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מכתבי
ברכה

צום עשרה בטבת תשע"ט
צום העשירי יהפך לששון ולשמחה ובתוכם
למע"כ הנכבד והנעלה ,הרה"ג המפואר בש"ט ,בנש"ג מגזע ישישים ,אראלים ומצוקים וכו' וכו'
כש"ת מוה"ר ר' יואל זיסמאן עהרענרייך שליט"א
הרב ממאד בעי"ת ברוקלין נוא-יארק יצ"ו
אחדשה"ט כיאות
באתי לאשר בתודה ובברכה את קבלת הספרים ,הקול אריה ב"כ ,ותולדות בית נפתלי מזקיניו הגה"ק
בעל שו"ת קול אריה ובנו ממשיך וממלא מקומו הגה"ק בעל שו"ת בית נפתלי זתע"א הרבנים אב"ד
דעי"ת מאד באונגרן.
עיינתי במה דשדר לן בטיבותא ,ושמחתי לקרא בספרים ,את החומר הרב והעשיר שהם מכילים,
וטוב עשה שסידרת מחדש הוצאת הספרים לתפארת זקיניו ,ועטרת זקנים בני בנים ,וזאת ,כאשר
יודעים הבנים כי תפארת בנים אבותם .אביך הגה"צ מוה"ר אליעזר עהרענרייך זצ"ל אבדק"ק ממאד.
זכרתי ימים מקדם ,כאשר ביקר אצלי כמה וכמה פעמים בגענף אשר בשווייץ (בעת שהותי שם)
ותמיד נהניתי לשוחח עמו על הקהילות ועל גדולי רבני אונגרן ,שהוא בתפארתו והודו ייצג.
אסיים במעין הפתיחה ,כי תזכה עוד רבות בשנים להמשיך בעבודת הקודש בהפצת הספרים הנכבדים
לבית משפחת הקול אריה זתע"א להרחיב גבול הקדושה בקרב מחנה ישראל ,וכל העם העומדים
בעזרה ,למען עבודה תמה זו ,יתברך בראשיתו ואחריתו לעומתו ברוך יאמרו.

בס"ד ,החודש אשר ישועות בו מקיפות ,תשפ"א לפ"ק
פה אנטווערפען יצ"ו

מכתב ברכה
כבוד ידידי הרה"ג רבי יואל עהרענרייך שליט"א אב"ד מאד,
הנה ראיתי חלק מן הכתובים אשר אתם מוציאים לאור מכבוד אביכם הגדול זצ"ל שגם שיחת
חולין של ת"ח צריכין לימוד ,ובוודאי זה גם כיבוד אב ,ויש הרבה ללמוד מן המכתבים והנני
מברכו שיתקיים ברכת התורה למען יאריכון ימיך ,וכמבואר בפענח רזא שההורים מתפללים
עליהם וזה מועיל שיאריכו לו ימים.
ויה"ר שנזכה עוד בהאי שעתא לאכול מן הזבחים ומן הפסחים בביאת גוא"צ אמן.
המברכו בחג כשר ושמח וכט"ס
ידידו דושה"ט

בס"ד
נתתי שמחה בלבי בראותי תכריך כתובים מכבוד ידידי מנוער איש האשכולות שלשלת
היוחסין כש"ת ה"ה הרה"ג מוה"ר יואל זוסמאן ערענרייך שליט"א הרב ממאד ,אשר לקט
ואסף מכתבי אביו הגדול פאר משפחתינו הרב הגה"צ מוה"ר אליעזר זצ"ל אבדק"ק מאד,
אשר הקדיש כל ימיו להחזיר עטרה ליושנה להדפיס מחדש ספרי בית אבותינו הגדולים
ה"ה זקנינו הגה"ק בעל קול אריה זי"ע ומבניו ומשפחתו גדולי עולם .והרבה מרגליות טובות
טמונים באגרות ובהקדמות הלוו ,אשר רבים יתענגו ויהנו מהם ,ודברים הם זכרונם.
וכה יתן ה' שיוכל לברך על המוגמר בקרוב וחפץ ה' בידו יצליח ללכת בדרכי אבותיו להגדיל
תורה ולהאדירה עד עולם.

הן ראיתי את הספר החשוב "דמשק אליעזר" והינו אוסף מכתבים ,אגרות קודש והסכמות
מתוך גנזיו של הגאון הצדיק מוה"ר אליעזר עהרנרייך זצ"ל אבדק"ק מאד.
ספר זה נערך ע"י בנו הגדול יקירי הרה"ג ר' יואל זיסמן שליט"א ממלא מקום אביו הגדול.
מן המעט שהספקתי לראות ולהתבונן בספר חשוב זה ראיתי שהוא אוצר בלום של תורה
חכמה ודעת ושיחת חולין של אחד מהגדולים ,והרבה ידיעות מענינות ונחוצות משוקעות
בספר זה.
בטוחני שרבים יהנו ויתענגו ויפיקו תועלת רבה מהקריאה והלימוד באוצר חשוב זה.
ברכתי לידי"נ הרה"ג שליט"א שזכות אבותיו מסייעתו ,ואביו הגדול זצ"ל יהיה לו למליץ
יושר ולזכות להגדיל תורה ולהאדירה ולקדש שם שמים.

בס"ד י"ב אדר תש"פ לפ"ק
הן הראה לי ידיד היקר בנם של קדושים ,ה"ה הרב הגאון המפורסם רבי יואל זיסמאן
עהרענרייך שליט"א האבדק"ק ה' מאד בברוקלין נ"י ,את פועל ידיו אשר טוב עשה ,שטרח
וקיבץ את הספר החשוב דמשק אליעזר ,מאשר הניח לברכה אביו הגה"צ הישיש רבי אליעזר
עהרענרייך זצוק"ל האבדק"ק ה' מאד ,אגרות ומכתבים והקדמות שכתב על הספרים הרבים
למשפחת הגה"ק הקול אריה זצוק"ל שזכה להוציא לאור עולם מחדש .והדברים הללו ראויים
למי שכתבם ,שיש בהם ידיעות נכבות וחשובות ,לפאר ולרומם קדושי ארץ אלו ולהשביח
מקחם.
על כן טוב מאוד אשר עשה ידידי הרב הגאון שליט"א להביא אל מקום אחד את כל ההקדמות
האלו שמעידים על כותבם שהוא הי' בבחינת דמשק אליעזר ,שהיה דולה ומשקה מתורת
אבותיו הקדושים מצוקי ארץ ,ומפרסמם לעם השם אשר שתו בצמא את דבריהם ,וזוכה בזה
לעשות נפש לצדיק ,ה"ה אביו הגה"צ זצ"ל ,על ידי דבריו שהם הם זכרונו .ואגב אורחא זוכה
לפרסם את מהות הספרים הנחמדים אשר זכה להוציא לאור עולם ,לשמחת לב אוהבי תורה
ולומדיה.
כה יתן ה' וכה יוסיף להרבות חיילים לתורה ,בהדרת הספרים הללו ואחרים שנית ושלישית,
למען הרבות כבוד לתורה ולומדיה ,ה"ה הצדיקים בני משפחתו זצוק"ל ,ולהגדיל תורה
ולהאדירה.

בס"ד
יום ג' לסדר "זאת תורת העולה" תשפ"א לפ"ק
את חג המצות ,יחוג בדיצות ,ברוב חדוה לשובע שמחות ,ה"ה ידידי הרב החשוב החסיד
המפואר ,נודע בשערים ,לתורה ולתעודה ,כש"ת מו"ה יואל זיסמאן עהרנרייך הרב ממאד
שליט"א.
באתי בשורות אלו להביע שמחתי לראות איש מהיר במלאכתו מלאכת שמים אשר רחש
לבו דבר טוב להוציא לאור ספר "דמשק אליעזר" מכבוד אביו הגאון הצדיק משרידי דור
הישן ,כש"ת מו"ה אליעזר עהרנרייך זצ"ל אבדק"ק ה' מאד ,והוא אוצר גדול ונחמד אוסף
אגרות ומכתבים והקדמות ספרים מאבותיו הקדושים גדולי הדור זצ"ל ,אשר ראוי להעלותו
על שלחן מלכים מאן מלכי רבנן ותלמידיהון .ויתענגו בו כל ההוגים בו למצוא דברי חפץ בכל
מקצועות התורה בהלכה ואגדה ועוד .ואשר ניכר גודל עמלו ורב כח שהשקיע בהפצת תורת
אבותיו הק'.
ולכן אמינא בזה ,ייר כחו וחילו ,ויהי ה' עמו ,ויעל ויצליח בכל צרכיו ובכל מעשיו מתוך
שמחה ונחת מכל יוצ"ח ,ומתוך בריות גופא ונהורא מעליא להגדיל תורה ולהאדירה עד ביאת
הגואל.

בס"ד כ"ח אדר תשפ"א לפ"ק פה עיה"ק ירושלם ת"ו
לכבוד ידידי הרה"ג ר' יואל זיסמן עהרענרייך שליט"א הרב ממאד.
שמחתי לשמוע שבדעתך להוציא לאור תולדות ימי אביך הגה"צ משרידי דוד הישן רבי
אליעזר עהרענרייך זצ"ל המפורסם בשמו הטוב הרב ממאד אשר גדולי עולם העידו עליו
ועל פעלו שדבר גדול עשה בעמיו להנציח זכרונם ופעלם של כל גדולי משפחתו צאצאי
הגה"ק בעל קול ארי' זצוק"ל אשר האירו שמי היהודת בתורתם וצדקתם וזכו עי"ז שיהא
שפתותיהם דובבות בקבר כמאמר דוד מלכנו "ואגורה באהלך עולמים" ודבר זה כ"כ חשוב
בזמנינו את מסורת אבותינו כי נחלשה וב"ה קם גואל כאביך הדגול הגה"צ זצ"ל והשקיע
מיטב כוחותיו לעשות נפשות לצדיקים ואשר רק ההתקשרות לאור תורתם ואורח חייהם היא
הערובה היחידה להמשך הדורות שלא ימוש התורה מפינו ומפי זרענו וזרע זרענו עד עולם.
ועכשיו ידידי ר' יואל שליט"א קמת תחת אבותיך כבן נאמן למורשת אביך וקבלת על עצמך
להנציח זכרונו של אביך הדגול הגה"צ זצ"ל לכבדו ולעשות לו נחת רוח בראותו המשך
דרכו ,ותשואות חן חן לך בעד זה ,ובודאי תעשה בזה נחת רוח לאביך ולגדולי משפחתך.
הכו"ח לכ' משפחתם הדגולה ושזכות אביך וכל גדולי משפחתם יגן עליך ועל כל יוצאי חלציך
שתתברכו בכל מילי דמיטב.

עונג וגם שמחה היו מנת חלקי בעת היה למראה עיני הספר הנכבד נקוב בשם "דמשק
אליעזר" אשר יכיל בקרבו קובץ איגרות ומכתבים והקדמות על הספרים הרבים והחשובים
שיצאו לאור ע"י מכון "קול אריה" ,מיסודו של האי גברא רבא ,משרידי הרבנים מדור הישן,
נצר ונטע קודש ,הגה"צ רבי אליעזר עהרנרייך זצ"ל אבדק"ק מאד ,אשר השקיע חלבו
ודמו לחדש אורם וזיום של ספרי זקיניו הגדולים ,ארזי הלבנון אדירי התורה ,ועוטרם בהם
כמותיו ובהקדמותיו המלאים זיו ונגה ,מעשי ידי יוצר ,ובספרא יקירא הדין נקבצו ובאו כולם
לפונדק אחד ע"י בנו יקירו וממלא מקומו וממשיך דרכו ,מוה"ר רבי יואל זיסמאן עהרענרייך
שליט"א ,וערכם כשולחן הערוך בטוב טעם ודעת ,מלאכת מחשבת ,לתפארת בית אבותיו,
מצוקי תבל ,מוסדי דור ודור ,להגדיל תורה ולהאדירה.

הקדמה
אודה לה' בכל לבב שזכיתי לעשות יד ושם לאבי הגאון הצדיק משרידי דור הישן
מרן רבי אליעזר עהרענרייך זצללה"ה אבד"ק ה' מאד במדינת אונגארן ,בהדפסת ספר
בדברים שיצאו מעטו ,עט סופר מהיר ,למען יעמדו ימים רבים ,ולמען ידעו הדורות צדיק
מה פעל למען אבותיו הקדושים ותורתם שלא תשתכח מישראל.
מה מאד מתאים לקרוא על אבי זצ"ל את הפסוק 'ושם האחד אליעזר' ,כי הוא
היה אחד ממשפחת בית אביו שאלקי אביו היה בעזרו וניצל בניסי ניסים מחרב שואת
המלחמה .גם היה אחד ומיוחד מבני גילו ,הרבנים הפלטים שהגיעו לארה"ב ,אשר
לא פנה לכרמו ולזיתו לייסד בית המדרש ולשבת על כס הרבנות בקהילתו ,למרות
שכבר שימש ברבנות בעירו מאד ,רק כל מאוויו וחפצו הי' להפיץ תורת אבותיו הק'
 כאשר קיבל על עצמו בעצם ימי הצרה ,שבאם ישאר בחיים ישתדל בענין זה -ונתן על זה חייו ודמיו מיום דרכו על אדמת ארה"ב בשנת תש"י ,עד הסתלקותו לחיי
עד בשנת תשע"ד.
הוא הטעם שקראתי להספר 'דמשק אליעזר' ,כאשר דרשו חז"ל על אליעזר )יומא
כח (:שדולה ומשקה מתורתו של רבו לאחרים ,כן היה אבא מארי כל ימיו דולה ומשקה

מתורת אבותיו-רבותיו לאחרים ,ע"י ההדרת ספריהם ,כמאה במספר ,בכל מקצועות
התורה ,בהלכה ובאגדה ועוד ,והרבה פעמים הוסיף להם אזנים לתורה ,כסידור חדש,
מפתחות שונות וכדומה .זוכרני היטב איך שבכל ספר שיצא לאור היה אאמו"ר זצ"ל
שמח עד מאד ,והיה בעיניו כמוצא שלל רב .הרבה ספרים עלו לו בטירחא יתירה למצוא
אותם ,ולפעמים היו חסרים מהם דפים ,עד שהוצרך לכמה ספרים לצרף לספר שלם,
אבל הוא לא נרתע אחור ולא אמר נואש ,רק עמל בעשר אצבעותיו ,עלה הרים וירד
בקעות בחיפוש מחיפוש ,עד שנתקיים בו יגעתי ומצאתי ,ואז לא היה קץ לשמחתו.
כל ספר וספר עיטר אאמו"ר זצ"ל בהקדמתו ,שכתבו בעצמו ,אשר מלבד תוכן הספר
וגדולת מחברו ,אנו מוצאים שם לפעמים גם דברים שהעיקו על לבו הטהור ,וכאן מצא
כר להשיחם לאחרים ,ולהביע את צערו ברבים על אבדן עמו ומולדתו ,עיר רבנותו בכלל
ובית אבותיו בפרט .הקדמות אלו הם תורה וצריכים לימוד ,וכדאים להיות נדפסים
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לעצמם .כמו כן כתב אאמו"ר מכתבים אשר בתוכם שילב ענינים אודות אבותיו
וספריהם ,גם המה ראויים להיחשב בין דברי התורה ולהיכתב בספר.
לכן זה זמן שאני שוקד על מלאכת קודש זו ,ללקט את ההקדמות ואת המכתבים
הללו ,לצרפם ולהכניסם לאכסניא אחת .גם הוספתי הערות והארות לדברי אאמו"ר ,אם
זה בהבאת תולדות האנשים אשר מדובר עליהם ,או בציון למקומות שונים וכדומה .גם
העתקתי מתחת לקו מכתבים שונים מגדולי משפחתנו ,המדברים באותו ענין המובא
בפנים .חלק ממכתבים אלו באים כאן בפרסום ראשון ,וחלק מודפסים במקומות
מפוזרים .כל ההערות כתבתי בקיצור לא להלאות את הקורא ,ועם זה לתת לפניו תמונה
שלימה מהמדובר .כמובן שבספר אשר מכיל כמה כרכים ,לא הבאתי כל ההקדמות,
למרות שבכל כרך ישנה איזו תוספת ושינוי ,כי הכל הולך אל מקום אחד .כן דלגתי על
הרבה הקדמות שתוכנם כבר מצוי בהקדמות אחרות ,כך שמכמאה ספרים עלה בידי
בערך כששים הקדמות.
בראש הספר כתבתי קוים קצרים לתולדות אאמו"ר ,כדי שבעל הכתיבה יעמוד כנגד
הקוראים ,וידעו את האיש ,ייחוסו הרם ,תלאותיו בימי המלחמה ,חביבותו בעיני גדולי
וצדיקי דורו ,ופעליו הנשגבים להרביץ תורת אבותיו ולהורישם לדורות עולם.
ספר זה הוא חוליא אחת בשרשרת הספרים הקדושים מגאוני וגדולי משפחתנו,
בהלכה ובאגדה ,בליקוט ובדרוש ,תולדות ומכתבים שיצאו לאור במהדורות מפוארות
ומתוקנות ע"י 'מכון קול אריה' .ואקוה לה' להמשיך גם הלאה ,בהוצאת עוד ספרים
מגדולי המשפחה ,להגדיל תורה ולהאדירה.
C

אזכיר בזכרון קדוש את אמי מורתי ,אשת חיל שהיתה מסורה לעבודת הקודש של
בעלה אאמו"ר זצ"ל ,הרבנית הצדיקת מגזע גדולים וקדושים מרת חנה לאה ע"ה בת
אא"ז הרה"ח מוה"ר יואל זיסמאן שפיטצער ז"ל הי"ד ,מחשובי עיר דעש ,אשר שחל"ח
ב' אדר תשנ"ח לפ"ק .תתעדן בדשן נפשה ,ותעמוד לגורלה לקץ הימין ,וזכות מעשיה
הגדולים יעמוד לזרעה אחריה עד עולם.
גם אעלה את זכרון חותני היקר הרה"ח מוה"ר אברהם ב"ר מרדכי הי"ד פעלדמאן ז"ל
)מק"ק פרעשבורג( נלב"ע י"ט טבת תשמ"א לפ"ק ,וזוגתו חמותי האשה החשובה מרת

דמשק

אליעזר

הקדמה

19

חי' ריזל ע"ה בת הרה"ח מוה"ר יצחק יעקב פעלבערבוים ז"ל הי"ד )מק"ק קאסאני( נלב"ע
א' אדר תשל"ה לפ"ק .ינוחו בשלום על משכבם וימליצו טוב בעדנו.
מנשים באהל תבורך זוגתי החשובה העומדת תמיד לימיני מרת גיטל תחי' ,עם
צאצאינו היקרים ה"ה בננו הרב המופלג בתו"י מוה"ר מרדכי משה שליט"א וזוגתו
החשובה מרת אביגיל רעכיל תחי') ,בת מחותני היקר הרה"ח מוה"ר עמנואל פרידבערג
שליט"א( ,צאצאיהם האברך ר' אברהם נ"י וזוגתו מרת דינה תחי'; מרת אסתר תחי' ובעלה
הרב משה שטעגער שליט"א ובנם הילד אליעזר זאב יעקב נ"י; הב' מנחם מענדל; הכלה
אהובה ליבא; חנה לאה ,דוד ,חיה ריזל יחיו .בננו הרב המופלג בתו"י מוה"ר חיים צבי
שליט"א וזוגתו החשובה מרת חיה העניא תחי' )בת מחותני היקר הרה"ח מוה"ר אברהם יוסף
סילווער שליט"א( ,צאצאיהם החתן מנחם מענדל נ"י; חנה ,שרה פיגא ,צורטל לאה ,יצחק
נח יחיו .בננו הרב המופלג בתו"י מוה"ר יצחק יעקב שליט"א וזוגתו החשובה מרת שרה
לאה תחי' )בת מחותני היקר הרה"ח מוה"ר משה זאב הכהן ווייס שליט"א( ,צאצאיהם שלמה
זלמן ,חיה ריזל ,ליבא ,צביה שמחה ,שמואל שמעלקא ,עלקא ,אליעזר יחיו .בננו הרב
המופלג בתו"י מוה"ר אברהם שליט"א וזוגתו מרת חנה רחל תחי' )בת מחותני היקר
הרה"ג מוה"ר חיים יחיאל מיכל בלוי שליט"א( .יהי רצון שנזכה לראות אצלם רב נחת
דקדושה ,ולשמוח אתם יחד לאורך ימים ושנים.
ואפרוש כפי אל ה' שזכות אאמו"ר זצ"ל יגן עלי שאזכה יחד עם ב"ב החשובה תחי'
לנוב בשיבה טובה דשנים ורעננים ,ולראות מצאצאינו דורות ישרים ומבורכים ,דבקים
בתורת ה' ועושים רצון קונם ,וממשיכים לתפארה את שרשרת המשפחה הקדושה ,עד
שנזכה כולנו יחד לאור הגאולה ע"י משיח צדקנו בב"א.
באעה"ח יום ב' ל"חודש אשר ישועות בו מקיפות" ,תשפ"א.

יואל זיסמאן עהרענרייך
בלאאמו"ר הגה"צ מוה"ר אליעזר זצ"ל
אבדק"ק ה' מאד יצ"ו

תולדות
המחבר

תולדות אאמו"ר

הגה"צ רבי אליעזר עהרענרייך זצ"ל
אבדק"ק מאד

מראש צורים
אאמו"ר זצ"ל מקור מוצאו ממשפחות החשובות שווארטץ ועהרענרייך .ראש
המשפחה וגולת כותרתה הוא הגאון הנודע ביהודה ובישראל גדול
שמו מרן הקדוש רבי אברהם יהודה הכהן שווארטץ זצוק"ל אבד"ק בערעגסאז
ומאד ,ובעמח"ס שו"ת קול אריהא.
בהגיע בתו בכורתו מרת הענדל רייזל ע"ה לעונת הנשואין ,יעצו רבו הגדול
מרן הגה"ק בעל דברי חיים מצאנז זי"ע לקחת לחתן את הרב המפואר
ר' יעקב עהרערנרייך ז"ל ,בן הרבני החסיד המפורסם ר' חיים יהודה ז"ל
מסאבראנץ ,שהיה מחשובי חסידי צאנז ,ונערץ מאד בעיני רבו זצלה"ה.
ר' יעקב היה אבי האחים החשובים והמפורסמים בגודל תורתם וצדקתם,
האחד הוא הגאון רבי שלמה זלמן עהרערנרייך זצ"ל הי"ד ,אבדק"ק
שאמלויא ובעמח"ס שו"ת לחם שלמה ועודב .והשני אחיו הצעיר הגאון רבי
חיים צבי עהרערנרייך זצ"ל אבדק"ק מאד ובעמח"ס שו"ת קב חיים ,קצה המטה
על המטה אפרים ועוד.ג

א.

נולד במאד ר"ח אב תקפ"ד ,ונפטר שם כ"ד תשרי תרמ"ד ושם מנו"כ .ראה להלן בספר
מכתב כ"ב ,ועוד באריכות בספר 'הקול אריה' ובספר 'תולדות קול אריה'.

ב.

ראה להלן בספר מכתב כ"ה.

ג.

ראה להלן בספר מכתב ו' ,ובספר 'קב חיים' על מועדים.

ד

דמשק

תולדות

אליעזר

הגה"צ רבי חיים צבי ,מלבד היותו בן בתו של מרן הקול אריה זצ"ל ,היה גם
חתן דודו ,הגאון הגדול רבי נפתלי שווארטץ זצ"ל ,בעל שו"ת בית
נפתליד ,בנו ומ"מ של מרן הקול אריה .אשתו היתה הרבנית מרת לאה ע"ה.ה

שם האחד אליעזר
שריד יחידי ובודד מכל צאצאי )בני ובנות( הגה"צ רבי חיים צבי זצ"ל,
אשר נשאר לפליטה במלחמת עולם השניה ,היה בנו הצעיר ,הוא
אאמו"ר הגה"צ רבי אליעזר עהרענרייך זצ"ל ,אבדק"ק מאד האחרון ,אשר
עליו יש להמליץ את הכתוב "שם האחד אליעזר ,כי אלקי אבי בעזרי
ויצילני מחרב פרעה".

נולד

במאד בי"ג ניסן שנת תרפ"ב ,ונקרא על שם דודו-זקנו )חתן מרן הקול אריה

זי"ע( הגאון רבי אליעזר צוקער זצ"ל ,ראבד"ק בערעגסאז ובעמח"ס
מגדנות אליעזרו .למד ונתגדל על ברכי אביו ,שמלבד אשר למדו תורה ויראת
ה' גם לקח אותו אתו עמו להכיר צדיקים וגדולי הדור בביתם ,או על הילולות
הצדיקים במקהלות עם רב.
היה עם אביו כמה פעמים במונקאטש להסתופף בצל הגה"ק בעל מנחת אלעזר
זצוק"ל ,ופעם אחת במישקאלץ לקבל את פני הגה"ק בעל 'אהבת ישראל'
מוויזניצא זצוק"ל שבא לשם .וכן על ההילולות בליסקא ,בקאלוב ובאוהעל,
שעלו ובאו לשם צדיקים וגדולים ,והמון עם בני ישראל למאות ולאלפים.
בכלל זכה להכיר הרבה צדיקים מהדור הקודם ,וגם אחיו הגדול הג"ר משה
יהודא זצ"ל הי"ד לקחו עמו לכמה מהם ,כמו להגאון רבי שאול בראך
זצ"ל מקאשוי ,ולהגה"ק רבי אברהם שלום מסטראפקוב זצוק"ל.
ד.

נולד במאד י"ד אלול תר"ו ונפטר שם י"ב כסלו תרנ"ז ושם מנו"כ .ראה להלן בספר מכתב
כ"א ,ובספר 'תולדות בית נפתלי'.

ה.

נולדה באויברווישא כ"ט חשון תרל"ט  -כאשר אביה היה גר אצל חותנו הרה"ח מוה"ר
יהודה אריה פרוכטער ז"ל ,נכד להגאון בעל קונטרס הספיקות זצ"ל אבדק"ק סיגעט -
ונהרגה עקה"ש באוישוויץ יחד עם כל בני משפחתה וקהילת מאד כ"ח אייר תש"ד הי"ד.

ו.

ראה להלן בספר מכתב כ"ב.
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ה

ילדותו היה ילד שעשועים אצל הרב האב"ד ה"ה הגאון רבי מרדכי
לייב ווינקלער זצ"ל בעל 'לבושי מרדכי'ז ,אשר חיבבו מאד ,והיה
מנהגו כל יום לאחר התפלה ליתן לו מטבע למתנה.

לאחר פטירת הלבושי מרדכי ,י"ז תמוז תרצ"ב ,חזרה עטרת הרבנות למשפחת
הקול אריה ,כאשר ישב הגה"צ רבי חיים צבי זצ"ל על כסא רבנות מאד.
הוא שימש מקודם יותר משלשים שנה כדומ"ץ מאד ,ונודע בחיבריו קצה המטה
על מטה אפרים ,שערי חיים על שערי אפרים הל' קריאת התורה ,ושו"ת קב
חיים .לאחר פטירתו ,ח"י כסלו תרצ"ז ,מילא מקומו ברבנות בנו הגדול הגה"צ
ר' משה לייב עהרענרייך זצ"ל הי"דח.
בעת פטירת אביו הי' אאמו"ר בחור צעיר בגיל ט"ו ,ואחיו הגדול האבד"ק פרש
כנפיו עליו ,ולמד בישיבתו ב' שנים ,כאשר עלה ונתעלה במעלות התורה
והיראה .בשנת תרצ"ט נסע ללמוד בישיבת סערדאהעלי אצל הגאון רבי אשר
אנשיל כ"ץ זצ"ל הי"ד אבד"ק עדת ישראל דשםט .שם למד ב' שנים רצופות
ז.

ראה להלן בספר מכתב ד'.

ח.

ראה להלן בספר מכתב ד'.

ט.

נולד ח"י טבת תרמ"א בק"ק טשענגער ,לאביו הרב מוה"ר יהונתן בנימין כ"ץ זצ"ל ,אשר
היה תלמיד מובהק להגה"ק בעל מנוחת אשר זצ"ל שהיה אב"ד דשם .כשהיה בן י"ב שנים
נסע ללמוד בישיבת הגה"ק בעל ערוגת הבשם זצ"ל לק"ק חוסט ,ושם נעשה בר מצוה.
למד שם ח' שנים רצופות ,וכשהיה גדול בשנים קיבל התרת הוראה מרבו הגדול הזה
שהפליא מאד בשבחו ,ומהגאון מהרש"ם אב"ד ברעזאן זצ"ל ,ומהגאון ר' משה צבי פוקס
אב"ד גרויסווארדיין זצ"ל ,ומהגאון בעל לבושי מרדכי אב"ד מאד זצ"ל ,וכולם כתבו עליו
גדולות ונפלאות .בשנת תרס"ב נשא את בתו בכורתו של דו"ז הגאון אבד"ק שאמלויא
זצ"ל ,ושנתיים ימים היה סמוך על שלחנו ,עד שנתמנה לדומ"ץ בק"ק שאמלויא ,ולמגיד
שיעור בישיבת חותנו .בשנת תרס"ח בחרו אותו קהלת ניר מעדיעש לרב ואב"ד ,ושם יסד
ישיבה גדולה עם תלמידים רבים .בשנת תרפ"ב נתבקש על ידי בני העיר סערדאהעלי
לבוא לכהן כראב"ד אצלם ,וימאן בדבר ,וגם הגה"ק מהרי"ד מבעלזא זצ"ל הסכים שלא
יעזוב את מקומו .בני סערדאהעלי המשיכו להפציר בו ,עד שבשנת תרפ"ה שאל שוב
בדעת הגה"ק מבעלזא ,ואז צוה לו לקבל המשרה בסערדאהעלי ,ואז נתקבל לאב"ד קהל
עדת ישראל בסערדאהעלי .גם דעת חותנו הגה"ק אב"ד שאמלויא זצ"ל היתה שיקבל
המשרה ,כמו שכתב במכתב לבנו הרה"ג מוה"ר יהושע זצ"ל בזה"ל" :דעתי שיעזוב מקומו
וילך ,ואל ידאג מאומה כי שם רואה אני שיתגדל ויתעלה" .מיד בבואו לסערדאהעלי
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שנות תרצ"ט-ת"ש ,מבלי לחזור הביתה כל הזמן .ראש הישיבה קירבו מאד,
והחזיק אותו כאחד מבניו .הוא אכל על שלחנו כל שבת ויו"ט ,ונהנה ממאור
פניו ומאצילות חכמתו וצדקתו .שם למד בחברותא עם הרה"ג ר' יעקב שמרי'
דייטש ז"ל ,לימים רב דקהל חוג חתם סופר בפתח תקוהי.
מקץ שנתיים ימים חזר לעירו מאד ,כשבידו כתב הורמנא מרבו ,אשר סמכו
להוראה וכתב עליו דברי שבח נעלים .במאד נשתלב בהנהגת הישיבה,
נעשה למנהלו וגם שימש סגן לאחיו הראש ישיבה .גם לקח חבל בהנהגת העיר,
לצידו של אחיו הגדול ,ונתכנה בתואר "רב הצעיר" כמנהג ערי הונגריא.

בצלו של עשו
בשנת

תש"ב ,כאשר מלחמת העולם היתה בעוזה ותוקפה ,ומדינת הונגריא
לחמה לצדו של הגרמנים נגד רוסיא ושותפיו ,נקרא גם הוא לבוא

התחיל ללמד שם תלמידים וניהל ישיבה גדולה ומפוארה .מיום ליום נתרבו ספסלי בית
המדרש ולמדו בישיבה כשלש מאות תלמידים ,עד שהיתה ישיבת סערדאהעלי בימים
ההם אחת מהישיבות הגדולות בעולם .הוא היה דבוק מאד לכל צדיקי הדור האמתיים אבל
ביותר נתקרב ונתקשר להגה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע ,והלך בזה בעקבות רבו הגה"ק בעל
ערוגת הבשם זצ"ל .בשנת תרצ"ה נסע לבקר את ארצנו הקדושה יחד עם חותנו ,והיו שם
על ל"ג בעומר וחג השבועות .נהרג עקה"ש יחד עם בני ביתו ובני קהלתו וקצת מתלמידיו
ביום כ"ז סיון תש"ד )יום שריפת רבי חנניא בן תרדיון וספר תורה עמו( הי"ד .נדפסו ממנו כמה
ספרים' ,ולאשר אמר' על חנוכה )תשי"ב( ,ועל חג השבועות )תשי"ז( ,הגדה של פסח 'חדש
האביב' )תשל"א( ,ובשנת תשמ"א יצא לאור שו"ת 'ולאשר אמר' על ד' חלקי שו"ע .ראה
עוד באריכות בספר שו"ת ולאשר אמר הנ"ל ,בהקדמת בנו הגה"צ מוה"ר יהושע כ"ץ אב"ד
סאמבאטהעלי זצ"ל ,ובספר 'אלה אזכרה' ח"א ,ובספר 'ראשי גולת אריאל'.
י.

נולד כ"ח שבט תר"פ לאביו הרה"ג מוה"ר חיים יהודה דייטש זצ"ל שהי' דומ"ץ
במאקאווא ,בעמח"ס באר יהודה ,פירוש על ספר חרדים ,ופירוש 'קול יהודה' על הגש"פ.
אחר כמה שנים שלמד בסערדאהעלי ,נלקח בשנת תש"ב לעבוד ב'מונקא טאבאר' בצבע
ההונגרי ,עד השחרור .י"ב אדר תש"ו נשא את בתו של הרה"ח מוה"ר פרץ טוביה
שטראהלי ז"ל אב"י בקלויזענבורג .אחר נשואיו שימש כרב במאראש-אויוואר עד שנת
תש"ט ואח"כ נתמנה לאבדק"ק סאטמאר וניהל הקהלה והישיבה שם עד כ"א כסלו
תשי"ט ,כאשר עלה עם משפחתו לארץ ישראל ,ונבחר להיות רב ואב"ד דקהילת חוג חתם
סופר בפתח תקוה .נפטר שם ט"ז תמוז תשנ"ג.
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ז

ולהתיצב ולהימנות על יוצאי הצבא .הוא נסע אל הרה"ק רבי שלום אליעזר
מראצפערט זצוק"ל הי"ד )בן הגה"ק בעל דברי חיים מצאנז זי"ע( ,שאמר לו "זעהסט
אויס יונג ,פאר קיין גראסווארדיין ,דארט קענסטו דיר מאכן יונגערע פאפירן".
כן עשה והצליח להשתחרר .אולם כאשר ראה הסכנה עדיין מרחפת ברח לעיר
הגדולה בודאפעסט ,שם דר תחת שם ישראל אחר ,וישב כל הזמן בפחד שלא
יתגלה ויענש .כמובן שהחיים הסמויים הללו לא היו לרוחו ,אבל בכל זאת
התגבר והשתדל להמשיך בחיים כרגיל.
בעת ההיא עסק אחיו הגדול במאד בהדפסת ספר אביהם שו"ת קב חיים ,והוא
עמד מרחוק לעזרתו באופנים שונים ,ובעיקר בגיוס כספים להוצאת
ההדפסה .הוא קיבל אז מכתב מאחיו ,וגם מרבו הגה"צ אבד"ק סערדאהעלי
זצ"ל הי"ד ומהגה"צ בעל ויחי יוסף מפאפא זצ"ל ,לעזור לו להגיע למטרתו.
המכתבים נקראים כדלהלן:

בעה"י
הן אחי אהובי הבחור המופלג יו"ש כמר אליעזר נ"י קיבל על עצמו
להוציא לאור ספר שו"ת קב חיים מאבינו רועינו עט"ר הרב הגאון
האמתי אבדפה"ק זצלה"ה אשר כבר נודע ומפורסם שמו ע"פ תבל בספרו
הנחמד קצה המטה על המטה אפרים אשר הדפיס בחייו זה כ"ב שנים,
ולאשר כי תכליתו הוא לשלם חובות אשר השתרגו ועלו למעלה ראש,
ועוד דברים אשר אי אפשר לפורטם ,לזאת למצוה רבה יחשב לסייע לזה
ולהיות לעזר גם בהלואת כסף סכום מסוים לצורך ההדפסה אשר
הוצאותיה רבה היא ,והוא עומד באמצע ההדפסה ,וזכות אאמו"ר
המחבר יגן על כל המסייעים לזה.
הכ"ד המצפה להרמת קרן התורה וישראל במהרה
יום א' בשלח תש"ג לפ"ק מאד יצ"ו

הק' משה ליב עהרענרייך
הרב דפה"ק
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ב"ה
כבוד תלמידי אהובי ש"ב הב' המופלג בתורה ויראה זי"ר יפ"ת ]זית רענן
יפה פרי תואר[ כמ"ה אליעזר עהרענרייך נ"י מדפיס ועולה ספר
יקר שו"ת ק"ב חיים מאביו דו"ז הגאון המובהק צי"ע פאר דורו כקש"ת
מו"ה חיים צבי עה"ר זלה"ה האב"ד דק"ק מאד ,ומחמת גודל הוצאת
הדפוס כי רבה היא בימים האלה הוכרח להפסיק את ההדפסה ,ומצוה
להיות בתומכי נפשו ולעמוד לימינו גם בהלואת כספים ,שיוכל להוציא
זממו מכח אל הפועל ולגמור את ההדפסה כראוי לברר מקחו של אותו
צדיק ,למען יתבשמו רבים מאור תורתו הקדושה והטהורה אשר יצא לו
מוניטין בעולם בספר הנחמד "קצה המטה" על "המטה אפרים".
ומה גם אשר תלוי בזה עוד הרבה מצוות ,ומצוה גוררת מצוה אשר
הרבה מן השבח אשר יהי' יתר על ההוצאה ישלמו חובותיהם
הרבים ויתפרנסו בה אלמנת הגאה"צ המחבר זלה"ה וב"ב היקרים ,וגודל
זכות המצוות יגינו באלף המגן לכל העוזרים ותומכים לראות במהרה
דידן הרמת קרן ישראל ושמחתם בשמחת עולם על ראשם.
בעה"ח פה סערדאהעלי אור ליום ו' בשלח תש"ג

הק' אשר אנשיל כ"ץ

בעזה"י
הנני גם אני להיות נטפל לעושי מצוה להמליץ בעד מוכ"ז הב' המו"מ
וכו' בן גדולים וצדיקים אשר בארץ החיים המה ,ה"ה הב' אליעזר
עהרענרייך נ"י בן הגה"צ המנוח אבדק"ק מאד זצ"ל בעהמח"ס קצה
המטה ונכד להגאון האדיר בעל ס' קול ארי' זצ"ל אשר מדפיס ועולה
שו"ת קב חיים מאביו זצ"ל אשר הי' מפורסם לת"ח גדול ,ע"כ עמינא
להעתיר בעדו לאחבנ"י להיות בסומכי נפשו שיוכל להוציא מכח אל
הפועל את אשר החל לעשות ויש בזה גמילות חסד לחיים ולמתים
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הקרויים חיים כאשר כבר כתב כ' הרה"ג מסערד"ה שליט"א מעל"ד,
וכאשר יוגמר הס' אקח בל"נ ס' אחד במחיר אשר יושת.
וע"ז באעה"ח פה פאפא יע"א ב' לס' יתרו תש"ג

הק' יוסף גרינוואלד
הספר יצא לאור בקליינווארדיין בשנת תש"ג ,ומעבר השני של השער נדפס
בזה"ל" :אפריון אמטי לאחי היקר הב' המופלג ירא ושלם מ' אליעזר
שיחי' ,אשר נתן נפשו בכפו וטרח ביגיעה רבה להרכיש הוצאות הדפוס,
והשתדל שיהי' הספר נדפס בהדר ויופי .ישלם ה' פעלו ותהא משכורתו
שלימה ,וזכות כבוד אבינו רועינו המחבר יגן עליו שיציץ ציץ ויהי' פורח,
ויעל מעל בתורה ויראת ה' ועל במתי האושר והצלחה ,לאורך ימים ושנות
חיים כי"ר".יא
בהיותו בגלותו בבודאפעסט שאב הרבה עידוד ממכתביה של אמו הצדקנית,
אשר היו מלאים וספוגים אמונה טהורה ובטחון חזק בהא-ל המושיע,
וגם מעצם הקשר שהי' לו באופן זה אתה ועם שאר בני משפחתו .גם שאב חיזוק
מהרה"ק רבי אהרן מבעלזא זצוק"ל שזכה כמה פעמים להיכנס אליו פנימה -
בהיותו בעצמו פליט בבודאפעסטיב  -ולקבל את ברכתו הקדושה .גם נהנה עצה
ותושיה מאחיו הגה"צ מבילגורייא זצ"ל ,שפלפל אתו בתורה ,ואמר לו תחת
אחד השיחים "דיין זיידע דער קול אריה איז געווען מפורסם ,און מען האט
געהאלטן פון אים אויך אין גאליציא".

יא.

ספר זה החזיק אאמו"ר זצ"ל אצלו בכל תלאותיו וטלטוליו במשך תקופת המלחמה,
ושמרו כבבת עין לבל יאבד .בחסדי ה' זכה להצילו ולהביאו אתו לארה"ב ,ובשנת תשל"א
חזר והדפיסו שנית עם הוספות חשובות .ראה להלן בספר מכתב ו'.

יב.

הגיע לשם בח"י אייר ל"ג בעומר תש"ג ,ונשאר עד יום ב' פרשת וארא כ"א טבת תש"א,
כאשר עזב את העיר ואת המדינה לעלות לארה"ק .בט' שבט הגיע בחסדי ה' המרובים
למחוז חפצו.
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בימים ההם התגורר בבודאפעסט הרה"ק בעל 'דברי שלמה' מבאבוב זצוק"ל,
שברח לשם בנסי נסים ,מחמת המציק בגאליציאיג .גם אתו היתה לו
ההזדמנות אז להתקשר בקשרי ידידות ,אשר לא נפסקה ,ואדרבה התחזקה
ונתהדקה בשנים יבואו .כ"ק האדמו"ר זצ"ל הראה לו אותות קירבה יתירים,
ואף שיגר לו מכתב ברכה בעת הדפיס מחדש את ספרו דמר אביו שו"ת קב
חיים ,וז"ל:

ב"ה יום א' תצוה תשל"ב לפ"ק

שלו'

טובה וברכה לכבוד ידידי הרב הה"ג המופלג בתורה ויראה
שלשלת היוחסין כש"ת מוה"ר אליעזר עהרענרייך נ"י אבד"ק
מאד יע"א.

לנכון

קבלתי במועדו תשורתו ספר היקר שו"ת קב חיים ,והנני בברכת
תודה אפריון נמטי' יישר כחו וחילו לאורייתא ,ואברכהו בברכת
חיים ושלו' ושפע ברכה והצלחה בכל מ"י ]מעשה ידיו[.

כנפש

ידידו"ש באה"ר ,ויעזור השי"ת שיצליח בעבודתו החשובה
להדפיס ולהפיץ ספרי קודש ולהרבות תורה בישראל ונוצר
תאנה יאכל פרי' פרי קודש הלולים.

הק' שלמה הלברשטאם
בראש השנה של שנת תש"ד שהה בגראסווארדיין אצל דודו הרה"ג רבי
יוסף שווארץ זצ"ל ,רב ומ"מ בקהל "מחזיקי תורה" שם ,ושמע את
דרשותיו הנלהבות שאף לב אבן בשמעו נמס והיה למים .בהזדמנות זו נכנס
אל הרה"ק בעל 'אמרי חיים' מוויזניצא זצוק"ל שהתגורר אז בעיר ההיא .ביום
כיפור היה אצל דודו הגאון משאמלויא זצ"ל הי"ד שקיבלו בסבר פנים יפות,
ובירכו באהבה.
יג.

הגיע לבודאפעסט בחודש אב תש"ג ,ונשאר שם עד אחר פסח תש"ד .הרה"ג ר' שלמה
ברוך שמאלהויזן ז"ל מסר לו את הנהגת ביהמ"ד שלו 'חברת תהלים' אשר המתפללים
היו ברובם יוצאי גאליציא .אאמו"ר זצ"ל התפלל שם כמה פעמים עם הרב-האורח כ"ק
אדמו"ר מבאבוב זצוק"ל.
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על חג הסוכות חזר לבודאפעסט .בשנה ההיא ,תש"ד ,לא היו נמצאים יותר מג'
אתרוגים בכל המדינה ,ואף הוא  -כשאר רבבות בני ישראל  -עמד שעות
ארוכות בשורה ,כדי לזכות על רגע בהד' מינים ולברך עליהם .גם קיבל אז
מכתב מאמו ,שכתבה לו כי בכתה מאד עליו ועל מצבו בתפלותיה בימים
הנוראים שעברו ,ובפרט כאשר אמרה את הפסוק "הבן יקיר לי אפרים אם ילד
שעשועים ,כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד ,על כן המו מעי לו וגו'".

תחת ידי צר הצורר
ימי הפסח של שנת תש"ד היו ימי הרעה ליהודי מדינה זו .בימים אלו כבשו
הקלגסים הגרמנים ימ"ש את המדינה ,ולקחו את ההגה בידיהם הטמאות.
אף שרע ומר היה גורל היהודים גם עד כאן ,אבל עתה נחתם גורלם מחיים
להיפכו רח"ל .מיד לאחר הפסח הועמדו ה"געטאס" בכל הערים הגדולות,
ומאות אלפי יהודים נסגרו תוך חומות גבוהות ובצורות ,תחת משמר הרשעים
שבעיניהם החדות והמלאות רציחה שמרו מכל צד ,לבלי תת לצאת ולבוא.
מצב החיים של היהודים הכלואים היה בכל רע ,יום יום מתו נפוחי כפן,
והמחלות נתפשטו במהירות הבזק .ככה ישבו שבועות וחדשים עד שנשלחו
למחנות המות כאוישוויץ ודומיהם.
אאמו"ר זצ"ל נסגר בגעטא של בודאפעסט ,היכן שסבל ששה חדשים שלמים
כל סבלות הגעטא .בתקופת ימים נוראים של שנת תש"ה ,כאשר רוב
יהודי הונגריא כבר עלו על מוקדה הי"ד ,הוציאו את היהודים מהגעטא והוליכו
אותם על הגשר העובר על הנהר דונא ,מי יודע באיזה כוונות רצחניות .באמצע
הליכתם המסודרת על הגשר ,נמלך אאמו"ר כי מה יש לו להפסיד אם ישתמט
מכאן ,הלא בין כה אינם הולכים כאן בדרך החיים .לא חשב הרבה רק כהרף
עין עזב את השורה ,וכשפניו מועדות חזרה ,רץ על פני הגשר מבלי להסתכל
אם רואים אותו או אם רודפים אחריו .עד היום לא ניתן להבין איך קרה הדבר,
שהם לא ראו ולא הרגישו ,אבל עובדא היא שהקב"ה סימא את עיניהם ,בזכות
אבותיו הקדושים ,שישאר להם שם ושארית בארץ.

בבואו

חזרה לבודאפעסט התחפש בלבושיו שלא יראה כיהודי ,וגר שם תחת
שם מוסווה של גוי הונגארי .בחודש כסלו הצליח להשתחל לתוך בית

יב
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משפחת ווייס ,שהיה נקרא "האמבאסאדע השווייצארית" ,שם מוסווה לבית
רגיל ששימש מקום מקלט לשלשת אלפים יהודים )!( שנדחקו לתוכו ,אשר אירגן
במסירות נפש העסקן הגדול מציל ומושיע הרב פנחס ראזענבוים )בנו של האב"ד
קליינווארדיין( .גם שם ראו נסים גלויים ,כי כמה פעמים נפלו שם פצצות
)באמבעס( מהאויר ,אבל בדרך נס לא נתפוצצו ולא הזיקו לאף אחד.

שמחה ועצב
בד' שבט שנת תש"ה )למספרם יאנואר  (18נכנסו הרוסים להונגריא ,והמדינה
נשמה לרווחה .אז יצאו מן הבית לחפשי ,איש איש לתעודתו .שמחת
החרות היתה מהולה בעצב ,כי ככל שעבר יום נוכחו לדעת יותר ויותר את
החורבן הנורא שעבר עליהם ואת מה שאבדו במשך שנה זו .אאמו"ר זצ"ל,
שבנתיים נודע לו ג"כ לצערו שאיבד את כל משפחתו :אמו היקרה ,אחיו היחידי,
וכל אחיותיו עם משפחותיהם  -כחמישים נפש אדם  -והוא נשאר יחידי מכולם,
לא איבד את עשתונותיו רק מיד שם לדרך פעמיו לעיר מאד ,לראות מה
שנשאר שם ואם אפשר לחזור ולהיבנות בעיר מגורי אבותיו מדור דור.
בבואו העירה ראה והנה היא חרבה ובזויה ,חרבה ממעונותיה ובזויה
מכבודה ,בניה יצאוה ואינם ,והכל כאן שקט וריק .כאדם התוהה
ומשתהה על בהו שבה ,פרצה מלבו הקריאה החרישית :חברי היכן אתם,
קרובי להיכן הלכתם  -לבי לבי על חלליכם ,מעי מעי על חלליכם ...ובמו
ידיו החלושות התחיל לבנות חרבות מאד מן הנהרסות ,לארגן מנין עם
האנשים הבודדים שאף הם חזרו לכאן ,להקהיל קהילה ומקוה וכדומה.
האנשים היו מלאי יאוש ושבורים בגופם ורוחם ,ועליו  -כרב ומנהיג  -היה
להבליג על יגונו הפרטי ולמצוא דברי נוחם לחבריו לצרה .הוא הרבה לדבר
אליהם ולהסיע את יגונם מלבם ,ומעט מעט להחזיר להם את הרצון לחיים,
ולהתחלה מחודשת .לא קלה היתה המלאכה ,לאור המציאות שרוב רובם
של אנשי העיר עלו על המוקד ,ומן הנשים לא נשאר רק מספר קטן אשר
נער יספרם ,אבל בסיעתא דשמיא עלה הדבר בידו ושוב נשמע במאד קול
התפלה ,בבית הכנסת אשר שם גם הוצבה טבלה גדולה עם שמות כל
הקדושים הי"ד.
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של השנה ההיא )תש"ה( נתארס עם אשתו-אמי הרבנית הצ' חנה לאה
ע"ה בת הרה"ח ר' יואל זיסמאן שפיטצער זצ"ל הי"ד מדעשיד .החתונה
התקיימה בט"ו בשבט תש"ו בעיר דעש.

לאחר החתונה חזר שוב למאד ,אבל בראותו כי אין עוד המקום מקום זרע
יהדות ,תחת שלטון הקומוניסטים שכבר הטילו את נחת זרועם על
כל המקומות שכבשו ,החליט לעזוב את העיר והמדינה ,ונסע עם רעיתו
הרבנית לבודאפעסט ,אשר אחר קשויים גדולים הצליחו להבריח את הגבול
עד שהגיעו בשלום לעיר פאקינג ,במחנה העקורים .שם נשתלב במנהיגות
המחנה ,ועסק הרבה בפעולות ציבוריות לטובת אחיו הפלטים .משם עבר
למחנה אשוי ,וגם שם עשה הרבה למען הפליטים ,עד אשר עזב את המדינה
הארורה בדרכו לארה"ב.

עש"ק

וירא ,לסדר "כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך וגו' והתברכו
בזרעך כל גויי הארץ" י"ט לחודש חשון שנת תש"י ,הגיעו בשלום
לארה"ב ,אשר שם בנו את ביתם.

באותה שנה שם פעמיו לשכונת 'וועסט סייד' במאנהעטן לבקר במעונו את
כ"ק אדמו"ר הגה"ק מבאבוב זצוק"ל .לשם הגיע לעת ערב לתפלת
מעריב ,האדמו"ר שש לקראת האורח החשוב ,קיבלו במאור פנים והזמינו
להיכנס לביתו להתרועע יחדיו .הם ישבו ושוחחו בידידות כל הלילה עד אור
הבוקר .למחרת אמר מרן ה'דברי שלמה' זצ"ל לבנו כ"ק האדמו"ר רבי נפתלי
צבי זצ"ל" :הנה היה אצלי הלילה אברך שהכרתי אותו בבודאפעסט ,והיה נעים
לשוחח אתו".
יד.

הוא כבר הי' מקודם מחותנו של אביו ,כי בנו הרה"ג מוה"ר דוב שפיטצער אב"ד אגארד
ז"ל הי' חתנו של אא"ז הגרח"צ זצ"ל )ראה אודותו להלן בספר מכתב י"ב( - .אשת ר' יואל
זיסמאן מרת שרה עטיא ע"ה היתה נכדת הרבנית הצדיקת מרת זיסל ע"ה ,אם אמו של
מרן הקול אריה זצ"ל .אמי ע"ה ויתרה על כל צרכיה ועזרה בכל כחה לבעלה-אאמו"ר
זצ"ל להתמסר לעבודת הקודש שהיה עסוק בה כל ימיו .עסקנותה במעשה החסד וכן טוב
לבה ומדותיה הנעלות היו להפליא .היתה שמחה בחלקה והסתפקה במועט תוך התנערות
מהמותרות .אחר מחלה של כמה חדשים החזירה נשמתה ליוצרה ש"ק ב' אדר תשנ"ח
)ראה עוד אודותה להלן בספר מכתב מ"ה(.
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מכון קול אריה
כשבא אאמו"ר זצ"ל לארה"ב התיישב באהלה של תורה ,וזכר את אשר
הבטיח כמה פעמים בעת צרה ,כי באם ינצל ממות לחיים ישתדל
להוציא לאור ספרי אבותיו הקדושים ,ולהפיץ אורם על פני תבל .בהשראת
וברכת גדולי וצדיקי הדור ,יסד את המכון "קול אריה" )בשם "חברה מפיצי תורה
ממשפחת קול אריה"( אשר תעודתו היא להדפיס מחדש ספרי משפחה רוממה זו
שנדפסו ,בהוספת אזנים לתורה ,ולהוציא לאור ספרים חדשים מכת"י.
בראש ובראשונה הלך אל כ"ק אדמו"ר הגה"ק מסאטמאר זצוק"ל ,לשאול
בעצתו ולבקש ברכתו .כאשר נכנס אל הרבי שלא הכירו מקודם ,אבל
בשמעו מי הוא ,עמד מלוא קומתו ואמר ברגש 'א זון פון ר' חיים הערש?' זוכרני
מילדותי כשלמד אביך אצל אבי ז"ל ,נתפעל אבי ממנו מאד! כשמוע הרבי את
הצעת אאמו"ר בדבר ייסוד מכון להוצאות ספרי אבותיו ,אמר לו :שב ואני אתן
בידך מכתב ,כי לא תדע מתי יכול דבר זה לעזור לך .אז קיבל אאמו"ר את
המכתב דלהלן:

ב"ה
המוכ"ז הרב המאוה"ג החסיד המפואר מוה"ר אליעזר עהרענרייך
שליט"א בנו של הרב הגה"צ המנוח מוה"ר ח"צ האבדק"ק
מאדא זלה"ה הנה בא לכאן משרידי הגולה אחר המהומה הגדולה שהי'
בעו"ה ,ואחר בואו לכאן גר בארץ נכרי' ולרש אין כל במה להחזיק את
נפשו שיוכל לישב באהלו של תורה כדרכי אבותיו ואבות אבותיו דור
אחר דור זלה"ה ,וברצונו להדפיס את ספרי אביו זלה"ה כאשר עיניכם
תחזינה מישרים ולבקש ע"ז מ"ק ,וכל המחזיק בידו בזה יעשה מצוה
בכפלים מצות הרבצת התורה בהדפסת הספרים ומצות והחזקת בו
בהחזקת ת"ח חשוב להחיות את נפשו משבח היתר על היציאה ,אשר
ע"כ את אחי אנכי מבקש לקרבו בכל מקום בואו לתמכו ולסעדו ביד
רחבה ומליאה ולאמץ ברכים כושלות הני ברכי דרבנן דשילהי .וזכות
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טו

החזקת התוה"ק יגן על כל העושים והמעשים והשי"ת ירחם וירחיב גבול
ישראל וגבול הקדושה במהרה עדי נזכה לראות בישועת כל ישראל
ושמחתן בב"א.
באעה"ח אור ליום ד' לס' ויושע ה' ביום ההוא התש"י לפ"ג פה ברקלין

הק' יואל טייטלבוים
גם שאר גדולי ישראל מכל החוגים עמדו במשך השנים לימינו ,ועודדו אותו
להוציא לפועל את מזימותיו הטובים ,וגם תמכו בו בכתביהם ,ועוררו את
הקהל הרחב לקרבו ולעזור לו שיוכל לקיים את אשר קיבל על עצמו ,ולהוציא
אור תעלומה ,ספרי אבותיו הק'טו .ביניהם הגאון האדיר רבי משה פיינשטיין זצ"ל,
ר"מ תפארת ירושלים ,ששירטט וכתב בשבח המכון קול אריה ,וביקש שיתמכו
בידו להמשיך במפעלו ולילך מחיל אל חיל .וז"ל:

בע"ה
הנני בזה להודיע אשר מה שיסד הרב הגאון ר' אליעזר עהרענרייך
שליט"א שהי' אבד"ק מאד ביוראפ ,חברה מפיצי תורה ממשפחת
קול אריה ,אשר יש ממשפחה זו הרבה ספרים בהלכה ובאגדה שנתחבבו
ע"י גדולי תורה ,שהיו מפורסמים במקומות התורה ,לתועלת הרבים
ולזכרון עולם להצדיקים הגאונים אשר דבריהם הם זכרונם כדאמרו
חז"ל ,ולכן מצוה גדולה וזכות גדול לתמוך בזה ,וגם שהוא החזקת תורה
להשרידים מהמשפחה הגדולה הזאת אשר עוסקים בזה .וזכות המחברים
הצדיקים יעמוד לכל המסייעים לדבר גדול הזה שיזכו לכל הברכות
שבתורה ובדברי חז"ל בהחזקת תורה ובהרבצת תורה.
וע"ז באתי על החתום בכ"ח ניסן תשכ"ט בנוא יארק

נאום משה פיינשטיין
טו.

בעזבונו של אאמו"ר זצ"ל נשארו הרבה מאוד מכתבים מגדולי ישראל ,ובחרתי מהם
כשלשים מכתבים מהגדולים אשר שחל"ח ובגן עדן מנוחתם ,והדפסתים בסוף הספר.
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הראשון שהו"ל היה בשנת תשי"ב ,והוא הספר "שערי אפרים" )על
הלכות קריאת התורה והתנהגותה( עם שלשה פירושים) ,א" .פתחי

שערים" להמחבר הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות זצ"ל מבראד .ב" .שערי רחמים"

להגאון רבי שבתי ליפשיטץ זצ"ל דומ"ץ ארשיווא (.ג .הפירוש "שערי חיים" מאביו
הגה"צ רבי חיים צבי זצ"ל אבד"ק מאד .הטעם שנתן דין קדימה לספר זה
כותב שם בהקדמה" :נתתי דין קדימה להספר הלז אשר יד הכל ממשמשים
בו ,כידוע אשר אצלינו באיראפא כל הרבנים ובעלי הוראה ובעל קורא לא
הלכו לבית הכנסת להתפלל בלתי הספר שערי אפרים עם השלשה פירושים
הנ"ל בידם"טז.
לאחר זמן קצר הדפיס את הספר מטה אפרים עם פירוש 'קצה המטה' לאביו
הגרח"צ זצ"ל אבד"ק מאד.יז לספר זה יצאו מוניטין ,ומחמת הביקוש
הגדול חזר ונדפס כמה פעמים ,וגם בסידור חדש ובמהדורה מפוארת מאד ,והוא
עד היום מהספרים המבוקשים ביותר.
למעלה מששים שנה עמד אאמו"ר במשימה זו ,וזכה להוציא לאור קרוב
למאה ספרים ,גדולים וקטנים ,חדשים גם ישנים ,אשר כולם
מפורסמים בהדר ההדפסה ובההוספות החשובות ,כמפתחות שונות ,תולדות
וכו' .הספרים שיצאו ברציפות ,מדי שנה בשנה ,הם אוצר דשן של ספרי הלכה,
דרוש ,ליקוט ,אגרות ועוד ,שכבר יצא טבעם בעולם ,ונתקבלו באהדה בין
שוחרי תורה בכל קצוי תבל.
גדולי הדור ,גאוני ארץ ויושבי על מדין ,הכירו לו טובה על פעליו הנמרצים,
ויש שפנו אליו בבקשותיהם להוציא לאור ספר זה או אחר ,מאבותיו
הגדולים .מאלף הוא המכתב של הגאון האדיר רבי יצחק יעקב ווייס זצ"ל,

טז.

נדפס לראשונה בארשיווא תרצ"ב ,ראה להלן בספר מכתב א'.

יז.

נדפס לראשונה בקליינווארדיין תרפ"ב ,ראה להלן בספר מכתב ב' ,ולמהדורה חדשה ראה
להלן בספר מכתב נ'.
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אבד"ק עיה"ק ירושלים ,שבו מבקשו לחדש אורו של הקובץ 'וילקט יוסף',יח אשר
ערך דודו הגה"צ רבי יוסף שווארטץ זצ"ל הי"ד .מיותר לומר כי אאמו"ר זצ"ל
עשה כבקשת הרב ,ואחרי עמל וטירחא יתירה עלה בידו לאסוף את כל
הקובצים ,ולהדפיסם במהדורת צילום ,ובהוספת מפתחות שונות .וז"ל מכתב
הגאון אבד"ק ירושלים:

בס"ד ,ירושלים עיה"ק ת"ו פסחא זעירא תשמ"ח  -מוצאי שביעית

מטה

עוזו ישלח ה' מציון למעלת כבוד מזכה את הרבים ,דולה ומשקה
מתורת אבותיו ,הרב הגאון וכו' רבי אליעזר עהרענרייך שליט"א
הרב ממאד יצ"ו.

לשלום אין קץ ולברכה אין סוף.
בשמחת התורה קבלתי השו"ת ויצבר יוסף מלאכת מחשבת מהגאון
הגדול רבי יוסף הכהן שווארטץ הי"ד זצ"ל .זכרתי ימים מקדם
בהלו נרו על ראשו של מו"ח הגאון האדיר החסיד הנשגב הראב"ד
מקודש בגראסווארדיין זצ"ל אשר יחד עם גדולי דורו העריכו את הרב
המחבר ז"ל בערכי הקודש כאחד הגדולים ויהי ה' את יוסף ויהי איש
מצליח ,וימצא יוסף חן בספריו הטובים והמועילים.
יישר כחו וחילו שהרים את כתרו של יוסף לשם ולתהלה ורבים יאותו
לאורו ,והנני לזרז את המזורז-מעלתו שליט"א אשר כאיש
המעשה יזדרז להוציא לאור מחדש את הקובץ "וילקט יוסף" אשר גדולי
הדור נבג"מ מארה"ק ,אונגרין ופולין מצאו בו אכסניה של תורה והוא
יח.

הקובץ "וילקט יוסף" יצא לאור בבאניהאד במשך עשרים שנה משנת תרנ"ט עד שנת
תרע"ח .משנת תשנ"ב התחיל להופיע בכל שנה מהדורא חדשה בעשרה כרכים גדולים
של שתי שנים בכל כרך ,בסוף כל כרך נערכו מפתחות הענינים והנושאים הבאים בכל
כרך עפ"י סדר הא"ב .וכן מפתח השמות של גאונים וגדולי ישראל מכל ארצות תבל אשר
חידושי תורתם מופיעים שם .ראה להלן בספר מכתב ל"ד ,ל"ז ,מ"ד ,מ"ה ,מ"ז ,נ"א ,נ"ג.
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אוצר דשן ונחמד בהרבה מקצועות התורה ,וכל העוסקים בדבר ה' זו
הלכה יודו לו על פעלו הטוב) .כמובן כי יש לערוך מפתח מפורט של הענינים
ומפתח לאישים ומחברים(.
זו תורה וזו זכרה ,זכות אבותיו מסיעתו ובראשם ראש צורים הגאון
הקדוש הנודע לתהלה ,בתוך אמוני עם סגולה ,בעל קול אריה זצוק"ל
תעמוד לו כי יתברך באורך ימים ושנים דשנים ורעננים יהיו עם שובע
שמחות מיו"ח הרה"ג שיחיו ,ולהמשיך בהוד והדר בהפצת המעינות מתוך
ברכת בכל מכל כל ,וכלנו יחד נזכה להתגלות אור ה' על מקדש מלך עיר
מלוכה בביאת בן דוד במהרה דידן.
ידידו המצפה להרמת קרן התורה ולומדיה בטהרה

יצחק יעקב ווייס
רב ואב"ד פעהקת"ו

לאחר חג השבועות שנת תשמ"ט נסע אאמו"ר בפעם ראשונה לארץ
ישראל .הוא ביקר שם אצל הרבה רבנים וגדולי ישראל ,וכולם נתנו
לו את השבח והתודה על עבודתו הנמרצה בהדפסת ספרי גדולי משפחתו,
ופעולתו המתמדת שלא תשתכח תורתם מישראל ,ע"י הפצתם בהיכלי
התורה די בכל אתר.
עזה היתה תשוקתו להיפגש פנים אל פנים עם מרא דארעא ישראל גאב"ד
עיה"ק ירושלים הנ"ל ,אבל בימים ההם ממש נח נפשיה דרבי ,ותחת
לפגשו בחיים השתתף בהלווייתו והלך שחוח אחר מטתו )י"א סיון תשמ"ט( ,יהי
זכרו ברוך וזי"ע.
בביקור זה בארה"ק אסף אסיפה גדולה ממיודעיו ,יוצאי עיר מאד ,אשר ששו
לראות את רבם ,הרב האחרון של העיר ,ובשבת אחים גם יחד העלו
זכרונות מאותם הימים טרם החורבן ,והקשיבו לקול רבם בדברים אשר נסך בהם
חיזוק ועידוד רב.
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יט

חסד עם המתים
בתחלת שנות ה-תש"ך עשה אאמו"ר פעמיו חזרה לעיר כהונתו מאד,
להשתטח על קברי אבותיו ולראות במצב העיר בכללה .בבואו שם
נסערה רוחו בראותו את המצב העזוב של בית החיים .גדר בית העלמין היה
פרוץ ושבור ,וכרגיל פירצה קוראה לאינשי דלא מעלי לבוא ולחלל את
קדושת הקברים.
מיד בחזרתו לביתו יסד ועד מיוחד של אנשים יוצאי מאד ,לטפל בבנין גדר
חדש סביב בית החיים .אנשי הועד ,והוא בראשם ,עסקו במרץ הן באסיפת
כספים והן בהשתדלות אצל מושלי העיר ,עד שבעזר ה' עלה בידם לבנות גדר
חדש ,ועי"ז נשתמר בית החיים עד היום מחילול הקודש ,כאשר אירע בעוה"ר
בהרבה מקומות.

מאז

נסע אאמו"ר זצ"ל כמעט בכל שנה ,והרבה פעמים זכיתי אף אני להתלוות
עמו בנסיעה זו ,לעיר מאד ,להתפלל על קברי אבותיו.

כעבור הרבה שנים ,בשנת תש"ס ,קרא אאמו"ר לאסיפה גדולה של אנשים
יוצאי העיר מאד וצאצאיהם ,ועורר אותם לתקן את המצבות הרבות
שנטו ליפול מחמת אורך הזמן ,מבלי שיטופלו כראוי .בעזרת הארגון 'אבותינו'
הצליחו להעמיד את המצבות על מכונם כדת ,לעקור גידולי פרא ,ולשוות
למקום צורה חדשה כראוי לכבוד המת ,ובפרט לגדולי ישראל לדורותם ששם
מנוחתם כבוד.
מגלגלין זכות ע"י זכאי .בשנות התש"נ הוזמן ע"י ממשלת הונגריה לבוא
אליהם ,לתכנן יחד פעולת שיפוץ בית הכנסת הגדול של העיר,
שהוא אחד מבתי הכנסת המפוארים במדינה ,אשר נשאר על עמדו ,אבל טעון
תיקון רב להשיבו לתפארתו הראשונה .מדינת הונגריה לקחה על עצמה לכסות
את כל ההוצאות ,ואאמו"ר זצ"ל עשה מצדו מה שנתבקש ,לנצח על מלאכת
בית ה' ,עד שזכה לראות בגמר מלאכה ,ובהחזרת עטרת תפארתה ליושנה,
כאשר יעידו המבקרים הרבים מדי שנה בשנה.
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בשנת תש"ע התחיל אאמו"ר גם בעסקנות למען שיפוץ בית אבותיו ,היינו
בית המדרש והישיבה ומעונם הפרטי ,אשר גם אלו נשארו בבנינם,
אבל היו חרבים למחצה ועזובים ,אולם לא זכה לראות בהגשמת מפעלו ,כי
בנתיים שבק חיים לכל חי ,ורק לאחר הסתלקותו נגמרה המלאכה .ב"ה שגם
הם עומדים כיום בהודם ותפארתם ,ומשמשים כבית הכנסת אורחים ועוד
למבקרים.

וי אבדה נפש
אאמו"ר זצ"ל נודע בטוהר מדותיו ,ובענותנותו היתירה שייף עייל ושייף נפיק.
לא התהדר בייחוסו ובעטרת אבותיו ,רק התהלך בתמימותו עם
אלקים ועם אנשים ,ואף לא רצה לשמש ברבנות בבית המדרש משלו ,רק כל
זמנו וכל כחו ומרצו השקיע בעבודת הקודש של הוצאת ספרי אבותיו
ומשפחתו ,לעשות להם נייחא למעלה וזכרון טוב למטה .כדרך אבותיו הק' אף
הוא היה קשור לצדיקי דורו ,נשאם והעריצם בהתבטלות מופלגת .כן היה
גדול במדת החסד ,בפרט בצדקת רמבעה"נ שעסק בה בתמידות ,ועשה ביתו
מלון אורחים לאנשים הנדים מהתם להכא ,וקיבל כל אדם בסבר פנים יפות
ובאהבה וחמלה.
זכה אאמו"ר לאריכות ימים ,טובים ומלאים בהפצת התורה .עד ימיו
האחרונים לא נס ליחה ,ולא פסק מלעבוד עבודתו הקדושה .אף בגובה
שנות הגבורות עוד עסק בהדפסת ספרי משפחת קול אריה ,במרץ רב וברגשי
אש קודש.
יותר מצ"א שנים היו ימיו עלי אדמות ,וביום י' מרחשון שנת תשע"ד לפ"ק כבה
נרו ,ונשמתו עלתה לישיבה של מעלה ,בשם טוב שקנה במשך כל ימי
חייו .דבר הסתלקותו עשתה רושם על מכיריו ומיודעיו הרבים ,ובהלויתו
שנתקיימה בהשתתפות קהל רב ,הספידוהו מלבד צאצאיו גם רבנים חשובים.יט
יט.

ש"ב הגה"צ מוה"ר אשר אנשיל כ"ץ אבדק"ק וויען שליט"א ,בדברי ההספד שנשא לפני
המטה ,אמר בתוך הדברים ,כי רואים בפרשה זו )וירא( במעשה הצלת לוט מסדום ,אשר
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כולם העלו על נס את יושר פעליו ואשר במקום גדולתו שם היתה ענותנותו
ופשטותו .כולם ענו אחריו 'וי להאי שופרא דבלי בארעא'.כ
זכותו הגדול יעמוד לזרעו אחריו ,להמשיך את השלשלת המפוארה של בית
גאוני וצדיקי מאד ,ולילך בדרכיו כאשר היה באמנה אתם ,עדי נזכה
להגשמת היעוד הקיצו ורננו שוכני עפר ,בביאת גואל צדק בב"א.

רק באם עושים איזו טובה לאבות ,אז יש לצפות לזכות אבות .כי רש"י מבאר שלכן עמד
ללוט זכות אברהם ,מאחר שהוא הלך אתו למצרים ולא גילה שאברהם הוא בעלה של
שרה .והמפרשים עומדים על זה ,וכי רק דבר אחד טוב נמצא בלוט ,הרי כאן בסדום מסר
נפשו עבור מצות הכנסת אורחים כמפורש בקרא .אבל מזה ראיה שמזה שעשה בעצמו
דבר טוב עדיין לא היה שזכות אבות תגן עליו ,אלא רק בשביל שעשה טובה לאברהם
עצמו ניצל בזכותו .והמשיך הרב שליט"א ואמר" :הנפטר החשוב עשה כל כך הרבה למען
הפצת תורתם של גדולי משפחתו .כל כך הרבה עשרות ספרים שהוציא לאור במסירת
נפש .הדבר לא עלה לו בקל ,כל ספר וספר לחוד עלה בקושי .בפרט בשנים הראשונות,
שהעמל על פרנסה היה כל כך קשה ,ונדיבי עם לא היו מצויים ,היה טורח והולך ממקום
למקום להמציא מעות שיוכל להדפיס ספר ,ועוד ספר ,ולהפיץ תורת הקול אריה ובניו,
וכל המשפחה .הוא האיש אשר עשה למען אבותיו ,ובודאי שכדאי הוא שיזכור לו השי"ת
זכות אבות .ובטוח אני שהאבות יקבלו פניו ,ילווהו ויובילוהו למקומו הנכון".
כ.

אאמו"ר זצ"ל הובא לקבורה בבית החיים בניו דזשערסי )וואשינגטאן סעמעטערי( ,בחלקת
קהילת מונקאטש ,ליד גיסו הרה"ג מוה"ר דוב שפיטצער ז"ל אבד"ק אגארד .סמוך ונראה
לאהל הקדוש של אדמור"י באבוב זי"ע.
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`

xacn xayp ala xy` ,xagnd cinlze oa zncwd
mixt` ixry xtql
yecwde lecbd eny jxeane jexa mixevid lk oec` xveid gazyie `xead jxazi
dylyd mr `mixt` ixry xtqd ly dipy d`veda ze`xl epniwe epiigdy
c"a` r"if l"vf jiixprxdr iav miig oxn dxezd xy v"dbd w"k z`n miycg miyexit
extq mr zewegxe miaexw zenewna mlera erah `vi xak xy` c`n 'd w"wc n"xe
zkxa `ln `ed xy` r"eygc lr bmiig aw z"ey extqe ,amixt` dhnd lr dhnd dvw
hewli mbe ,daevg xedh exewn xewn exewnn xac lk dtexzl milr dtexv 'd zxn` 'd
mipexg`e mipey`x ilecbn zexedle oiadl zexiaqn mipte zexyi zexaq zexwi mipa`
zexeyd oia exidvi zexeng zeiyew uxzle `zzrny xaqnl zexe`nl epl 'id xy`
c.dwenr `ibeq lka `wexite `iyew zeyw l`xyi ipa cnll
cr dz`ved zrya dizebdpzde dxezd z`ixw zekld lr mixry igzt yexit mr mixt` ixry xtq
b"dakyx izin`d oe`bd axd mitpk lra lecbd xypd ,miig min xewnn `vi xy` dzgepnl daey
,mixt` y`x ixtq xagn (g"twz a` ycegl c"k xhtp) d"dlvf c`xan zeilbxn onlf mixt` x"xden
xagnd iiga dpey`xl qtcp dfd xwid xtqd .mixeaig xzi cere mixt` dhn xtqe ,mixt` zia z"ey
xe`a xacd ycgzp dzre ...mitl`l l`xyia hytzpe minrt dnk qtcp xake ...t"wz zpya `paeca
izay x"den mqxetnd oe`bd axdn mingx ixry .` ,miycg miyexit ipy mr ...dkldd oeiv lr ycg
.mixwi mixtq x`ye dlin 'ld lr zea` zixa q"gndra `eeiyxe` w"wa u"nec 'idy l"vf uiytil
d"dllvf jiixprxdr iav miig oxn z"ywk mqxetnd lecbd oe`bd axd f"`` ceakn miig ixry .a
.(a"vxz ,`eeiyx`) .e"vi c`n 'd w"wc n"xe c"a` 'idy

.`

.'a azkn oldl d`x

.a

.'e azkn oldl d`x

.b

.c"id l"vf `ieln`yn oe`bd axd f"ec ceakn xtqd lr dnkqdd z` dt eptxv ycewd zaig ze`l

.c

z"idfra
u"nec `"hily x"dr iav miig d"en z"ywk ... axd d"d ix`te icngn ig` ceakn il` dgely ci dpd
ixry xtqd lr cqeine dxez xtq z`ixw zekld lr miig ixry extq dlere qitcny `"ri c`n w"wa
mipic iyecige miletlte mixe`iae zedbd `ede r"if zeilbxn onlf mixt` 'x l`xyi ly oaxn mixt`
jixv epi` `ed dpde .ezepzepra iznkqd ywane `nbecl miqxhpew dnk il glye mipyi mbe miycg
dpyd y`x zekld mixt` dhnd lr eici eppek xy` dhnd dvw extqa `xab ignz` xak ik dnkqdl
`ed ik xecd inkg ipira lawziy dew`e xwi xtq `ed df extq mbe zeyrl `iltd xy` zekeqe t"keie
ceakl g"ek .`"hily xwid ig` utge oevx ze`lnl wx dfa iz`a `le ,ea yi mipwf mrhe og `ln
.w"tl `"vxz dyr xy` lecbd 'd iyrn lk z` z`xd mkipir ik 'ql 'd mei meid dnyl dibede w"dezd

jiixprxdr onlf dnly w"d
`"ri `ieln`y w"ca`
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mr mixt` ixry xtqd z` dpey`xa xe`l `ivedl izikfy ecqg 'dl dce` dzre
mpn` ,w"dez iaaeg lk oe`nv zeexl miaxd z` zekfl miycg miyexit dylyd
izea` zexaw zia xir z` xekf` xekf zra z`fd dxeyd z` xiyp ji`e epl axri ji`
mipievnd mixry zela` oeiv ikxc dpiievnd c`n 'd w"w `ed `ld dnneyde daixgd
,"miig" min x`an ea`y xy` miycw o`v o`vd lewn wrfz xiwn oa`y cr dklda
dix` lew z"ey lra oxn f"`` w"k mycw gexa my erited l`xyia miptln z`f mbe
w"dbd x"enc` eixg`e r"if eilztp zia lra oxn f"w eycewe l`xyi oe`b eixg`e dr"if
mzyecwe mzxeza dlebd ipir exi`d xy` .fr"if ikcxn iyeal z"ey lra oxn
dxez uiaxde r"if l"vf xagnd lra oxn x"en`` w"k mnewn z` eixg` `ln mdixg`e
lk 'id dfe miyecwd eizea` zeawra jld ezwcve ezxeza g,eytp zexiqna dxdhe
.r"if dxezd ixy mixy edexk xy` oirnd jiyndl eznbn
epial xaype epizlidwa zeycwend zenewn eaixgd mixex`d miryxd e`a zrne
zeyecwd zenvra mb ci egly y"ni mixex`d micfdy epixkfa epiaxwa
ixg`e ,k"epn my 'idy dxezd ixic` oepal ifx` mler ipibn w"dea` ly zeaiagde
dpkqa epiid xy` ixg` zeix` ipiy oian 'd epilvd epilr ecrc ze`wztxd dnk
,'iy a"a mr zixad zevx`l dt ep`iade epl dcnry `id w"dea` zekfe dnevr
l"pd migztp mixtq dylyd xe`l `ivedl izk`ln ziy`x 'idze ilr izlaw
.r"if l"vf x"en``n
epilv` xy` recik ea miynynn lkd ci xy` fld xtqdl dnicw oic izzp eiykre
zqpkd zial ekld `l `xew lrae d`xed ilrae mipaxd lk `t`xi`a
oncfei xy`k ick ,mcia l"pd miyexit dylyd mr mixt` ixry xtqd izla lltzdl
l"pd xtqda oiiri skiz f` dnecke hiivx`i ipica e` dxezd z`ixwa dl`y dfi`
.lwipa l"pd zekld lk my `vnie

.(a"k azkn oldl d`x) r"if uhx`eey odkd `cedi mdxa` iax oxn w"dbd f"`` d"d

.d

.(`"k azkn oldl d`x) r"if uhx`eey odkd ilztp iax oxn w"dbd f"`` d"d

.e

.('c azkn oldl d`x) l"vf xrlwpiee ail ikcxn iax oxn v"dbd d"d

.f

:ef dxrd l"vf x"en`` azk o`k
d"i` xe`l `vi xy` miig aw z"eya zekix`a d"i` `eai l"vf x"en`` ly zebdpzde zeclezd :d"a`
.('e azkn oldl d`x) aexwa

.g
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fk

xy`) l"vf x"en`` w"k ly `lelidc `nei meid xnbend lr jxal icia dzlr d"ae
minexn ifpbl dxedhd eznyp dzlre g"ly ik iytp ilr dkty`e dxkf` dl`
dqgie opelzz icy lva w"tl f"vxz zpy eilqk ycegl g"i ayie zyxt 'c meil xe`a
.(r"if minlerl eitpk xzqa
mnexzie ,dfd onfa mb exxerzi mdd minia epizea`l eyrpy ze`ltpde miqpde
dxe`l `ivedl 'd epkfie ,dlrn dlrnl w"dezd oxwe l`xyi oxw `ypzie
mipa ipae mipa zgpa ze`xle dxez ly lde`a ayil dkf`e ,mixtqd xzi mb aexwa
.`"aa milyexie oeiv zngpae zevnae dxeza miwqer
.e"vi oilwexa ,a"iyz ,eilqk g"i

jiixprxdr ohwd xfril`
d"dllvf u"gxden v"dbd x"en``la
e"vi c`n 'd w"wca`
dix` lew ,ilztp zia lra mipe`bdl ckpe
`"ikre r"if ,h"ei 'qeze ,zewitqd qxhpew
e"vi ,.i .p ,oilwexa dt zrk xxebznd

,h[d"r] ('igz) d`l dpg zxn daeygde 'vd dxwid izbef d"d oikf `w i`na iyp ipde
w"wa i"a` 'idy c"id io`nqif l`ei d"en 'eke t"eg y"ieza bltend ipaxd za
mgpn 'a dxhtp) `id"r `ihr dxy zxn zipwcvde daeygd izeng d"d ezbefe ,e"vi yrc
`dze dxky 'd mlyi .dxez ly dld`a ayil lke`y ipinil zcnery (d"vxz a`
l`ei xnk epipa lcbl dkfpe minirpae aeha mini jix`zy minyd on dnly dzxekyn
cr zrcd zagxde zgp jezn miny z`xile dxezl ,i"p iav miig xnke ,i"p o`nqif
.`"aa oepi z`ia

.(d"n azknae ,'e azknl dxrda oldl dzece` d`x) g"pyz xc` 'a ycew zay meia dxhtp

.h

zpya ,l`wfgi zqpk lra yrc w"ca` l"vf hrp`t l`wfgi iax w"dbd ly epini cie ezia on`p 'id
oa zncwda my d`x .z"dr "l`wfgi zqpk" extq z` w"izkn xe`l `ived eax zxiht ixg` `"vxz
oal dihnp oeixt`e" :l"dfa azeky ,yrc w"ca` c"id l"vf hrp`t jlnil` awri x"den v"dbd xagnd
l"vf w"d x"en`` z` ynyl dkf xy` i"p xrvity o`nqef l`ei d"en ciqge wizeed ipaxd ezia
xeciq lr ze`vedd mvere dribid lceb lr qg `l xy` ,mipy i"g jyn ezia wyn oa zeidle dpen`a
c"yz oeiq g"i uieeye`a myd yeciw lr bxdp ."...exky lehiy `ed oicae qetcd ze`vede miazkd
.c"id

.i

.'e azknl dxrda oldl dzece` d`x

.`i

xfril` wync

gk

a
`mixt`

dhn xtql dncwd
z"idfra

ze`xl dfd onfl epribde epniiwe epiigdy lr dcre mixyi ceqa aal lka 'd dce`
erah `vi xak xy` l"vf v"dbd x"en`` w"k ax iac `xtqn dipy d`ved
miig ixry 'it mr mixt` ixry xtqe (b"yz) miig aw z"ey mixwid eixtqa mlera
qtcp xak dfd xtqd dpde ,(a"iyz zpya) k"b ycgn xe`l eiz`ved xy` (a"vxz)
`le mixtqd lk enz etq xak epiniae ,l"vf xagnd x"en`` iiga (b"txz zpya) cer
eycw ixacy daehl ze` `ede lilra d`xp dfn ,dgtyna mipye xira cg` s` `vnp
a.e"id i"ag` ipira aeh lkye og e`vn
mixt` d"en b"dakyx izin`d oe`bd axd ...miig min xewn `vi xy` dhnl sl` mr mixt` dhn xtq
dyrnd zrcl miyecw minia zebdpzde mipicd llek xeaig `ede ...d"dlvf c`xan zeilbxn onlf
t"r lkde ,xetik mev zixg` cr xewiad ini ziy`xn dxwi xy` dxwnd zexedle oiadle dyri xy`
...dhnl sl` yexit mr ...xvwe gv oeyla mipic iyxy lk mr ,jexr oglyd ipniq xcqd
l`xyia hytzpe minrt daxd qtcp k"g`e g"vwz zpya `eewl`fa dpey`xl qtcp dfd xwid xtqd
oalle xxal aaeq jled xy` dhnd dvw xe`ia ...oeiv lr ycg xe`a ycgzp dzr ...zeaaxe mitl`l
zetqeza zedbd mr enr ewenipe enrhe exewn jxe`a l"vf mixt` dhn lra epiax oe`bd ixac z`
jtep iztqed xy` mbe mipexg`ay oexg` cr eixg` mi`adle eiptl mincewd mdn exac xy` ...daexn
xy` dhnd dvwe zpryna ddk ci ici dzyr dl` lk ...ipenk miiprl ea zekfle mda xirdl ilcn
xe`na ipir xi`dl jxazi eicqge eingx aexa ghead hertde xirvd ip` miyecwd izea` zekfa ...icia
miax ale enr eig` dkfne dkef zeidle dxezd oxw znxdl bibxe cing iav miig lh zexe` lhae ezxez
[b"txz oiicx`eepiilw] .w"tl m"ixt` d"hn g"xti zpya ...mixt` dhnl zehdl

.`

.c"id l"vf `ieln`yn oe`bd axd f"ec ceakn dnkqdd z` dt eptxv ycewd zagle mler oexkfl

.a

d"fra
iale ipir cngn ixiwi ig` d"d 'd z`xie depre dnkg `ln `lten one` ici dyrn e`x mz` xecd
xtq lr cngp xeaig zeyrl `iltd ,`"ri c`n w"wa v"enec `"hily iav miig d"en z"ywk 'eke axd
wcwcne ze`iwae zetixga oice oic lk x`an ,d"dlf mixt` zia zeaeyz lra exec ztenn mixt` dhn
lk sqe`e uawne xyie agx letlta medzd iawp cr awepe cxei lecb oeira mixt` dhnd ixac lka
lke ,l`xyi ilecbl mb lecb zlrezl didi izrcle ,mipexg` ilecb ixtqa ex`azpe eycgzpy ycg oic
mipy dryzk df dpde .eipir dpx`ze yacd zxrik ekgl wezn didi "dhnd dvwa" eci glyi xy`
did `edd zrae r"if daeyz ikxc lra `xity iav d"en l`xyi ly oax w"dbd oxn iziaa oqk`zp
mipwf mrh ea yiy xn`e mixedhd eipira ce`n ahede ea epeir v"dbd ozpe iziaa axd ig` ly extq
xagnd b"dd ig` lvpzd k"g`e ,dca`pe x`ecd i"r ig`l dnkqdd izglye ,d`ltp dnkqd el azke
,z`y xzia zxg` dnkqd el aezkiy eze` gihade dnkqdd dca`p ik yh`wpena l"f oxn iptl 'iy
ea siqed dzr cre f`ne .r"if i"kle g"lye wlzqpy cr w"dbd dlgpe dryd dtxhp x"dera la`
ipian ea eflrie egnyiy dew` ,fer xzia dnkgl ze`xtxta xtqd z` giayde micakp mipipr daxd
,dfl i`ck ippi`e jeldi ipn dn ik dnkqd zxeza iz`a `le izeekcle icicl jixv epi` `ed dpde .rcn

xfril` wync

hk

iqetc`l fer zx`tza ze`xl etqkp seqkp ik ipxxer minly oke miax eiykre
lre ,l"vf `a` xn ceakl ivlg xeabk izxf`e ipzn z` izqpy okl ,`xci`
iwicvnn 'idpe mlera dveg eizepirn evitie ycgn dxe`l e`ivedl dpry` ezekf
d"i` aexwa xe`l `ivedl oxwl 'idi d`ivid lr xzid gayde b.cre mlerl miaxd
obi ezekfe ,l"vf x"en`` w"k dkxa eixg` gipd xy` cmiig aw z"ey cngpd extq mb
dxwid 'bef mr cgi dkfpe .`"aa zengpe zereyi ipin lka ryepy l`xyi lk lre epilr
xnke ,i"p iav miig xnk ,i"p o`nqif l`ei xnk epipa lcbl 'igz d`l dpg zxn 'vde
zrcd zagxde zgp jezn miny z`xile dxezl ,'igz `ihr dxy 'n epizae i"p ilztp
.`"aa oepi z`ia cr
.w"tl h"iyz jzelrda 'b mei g"ekd ,xagnd oa c"k
.e"vi oilwexa dt

jiixprxdr 'wd xfril`
d"dllvf u"gxden v"dbd x"en``la
e"vi c`n 'd w"wca`
e"vi oilwexa dt zrk xxebznd
z"iyde .l"f w"dbd oxn eci lr mikqd xak ik xikfnk ippde ,icici ig` ceak cbpk axql lke` `l la`
zee`k dlrnl dlrnl epxw mnexzie ,"dvwd l` dvwd" on dvegd eizepirn evetie daehl ecra xenbi
.l`xyie dxezd oxw znxdl dtvn ezad`a weacd eig` ytpe dxedhd eytp
.`"ri `ieln`y w"tl el m`"x z"trezk xcql w"yr mei meid g"ek

jiixprxdr onlf dnly

w"d

lilbde dtc c"a`
`ixlwtq` `yitp dxedp `yicw `aq i`d w"k z`n l"vf xagnd v"dbd f"`` w"k laiwy fer azkn
milyexin l"vf ixcp`tl` xfril` dnly x"xden oxn z"ywk dxi`nd

.b

.`"aaez milyexi w"dir dt h"txz glyie 'd mei d"a
zxnynl dkxae miig zrty oeilrd rityi 'd xir oeivn
'eke mqxetnd oe`bd axd icici ceakl mely
.e"vi c`n 'd w"wca` [l"vf] `"hily jiixprxdr iav miig x"den z"yk
,il jiiyy izayge azkn ila '` wlg izlaw dligzne mixt` dhn xtqn 'a wlgd mb izlaw ezxwi
eizniiw 'a wlgd mbe eazkn izlawy eiykre yi`d ixy` ixtqa sevx iazkn law i`ceae eizayd okl
oxn z"ywk 'v 'd j`ln w"qd x"enc` x"hr ly zeyecwd micil reayd efa eizxqne ,azky dn
deve ,dpd zg`e dpd zg` mitc dfi`a miyecwd eipira hiade [l"vf] (`"hily) ixcp`tl` `"yxden
migleyy mixtqd ik ,eiptl ezgpn oevxl lawzp ik df jezn eizxkde ,eze` jexkiy jxekl xeqn`y il
il aiyd gleydl aiy` dn eizl`ye .mkxek epi`e lqtqd lr mgepn eipira og mi`ven mpi`e el
dhnd oe`bd xagnd zekfe dnyl dxez cenlle ayil dkfie el dax dceze izkxa z` eizieve ,l"dfa
dtvnd x"d`a z"yec p"ici 'eke .d"lkr ezxez ixacl mipf` dyr ik ecra aeh uilnie eilr obi mixt`
.enr 'd zreyil

zeilbxn bilrf xy` 'iryi

'wd

([l"vf] `"hily ixcp`tl` `"yxden oxn w"qd x"enc` w"k mya)
.'e azkn oldl d`x

.c

ספר

דמשק אליעזר

כתבי הגה"צ רבי אליעזר עהרענרייך זצ"ל
אבדק"ק ה' מאד יצ"ו

בעזה"י

זה השער לה' צדיקים יבואו בו

ספר

אוסף אגרות ומכתבים ,והקדמות לספרים ,שיצאו מעטו
של אאמו"ר הרב הגאון הצדיק משרידי דור הישן

מרן רבי אליעזר עהרענרייך זצוק"ל
אבדק"ק ה' מאד יצ"ו

ונוסף עליו תולדותיו החל מיום לידתו עד פטירתו
נלקטו ונקבצו ונסדרו עם הערות והארות ע"י

יואל זיסמאן עהרענרייך

בלאאמו"ר הגה"צ מוה"ר אליעזר זצ"ל

אבדק"ק ה' מאד יצ"ו

יוצא לאור ע"י

חברה מפיצי תורה ממשפחת קול אריה
מיסודו של הגה"צ מוה"ר אליעזר עהרענרייך זצ"ל אבדק"ק מאד יצ"ו
ברוקלין ,ניו יארק

שנת תשפ"א לפ"ק

תולדות
המחבר

תולדות אאמו"ר

הגה"צ רבי אליעזר עהרענרייך זצ"ל
אבדק"ק מאד

מראש צורים
אאמו"ר זצ"ל מקור מוצאו ממשפחות החשובות שווארטץ ועהרענרייך .ראש
המשפחה וגולת כותרתה הוא הגאון הנודע ביהודה ובישראל גדול
שמו מרן הקדוש רבי אברהם יהודה הכהן שווארטץ זצוק"ל אבד"ק בערעגסאז
ומאד ,ובעמח"ס שו"ת קול אריהא.
בהגיע בתו בכורתו מרת הענדל רייזל ע"ה לעונת הנשואין ,יעצו רבו הגדול
מרן הגה"ק בעל דברי חיים מצאנז זי"ע לקחת לחתן את הרב המפואר
ר' יעקב עהרערנרייך ז"ל ,בן הרבני החסיד המפורסם ר' חיים יהודה ז"ל
מסאבראנץ ,שהיה מחשובי חסידי צאנז ,ונערץ מאד בעיני רבו זצלה"ה.
ר' יעקב היה אבי האחים החשובים והמפורסמים בגודל תורתם וצדקתם,
האחד הוא הגאון רבי שלמה זלמן עהרערנרייך זצ"ל הי"ד ,אבדק"ק
שאמלויא ובעמח"ס שו"ת לחם שלמה ועודב .והשני אחיו הצעיר הגאון רבי
חיים צבי עהרערנרייך זצ"ל אבדק"ק מאד ובעמח"ס שו"ת קב חיים ,קצה המטה
על המטה אפרים ועוד.ג

א.

נולד במאד ר"ח אב תקפ"ד ,ונפטר שם כ"ד תשרי תרמ"ד ושם מנו"כ .ראה להלן בספר
מכתב כ"ב ,ועוד באריכות בספר 'הקול אריה' ובספר 'תולדות קול אריה'.

ב.

ראה להלן בספר מכתב כ"ה.

ג.

ראה להלן בספר מכתב ו' ,ובספר 'קב חיים' על מועדים.

ד

דמשק

תולדות

אליעזר

הגה"צ רבי חיים צבי ,מלבד היותו בן בתו של מרן הקול אריה זצ"ל ,היה גם
חתן דודו ,הגאון הגדול רבי נפתלי שווארטץ זצ"ל ,בעל שו"ת בית
נפתליד ,בנו ומ"מ של מרן הקול אריה .אשתו היתה הרבנית מרת לאה ע"ה.ה

שם האחד אליעזר
שריד יחידי ובודד מכל צאצאי )בני ובנות( הגה"צ רבי חיים צבי זצ"ל,
אשר נשאר לפליטה במלחמת עולם השניה ,היה בנו הצעיר ,הוא
אאמו"ר הגה"צ רבי אליעזר עהרענרייך זצ"ל ,אבדק"ק מאד האחרון ,אשר
עליו יש להמליץ את הכתוב "שם האחד אליעזר ,כי אלקי אבי בעזרי
ויצילני מחרב פרעה".

נולד

במאד בי"ג ניסן שנת תרפ"ב ,ונקרא על שם דודו-זקנו )חתן מרן הקול אריה

זי"ע( הגאון רבי אליעזר צוקער זצ"ל ,ראבד"ק בערעגסאז ובעמח"ס
מגדנות אליעזרו .למד ונתגדל על ברכי אביו ,שמלבד אשר למדו תורה ויראת
ה' גם לקח אותו אתו עמו להכיר צדיקים וגדולי הדור בביתם ,או על הילולות
הצדיקים במקהלות עם רב.
היה עם אביו כמה פעמים במונקאטש להסתופף בצל הגה"ק בעל מנחת אלעזר
זצוק"ל ,ופעם אחת במישקאלץ לקבל את פני הגה"ק בעל 'אהבת ישראל'
מוויזניצא זצוק"ל שבא לשם .וכן על ההילולות בליסקא ,בקאלוב ובאוהעל,
שעלו ובאו לשם צדיקים וגדולים ,והמון עם בני ישראל למאות ולאלפים.
בכלל זכה להכיר הרבה צדיקים מהדור הקודם ,וגם אחיו הגדול הג"ר משה
יהודא זצ"ל הי"ד לקחו עמו לכמה מהם ,כמו להגאון רבי שאול בראך
זצ"ל מקאשוי ,ולהגה"ק רבי אברהם שלום מסטראפקוב זצוק"ל.
ד.

נולד במאד י"ד אלול תר"ו ונפטר שם י"ב כסלו תרנ"ז ושם מנו"כ .ראה להלן בספר מכתב
כ"א ,ובספר 'תולדות בית נפתלי'.

ה.

נולדה באויברווישא כ"ט חשון תרל"ט  -כאשר אביה היה גר אצל חותנו הרה"ח מוה"ר
יהודה אריה פרוכטער ז"ל ,נכד להגאון בעל קונטרס הספיקות זצ"ל אבדק"ק סיגעט -
ונהרגה עקה"ש באוישוויץ יחד עם כל בני משפחתה וקהילת מאד כ"ח אייר תש"ד הי"ד.

ו.

ראה להלן בספר מכתב כ"ב.

צילומי כתבי יד
של המכתבים
המופיעים בספר

דמשק

צילומי כתבי יד

אליעזר

רלג

מכתב מהג"ר משה ליב עהרענרייך זצ"ל הי"ד אבדק"ק מאד בדבר הדפסת הספר שו"ת קב חיים בשנת תש"ג.
נדפס לעיל עמ' ז'

רלד

דמשק

צילומי כתבי יד

אליעזר

מכתב מהג"ר אשר אנשיל כ"ץ זצ"ל הי"ד אבדק"ק סערדאהעלי בדבר הדפסת הספר שו"ת קב חיים בשנת תש"ג .
נדפס לעיל עמ' ח'

דמשק

מכתבים

אליעזר

רנג

