבנים התאחדות רבני  קורא [קול עוו. טרופ  קיט"ל
תשע "ט] ארה"ב 

רבי רצו. האדמו"ר האגערכ"ק שלום בהה"צזצ "ל ,פנחס 
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול זצ "ל  מונסי  מויזניץ 

רבירצז. שרייברהגה "צ  קריאהפנחס  קורא [קול זצ "ל 
תשמ"ז] נאמנה

אורנשטייןהגה"צ רצח. הירש  צבי  יעקב,זצ "ל רבי  ישועת בעל  (נכד

רצ "ה) ברכת כ "א )בעל העזר  אבן יעקב .(ישועות
רבי רצט. מרן הורוויץהגה"צ  הירש  ההפלאה)זצ "ל צבי  של  (בנו

י "ט:) תודה לחמי  בספרו  הוא לעיל  והנכתב לוי , מחנה  שו"ת ספר בעמ "ח  .(הוא
חיותהגה "צ ש. הירש צבי חיות)זצ "לרבי  מהר"ץ  הגהות (שו "ת(בעל

נ "ג) סימן .מהר"ץ 
רבישא. מייזלישהגה"צ  הירש אבד"קשליט"א ,צבי

תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול שאפראן
רבישב. האדמו "ר  שפיראכ"ק  הירש  תשובה)זצ "ל צבי דרכי  (בעל

ב ') סימן התורה על  בנים תפארת ספר סוף  הנדפס  .(בשו"ת
רבישג. כ"ץהגה "צ  דוב יששכר אבד"קצבי זצ "ל

תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול דושינסקי 
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תרכ "ו ) בחשוון ח '  תקפ "ג , הישן(פלדמן, היישוב  מצדיקי  היה 
הירושלמית . פרוש  משפחת אבי  בירושלים ,

רבירפג. האדמו"ר לאביןכ "ק  צבי  שליט"א ,נפתלי 
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול מזידיטשוב 

רבירפד. האדמו"ר  מפארצוואכ"ק  דוד נתןנתן רבי  זצ "ל ,
מפארציווא רבינוביץ  ה 'תר"צ)דוד בשבט ז'  אדמו"ר(ה'תרכ "ו , היה  ,

מחסידות ענף  שהייתה פרצ 'ב , בעיר  חסידית חצר  של 
מפשיסחה . הקדוש ליהודי בן, אחר  בן חמישי, דור  ביאלא,
רבינוביץ יצחק  יוסף  הרב  נכדיו ידי  על הודפסו תורתו דברי 
שנאמרו הדברים  'ואלה  בספר  רבינוביץ , דוד  נתן ד "ר  והרב
לפרשיות ידיו על  שנאמרו דרשות  מצויות בספר  לדוד '.

ידו. בכתב אז עד והושארו השבוע ,

רבירפה. געשטעטנערהגה"צ פניםנתן ור "מ אב "ד זצ "ל,
תשמ"ז] ומשנת תשל "ה  קורא  [קול  ברק  בני מאירות

מייזעלס רביהגה"צרפו. יוסף אבניזצ "ל ,נתן ור"מ אב "ד
[קול לאנדאן לב ] [יטב  יט"ל  דקהל רב  מלפנים שלמה

תשס"א] אמריקה רבני  קורא 

רבירפז. פרידמןהגה"צ  צבי  קריאהנתן קורא  [קול זצ "ל
תשמ"ז] נאמנה

רבי רפח. קופשיץהגה"צ העדהנתן דומ"ץ  שליט"א ,
שיער מסמר  [עלון שמש  בית דאתרא  ומרא  החרדית ,

תשע "ח]

רבירפט. מרן רשכבה"ג יוסףהגה"צ  זצ "לעובדיה
אומר . יביע שו"ת ובעל הראש "ל 

רבי רצ. הצדיק  אויערבךהגאון קהילתעזריאל רב  שליט"א,
קול חתימה [במכתב  ירושלים וגן בית הישיבות חניכי

תשע "ח] שיער  מסמר עלון תשע "ז, קורא
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רבירצא. קאהןהגה "צ  מאיר אבד"קשליט"א ,עזריאל
קורא וקול  תשס"א אמריקה רבני  קורא  [קול סענדזארץ 

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים התאחדות רבני 
שלזינגרהגה "צ רצב. יוסף עקיבא  העברי)זצ"לרבי לב  (לב(בעל 

פ "א ) דף  א' חלק .העברי
הגה"צ רצג. אדמו"ר  הורוויץכ "ק  פנחס  ספרזצ "ל רבי  (בעמ "ח

והפלאה) ד :),המקנה  דף  לבנו תודה  לחמי  .(בספר 
רבירצד. האדמו"ר  מקאזמירכ "ק  משה -פינחס  שליט"א,
תשע "ט]ב "ב סיון  אייר  - קורא  [קול 
רבי רצה. אלימלךהגה "צ  צבי דומ"ץכ"ץפנחס שליט"א,

הרבנים התאחדות רבני  קורא [קול עוו. טרופ  קיט"ל
תשע "ט] ארה"ב 

רבי רצו. האדמו"ר האגערכ"ק שלום בהה"צזצ "ל ,פנחס 
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול זצ "ל  מונסי  מויזניץ 

רבירצז. שרייברהגה "צ  קריאהפנחס  קורא [קול זצ "ל 
תשמ"ז] נאמנה

אורנשטייןהגה"צ רצח. הירש  צבי  יעקב,זצ "ל רבי  ישועת בעל  (נכד

רצ "ה) ברכת כ "א )בעל העזר  אבן יעקב .(ישועות
רבי רצט. מרן הורוויץהגה"צ  הירש  ההפלאה)זצ "ל צבי  של  (בנו

י "ט:) תודה לחמי  בספרו  הוא לעיל  והנכתב לוי , מחנה  שו"ת ספר בעמ "ח  .(הוא
חיותהגה "צ ש. הירש צבי חיות)זצ "לרבי  מהר"ץ  הגהות (שו "ת(בעל

נ "ג) סימן .מהר"ץ 
רבישא. מייזלישהגה"צ  הירש אבד"קשליט"א ,צבי

תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול שאפראן
רבישב. האדמו "ר  שפיראכ"ק  הירש  תשובה)זצ "ל צבי דרכי  (בעל

ב ') סימן התורה על  בנים תפארת ספר סוף  הנדפס  .(בשו"ת
רבישג. כ"ץהגה "צ  דוב יששכר אבד"קצבי זצ "ל

תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול דושינסקי 
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רבישד. גראסהגה "צ  הכהן זאב שליט"א ,קלונימוס
התאחדות רבני  קורא [קול  ווייטצען למלך מעשי אבד"ק 

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים

רבישה. דודהגה"צ בן חכםראובן דבר . משיב  שו"ת בעל
תרפ"ג בשנת  שמעון ולאביו לאמו  נולד דוד בן ראובן
שנת סיון  ז' ביום  השבועות, חג במוצאי נפטר  במרוקו.

מ  'קולתשל"ה, טוב', 'נפש  והדר ', 'עוז ספריו: בין
'אגרת בטעמא ', 'מלתא דבר', 'משיב  'שו "ת  מבשר ',
'אילן רזיא', 'גלי  ראובן', 'בני  במסרה', 'ארבע  המוסר',

ועוד . הקדוש '

רבי שו. צבאןהגה "צ  כדיר  נתיבותרפאל של רבה זצ "ל 
חיה . נפש ספר ומחבר 

מילדולההגה"צ שז. רפאל באמסטרדאם)זצ "ל רבי נכתב(מו"צ  (כך

ל"ו ) העזר אבן רבים  מים .בספרו

רבי שח. רוזנבלטהגה"צ  צבי בנישבח  של רבה  שליט"א,
תשע "ח] שיער  מסמר [עלון ברק 

רבישט. אייזנברגהגה "צ  קריתשלום ומו"ץ  רב  שליט"א,
תשע "ט] סיון  אייר  - קורא  [קול  י-ם  צאנז

הכהןהגה "ק שי. מרדכי  שלום מהרש"ם)זצ"לרבי  שו "ת  (דעת(בעל

ע"ה) סימן חיים אורח  .תורה 

שבדרוןהגה"צ שיא. הכהן מרדכי שלום פהרבי  [בעל זצ"ל
וישראל ]. משה דת לספר  ובהסכמה

רבישיב. אונגארהגה "צ  הלוי משה שליט"א ,שלום
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול נייטרא  אבד "ק 

רבי שיג. האדמו "ר  ברגרכ"ק  אדמו"רשלום  שליט"א 
תקוהממיש פתח - קולץ 

צדיקים של גספרן 77חלק

רבי שיד. פאללאקהגה"צ  הביד"צשלום חבר שליט"א ,
ארה"ב הרבנים  התאחדות  רבני קורא [קול סקווירא  דשיכון

תשע "ט]

אליפנדריהגה "צ שטו. אליעזר שלמה ספרזצ "לרבי  (בעמ "ח 

חלקים) ג' קדישא סבא קדישא )שו"ת סבא .(שו"ת

רבישטז. קאהןהגה "צ  הכהן אבד"קשלמה  שליט"א ,
ארה"ב הרבנים התאחדות  רבני קורא  [קול ישראל תהלות

תשע "ט]

רבישיז. וויינבערגערהגה"צ  יודא מו"ץשלמה שליט"א,
וקול תשס "א אמריקה רבני קורא [קול הרבנים  התאחדות 

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים התאחדות רבני  קורא 

טאבאקהגה "צ שיח. יודא שלמה ומחברזצ "לרבי סיגעט, (דומ"ץ 

ב "ח) ש"י  תשורת תק"ע)שו"ת סימן ש"י  .(משמרת

קלוגערהגה "ק שיט. שלמה  ה "מהרש "ק"רבי (בספרזצ "ל

שט "ז) סימן חיים שנות ובספר ע "ב , סימן  סופרים .קנאת

רבישכ. מרן אויערבאךהגה"צ זלמן [קולשלמה זצ "ל
תשמ"ז] נאמנה קריאה קורא 

רבי שכא. מחפודהגה "צ  יוסף  קריאהשלמה קורא [קול
תשמ"ז] נאמנה

רבישכב. מרן אויערבךהגה"צ  הגרש "זשמואל בן זצ "ל 
התורה . מעלות  ישיבת  ראש  אוירבאך

רבישכג. שטרןהגה "צ  אליעזר  מערבשמואל  רב  שליט"א
תשע "ח]. שיער  מסמר  [עלון ב "ב 

רבישכד. בראנסדורפערהגה"צ  ביתשמואל - שליט"א,
שמש

רבישכה. ליכטערהגה "צ  זאב  הלבשמואל כוונת  אבד "ק 
תשס "ד אמריקה רבני קורא  [קול 
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רבישד. גראסהגה "צ  הכהן זאב שליט"א ,קלונימוס
התאחדות רבני  קורא [קול  ווייטצען למלך מעשי אבד"ק 

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים

רבישה. דודהגה"צ בן חכםראובן דבר . משיב  שו"ת בעל
תרפ"ג בשנת  שמעון ולאביו לאמו  נולד דוד בן ראובן
שנת סיון  ז' ביום  השבועות, חג במוצאי נפטר  במרוקו.

מ  'קולתשל"ה, טוב', 'נפש  והדר ', 'עוז ספריו: בין
'אגרת בטעמא ', 'מלתא דבר', 'משיב  'שו "ת  מבשר ',
'אילן רזיא', 'גלי  ראובן', 'בני  במסרה', 'ארבע  המוסר',

ועוד . הקדוש '

רבי שו. צבאןהגה "צ  כדיר  נתיבותרפאל של רבה זצ "ל 
חיה . נפש ספר ומחבר 

מילדולההגה"צ שז. רפאל באמסטרדאם)זצ "ל רבי נכתב(מו"צ  (כך

ל"ו ) העזר אבן רבים  מים .בספרו

רבי שח. רוזנבלטהגה"צ  צבי בנישבח  של רבה  שליט"א,
תשע "ח] שיער  מסמר [עלון ברק 

רבישט. אייזנברגהגה "צ  קריתשלום ומו"ץ  רב  שליט"א,
תשע "ט] סיון  אייר  - קורא  [קול  י-ם  צאנז

הכהןהגה "ק שי. מרדכי  שלום מהרש"ם)זצ"לרבי  שו "ת  (דעת(בעל

ע"ה) סימן חיים אורח  .תורה 

שבדרוןהגה"צ שיא. הכהן מרדכי שלום פהרבי  [בעל זצ"ל
וישראל ]. משה דת לספר  ובהסכמה

רבישיב. אונגארהגה "צ  הלוי משה שליט"א ,שלום
תשס"א] אמריקה רבני  קורא  [קול נייטרא  אבד "ק 

רבי שיג. האדמו "ר  ברגרכ"ק  אדמו"רשלום  שליט"א 
תקוהממיש פתח - קולץ 
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רבי שיד. פאללאקהגה"צ  הביד"צשלום חבר שליט"א ,
ארה"ב הרבנים  התאחדות  רבני קורא [קול סקווירא  דשיכון

תשע "ט]

אליפנדריהגה "צ שטו. אליעזר שלמה ספרזצ "לרבי  (בעמ "ח 

חלקים) ג' קדישא סבא קדישא )שו"ת סבא .(שו"ת

רבישטז. קאהןהגה "צ  הכהן אבד"קשלמה  שליט"א ,
ארה"ב הרבנים התאחדות  רבני קורא  [קול ישראל תהלות

תשע "ט]

רבישיז. וויינבערגערהגה"צ  יודא מו"ץשלמה שליט"א,
וקול תשס "א אמריקה רבני קורא [קול הרבנים  התאחדות 

תשע "ט] ארה"ב  הרבנים התאחדות רבני  קורא 

טאבאקהגה "צ שיח. יודא שלמה ומחברזצ "לרבי סיגעט, (דומ"ץ 

ב "ח) ש"י  תשורת תק"ע)שו"ת סימן ש"י  .(משמרת

קלוגערהגה "ק שיט. שלמה  ה "מהרש "ק"רבי (בספרזצ "ל

שט "ז) סימן חיים שנות ובספר ע "ב , סימן  סופרים .קנאת

רבישכ. מרן אויערבאךהגה"צ זלמן [קולשלמה זצ "ל
תשמ"ז] נאמנה קריאה קורא 

רבי שכא. מחפודהגה "צ  יוסף  קריאהשלמה קורא [קול
תשמ"ז] נאמנה

רבישכב. מרן אויערבךהגה"צ  הגרש "זשמואל בן זצ "ל 
התורה . מעלות  ישיבת  ראש  אוירבאך

רבישכג. שטרןהגה "צ  אליעזר  מערבשמואל  רב  שליט"א
תשע "ח]. שיער  מסמר  [עלון ב "ב 

רבישכד. בראנסדורפערהגה"צ  ביתשמואל - שליט"א,
שמש

רבישכה. ליכטערהגה "צ  זאב  הלבשמואל כוונת  אבד "ק 
תשס "ד אמריקה רבני קורא  [קול 
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סלנטהגה"ק שכו. שמואל נפתליזצ "ל רבי  רבי  הגה "צ  הרב סיפר (כן

יהודית) דת  בספר מובא רש"ס , הגה "צ של סופרו פרוש 

רבישכז. מרן וואזנערהגה"צ  הלוי  אב "דשמואל זצ"ל
כרכים י"ב  הלוי " "שבט שו"ת  בעל ברק  בני  מאיר  זכרון

תשל"ה] קורא  [קול

רבישכח. ראטההגה"צ  הלוי  זאב קוראשמואל [קול  זצ "ל
תשמ"ז] נאמנה קריאה

פריעדמאןהגה "צ שכט. שמעלקא שמואל פאפארבי  מו"ץ 
ארה"ב הרבנים התאחדות  רבני  קורא [קול והתאחה"ר

תשע "ט]

רבישל. בעדניהגה "צ  חכמישליט"א ,שמעון מעוצת חבר 
תשע "ז]התורה המצרים בין קורא [קול

רוזנברגשלא. שריאל רבי  ברקשליט"א ,הגה"צ  בני  ראב "ד 
תשע "ז] המצרים בין קורא [קול



ספר
צדיקים של ספרן

נפתחים  ספרים  חמישה 

ד חלק 

הקודם, מהדור ספרים 116  ד ' חלק צדיקים של ספרן 
נכרית  הפאה  את  שאסרו  הזה בית ומהדור אלף לפי



תשע"ט סיון  חודש  י"ל 
0527-65-1911 מארצנו זרה עבודה לביעור ועד ע "י
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סלנטהגה"ק שכו. שמואל נפתליזצ "ל רבי  רבי  הגה "צ  הרב סיפר (כן

יהודית) דת  בספר מובא רש"ס , הגה "צ של סופרו פרוש 

רבישכז. מרן וואזנערהגה"צ  הלוי  אב "דשמואל זצ"ל
כרכים י"ב  הלוי " "שבט שו"ת  בעל ברק  בני  מאיר  זכרון

תשל"ה] קורא  [קול

רבישכח. ראטההגה"צ  הלוי  זאב קוראשמואל [קול  זצ "ל
תשמ"ז] נאמנה קריאה

פריעדמאןהגה "צ שכט. שמעלקא שמואל פאפארבי  מו"ץ 
ארה"ב הרבנים התאחדות  רבני  קורא [קול והתאחה"ר

תשע "ט]

רבישל. בעדניהגה "צ  חכמישליט"א ,שמעון מעוצת חבר 
תשע "ז]התורה המצרים בין קורא [קול

רוזנברגשלא. שריאל רבי  ברקשליט"א ,הגה"צ  בני  ראב "ד 
תשע "ז] המצרים בין קורא [קול



ספר
צדיקים של ספרן

נפתחים  ספרים  חמישה 

ד חלק 

הקודם, מהדור ספרים 116  ד ' חלק צדיקים של ספרן 
נכרית  הפאה  את  שאסרו  הזה בית ומהדור אלף לפי



תשע"ט סיון  חודש  י"ל 
0527-65-1911 מארצנו זרה עבודה לביעור ועד ע "י
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ספר
צדיקים של ספרן

נפתחים  ספרים  חמישה 

' ד חלק

נכרית הפאה  את שאסרו  הזה ומהדור הקודם, מהדור ספרים 117
בית  אלף לפי

ספרים  רשימת
' עזרי1. זצ "ל .אבי  שך  מנחם אלעזר רבי  להגאון '

' ישראל2. זצ "ל .אבן פישר  יעקב ישראל רבי  להגאון '

הגר "א3. זלמןאגרת  שלמה  במוהר"ר אליהו רבי  להגה "ק 
זצלה "ה

' קודש4. זצ "ל .אגרות  שניאורסון מענדל מנחם לרבי  '
/חלק תשכו ב ' אגרת קי"ב  עמוד ט' חלק  מחב "ד , אדמו"ר

כ "ד/ עמוד ז' חלק  קצ"ח/ עמוד ט"ו

' ישראל5. זצ "ל .אהבת  הגר  ישראל רבי  למרן '

' שלום6. הגראהבת  מענדל מנחם  הרב  למרן '
מויזניץ זצ "ל.אדמו"ר 

החיים7. מקאמארנאאוצר אייזיק  יצחק  רבי  להגה "ק 

' ברוך8. זצ "ל .אמרי  הגר  ברוך רבי  למרן  '

' חיים9. זצ "ל .אמרי  הגר  מאיר  חיים רבי למרן '

צו גיוס לאבד ע"ז מארצינו - לקיים "להעביר גילולים מן הארץ", 
ֱאַמר  ּנֶ ד ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים... ׁשֶ ה ִהיא ְלַאּבֵ כמו שפסק הרמב"ם: "ִמְצוֹות ֲעׂשֵ
ד  ַאּבֵ ּנְ דּון... ובארץ ישראל מצווה לרדוף אחריה עד ׁשֶ ַאּבְ ד ּתְ ַאּבֵ
ַההּוא',  קֹום  ַהּמָ ִמן  ָמם  ׁשְ ֶאת  ם  ְדּתֶ 'ְוִאּבַ אותה מכל ארצנו... שנאמר 

בארץ ישראל אתה מצווה לרדוף אחריהן"... )הלכות עכו"ם פ"ז, ה"א(.

לטלפון:  להתקשר  זרה  עבודה  לביעור  למלחמה  להצטרף  שרוצה  מי 
0527-65-1911  - לקבלת ספרים בחינם נגד עבודה זרה, ולהזמנת 
כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, לדרשות פומביות נגד העבודה של 
הפאות הבאות מהודו נא להתקשר: 0527-65-1911 - הרשות נתונה 
ומצוה לכל מי שברצונו להדפיס קטעים מהספר הזה או כל הספרים 
בכל לשון שהוא בכל מדינה ומדינה, כדי להרבות תורה ויראת שמים 

בעולם, ולעורר לבות אחינו בני ישראל לתשובה שלימה.

במעמד השפת  זי"ע  מאוטווצק  בונם  רבי שמחה  הרה"ק 
אמת, הזהיר 50 שנה לפני השואה שאם ילכו בפאה יבוא 

גוי וישמיד היהודים.

ועד לביעור עבודה זרה מארצנו
לדבוק בדרכו של אברהם אבינו ע"ה,

שמסר נפשו על ביעור עבודה זרה )ראה שבט מוסר פנ"ב( 0527-65-1911
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ספר
צדיקים של ספרן

נפתחים  ספרים  חמישה 

' ד חלק

נכרית הפאה  את שאסרו  הזה ומהדור הקודם, מהדור ספרים 117
בית  אלף לפי

ספרים  רשימת
' עזרי1. זצ "ל .אבי  שך  מנחם אלעזר רבי  להגאון '

' ישראל2. זצ "ל .אבן פישר  יעקב ישראל רבי  להגאון '

הגר "א3. זלמןאגרת  שלמה  במוהר"ר אליהו רבי  להגה "ק 
זצלה "ה

' קודש4. זצ "ל .אגרות  שניאורסון מענדל מנחם לרבי  '
/חלק תשכו ב ' אגרת קי"ב  עמוד ט' חלק  מחב "ד , אדמו"ר

כ "ד/ עמוד ז' חלק  קצ"ח/ עמוד ט"ו

' ישראל5. זצ "ל .אהבת  הגר  ישראל רבי  למרן '

' שלום6. הגראהבת  מענדל מנחם  הרב  למרן '
מויזניץ זצ "ל.אדמו"ר 

החיים7. מקאמארנאאוצר אייזיק  יצחק  רבי  להגה "ק 

' ברוך8. זצ "ל .אמרי  הגר  ברוך רבי  למרן  '

' חיים9. זצ "ל .אמרי  הגר  מאיר  חיים רבי למרן '
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' נועם10. זצ "ל .אמרי מדזיקוב  מאיר רבי  להרה"ק '

' שפר11. מדאראגאמרי  פרענקל שמואל ר ' להגה "ק  '
זצ "ל .

בעל הגה"ק עילאי12. דבי הכתרזצ "ל,אריה בספר נורא (סיפור

תשפז) דף  עולמים לחי  והכבוד 

מרים13. הצניעותבאר  מצות  בקוים ג' סימן  ,

' שבע14. זצ "ל .באר י "ח סי' איילנבורג  בר יששכר  לרבי '

יוסף15. פורת ו'בן  סימן בתשובה 

חי16. איש  באבן  פרשת  מבגדאד  חיים יוסף  רבי למרן
זצ "ל . א ' אות ב ' שנה וירא פרשת י "ב/ אות ראשונה שנה

אהרן בית  זצ "ל17. תרעה)מקרלין דף והכבוד  (הכתר

מבריסק18. הלוי  מה)בית דף  והכבוד  (הכתר

יצחק19. יהודהבית  יצחק לרבי  יצחק שיח בקונטרס
זצ "ל . והגליל  לבוב  אבד"ק  שמעלקיש

' ישראל20. זצ "ל .בית  אלתר  ישראל  רבי  למרן '

' שמואל21. זצ "ל .בית  פיורדא  של רבה שמואל לרבי  '

יששכר22. מדינובבני

שלמה23. מטיטשיןברכה לייב  ארי ' שלמה רבי  להצדיק 
יצ "ו רישא סמוך

אברהם24. את רביברך פלאג'ילהגה "ק  אברהם

' יוסף25. 'החיד "א 'ברכי אזולאי דוד  יוסף  חיים  לרבי  '
זצ "ל .

' נהר26. עלי  זצ "ל .גנות רצ "ד  ועמוד קל"ב  עמוד  בעלזא '

' סופרים27. זצ "ל .דברי  כ"א אות הכהן, צדוק  רבי  הרה "ק  '

אליהו28. זצ "ל .ברכת רקובר  ברוך רבי להגאון
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' יחזקאל29. האלברשטאםדברי שרגא  יחזקאל לרבי '
זצ "ל . משינאווא 

' רבותינו30. זצ "ל .דעת נכרית  פאה בענין - '
' אמונה31. אגרתדרך ד' חלק  קניבסקי  חיים רבי  להגאון '

זצ "ל . כ"ו 
' תשובה32. שפיראדרכי אלעזר חיים רבי למרן '

זצ "ל . ממונקאטש 
הברכה33. זצ "להיכל מקאמארנא אייזיק  יצחק  רבי  להגה "ק 

' שלמה34. אויערבאךהליכות  זלמן שלמה  רבי להגאון '
זצ "ל . י "א  עמוד  תפילה הלכות

' שלהפלאה35. רבה הורוויץ  איש הלוי  פנחס  רבי למרן '
זצ "ל . פרנקפורט

דדתהרא"ש36. קט"ו סי ' אה "ע  בב "י הובא  בתשובה
משום בו יש  האיסור  דמלבד כתובתה  שאבדה יהודית

פריצות .
ראיההרדב"ז37. היזק  של האיסור  ביאור על 

הרשב "א ט"ו.38. דף  לר"ה בחידושיו
אמת39. מ "א )זרע  סי ' (ח "ג

יאיר40. זצ "ל .'חוות  בכרך  חיים יאיר לרבי  חיים ' 'מקור  '

יהושע41. רבי 'חלקת  להגה"ק  מביאלא  יהושע' יחיאל
על זצ "ל .רבינוביץ יהושע " "החלקת  (מכונה  תשמ"ב, בשבט  כ"א  תרס "א בטבת (ה '

ספרו ) התורהשם גדולי מועצת  וחבר מביאלא האדמו"ר  היה
ישראל. אגודת  הספריםשל בסדרת לאור  יצאו כתביו

"סדר ספרו כרכים. בחמישה יהושע ", חלקת "קדושת 
לספרי שכתב  ההקדמות כונסו כן כמו בחייו. נדפס  היום"
סידורי יהושע". "חלקת  בספר ונדפסו ביאלא חסידות 
על ונקראים תורתו בדברי  מעוטרים  החסידות  של התפילה 

" יהושעשמו: חלקת  תפילה "סדור יהושע", חלקת  "מחזור
יהושעו" חלקת ".תהילים



צדיקים של ד'ספרן חלק 82

' נועם10. זצ "ל .אמרי מדזיקוב  מאיר רבי  להרה"ק '

' שפר11. מדאראגאמרי  פרענקל שמואל ר ' להגה "ק  '
זצ "ל .

בעל הגה"ק עילאי12. דבי הכתרזצ "ל,אריה בספר נורא (סיפור

תשפז) דף  עולמים לחי  והכבוד 

מרים13. הצניעותבאר  מצות  בקוים ג' סימן  ,

' שבע14. זצ "ל .באר י "ח סי' איילנבורג  בר יששכר  לרבי '

יוסף15. פורת ו'בן  סימן בתשובה 

חי16. איש  באבן  פרשת  מבגדאד  חיים יוסף  רבי למרן
זצ "ל . א ' אות ב ' שנה וירא פרשת י "ב/ אות ראשונה שנה

אהרן בית  זצ "ל17. תרעה)מקרלין דף והכבוד  (הכתר

מבריסק18. הלוי  מה)בית דף  והכבוד  (הכתר

יצחק19. יהודהבית  יצחק לרבי  יצחק שיח בקונטרס
זצ "ל . והגליל  לבוב  אבד"ק  שמעלקיש

' ישראל20. זצ "ל .בית  אלתר  ישראל  רבי  למרן '

' שמואל21. זצ "ל .בית  פיורדא  של רבה שמואל לרבי  '

יששכר22. מדינובבני

שלמה23. מטיטשיןברכה לייב  ארי ' שלמה רבי  להצדיק 
יצ "ו רישא סמוך

אברהם24. את רביברך פלאג'ילהגה "ק  אברהם

' יוסף25. 'החיד "א 'ברכי אזולאי דוד  יוסף  חיים  לרבי  '
זצ "ל .

' נהר26. עלי  זצ "ל .גנות רצ "ד  ועמוד קל"ב  עמוד  בעלזא '

' סופרים27. זצ "ל .דברי  כ"א אות הכהן, צדוק  רבי  הרה "ק  '

אליהו28. זצ "ל .ברכת רקובר  ברוך רבי להגאון

צדיקים של ד'ספרן 83חלק

' יחזקאל29. האלברשטאםדברי שרגא  יחזקאל לרבי '
זצ "ל . משינאווא 

' רבותינו30. זצ "ל .דעת נכרית  פאה בענין - '
' אמונה31. אגרתדרך ד' חלק  קניבסקי  חיים רבי  להגאון '

זצ "ל . כ"ו 
' תשובה32. שפיראדרכי אלעזר חיים רבי למרן '

זצ "ל . ממונקאטש 
הברכה33. זצ "להיכל מקאמארנא אייזיק  יצחק  רבי  להגה "ק 

' שלמה34. אויערבאךהליכות  זלמן שלמה  רבי להגאון '
זצ "ל . י "א  עמוד  תפילה הלכות

' שלהפלאה35. רבה הורוויץ  איש הלוי  פנחס  רבי למרן '
זצ "ל . פרנקפורט

דדתהרא"ש36. קט"ו סי ' אה "ע  בב "י הובא  בתשובה
משום בו יש  האיסור  דמלבד כתובתה  שאבדה יהודית

פריצות .
ראיההרדב"ז37. היזק  של האיסור  ביאור על 

הרשב "א ט"ו.38. דף  לר"ה בחידושיו
אמת39. מ "א )זרע  סי ' (ח "ג

יאיר40. זצ "ל .'חוות  בכרך  חיים יאיר לרבי  חיים ' 'מקור  '

יהושע41. רבי 'חלקת  להגה"ק  מביאלא  יהושע' יחיאל
על זצ "ל .רבינוביץ יהושע " "החלקת  (מכונה  תשמ"ב, בשבט  כ"א  תרס "א בטבת (ה '

ספרו ) התורהשם גדולי מועצת  וחבר מביאלא האדמו"ר  היה
ישראל. אגודת  הספריםשל בסדרת לאור  יצאו כתביו

"סדר ספרו כרכים. בחמישה יהושע ", חלקת "קדושת 
לספרי שכתב  ההקדמות כונסו כן כמו בחייו. נדפס  היום"
סידורי יהושע". "חלקת  בספר ונדפסו ביאלא חסידות 
על ונקראים תורתו בדברי  מעוטרים  החסידות  של התפילה 

" יהושעשמו: חלקת  תפילה "סדור יהושע", חלקת  "מחזור
יהושעו" חלקת ".תהילים



צדיקים של ד'ספרן חלק 84

לב'42. רבי 'חקקי הגה"ק  פלאג'ילמהרח "ף  זצ "ל ,חיים 
מחבר לראשבעל  הגש"פ,חיים על לחיים ועודזכירה ,

' יעקב43. חלקישועות אורנשטיין משולם יעקב  רבי  למרן '
זצ "ל . סק "ג  ע "ה  סי ' או"ח

העברי44. שצ "ללב שלעזינגר  יוסף  עקיבא  ר' להגאון
' בלבוש45. סעיף כ"א סימן העזר  אבן זצ "ל .' '
' שמחה46. זצ "ל .לב אלתר  בונים  שמחה רבי  למרן  '

סימןמהרש "ם47. חיים  אורח שבדרון מרדכי  שלום  לרבי 
זצ "ל . ע "ה 

זצ "ל .'סמ"ג'48. מקוצי  משה  לרבי
' הקודש49. מאמרטהרת  ב ' חלק  ראטה אהרן להרה"ק  '

זצ "ל . שמ"ז  דף  י"א פרק  הצדקה
' זהב50. טוריטורי בעל זצ "ל . סגל הלוי  דוד רבי  להרה "ק  '

שו"ע ד"ח על  זהב 
' גיבורים51. זצ "ל .שלטי  בועז  יהושע  רבי מרן '
' קודש52. זצ "ל .זרע  מראפשיץ  נפתלי רבי  למרן '
' הרי "ם53. זצ "ל .חידושי  מגור  אלתר מאיר יצחק  למרן '
' עולם54. פרקחיי א' חלק  קנייבסקי יעקב  ישראל לרבי '

זצ "ל . ל '

צבי'55. יעקבחכם רבי  של אביו אשכנזי הירש  צבי לרבי '
זצ "ל . היעב "ץ  עמדין

ודעת56. טעם קלוגר טוב שלמה בעמוד לרבי  טרפות ע"ה (מה "ת

ומה) ד"ה  זצ "ל .האחרון
' העבודה57. ושורש  זיסקינדיסוד אלכסנדר רבי  להרה "ק  '

זצ "ל .
' ישראל58. יצחקישמח  ישראל ירחמיאל  לרבי '

זצ "ל . מאלכסנדר 
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העברי'59. א ''לב חלק  שלעזינגר  יוסף עקיבא  ר ' להגאון
זצ "ל . הצוואה , על בהערותיו פ"א/ דף

ב 'לבוש60. סעיף  כ"א סימן  העזר  אבן 

' תודה61. רבי לחמי  הגה"ק  ההפלאה ל'בן הלוי' פנחס 
הורוויץ המגיד איש  ומתלמידי דמיין פרנקפורט  של  רבה היה תקס "ה,  (ה'תצ "א

הורוויץ שמעלקא  שמואל רבי היה  אחיו  חיבורו . שם על  ההפלאה בעל בכינוי  נודע ממזריטש .

"הפלאה " ספריו:  זי "ע. סופר". ה "חתם סופר, משה  רבי היה  המפורסם תלמידו  מניקלשבורג.

מסכת על  כתובה  הורוויץ . איש  הלוי פנחס  הקטן שמו: של התיבות מראשי  מורכב אשר

א') (חלק קידושיןכתובות מסכת על  - המקנה  - ב '). המקנה(חלק - . 
יפות פנים - העזר. אבן ערוך שולחן על - אחרון קונטרס  -

התורה  על  ג')- -(חלק לשבת. אבןנתיבות חלק  שו"ע  על -
שו"ע ועל  ברכות  מסכת  על  - הפלא"ה חידושי  - - העזר .
מן רבות מסכתות על - הפלא "ה  ספר  - דעה. יורה חלק 
דעה יורה חיים  אורח חלקים שו"ע  ועל הבבלי  התלמוד
התורה תרגום  נגד  דרשה  - מוסר תוכחת  - משפט. וחושן
הודפס שו"ת. - פנחס  גבעת  - מנדלסון. ידי  על לגרמנית
על פירוש - פסח של הגדה  - נכדו . ידי  על פטירתו לאחר 
מכתב לראשונה  נדפס  תנינא , מהדורה  יפות פנים  - ההגדה .

העזר אבן חלק  שו"ע  על - לשבת נתיבות  - המחבר . (חלק יד 

אחים") "שבת לרמהספר  נדפס  תנינא, מהדורה יפות  פנים אשונה.
ספר עם דינו בית כל עם חרם עשה  והוא  המחבר. יד  מכתב 

בחרם . היא  בפאה שהולכת אשה שכל  תורה 

' שמים62. ה ')'טל משנה  פ"ו .(שבת

שיחות63. י"גליקוטי חלק  שניארסון מענדל מנחם  לרבי  '
זצ "ל . ,188 עמוד 

' האש64. אתלפיד המביא ספר הינו האש  לפיד הספר  - '
אבדק "ק מרן כ "ק  הדור מופת של  המופלאים  חייו  פרקי
רבי הגה "ק  – קשה כריכה כר', 2 זצק "ל , צאנז-קלויזנבורג

מצאנז-קלויזנבורג הלברשטאם  יהודה  ע"שיקותיאל (מכונה 
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אבדק "ק מרן כ "ק  הדור מופת של  המופלאים  חייו  פרקי
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מצאנז-קלויזנבורג הלברשטאם  יהודה  ע"שיקותיאל (מכונה 
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של  הראשון האדמו"ר היה  תשנ"ד; בתמוז ט'  תרס"ה  בשבט ד' יציב, ודברי  חיים שפע  ספריו

1946 משנת החסידות בראש עמד צאנז. בחסידות שמקורה חסידות צאנזקלויזנבורג, חסידות

לניאדו. חולים ובית בנתניה  צאנז קריית מייסד  .1994 בשנת לפטירתו ועד

' רבימהרש "א65. להרה"ק איידלס' הלוי  אליעזר ,שמואל
זצ "ל .

ליעקב66. דבריו הרבמגיד להגה "ק  אמרים  ליקוטי  והוא  .
ישראל תפארת גאון ובנסתר  בנגלה  ובקי  החריף הגדול
שמו עמוקים גולה קדישא בוצינא  ופרישא חסידא  האלקי

מורנו כבוד למרחקים  נודע  שהיההטוב  זללה"ה בער דוב
מעזירטש דק "ק  'מ"מ  בישראל . תהילות קהלות מגןושארי

מונקאטשדוד דק "ק  ראב "ד שליסעל דוד לרבי  '

פדוואה67. קצנלנבוגןלהגה"ק מהר"י מאיר (מכונה,רבי

פדובה) ה 'שכ"ה, שבט י' (נולד  קצנלבוגן מפדואה ,  פדובה  מגדולימהר"ם ,
ושו "ת פסקים  .1 ספריו: ה-16. במאה האשכנזים  הפוסקים 
על וחידושים הגהות .2 ה 'שי "ג . בשנת בוונציה נדפסו -
יהודה לרבי  וחליצה גיטין לספר  הוספות .3 הרמב "ם.
הילקוט  על פירושים  .5 הטורים . על הגהות .4 מינץ .
סליחות . .7 מעשית. וקבלה שמות בעניין  ספר .6 שמעוני.

רבי מהרח"ף  פלאג'י68. מחברחיים  לראשבעל ,חיים
הגש"פ על לחיים ועודזכירה ,

' וקציעה69. זצ "ל .מור  ע "ה , סי ' עמדין יעקב  רבי  למרן '

' אלעזר70. ממונקאטש ,מנחת  שפירא אלעזר  חיים לרבי '
זצ "ל .

יצחק'71. ווייס'מנחת  יעקב  יצחק לרבי 

' אלימלך72. זצ "ל .נועם מליזענסק , אלימלך  רבי  להרה"ק  '

מקאמארנא אייזיק  יצחק  רבי  להגה "ק  חסד נוצר  .73

חיים74. אורח  ב ','נמוקי סעיף  ממונקאטש  להגה"ק '
זצ "ל .
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שלום'75. מרן'נתיבות  מסלוניםלכ "ק  רביאדמו"ר שלום,
ברזובסקי 5נח  התורה על  שלום נתיבות מח"ס  זצ "ל,

ברורה בלשון החסידות תורת עיקרי מובאים  בו כרכים ,
השבוע . פרשיות סדר  פי  על מפורשים  כשהם ובהירה 

מצותיך76. מקאמארנאנתיב אייזיק  יצחק  רבי  להגה "ק 
זצ "ל .

יעקב77. "בית היעב "ץ ,'סידור למרן שמים" "עמודי  '
זצ "ל .

' הרש"ש78. זצ "ל .סידור שרעבי , שלום  לרבי  '

שמים"79. "עמודי  זצ "ל .סידור היעב "ץ , להגאון

והנהגות80. בריסקעובדות  לבית 

' מקודש81. זצ "ל .עזר ,37 ועמוד 36 עמוד בעלזא  '

' ישועה82. זצ "ל .עטרת מדזיקוב , יהושע  רבי  להרה "ק  '

' ארזים83. ב ',עצי  ס "ק כ "א  סי ' ברלין, צבי  חיים נח לרבי '
זצ "ל .

' יצחק84. מאלכסנדר ,עקדת מנדל מנחם יצחק  לרבי  '
זצ "ל .

הבושם85. גרינוואלדערוגת  משה  רבי  להגה "ק  עה"ת
בק "ק אב "ד שהיה הבושם ערוגת  שו"ת בעמח"ס זצ "ל

ובחוסט  קליינווארדיין , , הומנא 

' השולחן86. רבהערוך אפשטיין הלוי מיכל יחיאל הרב  '
זצ "ל . ז', סעי ' ע "ה סימן נובהרדוק  של 

' מגדים87. /פרי  ע "ה סימן תאומים , מאיר בר  יוסף  רבי '
זצ "ל . ט' ס "ק  מ"ז ש "ג סימן

אבות88. עץ שווארץפרי  יהונתן לרבי

' צדק89. זצ "ל .צמח  שניאורסון, מענדל  מנחם  לרבי  למרן '

' צדיק90. זצ "ל .צמח  הגר , מענדל מנחם רבי  למרן '
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" טוב91. יום רביקדושת להגה "ק  ליפא' טוב יום חנניה
ה'תרס "ד )טייטלבוים בשבט  כ "ט  ה'תקצ"ו בסיוון השני(ו ' האדמו"ר  היה .

" מח"ס  בהונגריה סיגעט חסידות  יוםלשושלת קדושת 
".טוב

יעקב92. הסטייפלר ,קהילות קנייבסקי  יעקב  רבי להגאון '
זצ "ל .

' איש93. חזון אגרות  ישעיהוקובץ  אברהם  רבי  למרן '
זצ "ל . פ "ו, סימן ב ' חלק  קרליץ 

' התור94. זצ "ל .קול מבעלזא , למהרי "ד '

קונטרס  לכת'95. זצ "ל .'הצנע  ק "ג , עמוד 

' קונטרס  ויהודית96. משה ונדפסדת  תשכ"ב , בשנת י "ל '
תשכ"ח, בשנת בלה "ק  טופסים  5000 בארה"ב מחדש 
אידיש ובלשון  הקודש  בלשון מחדש  נדפס  שנה ובאותה

שליט"א . מהאלמין האדמו"ר  מכ "ק  הוספות הרבה עם 

גירונדי'97. יונה לרבי יונה סוף'רבינו תשובה זצ "ל.שערי  ,
פסוק  ג' פרק  משלי על  השלישי/בפי ' היראהשער  ספר / ג'

הראשון הדרוש  התשובה אגרת קס "ג / אות יונה לרבינו
עמוד התשובה  אגרת ט"ז / אות חסדים  גמילות מעשה 
ד ' פרק  /אבות  י"ז אות  השלישי שער  תשובה  /שערי רמ"ז

ה ' משנה

' יעקב98. זצ "ל .שארית  וינר , יעקב  אברהם  רבי  להגאון '

דיסקין99. מהרי"ל זצ "ל .שו"ת  מבריסק, הקדוש  הגאון
פרוע וראשה  יוצאת דין  ס"ד קט"ו לסי ' אחרון קונטרס 

הלוי'100. 'שבט  וואזנרשו"ת  להגר"ש 

חמד'101. זצ "ל .'שדי מדיני , יחזקיהו חיים לרבי

הטהור102. מקאמארנאשולחן אייזיק  יצחק  רבי  להגה "ק 

' העזר103. לעבאוויטששולחן יצחק  רבי  להגאון '
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' אמונים104. רבישומר  אדמו"ר מרן לכ"ק  ראטה' אהרן
בהשגחה ואמונה, ביטחון בענייני  עוסק הספר זצ "ל,
חז"ל: מאמר את מביא הוא  זה  בנושא אמן. ובעניית פרטית 
תיקרי אל  - אמונים שומר  צדיק  גוי ויבא שערים "פתחו

אמן" שאומרים אלא  אמונים  ב)שומר קי, נלווה(סנהדרין לספר  ,
ושמחה . דביקות ושירי  הבורא  אהבת קונטרס 

משכיל105. רבי שירי מקאלמייאלהגה "ק  זצ "ל,הלל (כלל ,

ט') פרט ליכטנשטייןה' הלל רבי ספרו , שם על  דל" אל משכיל "בעל (מכונה

תרנ"א,) באייר י'  תקע "ה, בכסלו (י"א עירו; ע"ש  מקולומיאה" הלל "רבי היהוכן
סיקסו קלויזנבורג , מרגרטן, אב "ד  סופר, החת"ם מתלמידי 
לאור הוציא ספריו: בימיו. הונגריה  קנאי  גדול  וקולומיאה .
אבקת - דל אל  משכיל - משכיל שירי  מוסר : ספרי מספר 
ועוד הילדים, מראה  - דרדקי מקרי  - לעשות  עת - רוכל
כתוב ושם ממנו, נדפסו שלא יד כתבי לי היה  ספרים  הרבה 
ספרו להדפיס  ועזרתי  ואכמ"ל. לו, גילה  הנביא  שאליהו  מה 
בא"י כאן  ונדפס  שנה , כחמישים  לפני באידיש  לעשות  עת 
בקרבי לבי  בער  בספריו שלמדתי ובגלל  הקודש . בלשון
שידעתי אפילו הברית, בארצות  השחיטה  על האמת לגלות
כתב ספריו שאר  גם או הזה  הספר  אותי, שיהרגו בוודאי 
המקדש . בית חורבן על בוכה  שהיה מדמעיו  שעשה  בדיו
שילמדו בתשובה  ישראל  להחזיר  שרוצה מי  זה  ובגלל 

לעשותבספרו בתשובה .עת יחזרו ובוודאי

גיבורים106. משפחתשלטי בועז יהושע  רבי מהגה"ק 
עשרה)ברוך השש בעל(המאה האחרונים, הפוסקים מגדולי הוא ,

מסורת וציוני הרי "ף , על הגיבורים  שלטי  הנודע  הפירוש 
תלמוד על מצווה " נר  משפט ו"עין  אור " "תורה הש "ס ,

בבלי .

כהלכתה'107. שבת  נויבירט 'שמירת  יהושע לרבי

לצבי108. לעבאוויטששמלה יצחק  רבי  להגאון
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' ישראל109. סאמעט שמע  חיים ישראל לר ' '

אליהו'110. פ "ו'שנות  שבת  על זצ"ל. מווילנא, מהגאון 
ה ' משנה

ומנהג'111. הלכה חלק'שערי חב "ד ספרים  לקט סדרת 
צ "ב עמוד  ג' חלק  קמ"ה/ קמ"ד /עמוד עמוד העזר אבן

צ "ד עמוד  כמו"כ

חיים112. חלקשפע זצ "ל. מצאנז -קלויזנבורג , לאדמו"ר 
עמוד ב ' חלק  האיתנים לירח חיים /שפע  צ "ג עמוד  ו'

קנ"ט  עמוד  ה' /חלק  רל"ט

אמת'113. זצ "ל .'שפת אלתר , לייב  אריה יהודה להרה "ק 
תרל"ו. אמור / קי"ז דף  מנחות על ליקוטים 

אבות'114. זצ "ל .'תורת  ברזובסקי , נח  שלום לרבי 
מ"ח  אות  רפ "א  עמוד מסלונים , האדמו"ר 

חיים'115. זצ "ל .'תורת מקוסוב , חיים  רבי  למרן 

מנחם'116. זצ "ל .'תורת שניארסון, מענדל מנחם  לרבי 
7 מס ' הגהה 189 עמוד י "ב  חלק 

ציון'117. זצ "ל .'תפארת  יאדלר , זאב  יצחק  ר' להגאון

שמואל'118. דנציגר'תפארת צבי  שמואל לרבי 
זצ "ל . מאלכסנדר ,

' מאהבה119. סימןתשובה א' חלק  פלקלס , אלעזר  לרבי  ,'
זצ "ל . מ"ח מ"ז מ"ו



ספר
צדיקים של ספרן

נפתחים  ספרים  חמישה 

' ה חלק 

מדורינו, צדיקים  אדמו"רים  130 רשימת 
הקודם. הדור וגאוני ומגדולי

על  לאור בקרוב אי "ה שיצא  מספר דוגמית רק זו
והאפלה וחושך ההסתר את האמת באור להאיר  מנת
וידעו  שיכירו מנת על דורינו, פני  המכסה  הנוראים 
את  ואסרו  נפשם שמסרו הקדושים הצדיקים הם  מי

הנכרית  הפאה 



תשע"ט סיון  חודש  י"ל 
0527-65-1911 מארצנו זרה עבודה לביעור ועד ע "י
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צדיקים של ספרן
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ספר
צדיקים של ספרן

נפתחים  ספרים  חמישה 

' ה חלק 

מדורינו, צדיקים  אדמו"רים  130 רשימת 
הקודם. הדור וגאוני ומגדולי

האדמורים : רשימת 
רבי 1. מרן ה"אמריהרה"ק  בעל מגור  אלּת ר  מרדכי  אברהם

תש "ח)זי"ע .אמת " שבועות  ה'תרכ "ו  בטבת של(ז' הבכור בנו היה  ,
אמת". "שפת בעל הרה"ק  אלתר , לייב  אריה יהודה  רבי 

אמת האמרי פטירתו.בעל אחר לאור שיצא  ספרו שם על
אמת. שפת אביו של ספרו וכן מרדכי, אברהם שמו של התיבות ראשי רמוזים הספר  (בשם

אמת אמרים להשיב אמת, אמרי קשט "להודיעך הפסוק: מופיע כ "ב בפרק משלי בספר

החרדית היהדות ממנהיגי  וכאחד גור חסידות של כאדמו"ר שימש שנה  43 במשך לשלחיך".

לפני חסידיו מספר את האומדים ויש  התפשטותה, לשיא גור חסידות  הגיעה  בימיו  כולה.

והכבוד  הכתר עוד: [ראה ונסתר. בנגלה  גדול חכם כתלמיד  נודע אלף . ממאה  ביותר השואה 

שנג). דף  עולמים לחי 

מרן אדמו"ר  כ"ק  מבעלזא2. אהרן  כ"קרבי  - זי"ע .
מרן מבעלזאאדמו"ר  אהרן מבעלזארבי (אלול .המהר"א

ה 'תשי"ז) באב  כ "א  בעלז.ה 'תר"ם חסידות  של  הרביעי  האדמו"ר  -

צו גיוס לאבד ע"ז מארצינו - לקיים "להעביר גילולים מן הארץ", 
ֱאַמר  ּנֶ ד ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים... ׁשֶ ה ִהיא ְלַאּבֵ כמו שפסק הרמב"ם: "ִמְצוֹות ֲעׂשֵ
ד  ַאּבֵ ּנְ דּון... ובארץ ישראל מצווה לרדוף אחריה עד ׁשֶ ַאּבְ ד ּתְ ַאּבֵ
ַההּוא',  קֹום  ַהּמָ ִמן  ָמם  ׁשְ ֶאת  ם  ְדּתֶ 'ְוִאּבַ אותה מכל ארצנו... שנאמר 

בארץ ישראל אתה מצווה לרדוף אחריהן"... )הלכות עכו"ם פ"ז, ה"א(.

לטלפון:  להתקשר  זרה  עבודה  לביעור  למלחמה  להצטרף  שרוצה  מי 
0527-65-1911  - לקבלת ספרים בחינם נגד עבודה זרה, ולהזמנת 
כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, לדרשות פומביות נגד העבודה של 
הפאות הבאות מהודו נא להתקשר: 0527-65-1911 - הרשות נתונה 
ומצוה לכל מי שברצונו להדפיס קטעים מהספר הזה או כל הספרים 
בכל לשון שהוא בכל מדינה ומדינה, כדי להרבות תורה ויראת שמים 

בעולם, ולעורר לבות אחינו בני ישראל לתשובה שלימה.

במעמד השפת  זי"ע  מאוטווצק  בונם  רבי שמחה  הרה"ק 
אמת, הזהיר 50 שנה לפני השואה שאם ילכו בפאה יבוא 

גוי וישמיד היהודים.

ועד לביעור עבודה זרה מארצנו
לדבוק בדרכו של אברהם אבינו ע"ה,

שמסר נפשו על ביעור עבודה זרה )ראה שבט מוסר פנ"ב( 0527-65-1911
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החרדית היהדות ממנהיגי  וכאחד גור חסידות של כאדמו"ר שימש שנה  43 במשך לשלחיך".

לפני חסידיו מספר את האומדים ויש  התפשטותה, לשיא גור חסידות  הגיעה  בימיו  כולה.

והכבוד  הכתר עוד: [ראה ונסתר. בנגלה  גדול חכם כתלמיד  נודע אלף . ממאה  ביותר השואה 

שנג). דף  עולמים לחי 

מרן אדמו"ר  כ"ק  מבעלזא2. אהרן  כ"קרבי  - זי"ע .
מרן מבעלזאאדמו"ר  אהרן מבעלזארבי (אלול .המהר"א

ה 'תשי"ז) באב  כ "א  בעלז.ה 'תר"ם חסידות  של  הרביעי  האדמו"ר  -
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לאחר ישראל בארץ  בעלז חסידות הוקמה  הנהגתו  תחת
של בכורו  בנו רוקחהשואה . דב ישכר  האדמו"ררבי ,

מספר נולדו אהרן  רבי להרה"ק בעלזא , בשושלת השלישי
לאחר בשואה. משפחתו כל  את איבד והוא ובנות בנים 
מקומו לממלא מונה תרפ "ז, בשנת  אביו פטירת 

הרבי  העיירה. ורבנות יחזקאלבאדמו "רות רבי  משינובה
הלברשטאם לימיםשרגא  צעיר  כשהיה עליו שנראהאמר 

ממנו שכח הרע שממעט שהיצר  כמי נודע  כן כמו ,
שה ]. דף  עולמים  לחי  והכבוד הכתר  עוד: [ראה  באכילה.

'אמרי3. בעל  מדזיקוב אליעזר  רבי מרן אדמו"ר כ"ק 
בחשווןנועם'. ג' - ה'תק "ן הורוביץ  אליעזר  רבי  הרה"ק

חסידות שושלת מייסד נועם" ה"אמרי בעל ה'תרכ"א
מרופשיץ הורוביץ  צבי נפתלי רבי הרה"ק  של  בנו דז'יקוב 
מאיר הרב  בנו עצמו, עם להסתגר הרבה  ימיו בסוף  זי"ע .
כאדמו"ר מקומו כממלא הוכתר תרכ "א  בשנת הורוביץ 

דז'יקוב . לחסידות  השני 

מרן אדמו"ר כ "ק  מבאבוב4. ציון בן רביזצ "ל .רבי  הרה "ק 
י ' ספרו; שם על  ציון" ה"קדושת בעל הלברשטאם  בן -ציון
השני האדמו"ר  ה'תש"א, באב  ד' - ה 'תרל "ד, באייר 
הלחין בגליציה . חיים  עץ  ישיבות  רשת  ומקים מבאבוב ,
"יה שבהם: המפורסמים  בין ניגונים, מ-100 למעלה
אדמו"ר לאביו נולד אשיב". ו"מה  מלך " "מקדש  ריבון"

הלברשטאם  שלמה בישיבת(תר"זתרס "ה)רבי  שלימד ,
מבני הלברשטאם , נתן מאיר  ר' של בנו היה אביו וישניצה,
חיים". ה"דברי בעל מצאנז הלברשטאם חיים  רבי  הרה "ק 

רצ ]. דף  עולמים לחי  והכבוד  הכתר עוד: [ראה

מרן אדמו"ר  כ "ק  הגר5. ברוך זצ "ל .רבי ברוך' 'מקור  בעל 
תשכ "ד ) בחשוון ב'  תרנ "ה  הגר ברוך של(רבי  ראשון  ואדמו "ר  מייסד  ,
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" ספרו  שם  על מכונה סרט-ויז'ניץ . ברוךחסידות ".מקור
ישראל" ה "אהבת בעל הגר ישראל רבי הרה"ק של  בנו
אריק מאיר  רבי הק ' הרב  ידי  על לרבנות  נסמך מויזניץ .
נתמנה בתרפ "ג  שטיינברג. מנדל מנחם אברהם  והרב  זצ "ל

בפולין מרמורש)לרב  מתרצ "ו(חבל בקוצמן . לרב  ובתרפ "ח ,
"בית ישיבת את  הקים  השואה . בימי בסערט. כרב  שימש 
לפני תלמידים. כ-50 למדו  שבה דאורייתא" ותמכין ישראל
כדי משלחת , בראשות  ברומניה  בוקרשט לעיר נסע  השואה 
על האיסור  שיבוטל במטרה הרומני  הממשל לב  על לדבר 
החורף באמצע זו ארוכה  נסיעה  בשבתות . חנויות סגירת
ריאותיו. על במיוחד והשפיעה בבריאותו  לו עלתה 
דאבוס הקיט לעיר  קיץ  מדי  לנסוע  נהג כך בעקבות 
ישראל לארץ  עלה  תש"ז שנת באב  בי "ג  שבשווייץ.
להקמת הרעיון את  הגה תשי "ב . בשנת בחיפה . והתיישב
התורה גדולי  מועצת  חבר היה ויז'ניץ . סרט לחסידי  שכונה
בבית ויז'ניץ  אדמו"רי  באוהל נקבר ישראל. אגודת של 

ברק . בבני שבת שומרי  הקברות 

רבי מרן אדמו"ר כ "ק  משינאווא6. יחזקאל זי"ע .הדברי
רבי  הלברשטאםהרה"ק  שרגא זצ"ל,יחזקאל  (כ'משינובה

ה 'תקע"ה) רביבשבט הרה"ק  של  הבכור  בנו ה 'תרנ"ט, בטבת  ו' -
גליציה מגדולי  ורב , אדמו"ר מצאנז. הלברשטאם חיים
בספר נאספו תורתו דברי  שינאווא. שושלת ומייסד בדורו 
הכהן עקיבא  רבי תלמידו ידי על יחזקאל" "דברי הק '
תרס "א . בשנת  לראשונה  יצא  הספר  מיאשניצא . ליבער 
שיר משלי , תהלים, מועדים, התורה, על תורות  יש  בספר 
תורה , אמירת אגדות, אבות, מסכת שבת , תפילות , השירים,
שו"ע , גמרא, המשניות , על שכתב הערות  וכן רבה, מדרש 
של טיוטות  מספר  מצורפות בסוף  דשא '. 'בנאות וספר 
שכן בקביעות תורה אמר  לא  רבינו ששלח. בהלכה  תשובות
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לאחר ישראל בארץ  בעלז חסידות הוקמה  הנהגתו  תחת
של בכורו  בנו רוקחהשואה . דב ישכר  האדמו"ררבי ,

מספר נולדו אהרן  רבי להרה"ק בעלזא , בשושלת השלישי
לאחר בשואה. משפחתו כל  את איבד והוא ובנות בנים 
מקומו לממלא מונה תרפ "ז, בשנת  אביו פטירת 

הרבי  העיירה. ורבנות יחזקאלבאדמו "רות רבי  משינובה
הלברשטאם לימיםשרגא  צעיר  כשהיה עליו שנראהאמר 

ממנו שכח הרע שממעט שהיצר  כמי נודע  כן כמו ,
שה ]. דף  עולמים  לחי  והכבוד הכתר  עוד: [ראה  באכילה.

'אמרי3. בעל  מדזיקוב אליעזר  רבי מרן אדמו"ר כ"ק 
בחשווןנועם'. ג' - ה'תק "ן הורוביץ  אליעזר  רבי  הרה"ק

חסידות שושלת מייסד נועם" ה"אמרי בעל ה'תרכ"א
מרופשיץ הורוביץ  צבי נפתלי רבי הרה"ק  של  בנו דז'יקוב 
מאיר הרב  בנו עצמו, עם להסתגר הרבה  ימיו בסוף  זי"ע .
כאדמו"ר מקומו כממלא הוכתר תרכ "א  בשנת הורוביץ 

דז'יקוב . לחסידות  השני 

מרן אדמו"ר כ "ק  מבאבוב4. ציון בן רביזצ "ל .רבי  הרה "ק 
י ' ספרו; שם על  ציון" ה"קדושת בעל הלברשטאם  בן -ציון
השני האדמו"ר  ה'תש"א, באב  ד' - ה 'תרל "ד, באייר 
הלחין בגליציה . חיים  עץ  ישיבות  רשת  ומקים מבאבוב ,
"יה שבהם: המפורסמים  בין ניגונים, מ-100 למעלה
אדמו"ר לאביו נולד אשיב". ו"מה  מלך " "מקדש  ריבון"

הלברשטאם  שלמה בישיבת(תר"זתרס "ה)רבי  שלימד ,
מבני הלברשטאם , נתן מאיר  ר' של בנו היה אביו וישניצה,
חיים". ה"דברי בעל מצאנז הלברשטאם חיים  רבי  הרה "ק 

רצ ]. דף  עולמים לחי  והכבוד  הכתר עוד: [ראה

מרן אדמו"ר  כ "ק  הגר5. ברוך זצ "ל .רבי ברוך' 'מקור  בעל 
תשכ "ד ) בחשוון ב'  תרנ "ה  הגר ברוך של(רבי  ראשון  ואדמו "ר  מייסד  ,
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" ספרו  שם  על מכונה סרט-ויז'ניץ . ברוךחסידות ".מקור
ישראל" ה "אהבת בעל הגר ישראל רבי הרה"ק של  בנו
אריק מאיר  רבי הק ' הרב  ידי  על לרבנות  נסמך מויזניץ .
נתמנה בתרפ "ג  שטיינברג. מנדל מנחם אברהם  והרב  זצ "ל

בפולין מרמורש)לרב  מתרצ "ו(חבל בקוצמן . לרב  ובתרפ "ח ,
"בית ישיבת את  הקים  השואה . בימי בסערט. כרב  שימש 
לפני תלמידים. כ-50 למדו  שבה דאורייתא" ותמכין ישראל
כדי משלחת , בראשות  ברומניה  בוקרשט לעיר נסע  השואה 
על האיסור  שיבוטל במטרה הרומני  הממשל לב  על לדבר 
החורף באמצע זו ארוכה  נסיעה  בשבתות . חנויות סגירת
ריאותיו. על במיוחד והשפיעה בבריאותו  לו עלתה 
דאבוס הקיט לעיר  קיץ  מדי  לנסוע  נהג כך בעקבות 
ישראל לארץ  עלה  תש"ז שנת באב  בי "ג  שבשווייץ.
להקמת הרעיון את  הגה תשי "ב . בשנת בחיפה . והתיישב
התורה גדולי  מועצת  חבר היה ויז'ניץ . סרט לחסידי  שכונה
בבית ויז'ניץ  אדמו"רי  באוהל נקבר ישראל. אגודת של 

ברק . בבני שבת שומרי  הקברות 

רבי מרן אדמו"ר כ "ק  משינאווא6. יחזקאל זי"ע .הדברי
רבי  הלברשטאםהרה"ק  שרגא זצ"ל,יחזקאל  (כ'משינובה

ה 'תקע"ה) רביבשבט הרה"ק  של  הבכור  בנו ה 'תרנ"ט, בטבת  ו' -
גליציה מגדולי  ורב , אדמו"ר מצאנז. הלברשטאם חיים
בספר נאספו תורתו דברי  שינאווא. שושלת ומייסד בדורו 
הכהן עקיבא  רבי תלמידו ידי על יחזקאל" "דברי הק '
תרס "א . בשנת  לראשונה  יצא  הספר  מיאשניצא . ליבער 
שיר משלי , תהלים, מועדים, התורה, על תורות  יש  בספר 
תורה , אמירת אגדות, אבות, מסכת שבת , תפילות , השירים,
שו"ע , גמרא, המשניות , על שכתב הערות  וכן רבה, מדרש 
של טיוטות  מספר  מצורפות בסוף  דשא '. 'בנאות וספר 
שכן בקביעות תורה אמר  לא  רבינו ששלח. בהלכה  תשובות
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צדק במאזני "שקל כן  אם אלא תורה  אמר לא הוא 
ועצום , רב  ובדביקות הקדושה מחשבתו ובהתבודדות 
השמים מן לו נשלח אשר  את  אם כי הגיד לא  אשר  ונודע 
כמו הספר  לספר. בהקדמתם  בניו כדברי לבדו", לה ' בלתי 
רבי אדמו"ר כ"ק סיפר  הצדיקים. בעיני  ונקדש  נערץ מחברו

ש מאיר  האדמו"רחיים  מרן מפי  ששמע  מנארול  פירא
קודשו] לשון [וזה זצוק "ל , מבעלזא  אהרן מוהר "ר הקדוש 
[מהגה"ק יחזקאל" "דברי ספר פין ווארט יעדיס 
בספר אימרה מילה [כל הקודש רוח מלא איז משינאווא]
הוציא רבינו כן כמו  הקודש ]. ברוח מלאה יחזקאל  דברי 

החמה ' 'אור הספרים  את 'קרייתלאור מספר שני חלק המהווה  לזוהר (פירוש 

אזולאי) אברהם ר' של  חמה 'ארבע' ו'זהרי תרנ"ז אברהם בשנת  ר' של (ספר

גאלאנטי) אברהם ר' של הזוהר פירוש  של קיצור המהווה תרמ"א .אזולאי בשנת 
רצב ]. דף  עולמים  לחי  והכבוד הכתר עוד: [ראה

רבי  מרן אדמו"ר כ "ק  שפירא7. אלעזר  ממונקאטש ,חיים
ה" אלעזרבעל ה 'תרצ"ז)",מנחת  בסיוון ב'  ה'תרל"ב, בטבת ה ' אב "ד(נולד ,

שולשלת(מונקאץ ')מוקצ'בו של השלישי  האדמו"ר 
בין אירופה במזרח-מרכז הרבנים  מחשובי  אחד מונקאטש .
הירש צבי  רבי הרה"ק  היה  אביו העולם , מלחמות שתי

מדינוב  אלימלך  צבי רבי  של נינו יששכר")שפירא , נקרא(ה "בני .
מלאנצוט. שפירא אלעזר  רבי  סבו, אבי שם על אלעזר 
בהוראת "חיים", השם  לו נוסף  שלוש, בגיל כשחלה
אביו. של רבו זי "ע, מצאנז הלברשטאם חיים רבי  הרה"ק 
אביו נפטר שבת , בערב  ה'תרע "ד , הסוכות חג של  שני ביום 
לנהוג החל  שבת  בליל מהלוויה  בשובו ומיד בחג , ונקבר
כעבור וניגונים. תורה  אמירת "שולחן", בעריכת כאדמו"ר 
לרבה נתמנה  וישלח, לפרשת ראשון  ביום  אחדים, שבועות 
על וחתום  כתוב  רבנות בכתב היהודית הקהילה  של  הרשמי 
והוציא ערך  לאביו האבל בשנת הקהילה . עסקני  בידי קלף 

צדיקים של ה 'ספרן 97חלק

והערות: מבוא  בתוספת אביו מכתבי ספרים ארבעה לאור 
בנים", "תפארת  פירוש עם פסח של  הגדה אמונה", "דרכי 
"באר פירוש , עם הזוהר ותיקוני  בהלכה , תשובה" "דרכי 
כתב הוא ואדמו"ר ישיבה  כראש  בקבלה . ראי", לחי
בתחומים כרכים ספרים  מעשרים ולמעלה  מאמרים
תלמוד התורה , על  ודרשות  עיונים פירושים , מגוונים:

הלכה  פסקי  ירושלמי; ותלמוד  ועיון(שו"ת)בבלי  חקר  ;
וחסידות . באגדה ודרושי התפילה , ונוסח ישראל במנהגי 
ולא ההלכתי , ובביסוסם שונים במנהגים לעסוק  הרבה  הוא
כאשר שונות  תפילה נוסחאות  או מנהגים  מלשנות נרתע 
על רבות  עורר בדרשותיו ההלכתית . להבנתו תאמו לא
הציפיה , האמונה, ועל  לציונות התנגדות  שמיים , יראת 
הכתר עוד : [ראה המשיח. ביאת  למען והפעולה התפילה 

תלח]. דף  עולמים לחי  והכבוד 

מרן אדמו"ר  כ "ק  הגר8. מאיר  חיים 'האמרירבי  בעל 
ה'תשל"ב).חיים ' בניסן ט'  ה 'תרמ"ח , בכסלו  ט"ו  הרביעי(נולד האדמו"ר  ,

חבר חרדית, היהדות ממנהיגי  ויז'ניץ . חסידות בשושלת
סמיכה קיבל ישראל . אגודת  של התורה  גדולי  מועצת 
המהרש "ם בעל שבדרון מרדכי שלום  מרבי  לרבנות
חיים" "אמרי  הספרים  בסדרת נאספו תורתו  דברי מברז'אן.
רבות בגימטריות מתובלת תורתו חיים". אמרי  ו"ליקוטי 
מספר חיבר  כמו"כ  ויז'ניץ. חסידות  של המסורת  כמיטב 
לחניו מבין הלב . וחמימות רגש  המאפיינים ניגונים,
הנשמות". נועם  עולם ","השבת מלא "כבודו התפרסמו

תב ]. דף  עולמים  לחי  והכבוד הכתר עוד: [ראה

מרן  אדמו"ר  כ "ק  מקוסוב 9. הגר חיים  'תורתרבי בעל
ה'תרי "ד )חיים'. באייר כ"ה   בשושלת(ה 'תקנ "ה השני אדמו "ר  ;

מקוסוב מנדל  מנחם  רבי הרה "ק  לאביו נולד  קוסוב-ויז'ניץ .
החל ה'תקפ"ו בחשוון בט"ו  אביו פטירת  לאחר זי"ע .
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צדק במאזני "שקל כן  אם אלא תורה  אמר לא הוא 
ועצום , רב  ובדביקות הקדושה מחשבתו ובהתבודדות 
השמים מן לו נשלח אשר  את  אם כי הגיד לא  אשר  ונודע 
כמו הספר  לספר. בהקדמתם  בניו כדברי לבדו", לה ' בלתי 
רבי אדמו"ר כ"ק סיפר  הצדיקים. בעיני  ונקדש  נערץ מחברו

ש מאיר  האדמו"רחיים  מרן מפי  ששמע  מנארול  פירא
קודשו] לשון [וזה זצוק "ל , מבעלזא  אהרן מוהר "ר הקדוש 
[מהגה"ק יחזקאל" "דברי ספר פין ווארט יעדיס 
בספר אימרה מילה [כל הקודש רוח מלא איז משינאווא]
הוציא רבינו כן כמו  הקודש ]. ברוח מלאה יחזקאל  דברי 

החמה ' 'אור הספרים  את 'קרייתלאור מספר שני חלק המהווה  לזוהר (פירוש 

אזולאי) אברהם ר' של  חמה 'ארבע' ו'זהרי תרנ"ז אברהם בשנת  ר' של (ספר

גאלאנטי) אברהם ר' של הזוהר פירוש  של קיצור המהווה תרמ"א .אזולאי בשנת 
רצב ]. דף  עולמים  לחי  והכבוד הכתר עוד: [ראה

רבי  מרן אדמו"ר כ "ק  שפירא7. אלעזר  ממונקאטש ,חיים
ה" אלעזרבעל ה 'תרצ"ז)",מנחת  בסיוון ב'  ה'תרל"ב, בטבת ה ' אב "ד(נולד ,

שולשלת(מונקאץ ')מוקצ'בו של השלישי  האדמו"ר 
בין אירופה במזרח-מרכז הרבנים  מחשובי  אחד מונקאטש .
הירש צבי  רבי הרה"ק  היה  אביו העולם , מלחמות שתי

מדינוב  אלימלך  צבי רבי  של נינו יששכר")שפירא , נקרא(ה "בני .
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והערות: מבוא  בתוספת אביו מכתבי ספרים ארבעה לאור 
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חיים" "אמרי  הספרים  בסדרת נאספו תורתו  דברי מברז'אן.
רבות בגימטריות מתובלת תורתו חיים". אמרי  ו"ליקוטי 
מספר חיבר  כמו"כ  ויז'ניץ. חסידות  של המסורת  כמיטב 
לחניו מבין הלב . וחמימות רגש  המאפיינים ניגונים,
הנשמות". נועם  עולם ","השבת מלא "כבודו התפרסמו

תב ]. דף  עולמים  לחי  והכבוד הכתר עוד: [ראה

מרן  אדמו"ר  כ "ק  מקוסוב 9. הגר חיים  'תורתרבי בעל
ה'תרי "ד )חיים'. באייר כ"ה   בשושלת(ה 'תקנ "ה השני אדמו "ר  ;

מקוסוב מנדל  מנחם  רבי הרה "ק  לאביו נולד  קוסוב-ויז'ניץ .
החל ה'תקפ"ו בחשוון בט"ו  אביו פטירת  לאחר זי"ע .
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באופן חסידיו את שהנהיג  מאביו בשונה כאדמו"ר. לשמש
פנים , משא ללא בתקיפות חסידיו את הנהיג  הוא חסד , של 
אמר הגר  מאיר  חיים רבי הרה"ק הוא  מצאצאיו אחד
מדת היה  חיים  רבי  ובנו חסד, מדת היה מנחם רבי  שאביו
אמר מלובלין החוזה בקדושתו, הפליגו דורו צדיקי גבורה.
השומרים סגולה ליחידי  המיועד תואר  הברית שומר  שהוא
- חיים תורת מאד מפורסם הק' ספרו בקדושה. עצמם 

ה'תרע "ז. נכדיו , ידי  על נדפס התורה. על ראה[דרושים
תב ]. דף  עולמים  לחי  והכבוד הכתר עוד:

מרן  אדמו"ר  כ "ק  מצאנז 10. הלברשטאם חיים זצ "לרבי 
חיים ", ה"דברי ה 'תרל"ו )בעל בניסן כ"ה   של(ה 'תקנ"ז רבה  היה ,

כחתן נלקח 13 בגיל  צאנז . חסידות של  ומייסדה צאנז  העיר 
פ ברוך  רבי  הרה"ק  של ה"ברוךלבתו בעל  רנקל -תאומים ,

רבי הרה"ק  היו החסידות  בתורת המובהקים  רבותיו טעם .
הוסמך מזידיטשוב. הירש  צבי  ורבי  מרופשיץ  צבי  נפתלי 
רבי מברודי. מרגליות  זלמן אפרים הרב  ידי  על להוראה 
רבנים עם  הלכה  בענייני  והתכתב  בולט למדן היה  חיים
נכבדים סכומים שחלק  כמי גם נודע  בדורו. בולטים 
בשם נקראו הק ' רבינו של ספריו הק ': ספריו לצדקה.
על פירושו שו "ת , כתב : עליהם  הנושאים חיים " "דברי
מקוואות . הל ' יור "ד על  המופלא ספרו ומועדים , – התורה

גיטין. בשמות ובירורים  מציעא . בבא  מס ' על ראה[פירוש 
תקפג ]. דף  עולמים לחי  והכבוד  הכתר עוד :

רב הרה"ק  מרן אדמו"ר  כ"ק  אלתר11. ליב אריה  יהודה י 
מגור אמת.האדמו"ר השפת  אריה.בעל יהודה  רבי  הגה "ק 

אלתר תרס "ה)זצוק"לליב בשבט ה'  ה'תר"ז בניסן האדמו "ר,(כ"ט
גור חסידות  אדמו"רי בשושלת  הבולטיםהשלישי  ומן ,

בקודש באים שהיו ישראל בני אלפי  פולין . יהדות במנהיגי 
והוא ועבודתם, לימודם בדרך ותושיה  עצה  לקבלת  פנימה
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שהיו הרבים החסידים  את לטיפוחם. קבוע זמן משקיע  היה
על שעון ישנו חדרו כשבפתח קיבל עמו להתייעץ  באים 
רגע כל של  הזמן יקרות גודל שידוע  מאחר  הספרים. ארון
ספורות שעות הספיקו ובקצרה , במהירות עונה והיה
ימי בכל כי  העידו  ביתו בני  חסידים . של  גדול קהל לקבלת
כשרק הרצפה  על ישן היה רוסיה-יפן. מלחמת המלחמה 
נקבר הוא גורלם. על בבכי  וממרר אותו מכסה מעילו
אלתר . מאיר  יצחק  רבי  הרה"ק סבו לצד גור , בעיירה
הכתר עוד: [ראה איש . אלף  כ־עשרים השתתפו  בהלוויתו 

תקצו ]. דף  עולמים  לחי  והכבוד
מדז'יקוב12. יהודה 'לע  רבי  אדמו"ר  מרן הרה"קכ"ק  זצ "ל .

מדז'יקוב  הורוויץ  יהודה תרס "ה,רבי  באלול  י "ח דז 'יקובר, יודל 'י ר' בכינוי (ידוע

תשמ "ט) בסיוון י "א האדמו"ר של  בנו דז'יקוב -רופשיץ . משושלת  ,
וממלא בנו  מדז'יקוב, הורוויץ  אליהו  יחזקאל אלטר  רבי 
מאיר רבי  הרה"ק  אצל למד מדז'יקוב . יהושע  רבי  של  מקומו 
רבי ידי על  להוראה נסמך  עשרים בגיל בטרנוב . אריק 
של לחתנו  נעשה  ברודי . של  רבה  שטיינברג, מנדל  אברהם
בגרוסוורדיין שהה זצ "ל. מויז'ניץ  חיים" ה "אמרי  בעל 

האדמ  סבו של הואבביתו  המובהק . חסידו והיה מויז'ניץ  ו"ר 
הגר מאיר חיים רבי  האדמו"ר  דודו בת למרים, נישא 
רעייתו את  גירש  צאצאים  להם  נולדו שלא  לאחר  מויז'ניץ .
גרושתו המחזיר  מצוות שקיום  בתקווה בשנית, לה ונישא 
הם הועיל. ללא  אך ילדים, ללידת  כסגולה להם ישמש 
תרצ "ו בעומר בל"ג עוד. נישא לא  ומאז בשנית  התגרשו
ותעניתים , בסגפנות נהג הוא בקלויזנבורג. לדיין מונה
תהילים , פרקי  ולומר לבכות ארוחה  כל לפני  שנהג  ומסופר
חיבוריו האכילה . ידי על  מלהתגשם  לחשוש  שיש  באמרו
ושמעתא הקדושים ספרים על הערות הרבה לכתוב נהג  הק ':
יהודה משנת  התורה . על - תורה אמרי  מדרשא . בי  מתבדרו
בשולי שכתב  הערות  לקט - מהר "י  גליוני אבות. מסכת  על  -
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השומרים סגולה ליחידי  המיועד תואר  הברית שומר  שהוא
- חיים תורת מאד מפורסם הק' ספרו בקדושה. עצמם 

ה'תרע "ז. נכדיו , ידי  על נדפס התורה. על ראה[דרושים
תב ]. דף  עולמים  לחי  והכבוד הכתר עוד:

מרן  אדמו"ר  כ "ק  מצאנז 10. הלברשטאם חיים זצ "לרבי 
חיים ", ה"דברי ה 'תרל"ו )בעל בניסן כ"ה   של(ה 'תקנ"ז רבה  היה ,

כחתן נלקח 13 בגיל  צאנז . חסידות של  ומייסדה צאנז  העיר 
פ ברוך  רבי  הרה"ק  של ה"ברוךלבתו בעל  רנקל -תאומים ,

רבי הרה"ק  היו החסידות  בתורת המובהקים  רבותיו טעם .
הוסמך מזידיטשוב. הירש  צבי  ורבי  מרופשיץ  צבי  נפתלי 
רבי מברודי. מרגליות  זלמן אפרים הרב  ידי  על להוראה 
רבנים עם  הלכה  בענייני  והתכתב  בולט למדן היה  חיים
נכבדים סכומים שחלק  כמי גם נודע  בדורו. בולטים 
בשם נקראו הק ' רבינו של ספריו הק ': ספריו לצדקה.
על פירושו שו "ת , כתב : עליהם  הנושאים חיים " "דברי
מקוואות . הל ' יור "ד על  המופלא ספרו ומועדים , – התורה

גיטין. בשמות ובירורים  מציעא . בבא  מס ' על ראה[פירוש 
תקפג ]. דף  עולמים לחי  והכבוד  הכתר עוד :

רב הרה"ק  מרן אדמו"ר  כ"ק  אלתר11. ליב אריה  יהודה י 
מגור אמת.האדמו"ר השפת  אריה.בעל יהודה  רבי  הגה "ק 

אלתר תרס "ה)זצוק"לליב בשבט ה'  ה'תר"ז בניסן האדמו "ר,(כ"ט
גור חסידות  אדמו"רי בשושלת  הבולטיםהשלישי  ומן ,

בקודש באים שהיו ישראל בני אלפי  פולין . יהדות במנהיגי 
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על שעון ישנו חדרו כשבפתח קיבל עמו להתייעץ  באים 
רגע כל של  הזמן יקרות גודל שידוע  מאחר  הספרים. ארון
ספורות שעות הספיקו ובקצרה , במהירות עונה והיה
ימי בכל כי  העידו  ביתו בני  חסידים . של  גדול קהל לקבלת
כשרק הרצפה  על ישן היה רוסיה-יפן. מלחמת המלחמה 
נקבר הוא גורלם. על בבכי  וממרר אותו מכסה מעילו
אלתר . מאיר  יצחק  רבי  הרה"ק סבו לצד גור , בעיירה
הכתר עוד: [ראה איש . אלף  כ־עשרים השתתפו  בהלוויתו 

תקצו ]. דף  עולמים  לחי  והכבוד
מדז'יקוב12. יהודה 'לע  רבי  אדמו"ר  מרן הרה"קכ"ק  זצ "ל .

מדז'יקוב  הורוויץ  יהודה תרס "ה,רבי  באלול  י "ח דז 'יקובר, יודל 'י ר' בכינוי (ידוע

תשמ "ט) בסיוון י "א האדמו"ר של  בנו דז'יקוב -רופשיץ . משושלת  ,
וממלא בנו  מדז'יקוב, הורוויץ  אליהו  יחזקאל אלטר  רבי 
מאיר רבי  הרה"ק  אצל למד מדז'יקוב . יהושע  רבי  של  מקומו 
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עם פטירתו מאז הודפסו תורניים ספרים  בהם . שלמד ספרים 
"חתם ערוך , השולחן על בהם מהר"י" "גליוני  תוספת
שו "ת להחיד "א , הקודש " "עבודת אלימלך", "נועם סופר ",
יוסף ". יעקב  "תולדות יושר , אמרי  שו"ת מברז'אן, מהרש "ם

שצא ]. דף עולמים לחי והכבוד הכתר עוד: [ראה 

רבי מרן אדמו"ר כ"ק  מדז'יקוב13. 'עטרתיהושע  בעל 
ט"ו - דז'יקוב  בעיר  שפעלה  רופשיץ  מגזע  זצ "ל, ישועה'
רבי הרה "ק  בן מאיר רבי הרה"ק  של  בנו תר"ח. באדר 
טבת בי "א  נפטר  וכעניו. דעת כחריף  מפורסם היה אליעזר,

שצא][תרע"ג. דף  עולמים  לחי  והכבוד הכתר עוד: .ראה

מרן14. אדמו"ר  מבעלזאכ"ק  רוקח יהושע  .זצ "לרבי 
רבי  הרה"ק  מבעלזא כ "ג ר וֹ קח (יהושע 'לי)יהושע מהר"י   (ה'תקפ"ה  

ה'תרנ "ד ) "בשבט האמצעי, רב")"האדמו"ר מיטעלער בשושלת("דער .
הרה"ק  של בניו צעיר , היה  בעלבעלז, רוקח  שלום רבי

שלום" בעלזא,"השר שושלת  אביומייסד פטירת  עם  .
הוכתר הבנים , צעיר היותו למרות  ה'תרט"ו, באלול  בכ "ז
חסידי רבבות  של  ומנהיגם וכרבם  בעלזא, העיירה כרב 
באדמו"רות כיהן כולו. והעולם אירופה  ברחבי בעלזא

לפטירתו. עד  שנים, לארבעים הכתר[קרוב  עוד : ראה 
תשמט] דף  עולמים  לחי  .והכבוד

רבי15. מרן אדמו"ר  מערלויכ"ק  סופר  בטבתזצ "ל,יוחנן  (י "ג

תשע "ו ) א' באדר י"ג  מערלוי,תרפ"ד לחת "ם,אדמו"ר  חמישי  דור 
חברסופר ערלוי. קהילת  את מחדש  הקים השואה  אחרי  .

רבי להרה "צ  נולד  ישראל. אגודת של התורה גדולי  מועצת 
סופר , שמעון הרב של  בנו  היה אביו סופר. ולטושענע  משה 
אב "ד סופר  הכתב  של בנו היה  אשר ערלוי, של רבה
ספרים ספריו: סופר. החת "ם  אביו מקום ממלא פרשבורג ,

" בשם  לאור שיצאו הש "ס  סופרעל המכוןאמרי ידי על ,"
ביניהם ספרים  עוד לאדמו"ר סופר. חת "ם ספרי  להוצאת
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חתנים" ו"אפריון דחנוכה" הכתר[."יומין עוד : ראה 
תקעא] דף  עולמים לחי  .והכבוד

רבי16. מרן אדמו"ר דושינסקיא כ"ק צבי  זצוק "ל ,יוסף 
דושינסקי"הרה"ק  "מהרי "צ  בעל דושינסקי צבי יוסף  ,רבי

ה'תש "ט) בתשרי  י "ד  הסוכות חג ערב  ה'תרכ"ז, בתמוז הערים(כ"ה  של רבן היה ,
החרדית ' 'העדה וגאב "ד בהונגריה, וחוסט גלנטה 
שמחה רבי  של תלמידו ישיבה . וראש  פוסק  בירושלים ,
משה רבי הרה"ק  ושל פרשבורג, של רבה  סופר, בונם
מהונגריה עלה  ה'תרצ "ג  באלול בז' בוניהד. של רבה  פולק ,
בירושלים והקים מתלמידיו , חלק  עם  יחד  ישראל לארץ 

" שנקראה  צביישיבה  יוסף לימדבית זו בישיבה  שמו. על  "
הק ': ספריו לתלמידים . התנ"ך  ספרי  את יוסףבעצמו  ,צאן

ה 'תרצ "ג. חיעודארשיווא  ה'תש "י.יוסף  ירושלים תורת,
התורה .מהרי"ץ על  כרכים חמישה מהרי"ץ, עלתהילות  ,

ה'תשל "ה . ירושלים  כרכים, שני מהרי"ץ , שו"ת תהילים.
מהרי"ץ צר "י ,חידושי מעט הש "ס . ממסכתות  חלק  על ,

ה'תשנ "ג . ירושלים  חנוכה , מהרי"ץענייני פירושהגדת  ,
ה'תשנ "ו. ירושלים פסח, של  מהרי"ץהגדה ,דרשות

כרכים ירושלים ארבעה השנה , למועדי ה'תש"ס ; ירושלים ב, וחלק  א , חלק  (לחנוכה

ה 'תשס "ג) ירושלים אדר, לז' [ה 'תשס "ב; לחי. והכבוד  הכתר עוד: ראה 
תקעד] דף  .עולמים

מרן17. הגה"ק  אדמו"ר רבינוביץכ "ק  יהושע יחיאל רבי 
יהושע ', 'חלקת  בעל  תשמ"ב)(מביאלא בשבט כ "א  תרס "א בטבת  ,ה '

רבי  הרה"ק  לאביו צבינולד  לימיםירחמיאל  ששימש  ,
שבפולין שדליץ  בעיר  מביאלא  חמשכאדמו "ר בן בהיותו .

אריה האדמו"ר  אמו, אבי  בבית נתגדל והוא  אביו נפטר 
תרע "ד(השני)לייבוש  בשנת  הסב  שנפטר  לאחר מאוז'רוב.

השיל יהושע אברהם  רבי דודו אצל  להתחנך עבר 
בגיל תרפ "ד  בשנת בלובלין. מביאלא האדמו"ר  רבינוביץ ,
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מקום את למלא  מנת על שדליץ  לעיר שב  ושלוש  עשרים 
בשנת תורה שמחת בליל ביאלא . חסידות בהנהגת אביו 
פלישתם במסגרת  לשדליץ  הנאצים  כניסת בעקבות  ה'ת"ש ,
שכבשה פולין לשטחי  משפחתו בני עם  נמלט לפולין,
ריבנטרופ -מולוטוב . הסכם  במסגרת המועצות ברית
הגיע תש "ז בעומר  ובל "ג  לסיביר . שלחוהו הסובייטים
והקים השתקע  משפחתו. בני  עם והתאחד  ישראל  לארץ 
את העתיק  תשט"ז בשנת אביב -יפו. בתל מדרשו בית  את
נטמן מדרשו. בית  את הקים שבה לירושלים  מגוריו מקום 
כ"ק של קדשו לציון ונראה  סמוך פולין  חלקת  הזיתים  בהר
כתביו זצ "ל. ממודז'יץ  שאול " ה "אמרי  בעל האדמו"ר 

" הספרים בסדרת לאור  יהושעיצאו בחמישהחלקת  ,"
" ספרו היוםכרכים. כונסוסדר כן כמו בחייו. נדפס  "

בספר ונדפסו ביאלא  חסידות לספרי  שכתב  ההקדמות
יהושע" מעוטריםחלקת  החסידות של  התפילה  סידורי  ."

" שמו: על ונקראים תורתו חלקתבדברי תפילה סדור
"יהושע יהושע", חלקת  ו"מחזור יהושע" חלקת  ".תהילים

שא ]. דף  עולמים  לחי  והכבוד הכתר  עוד: [ראה 




