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ַארומיגע — הָאבן געוואוסט דערפון.
איז  השבעה  למלאת  מָאנטָאג  פָאריגן 
ָארגַאניזירט געווָארן ַא הספד מר דורך קהל יטב 
דער  וואו  לָאנדָאן,  הבירה  בעיר  ד'סאטמאר  לב 
גרויסער נפטר איז געווען דער רוח החיים ובריח 
התיכון אחד מרבני ומורי דרך פון די קהילה און 
תורה  מרביץ  גרויסער  און  שיעורים  מגיד  דער 
בבית המדרש הגדול, ישיבה גדולה, ישיבה קטנה, 

הכוללים ועוד.
גרויסע  דָאס  איז  נָאכמיטָאג  מָאנטָאג 
געווָארן  ראוד,  קעזענָאוו  אויף  המדרש  בית 
אויסגעלייגט  מ'הָאט  טישן.  פון  אויסגעליידיגט 

הויך  פון ביהמ"ד,  און ברייט  בענק אויפ'ן לענג 
זייטיגע שטיבלעך, און אין דער  הילכער אין די 
הקבוע  זמן  פַאר'ן  שעה  הַאלבע  ַא  קָארידָאר. 
קעסיל.  ַא  ווי  גערוישט  ביהמ"ד  דָאס  שוין  הָאט 
גרויסן  דעם  זעצן  ּפרובירט  הָאבן  עסקנים  די 
אויבן  דער  כבודם.  לפי  יעדן  ציבור  קָאלירפולן 
ָאן איז געווען אויסגעזעצט מיט הרבנים הגאונים 
זענען  וועלכע  שטָאט,  גַאנצע  די  פון  שליט"א 

געקומען לחלוק כבוד פַאר דעם אדם גדול.
מרא  דער  געווען  איז  המספידים  ראשון  דער 
הָאט  וועלכער  שליט"א,  דמתא  וגאב"ד  דאתרא 
בתוך דבריו אויסגעשריגן "רבי חיים איז געווען 

דָאס שּפיגעל פון ביהמ"ד", וכהנה.

בַאלד דערנָאך איז אויפגערופן געווָארן הגאון  ֿ
ירושלים,  בעיה"ק  תורה  מרביצי  מגדולי  האדיר 
רבי אברהם יהושע סָאלָאווייטשיק שליט"א ראש 
ישיבת בריסק, ַא שווָאגער פונעם נפטר, וועלכער 
איז געקומען אויף ַא קורצן בַאזוך לנחם המשפחה.

דעם  ַארומגענומען  הָאט  שטילקייט  ַא 
פילקעּפיגן עולם ווען דער ראש הישיבה שליט"א 
ווערטער  הַארציגע  זיינע  ָאנגעפַאנגען  הָאט 
צו  צושטעלנדיג  רעיונות  בליציגע  שילדערנדיג 

דער איצטיגער טרַאגעדיע.
בתוך דבריו הָאט דער ראש הישיבה שליט"א 
ל"ע  איז  זצ"ל  חיים  חפץ  ביים  ַאז  דערציילט 
נפטר געווָארן בחיים חיותו ַאן איידעם, ער הָאט 
געהייסן רבי הערש זצ"ל, ער איז נָאך געווען יונג 
ָאבער ַא גדול בתורה, הָאט זיך איינמָאל די אלמנה 
אויסגערעדט צום פָאטער את מר לבבה וועגן איר 
חיים  חפץ  גרויסער  דער  הָאט  אבידה.  גרויסע 
געווָאלט  הימל  פון  "מ'הָאט  געזָאגט:  איר  זצ"ל 
דערצו  מען  הָאט  וועלט,  די  אויפטרייסלען 
געמוזט ַאוועקנעמען ַא דריטל וועלט, הָאט מען 

ַאליין  ּפטירה  זיין  ווָאס  מַאן,  דיין  אויסגעוועלט 
די  די מטרה און אויפגעטרייסלט  הָאט געמַאכט 

וועלט".
הָאט דער ראש הישיבה שליט"א געזָאגט בקול 
בוכים, מ'דַארף זיין ַא חפץ חיים דָאס צו קענען 
זָאגן, ָאבער דָא קען מען זען, ַאז מיט דער פטירה 
געווָארן  אויפגעטרייסלט  איז  מענטש,  איין  פון 
ַאמעריקע".  און  ישראל  ארץ  און  לָאנדָאן,  גַאנץ 
דער  ָאט  פון  זיך  צו  קומען  נישט  קען  קיינער 

גרויסער אבידה שאין לה תמורה.
נָאכער הָאט אויפגעטרעטן ַא מחותן פון גרויסן 
נפטר זצ"ל, כ"ק אדמו"ר מסטריקוב הרב הצדיק 
דער  ברק.  בני  פון  שליט"א  בראנדער  דוד  רבי 
ַארויסגעברענגט  הָאט  שליט"א  רבי  סטריקובער 
בטוב טעם ודעת דָאס גדלות בתורה און גאונות 
און הרבצת התורה, און צוגעלייגט ַאז מ'פלעגט 
זָאגן חסידים הָאבן נישט קיין רוח הקודש ָאבער 
זיי הָאבן ַא ריח הקודש, און גוטע שמעק צו יעדן 
גרויסער  דער  איז  דעם  אין  און  שבקדושה,  דבר 

נפטר געווען געווַאלדיג.
לכאורה  געווען,  מדגיש  הָאט  אויך 
מאמר  דער  ידוע  איז  עס  שווער,  איז 
ואחד  לביהמ"ד  נכנסין  אלף  חז"ל 
פַאל  אונזער  ביי  און  להוראה,  יוצא 
מספר  גרויסער  ַאזַא  אויס  זיך  שטעלט 
ּפרָאצענט תלמידים שומעי לקחו, זענען 
אויסגעשטיגן ַאלץ מורי הוראה, מרביצי 
דער  ַאז  זיין  ס'קען  נָאר  וכדומה,  תורה 
גרויסער נפטר הָאט נָאכגעזָאגט ַא תוס' 
ַא ראשון ַא אחרון, הָאט ער דָאס געזָאגט 
ממילא  הוספה,  שום  קיין  ָאן  ָארגינעל 
קדושים  די  ָאט  פון  קדושה  די  איז 
ַאריבער גרָאד צו די תלמידים ווָאס הָאט 
געלָאזט ַא רושם אדיר. ממילא איז דער 

צָאל יוצאים להוראה פיל גרעסער.
מיט יראת הכבוד הָאט דער גרויסער 
ציבור בלעיה"ר אויפגענומען דעם לַאנג 
יָאריגן בַאליבטן רב הקהלה הגאון המפו' 
רבי חיים מאיר הלוי וואזנער שליט"א, 
בזכרון מאיר בבני ברק,  ור"מ  רב  כעת 
וועלכער הָאט זיך די טעג געפינען אויף 
ַא משפחה שמחה אין ניו יָארק און הָאט 
על פי בקשת הנהלת הקהלה בַאוויליגט 
צו משנה זיין די נסיעה אויף צוריק און 
מַאכן ַא ָאּפשטעל אין לָאנדָאן להספיד 

דעם אדם גדול ולבכותו.
הָאט  שליט"א  רב  דער 
ַארויסגעברענגט זיין ּפערזענליכע קשר 
און מיטהַאלט טָאג טעגליך מיטן גרויסן 
יָאר, און  ז"ל, קרוב צו ַאכט-צען  נפטר 
הָאט  ווָאס  עּפיזָאדן  עטליכע  דערצו 
מדת  געווַאלדיגן  דעם  ַארויסגעוויזן 

האמת פון רבי חיים ז"ל.
דער רב שליט"א הָאט מדגיש געווען 
ַאז יעדער עקסטער מוז מיט ַא ריכטיגן 
ַאריינטרַאכטן  התבוננות  מיושב'דיגן 
פָארנעמען  זיך  ככה.  ד'  עשה  מה  על 
מיט  זיין  ממלא  המעשים,  תיקון  אויף 
חלל  גרויסן  דעם  כוחות  פַאראייניגטע 
ָאנגעמַאכט.  הָאט  פטירה  ַאזַא  ווָאס 
נָאכער איז דער רב צוגעטרעטן צו דעם 
פון  צרעת  נגע  דער  מחלה  היינטיגן 
פַאר  דור  לעצטער  דער  דור,  היינטיגן 
אינטרנעט.  כלי  דער  המשיח,  ביאת 
ז"ל  נפטר  גרויסער  דער  ווָאס  אויף 
ער  ווייל  געבלוטיגט,  שטַארק  הָאט 
און  קלָארן  זעלטענעם  זיין  מיט  הָאט 
שטַארק אמת'דיגן צוגַאנג צו יעדע זַאך, 
בַאגריפן ַאסַאך טיפער די שעדליכקייט 

פון ָאט ַאזַא אבן נגף.
ַא  גערעדט  הָאט  נָאכדעם 
פונעם  נאמן  ידיד  לַאנגיָאריגער 
יוסף טעמּפלער  רבי  הגאון  הרב  נפטר, 
ונשיא  אמת  דרך  דקהל  רב  שליט"א, 
בַאטָאנט  הָאט  רעדנער  דער  הכוללים. 
מַאן  פַארבינדונגס  דער  זייענדיג  ַאז 
די  אויפנעמען  ביים  ז"ל,  חיים  ר'  מיט 
תלמידים פון ניו יָארק וכדומה, הָאט זיך 
ַארויסגעשטעלט דָאס אמת'דיגע אהבת 

הספד מר אָּפגעהאַלטן אין גרויסן סאַטמאַרער בית 
המדרש אין לאָנדאָן למלאות השבעה צו דער פטירה 

פון הגאון המובהק רבי חיים ברייש זצ"ל
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]פאָרזעצונג פון זייט ב/10[

]פאָרזעצונג אויף זייט ב/44[


