
בעיר הדתיים החיים

רתיישץ' של הרבנים

רחמיאלי אבנר

אוליק. חסידי מטעם והשני רבהעיר אחר רבנים, שני היו ברוז'ישץ'

גוטמאן אברהםבר ר'
היה הוא גיטמאן. אברהםבר ר' היה שטאטרב", ,דער , לו שקראו כפי או העיר, רב

אם כשרות בענייני ב"שאלית" באים היו אליו הגדול. בביתהכנסת בקביעות מתפלל
וכדי. בקיבה מחט גופה בתוך נמצא תרנגולת נשחטה

ביניהם. מפשר היה יהוא וממכר מקח בענייני בעליריב לפניו באים היו לפעמים
ובימים ערב קול לו היה לשבת. טריסק דחסידי לביתהכנסת בא היה לפעם מפעם

איסריל ר' וחתנו בנות רק לו היו הגדול. בביתהכנסת התיבה לפני עובר היה הנוראים

גמרא. ללימוד זמנו את הקדיש

ספקטור (סוויניכר) משה'לה ר' הרב
אוליק. דחסידי בביתהכנסת קבוע מתפלל היה ספקטור (סוויניכר) משחילה ר' הרב

ובפוסקים. בש"ם ובקי חריף גדול' למדן היה הוא

פוסק ולעתים בסכסוכים הצדדים בין מפשר כשרות. בענייני פוסק היה הוא אף
הסכסוך, את להביא ביקשו הגויים שגם לראות, היה אפשר לפעמים תורה. דין גם

ראבינא"... דו "פוידעם : אמרו הם הרב. להכרעת יהודי, עם להם שהיה

ולבתו כספים מעסקי התעשר מאיר בנו ; נעלים חנות היתה (חנוך) חניך לבני

נועד (אהרילה) אהרן הצעיר בנו ואילו כתיבה ומכשירי ספרים חנות היתה ריקל
היום בשעות בביתהמדרש עצמאי באופן ללמוד הירבה הוא הרבנות. כס את לרשת

לרבנות. סמיכות וקיבל והערב
קבוצת אירגן אף אהרון "אגודתישראל". למפלגת נטו אהרן ובנו משה'לה ר'
יוסל שקורניק, שלמה שפיר, שייקד; : חברים בה שהיו בחורים'/ "תפארת בשם צעירים

קצן. פישל ויבל"א ז"ל .לניק ג0
גחלת על שמרו בעיר. האחרונים ביתהמדרש מחובשי היו ושייקח פישל אהר'לה,
עסקי ושייקח פישל ואילי לתורה זמנו כל את הקדיש אהר'לה תכבה. שלא התורה
עיתים להם קבעו הם אולם בתבואה, סוחר היה ושייקה להוריו עזר פישל במסחר.

,דברימשה" , הספר
לתורה זמנו עיקר את הקדיש משה'לת ר'
דרוש דברי ובו "דברימשה" ספר כתב ואף

אנו ובמועדים. בשבתות לקהלו שהשמיע
הלקו השבועות, חג על דרשה כאן מביאים

,דברימשה". , הספר מן חה
הספר. את משה'לה ר' כתב רבות שנים

מספר, העיירה, בן שמאלי, אליעזר הסופר
הרב של אשתו כיצד ילדותו, מימי זוכר שהוא

ומהעוב הבית מבאי מבקשים היו ובניביתו
שששא, : בשקט להתנהג בקרבתו רים

ספר... כותב הרב

חברנו, לנו הביא מהספר אחד עותק
אותו שמצא מקנדה, (מלמד) מילר שלמה

בברוקלין. בוקסר ל. אצל



הרבי של ממופתיו
זצ"ל מטריסק

המריבות את ילדותי מימי זוכרת אני
אוליק, חסידי ובין טריסק חסידי בין
בביתהכנסת. ושבת שבת בכל שפרצו
חסיד היה ז"ל, שוחט ברל ר' אבי,
חוזר והיה מטריסק הרבי של נלהב

מרוגז. מביתהכנסת
לתגרותידיים, המריבות כשהגיעו
אל משלחת לשלוח החסידים החליטו
השלום למען שיעשה מטריסק, הרבי
היה למריבות הגדול המסית בעיר.
חרו בית בעל עשיר, אוליקאי חסיד
בריק", ,אונטערן ב, לאריגים שת
בכסף אוליק בחסידי תומך שהיה
ולהציק לרדוף עליהם והשפיע רב

טריסק. לחסידי
ההם בימים נוהג היה הזה האיש
לומדים היו ילדיו : עשירים מנהג
למרחקים יוצאים והיו למקום מחוץ
רתומה כרכרה לו היתה כן לטיולים.
מיוח מדים לבוש ורכב, סוסים ל4
נכ ואת ילדיו את מסיע שהיה דים,
מרגי בצורה בעיירה פאר ברוב דיו

עיניים. ומנקרת זה
: שלהם הרבי לפני המשלחת טענה
ריב, מחרחר זה איש י ,הייתכן ,
לו וחי ברבים חסידים פני מלבין

ן". ובכבוד בעושר
: מטריסק הרבי להם השיב

אצלו נעשה מה יודעים אתם ,מה ,
ל". בבית

והת הביתה חזרו המשלחת חברי
ולרדת הרמז פשר את להבין אמצו
עד נודע ואכן הרבי. דברי של לעומקם
שאמרו הזה, הגביר של שבתו מהרה,
אלא אינה בקיוב, לומדת שהיא עליה
בביתחולים. שם המאושפזת חולה,

ברוחו, נפל והגביר הסוד יצא
פעולתו את והפסיק בביתו הסתגר
שבתות היו מאז טריסק. חסידי נגד

בביתהכנסת. שקטות
אצבע זה במעשה ראה המנוח אבי
הנערץ הרבי מאת ומופת אלוהים

שלו.

מלמד זהבה

מניחים חול בימי היו ולפעמים ובשבתות בביתהמדרש בלילות מאחריט והיו לתורה

בתרא"... "בבא או "שבת" במסכת ומשתקעים הזה העולם עסקי כל את
הרישום ספרי את ספקטור משחילה הרב ניהל פ>לין לשלטון האחרונות בשנים

הממשלה. מטעם כרב גם ונחשב היהודית הקהילה של
בחיים. איש נותר לא הרבנים שני של ממשפחותיהם

מעזה דבר*
לשבועות, כר. דרוש

אמר אז קטרגו והמלאכים לישראל התורה הקב"ה שנתן בשעה איתאבירושלמי
הספר מבית בא שתיניק שמיד לקבלה ראוים אתם אין הקב"ה להם
בשר אכלתם אתם אבל ידיו ונוטל בשר לו ומביאין ואוכל חלב לו מביאין
הרמב"ן על בחידושיו אלגזי ברי"ט מובא ע"כ, וחלב המאה ויקח כדכתיב וחלב
קושית על תירוץ מביא ושם להכה"ג וראיתי בד"ה ע"ב) ה' (דף בבכורות

כמשנה ניתנה שלא עד התורה כל קיים אברהם הא א"א האכילם איך העולם
הריי בשם החיצונות התוספות ותירץ כ"ח1 (דף וביומא פ"בו >דף קידושין
ע''ז שהקשר, מה עיי"ש ע"ז נצטוו לא וב"נ ב"נ שהם סבור שהי' מפריש
להן השיב ע"ה רבינו שמשה מביא באחרונים המובא ובמדרש הנ"ל, הריט"א

כביד זמן זה אחד גדול בשם שראיתי מר. ע"פ זאת קושיא לתרץ וניל זאת,

בפסחים כשמיאל דהפסק מחנית התורה לקבלת ישראל זכו דלכן שמו אזכיר לא
בהא באיסורי כרב דהלכתא אעפ"י פירש ז"ל ורש"י גבר דתתאי ע"וו (דף

שהם ישראל ע"כ 1צ"א1 סימן ביור"ד הדין נפסק וכן עיי"ש כשמואל הלכתא
: גבר דתתאי מחמת המלאכים לנצח זכו תתאה

ברש"י עיי"ש אריוך נ"ג1 נדף בשבת שמואל נקרא שלכן אמרתי ועפ"*
הוא שהקב"ה נתודע התורה מנתינת דהנת שפיר אתי ועפ"ז ותוספות
פי ברש"י כמבואר מלבדו עוד אין ובתחתונים ובעליונים העולם כל על מלך

וקבלת עיי"ש ומיוחד יחיד שהוא להראות הרקיעים כל הקב"ה פתח שלכן יתרו

ליקרות שמואל זכה ע"כ גבר דתתאה דשמואל זה פסק ע"פ ישראל זכו התורה
יחיה מי אוי בסה"ק המובא המדרש כוונת אמרתי ועפ"ז מלך, שהוא אריוך
אדם דהנה עפ"ז ואמרתי , ע"ז נאמרו מימרות וכמה משמואל הוא אל משומו

כגמרא איש הוא המסית יצר הלא לעשות אוכל מה תירוץ לו יש החוטא

אך איש, ואנא מלאך והוא בישרא ואנא נורא דאת חזי פ"א) (דף קידושין

לקבלת זכינו דעפ"ז גבר דתתאה שמואל פסק מחמת נסתר הוא הזה התירוץ
מאשת הנולד אנשים ואנחנו מלאכים שהם אעפ"י המלאכים ליד ולא התורה

שלו פסק ע"פ היינו משמואל יחי' מי אוי וזה גדר תתאת מ"מ מעפר יסודו

קשה מ"מ אך עילאה, שהוא היצר לנצח יוכל תתאה שהוא ואדם גבר דתתאה
עליו מתגבר שא יצרו , נ"מ (דף בסוכה כמבואר היצר לכבוש מאוד הוא
משמואל יחי' מי אוי וזה וכוי עוזרו הקב"ה ואלמלא יום בכל עליו מתחדש או

נתעורר'דתתאה התורה בלימוד היינו תבלין תורה בראתי הרע יצר בראתי וזה

(בש"ר המךרש כוונת שזה אמרתי ועפ"ז היצה"ר, לכבוש יוכל והאדם גבר

רול ג שהוא טען דהים היינו ע"ה רבינו משה על ימינו הקב"ה נתן מד פכ"א1
במדש ידאיר"א לבקוע רצה לא ע"כ בששי ואדם בשלישי נברא שהוא ממשה

rr מימינו ענאמי בימין שניתנה מתורה ע"ז תירוץ למשה הקב"ה לי' ורמוז הנ"ל

האדם גכיאלמא דתתאה שמואל פסק מחמת לישראל ניתנה והתורה למו דת
שפירש ביח בפ' הק' באו"ה ועיין ב' ביום נבראו שהם אע"פ ממלאכים גדול
, פסח ;דת' ה על בדושט ועיין התירה על למשה הקב"ה שרמז ג"כ

: וינוס אה הי£ המדרש
li6

■ . ועפ"ז


