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 ]א[
 ,כה, כתב עד שמעת לא והנה ה"ד וארא' פ לוי קדושתבספה"ק 

 בעבור, פירש בחיבוריו ל"ז ש"דהריב, הוא הענין וזל"ק: ...אך
 שיש(, ט, יט שמות) לעולם יאמינו בך וגם עמך בדברי העם ישמע
 יודע שהוא מה ביןל ממש בעיניו שרואה מה בין הפרש באדם
, אמת הוא שבודאי ומבין שיודע שהגם, אמת שהוא בשכלו ומבין

 וככה. ממש בעיניו רואה שהוא מה אצלו נתאמת יותר זה כל על
 שראינו הגם .הקדושה התורה וקבלת מצרים יציאת בענין

 כל בבירור אצלנו ונתאמת במצרים יתברך ומופתיו אותותיו
 ישראל כל בעצמנו שזכינו סיני בהר זה כל על יתברך אמונתו
 ממש וראינו, )דברים ה, ד( עמנו' ה דבר בפנים ופנים לנבואה
, ד שם)' וגו הוא' ה כי לדעת הראת ואתה סיני הר במעמד בעינינו

, לעולם יאמינו בך וגם עמך בדברי העם שישמע בעבור וזה( לה
. ממש עינינו שיראו עמך בדברי העם שישמעו סיני הר שבמעמד

 בעינינו ממש שראינו האמונה עיקר שזה, לעולם יאמינו בך וגם
 .שם עיין .סיני הר במעמד

 כי ט,"הבעשכי הכוונה על  נראה לא זה ?זה ש"ריב הוא מי
 לנו אין וכידוע. שם עיין... כותב בחבוריו ש"דהריב: כותב

 זו אמרה שמביא מי ראיתי לא גם ,ט"מהבעש חיבורים
 ?נהוהכו ,אפוא ,למי .ט"מהבעש

 ]נתקבל מהרב חנוך מ. בינקה[

 ]ב[ 
דזארנאווצא מרבי ראובן  מהרה"ק 'דודאים בשדה'בספה"ק 

רבי פינחס י פרפראות נפלאות מהרה"ק ות שתזי"ע מובא
רבי אלימלך מליזענסק מגדולי תלמידי הרה"ק  ,זי"ע מגניוושוב

 , המצורף בהמשך. אהל אלימלך אות שנו()עיין זי"ע 

 
יודע פרטים על הרה"ק רבי פנחס זי"ע שכל השאלתי, בנפשי 
 ,גדלותואמרותיו, מחצבתו, תולדותיו, ביתו אחריו,  הנ"ל,

כי  ,מקום מנו"כ וכו', יואיל בטובו להודיע ,יום היא"צ ,קדושתו
 ?וכמה  הנסתר עליו מרובה מהגלוי פי כמה

  ח. כ.[]נתקבל מהרב מ. 

 )על תד"א רבא פי"ח אות 'רמתיים צופים'עיין בספר  תגובת העורך:

 בספר, סא(עמ' )ירושלים תשי"ט,  'התגלות הצדיקים', בספר (סג
 .)אות קיג( תפארת היהודי'' בספר )אות ער(, 'נפלאות הרבי'

 [ג]
 מביא (קאפיטשיניץ' צדיקים שפתי' מכון י"ע ל"י) המנורה זהב בספר
 משולם ביר ק"מהרה קדוש מאמר (ברכות) הגנוז אור מספר
 יפסיק לא בועק על כרוך נחש: ל"בזה, ע"זי מהאניפאלי זושא

 זוסיא משולם רבי ק"הרה אל בא אחד איש. (ב ,ל ברכות)

, וסיים, אחת עבירה שעשה לפניו והתוודה, ל"ז מאניפאלי
הרה"ק רבי זישא  לו השיב. בקרירות אותה עשיתישעכ"פ 

 ואמרינן', יפסיק לא עקבו על כרוך נחש' אומרת המשנה :זי"ע
 אחת עבירה עושה כשאדם רמז', פוסק עקרב אבל'( א ,לג שם) 'בגמ

 שבוודאי, ]מעבודת השי"ת[ כך כל אותו מפסיק נואי, בחימום
]עלולה להפסיקו  פוסק בקרירות עבירה אבל, היטב יתחרט

 .מעבודת ה', ח"ו[
 מלכי מאן מלכים שולחן על זה מאמר להעלות מאד אשמח

 לדבריו מקום מראה או הרחבה או ביאור לקבל מ"ע, רבנן
 .וטמירים העמוקים הקדושים

 [קאלינסקי יוסף מהרב נתקבל]

 ]ד[
 מטארניגראד הלוי אליעזר רבי ק"מהרה 'מגדים נועם' ק"בספה

 לקשר נפלא דרוש מביא'( וגו אהרן את צו י"א ה"ד צו' פר) ע"זי
 דברי הלא( כט, כג' ירמי) פ"עה( . ז, א.א, ד תענית) ל"חז דרשות שתי
( א, ז שם) ל"חז דרשו עוד והנה, כתב כ"ואח', וגו' ה נאום כאש

' וכו תורה דברי אף הגדול את מדליק קטן אש מה, זה במקרא
 .  מכולם יותר ומתלמידי

 ל"חז ילפי' וכו מדליק קטן אש מה וז הרשדד, תמוה ולכאורה
 ולא, ש"ע ,'וגו בה למחזיקים הוא חיים עץ (יא, ג משלי) 'פהמ
 .  ע"וצ. ל"הנ' וגו כאש דברי כה' פהמ

 [ץ"כ הכהן ברוך מהרב נתקבל]

 [ה] 
המאמר  ,'וושעהאו יסעדנ' (קיט, קיז )תהליםעה"פ  רסםידוע ומפו

   !!ישועה להמשיך יכולים רעים סעודת י"עש
 בשם ומובא, זה בענין נאמרושונים  מריםמאורבים  מקורות
 .מאד דומות מימרותרבים,  ואחרונים ניםדמוק צדיקים

 וא? זה לדבר הראשון המקוראת  לברר ויכול ומכיר יודע מי
 צדיקים איזה י"ע זה דבר נאמר מי ובשם? לזה דומים מאמרים

 הרב יוסף ווייס[מ]נתקבל                                                           .? 'וכו

 ]ו[
 בפי המורגל הלשון מטבע שורש על ותקלהתח ניסיתי כמה זה

 בכינוי החסידות מאורי עולם מצדיקי לכמה לקרוא, חסידים
 הרבי', 'אלימלך' ר הרבי' 'שמעלקא' ר הרבי' כמו, 'רבי הרבי'
 לשון מטבע שזה כך כל נראה לא אחד שמצד, ועוד 'זושא' ר

 מכונה ע"זי אייבעשיץ יונתן רבי ק"הגה גם שהרי, דייקא חסידי
 מקראקא העשיל רבי ק"הגה וכן 'יונתן רבי הרבי' העולם בפי

 ?וז לשון מטבע נובע מהיכן ובכן, 'העשיל' ר הרבי' מכונה ע"זי
 ?כך יםמכונ מהם ואלו? שהיא כל ארץ מחבל בא זה האם

 [קאלינסקי יוסף מהרב נתקבל]
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 ]א[ 

הלוי איש רבי אליעזר מהרה"ק  'נועם מגדים'איתא בספה"ק 
 פ"עה משפטים' פר תרס"ה( ש)מונקאטזי"ע  מטרניגראדהורוביץ 

א"י, על התחברות שיוכל  :וזל"ק דף לג, ט"ג() 'וגו תלוה כסף אם
והעיקר הצדיק לחבר בני ישראל בקדושה ותורה בשבת, 

שב לא יועיל, רק ודה השלישית, וגם אז אם יקדים ליבסע
הכסיף לד, ב(  )שבתוארז"ל  העיקר בחשיכה בתוספת שבת,

החשיך ע"ש  ,הכסיף .התחתון וכו' הכסיף העליון וכו' זהו לילה
בזמן שהכסיף כולו ותוסיף  –. וזהו אם כסף השחיר[ד"ה ]ברש"י 

 על הקודש, אז תלוה את עמי את הקדושה . נ"ל. עכ"ל.
 ענסק'רבי אלעזר מליזמהרה"ק )מכתב ג'( ב'אגרת הקודש' ועיין 

, שכתב מאביו זי"ע 'נועם אלימלך'ספר זי"ע, הנדפס בסוף 
וזל"ק: ומה ששאל מר אם לישב על סעודה השלישית, באם 
שיבטל משמוע ברכו, בודאי מי שזיכה אותו השי"ת להיות מכת 

כתב בשום מקום, קים לישב בסעודה שלישית, אף שלא נהצדי
 בוודאי הוא מרומז בגמרא הקדושה. עכלה"ק.  

 [ב]
זי"ע  רבי שלמה לוצקרמהרה"ק  'דברת שלמה'בספה"ק 

כתב וזל"ק: כמו  ,עה"פ ויספר המן וגו' )ו, יג( אסתר במגילת
א, כן ע"י יהבחינה הה תשנתבאר לעיל, שמכל זמן של נס נתעורר

זכירה שמספרים הנס, ג"כ נתעורר ונמשך בחי' הנס  ו ירודב
ההוא, ולכן מצוה לספר ביציאת מצרים ולהזכיר בכל יום, וכן 

 בכל יום, הכל מטעם זה.  זכירת מחיית עמלק
 ווכן אפילו נסים פרטים, הנעשים לאדם שהשי"ת עוזרו מאיז

צרה הזאת הו מצרה, או אפילו לאדם אחר, וכשיזדמן ח"ו כ
לשום אדם, כשיזכור ישועות השי"ת הנעשה לאדם והצילו 
מצרה כזאת, גם היום יוכל להמשיך ישועות ה' להנצל גם כעת 

נה שלימה ון גדול ובאממצרה כזאת, רק שיהיה בבטחו
 מאדמו"ר זללה"הכמו שקבלתי בעזהי"ת ובדביקות בשי"ת, 
שראיתי זה ממנו כמה פעמים, גם  ריטש זי"ע(,)הוא המגיד הק' ממעז

  משאר צדיקים זללה"ה. ע"ש עוד לשונו הזהב.  

 ]ג[
ברוקלין ) מהרה"ח רבי יהושע זאב לרנר 'משמיע ישועה'בספר 

זי"ע  מוהר"י מפשעווארסקמובא, כי האדמו"ר  אות תכ"ח(תשע"ב, 
מהרה"ק סיפר, כי הרה"ח רבי יענקלה קראסנער ז"ל, שאל 

אם כשמזמרין איזה ניגון של איש,  ,מקאלשיץ זי"ע הי"ד
יזה אומרים ג"כ שפתותיו דובבות בקבר, וענה, שזה תלוי בא

 .כוונה חיבר המחבר את הניגון
 
 

 
 ]א[

 יודע מי מדור)בגליון האחרון קכד =    הרב דוד צבי הירש מייזליש

בענין דברי ה'תולדות' הק' גדולה הכנסת אורחים ע"ש. . ('א אות
 א"שפ א"שליט מסקולען ר"אדמו ק"כ של מבניו מאחד שמעתי
 הוסיףואז , הללו התולדות דברי לפניואמר אביו ק"כ עם בשיחו

 מזה היתר שום שאין זיך פארשטייט: ל"בזה אתר עלאביו  לו
 חשבון יעשה אם כי איה ק"הספה כוונת רק, הרע לשון לדבר

 להעמיד כלוי תמידלא  כי אורחים להכניס רוצה שאינו בעצמו
 הכנסת גדולה כי ידע זה על, יכשל כשול ובודאי ה,זן בעני בעצמו

 וברורים. פשוטים והדברים .ח"ודפח', וכו אורחים

 ]ב[
 'הק ט"הבעש מגורי בעניןוינגרטן  =   רב ש.  י.,  והרב יעקבה
 שדנו מקומות כמה מצאתישדנו בגליון קלד. , אקאלאמייעיר ב

( ב .(ח"ג עמ' מט, קה. ח"ה עמ' קכח) 'ט"הבעש היכל' קובץ( א .זה בענין
 הרב חיים צבי תאומיםהדומ"ץ מ 'לראשונים זכרון' ספר

 ספרב( ג .הז כנסת בית אודותהדן על  (,31עמ'  ד,"תרע קאלאמייא)
. (49 – 56עמ' ) הקהילה יוצאי י"ע ל"י ,'הקהילה פנקס - מיהוקול'

 ים:ה( בספר .(עמ' צט) בלאך – 'ורייםקמכתבים מ' ד( בקובץ
תולדות  – 'עיר מבצר' ,)מהדורת ירושלים תש"ן( 'שבחי בעש"ט'
תולדות  – 'שראל'ראש בני י, ו)ברוקלין תשס"ט(העיר מעז'בוז 

לפי  ,)ברוקלין תשע"ה(זי"ע  הבעש"ט הק'וקורות ימי חייו של 
 המפתחות שבסוף הספרים. 

 [ג]

, '(ה אותבמדור מי יודע ) קלד בגליון=    ויסלובסקימאיר הרב 
 בעל מרן ק"הרה הזהר בית שר ז"אא לדברי מקור למצואשבקש 

 רק הכולל חשבון לחשב שאין, א"זיע מזידיטשוב' צבי עטרת'ה
 מקור שמבקשים עד, הנה. אחת בתיבה ולא תיבות בשתי

 מעט" בעל כוונת היטב ולהבין מאוד לדייק צריך הללו לדברים
 שהם מאחר, כפשוטם הדברים להבין יתכן לא כי, ל"זצ "מים

 "צבי עטרת" ק"בספה לעינינו הנגלית המציאות את סותרים
 מופיעות ובהם ,ק"כתי בעצם כידוע שנכתבו', הק ספריו ושאר

 חשבון עם בודדת אחת תיבה של גימטריאות פעמים עשרות
' גימ ן"רצו: ויחי' בפר: מהם ותאחד רק אציין' לדוג. הכולל

. הכולל עם ה"לא' גימ ל"הב: שמות' בפר. הכולל עם ה"מש
 .ג"וצע. מאוד רבות וכהנה

 ]ד[
 להעשיר יהיה ונעים מתוק כמה, אגב  הרב מאיר ויסלובסקי  =

 מובאבקשר ל, שיחיו היקרים' נחלתנו' קוראי של ידיעתםאת 
 'הק התולדות בעל רבינו מדברי, אות ב'(מי יודע ) ל"הנ ליוןבג

 היו, המדבר כבדור ובטחון אמונה בעלי עכשיו היו אילו: "א"זיע
  להזכיר בעתו הדבר ויפה וטוב'.  וכו מן יורד כ"ג הללו בדורות

 : ק"וזלה: (בתהלים יד מזמור לפרש) א"זיע ייבי רבי ק"הרה דברי

 
 ק"הרה בשם כתב (,יט אות, בטוב סיום מאמר) 'טוב זכרון'' ובס
 כי ,ל"זצוק מ"מוהר ק"הגה אמר: "ל"וז ,א"זיע כיזשמנע

 איך הפלא ולכן, הבטחון מדת ידי על באה האדם פרנסת
 מרוב הוא אבל, קבועה שכירות להם שיש אותם מתפרנסים

 מדת להם שכיח אין שהרי, אותם גם שמפרנס יתברך' ה חסדי
 ".טוב כי' לה ויודו עליהם גבר חסדו כי רק, הבטחון

 ויאמרו" פ"עה בשלח' פר" אפרים מחנה דגל" ק"בספה כתבו
': הק דבריו ותורף )שמות טז,טו(, 'וגו הוא מן אחיו אל איש

 הכנה ושום ומתן ומשא עילה שום יעשה שלא ואפילו"
 ."הגדול בחסדו פרנסתו לו להזמין יכול השם, לפרנסתו
 לא המדבר דור שאנשי, הוא שם' הק בדבריו הגדול והחידוש

 .ש"ע!  מהשמים למן זכו הכי ואפילו, זו נפלאה מדרגה השיגו



 

 [ד]
 הערות אחדות:=    הרב יוסף ווייס

 הרבי שאם 'ישראל אוצר' בשם מביא ('ג תגובה) קלב' בגל]א[ 
ברכה  בנוסח אומרים היינו האבות בימי היה מליזענסק א"ר

 נועם'' בקונט גם מביא כן'. אלימלך אלקי' ע"שמוראשונה ב
 שאביו (א"שליט מטשאקעווע ר"אדמו ק"כ מפי שנשמעו סיפורים) 'בקודש

 ק"הרהל זה דבר אמר ל"זצוק מזמיגראד יעקב' ר ק"הרה
 בשם ה"תשכ שנת חזון בשבת יץיבשוו בביקורו ע"זי מסאטמאר

 '.הק רבותיו
 אות תגובה קלג' גל) 'נחלתנו'ב 'דבר בעתו' הלוח בעל הרב טענת]ב[ 

 האם', טובה וכתיבה חתימה' לומר צריכים היינו דברי שלפי '(ז
 שהוא ברור' לכאו הרי !'?פשט פשוט' שהוא לומר לו יראה אכן
 .ז"ד רמזו אחד בקנה ושניהם, הברכה בנוסח רמז רק

 ק"הרה שם מרומז איך בענין ('ב אות' מכיר מי') קלג' גל]ג[ 
 לרמז אפשר אולי, שאלה עמק ספרו בשם ע"זי אסטייפלנמהאר

. ק'יצח ע'זיש ם'משול אביו שם של תיבות סופי הוא 'עמק'ש
 (.ל'רח א'טרנ'ש אמו בשם להמשיך אפשר אולי ז"ועפ)

 [ה]
 ? ספר חסידיש לומדים צורה ובאיזה איך הרב חיים מאיר כץ  =

 באחד, א"שליט מאקווא ד"גאב ק"כ אצל נוכח להיות זכיתי
 בלימוד שם והיה, יוסף יעקב תולדות' הק בספר, משיעוריו

 ".ממורי שמעתי"ה –אחדות  פעמים
 שמעתי לומדיםששכ, לנו והסביר, מלימודו נעצר ובאמצע

 ביאור. אבילות בהלכות מביא א"שהגר, לזכור צריכים, ממורי
 גדולה'. כו מחמירין ויש( ליקוט[ )כב] רמ סימן דעה יורה א"הגר
' פ על )פר' ו, ד( אסתר של בהרדרש במ ברשעים להיפך מצינו מזו

 הוי כד (דמגילה ג"פסוף ) וירושלמי מ"וש מירושלים הגלה אשר
 נ"נ אמרין הוו ,נ"נ הגלה אשר פסוקא להאי ורבנן יונתן' ר מטי

 נ"נ שכל אלא ,בירמיה כן אמרין הוה לא ולמה .עצמות שחיק
 אחר מזכיר' אפי כאן וכן ,הוה מת הכא ברם ,הוה חי שבירמיה

 ש"וכ מ"הכ אלא ה"זלה מר(ו)אין ל ל"א ,ח"יב בתוך' שכ מה ח"יב
 (:כ"ע) הכתיבה בעת

 בדיוק חוזרים אנו, שנכתב משהו קוראים שאנוכש, משם רואים
 אנחנו שכאילו, אומרת זאת .כתיבתו עת של, ממש מצב לאותו

 בפנינו אומר', הק התולדות את בפועל ממש עכשיו שומעים
 ראויים להיות נועצמ את להכין לנו יאכד כמה .זו אימרה
 .כךמ הנמשכות ההשפעות כל לקבלת

 [ו]
 התולדותבדברי  ושאל "דקלבגליון   הרב שמואל בראדט  =

 ד'גדולה הכנסת אורחים' אף יותר מלה"ר.
"ל אם נמצא במקום זצ ייםחפץ החלענ"ד הכונה פשוט. דלדברי 

שמדברים לה"ר ואינו יכול או שלא מועיל מחאה, צריך לעזוב 
כי הדרך כשמכניסים ארחי פרחי רבנו את המקום. ע"כ אמר 

שמלהגים ומדברים דברי לה"ר, אל יאמר שעדיף לא להכניסם, 
אף שצריך להימצא במקום שמדברים לה"ר, ש ,אלא 'גדולה' וכו'

 ר לצורך הכנסת אורחים.אין הכוונה חלילה שמותר לדב

 [ז]
על )מי יודע אות ג'( מה שתמה בגליון קלד   הרב ברוך הכהן כ"ץ  =

בשומע תפילה, ע"ש.  "עננו"בענין  ה'תפארת שלמה'דברי 
היתה ש'חותמין'  ה'תפארת שלמה'א"ל שכונת  הלחומר התמיה

)יחיד( באמירת  עננוהיינו שמסיימים את אמירת תפילת  –
 רצהוצוקה, ואמירת  צרה, פודה ומציל בכל עת צרה'העונה בעת 
 סמוכה לה.

 [ח]
אות  'מי יודע)מדור 'גליון קלד ב'נחלתנו'   =  ישכר דוד קלויזנרהרב 

)עה"פ נח  'בפר ,מראדומסק 'תפארת שלמה'בספה"ק  :מקשה ג(
שכתב בזה"ל: נראה לרמז בזה כי אותיות התורה ( צהר תעשה

והקשה: "ודבריו צ"ע, שחתימה זו של העונה וכו' ניתנו לצרף 

לעמו ישראל וכו', אומר רק הש"ץ בין ברכת גואל ישראל לברכת 
 .ע"ש .וכו' רפאנו

 )סי' תקסו ס"ב( המחבר בשו"ע או"חונראה לתרץ ע"פ מ"ש 
ֶשּגֹוְזִרים ַתֲעִנית ֶשֹּלא ְלשּום ֹצוֶרְך, ֶאָלא ָלשּוב ִבְתשּוָבה . .  "ֵהיָכא

ְכַתֲעִנית ָיִחיד ֶשַאף ְשִליַח ִצבּור ֵאינֹו אֹוֵמר ֲעֵננּו  ֵיש נֹוֲהִגים ְלדּונוֹ 
 ('חות יאיר'בעל  )לרבנו  'מקור חיים'ֶאָלא ְבשֹוֵמַע ְתִפָלה". ובהגהות 

 רשב"א .שמו"ע בשומע תפלהשם: "ומ"מ אומרה גם בחזרת 
 ". ]ח"א סי' פא[

"ש"ץ ששכח  נאמר: ו(-)או"ח סי' קיט ס"ה ובשו"ע אדמו"ר הזקן
ולא נזכר עד לאחר  נו בתענית צבור בין גואל לרופאלומר ענ

שחתם ברכת רפאנו לא יחזור . . אם נזכר אחר חתימת רפאנו 
וה"ה  ננו בשומע תפלה כיחיד,קודם חתימת שומע תפלה יאמר ע

ובאו אחר רפאנו,  אם לא היו עשרה המתענים בבית הכנסת
ויחתום בא"י העונה בעת צרה ושומע  אומר בשומע תפלה,

 -. שם סק"זממג"א ואין זו חתימה בשתים וכו'". והוא  תפלה
הרי שבברכת שומע תפלה שלאחריה ברכת רצה אומר הש"ץ 
'עננו' וחותם בסוף הברכה "העונה לעמו ישראל בעת צרה ושומע 

: "והרי זה כעין )סי' תקסו ס"א(אשל אברהם תפלה" וכו'. ועי' 
ברכה אחת ממש . . וכמו הטוב כו' ולך נאה כו', משען ומבטח 

 לצדיקים".
ו שחותמין ביום התענית העונה "כמ ה'תפארת שלמה'וזהו מ"ש 

לעמו ישראל בעת צרה, ומיד נאמר רצה ה' כו'", שהרי הצדיקים 
ַתֲעִנית ֶשֹּלא ְלשּום ֹצוֶרְך, ֶאָלא ָלשּוב הם אלו שעושים " פ רוב(")ע

 ", וא"ש ולק"מ.ִבְתשּוָבה
דמשמע דאף ב"העונה לעמו  בסידור יעב"ץ בית יעקבועי' 

 ישראל בעת צרה" סגי.
 [ט]

 הבאתי (ד"קל גליון) הקודם בגליון=    גרינוואלד דוב. י. י הרב
 לא ח"שהצל והקשיתי, ח"הצל לשיטת חשש שהמגיד מקור
 נדפס ח"הצל שספר ע"פא: "המגיה הרב ז"ע והעיר. עדיין נדפס
 התורה בעולם הידוע התהי בוודאי שיטתו אבל, ג"תקמ בשנת

 ? זאת לו מניין ,לשאול רוצה אני .  "זה לפני
, שכותב'( ז אות ח"פ א"חהל' שבת ) החדש' גבריאל נטעי'ב וראיתי

 ע"זי ממעזריטש הקדוש המגיד של גביע י"באר שיש שמעתי וכן
 ושמעתי. ל"עכ. יותר ולא גרם ועשרים מאה בערך שמכיל

 והוא, א"שליט מקאפישניץ ר"האדמו צ"הרה בשם כן אומרים
 .ל"זצ א"ת-מסדיגורא יעקב האביר ק"הרה משפחת בידי נמצא

 ח קושייתך.מכפשוט,  –שאלה מניין? הה מ תגובת המגיה:

 ]י[
רבוה"ק שיעור מדת הכוס של  בענין  = גרינפעלד  ייםחהרב 

, הכותב כנראה לא זכה למדוד בעצמו הכוסות הללו, לבית רוז'ין
כי גם אני לא האמנתי ורציתי לבחון זאת, כן זכיתי, אאולם אני 

בהרבה יותר מן  מחזיק שיעור גדולשהכוס מצד צורתו המשונה 
כל כוס קצת שונה, ולכאורה אין כלל ברור בזה, רק  המשוער.

, ויש שיש להם הגר"ח נאהשהם היו יותר גדולים משיעור 
  .כשיעור הצל"ח, ויש שהם גדולים מזה כשיעור חזון איש

אולם זה ברור בחצה"ק בוהוש הוא כפי שכתבתי 

הרבי מבוהוש ע"פ כתי"ק  שערכתי זמירות בוהוש' מנהגי'ב
ששם  כ"ק אדמו"ר זיע"אשקיבל המנהגים מזקנו  שליט"א

 .שיעור הצל"חהקפידו כפי 
 

 ,שקבלנו התגובות יתר
 .ה"אי, הבאים בגליונות יתפרסמו

 הדגול המחנך   נשמת לעילוי 

 ז"ל  שפירא זלמן   שלמההרה"ח  רבי  

  הי"ד  אהרן  אברהם  רבי  בהרה"ח
 תשנ"ט מרחשון  י"ט  נלב"ע 

 ת. נ. צ. ב. ה.


