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דרור', שהשם  מר  ראש  לך בשמים  'קח  הפסוק  על  פעם  אמר  הקדוש  רבינו 
יתברך אומר לכל איש ישראל, קח לך "רבי" אשר בשמים ראש, א אימל רבי! 
ושמא תאמר מנין נידע מי הוא במדריגה הזאת, על זה מסיים הכתוב, מר דרור, 
אם כשתבוא אל הצדיק לשפוך לב מר ותרגיש תיכף דרור ושמחה, תדע שהוא 

רבי שהוא ראש בשמים ואותו תבחר.
בעניין תלמוד תורה

וז"ל: מדי עברי פה עיר טאמישוב נגשו לפני נכבדי העיר ובידם פנקס לאות 
ולראיה שעשו תיקון גדול ויסדו בהעיר חבורה ת"ת ללמד את נערי בני ישראל 
הגדול  בענין  השתדלותם  ורוב  פעולתם  טוב  בעיני  וראיתי  ומצוות,  תורה 
והקדוש הזה והתקנות הטובות והישרות שאין להוסיף עליהם, אך כאשר בקשו 
ממני לכתוב את שמי גם כן בהפנקס ליתן להם יד ולקרב את עצמי אל החבורה 
הקדושה, וכאשר ראיתי טוב כוונתם בזה שבאמת בתום לבבם יבקשו קרבתי, 
הנשגב  הענין  את  לחזק  יותר  עוד  לבבם  את  לעורא  הוא  הראוי  מן  אמרתי 
והנעלה, ולגלות להם שידעו היטב איך דבר גדול וקדוש התנדבו לעשות, ואיך 
ראוי להם להשתדל בכל עוז ותעצומות לטובת הענין הזה בכל תוקף ואומץ 
ובכל פעם יותר ויותר להגדיל תורה ואדיר, כי באמת כל הצלחת האנושי תלוי 
רק בדבר הזה להשתדל ללמד את נערי בני ישראל תורה ומצוות ואין טוב אלא 
תורה כמאמרם ז"ל גם התורה נקראת חיים, וכן נרמז הגימטריה של 'תורה' 
טו"ב  כמנין  הגימטריה  ירמזו  שלה  מצות  ותרי"ג  'טוב',  כמנין  קטן  במספר 
פעמים טו"ב, ח"י פעמים ח"י, שכל הדבוק בה יזכה בוודאי אל חיים טובים 
במילוי  'תורה'  ירמוז  כאשר  ענינים,  בכל  ויצליח  וישכיל  ונעימים,  ומתוקים 
דמילוי כזה, 'תי"ו יו"ד וי"ו, וי"ו יו"ד וי"ו, רי"ש יו"ד שי"ן, ה"ה ה"ה, והצירוף 
הקדוש הזה בגימטריה כמנין 'תורה', וכמנין 'שפע ברכה והצלחה' לרמז שהכל 
ביד התורה הקדושה והתורה אוחזת בידה את השפע ברכה והצלחה ותתן למי 

שיתן את לבו ויקרב את נפשו אלי' באמת.

ביום הברית מילה של רבינו הקדוש, לבש אביו המגיד הקדוש בראשו 'ספאדיק'  שלובשין צדיקי פולין, ולא שטריימל כמו שלבש תמיד בכל שבת 
ויו״ט ויומא דפגרא אשר לובשים צדיקי רוסיא. וכששאלו אותו מקורביו, מה זה? השיב להם: תדעו, כי בני הילד - הרך הנימול היום, יהיה ברצות 
השי״ת צדיק מפורסם במדינת פולין, ולכן אני מתלבש היום במצנפת צדיקי פולין על ראשי. וכן היה. כי על ידי מסירות שונות, נתגרש הה״צ 
בעיר  ונתיישב  לגאליציע,  ברח  כך  ואחר  וולאדאווקע.  בעיר  ונתיישב  הקדוש,  המגיד  אביו  בחיי  עוד   - וואהלין  ממדינת  זצ״ל  מרדכי  הר' 
דאמבראווע. אח״כ שב לפולין, ונתיישב בקאזמיר. ואחר כך בלובלין, ואחר כך בחלם. ואח״כ בקיילץ, ושם נפטר ח׳ תמוז תרע׳׳ז ושם מנוחתו 

כבוד. והרבה אלפים חסידים תלמידי חכמים ויראי שמים הסתופפו בצילו בפולין, ובקשו עצתו, וכל דבריו היו כאשר ישאל איש בדבר אלקים.

נפ_לאות עדותיך

אמרות טהורות

קיי_לץ

סיפות השבוע

יום שבת קודש י''ג בשבט הוא יום פטירת אימו של רבינו ''הרבנית ריקל'' וכך 
כתב רבינו בצוואתו:

''הנני נותן סך - שיהיה הקרן קיימת ומהפ"ט להחזיק מלמד תינוקות איש 
ושם  שם  דר  שהייתי  העיר  מאותו  עניים  בני  עם  תורה  שילמוד  וישר  כשר 
מקום מנוחתי, ועל יום היאצ"ט להלביש לכל תינוק שילמוד אצל המלמד שלו 
עבור סך - והנערים מחויבים לומר קדיש באותו היום על מקום מנוחתי לומר 
שם תהלים וקדיש ולהדליק שמן בבית מנוחתי, ובבתי המדרשים באותו העיר 
שמן או נירות. וכן יעשו כזאת על ההלולא רבא של כ"ק אאמו"ר זצוקללה"ה 
ביום ב' תמוז בכל שנה ושנה, ועל יום פטירת אמי מורתי הרבנית הצדיקת 
ז"ל ביום י"ג שבט, ועל ההילולא רבא של אא"ז הרה"ק ז"ל נבג"מ ביום כ' 
מרחשון,  י"א  ביום  זצוקללה"ה  רמ"נ  הה"ק  מא"ז  רבא  ההילולא  ועל  אייר, 
להדליק שמן בבית מקום מנוחתי. והנערים יאמרו שם תהלים, וכן האותיות 

של תמניא אפי השייכים לשמי.'' זכותה תגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

זצ''ל  מקוזמיר  מרדכי  ר'  הרה''ק  רבינו  היה  אחת  פעם 
ז"ל  הלוי  יחיאל  מאיר  הר'  הה"צ  אז  והיה  באסטראווצע, 
מסוכן  בחולי  דוי  ערש  על  שוכב  אסטראווצע  האבדק"ק 
ר"ל, והלך אדומו"ר ז"ל לבקרו, ואמר לו אדומו"ר ז"ל, רב 
מאסטראווצע תשבו נא מעט על המטה, והשיב לו הה"צ 
מאסטראווצע ז''ל שאין ביכולתו לזוז עצמו, אף כל שהוא 
בשום אופן. אז אמר לו אדומו"ר ז''ל פעם שנית, אף על פי 
כן חגרו נא מעט כח ואומץ, ותנסו לישב מעט על המטה, 
וכן עשה הה"צ מאסטראווצע ז"ל, וחגר שארית כחו, וישב 
להציג  נא  תנסו  אדומו"ר,  לו  אמר  כך  ואחר  המטה,  על 
רגליכם על הארץ, והשיב לו כי ע"ז אין לו כח בשום אופן, 
וישב מעט, ואח"כ אמר לו אדומו"ר ז"ל, אף על פי תנסו נא 
עוד הפעם להציג רגליכם על הארץ, ונסה והציג רגליו על 
הארץ, ואחר כך הלך עמו להשלחן, וישב שם מעט, ואחר 

כך ליווה את אדומו"ר הה"צ ז"ל בצאתו ממנו.
עוד מעשה נורא שהיה כשרבינו היה באסטראווצע, כתב 
שמע  כי  מיאניב,  גוטלערנער  זאב  יעקב  הר'  ידידי  לי 
מהרה"ג המפורסם רבי שלמה אלעזר האבדק"ק וואלבראם 
הוא  היה  אחת  ופעם  אסטראווצע,  מחסידי  שהיה   –
באסטראווצע אצל הרה"ק רבי מאיר יחיאל זצ"ל, ובא אל 
בסנדקאות  וכיבדו  מאסטראווצע,  אחד  הבית  בעל  ביתו 
הה"צ  לו  והשיב  קודש,  שבת  ביום  שיהיה  בנו  אצל 
מאסטראווצע, כיון שבש"ק זה שובת פה אדומו"ר הרה''צ 
ולך  הסנדקאות,  לקבל  רוצה  אינני  מקוזמיר,  מרדכי   ר' 
לכבד זאת לאדומו"ר ר' מרדכי מקוזמיר. האיש הנ"ל לא 
נתרצה לכך, והפציר מאד בהרה"צ מאסטראווצע שרק הוא 
יועיל  שלא  מאסטראווצע  הרה"צ  לו  ואמר  סנדק,  יהיה 
כלום בהפצרתו, ואך אם יכבד בסנדקאות לאדמו"ר הה"צ 
מקוזמיר, אז גם הוא יבוא על הברית מילה, ואם לאו, גם 
הוא לא יבוא לשם, ותוכל אתה בעצמך להיות סנדק לבנך. 
הלך  בהפצרותיו,  כלום  יועיל  שלא  ברית  הבעל  וכראות 
לכבד בסנדקאות לאדומו"ר מקוזמיר זצ"ל, ונענה אדמו"ר 
לבקשתו, והלך על הברית מילה, וגם הה"צ מאסטראווצע 
מקורביו  מילה, שאלו  הברית  אחר  מילה.  הברית  על  בא 

להה"צ
מאסטראווצע, למה סירב כל כך ולא רצה לקבל הסנדקאות 

רק שיכבדו להה"צ מקוזמיר בסנדקאות, והשיב בזה"ל:
צורה  בשבת  לו  יש  מקוזמיר  הה"צ  אדומו"ר  כי  שמעתי 
אמת  אם  בעצמי  לראות  ורציתי  בחול,  מצורתו  אחרת 
הדבר, וכעת שנזדמן לפניו שיש ברית מילה בשבת, ויש לי 
שעת הכושר להיות עמו בצוותא יחד בשב"ק, רציתי בכל 
צורתו  לראות  שאוכל  כדי  בסנדקאות,  שיכבדוהו  נפשי 
כי  וברור,  אמת  הדבר  כי  בעיני,  ראיתי  ועכשיו  בשבת. 
בחול.  לצורתו  דומה  ואינו  אש,  כלפיד  צורתו  בשבת 

והרה"ג מוואלבראם שליט"א היה אז באותו מעמד.

מתוך צוואת רבינו, _להד_ליק נר (שמן) בי"ג שבט, 
יום פטירת אמו ש_ל רבינו מרת ריק_ל בת ר' יעקב אריה _לייב



ווידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו  תחתיו וישב 
ומזה  מזה  אחד  בידיו  וחור תמכו   ואהרן  עליה 
אחד ויהי ידיו אמונה עד בא השמש ( י"ז - י"ב) 
ואיתא על זה בתנא דבי אליהו זוטא(פרק ט"ו) : 
אמר משה בדעתו, הואיל וישראל שרויין בצער, 
אף אני אהיה בצער, אשרי מי שמצער עצמו עם 
הרבים, נותנים לו שכר טוב מן השמים, וכן מובא 
כפי   , הציבור  עם  אדם  יצער  י"א  דף  בתענית 
שמצינו במשה רבינו שציער עצמו עם הציבור,,, 
וכל המצער עצמו עם הציבור זוכה בנחמת ציבור, 
עם  אצטער  אם   ? בי  מעיד  מי  אדם  יאמר  שמא 
הציבור או לא? אלא אבני ביתו של אדם וקורות 
מלאכי  אמרי,שני  שילא  בו,,,דבי  מעידים  ביתו  
ויש  עליו,,,  מעידין  הן  לאדם  לו  המלוין  השרת 
אומרים : איבריו של אדם מעידים בו, לא לחינם  
מכל הכיוונים מעידים על האדם היודע להצטער 
על בצער חבירו , ללמדנו כמה חשוב ויעיל להיות 
לעזר להשני בעת צרה, כשהוא צריך העזרה שלך, 
מספרים שאחד מהתלמידים של רבי יצחק הוטנר 
הבשורה  את  לו  והודיע  אליו  התקשר  זצ"ל 
בן  ומוצלחת  טובה  בשעה  לו  שנולד  המשמחת 
תגובה  שום  היתה  לא  לקו,  מעבר  אולם  זכר, 
ואפילו לא ברכת מזל טוב , רק בקשה להתקשר 
בעוד שעה, והנה כשהתקשר התלמיד שנית , מיד 
שבזמן  לו  והסביר  הוטנר,  יצחק  רבי  התנצל 
שהתקשר בפעם הראשונה לבשר לו על הבשורה 
המשמחת שנולד לו בן זכר, ישב אצלו איש חשוך 
בנים והתייעץ עמו בבעיה זו, והוא חשש שברכת 
רגישות  כחוסר  צוהל תשמע  בקול  טוב"  "מזל 
ולחוש  לחשוב  שותק,  שהוא  החליט  ולכן 

ברגשות היושב מולו
ואז נותנים לו שכר טוב מן השמים.

די וואך איז דער יוארצייט די מאמא פון רבינו
מרת מרת ריקל שפירא (בת ר' יעקב אריה לייב שפירא מקאוולא)

איינער פון די קינדער האט דער נאמען פון איר טאטא

נאך א מעלדונג וואס איז דאן געווען געדרוקט אינעם "מארגען זשורנאל" וועגן דעם 
בריוו פון רבי יעקב לייבעלע טריסקער זצ"ל:

קול קורא לכל חסידי טוריסק לעזרה!
ליביניו  ארי'  יעקב  ר'  אדמו"ר  רבי'ן  אונזער  פון  געשריי  רייסענדער  הארץ  דער 
טווערסקי שליט"א מיט זיין גאנצער פאמיליע האט דערגרייכט צו אונז. זיי געפינען 

זיך אין ראוונע אין גרויס נויטה, זיי בעטען שטיצע פון אונז אמגיכסטען.
מוצש"ק פ' עקב האבען מיר פעררופען א מאסענפערזאמלונג אין שול דחברה משניות 
טו"מ 136 לודלאוו סטריט ניו יארק. ביים מיטינג איז געזאמעלט געווארן 115 דאלער. 
אויך האט זיך געגרינדעט א קאמיטע צו בעזוכען אונזערע בעקאנטע חברים אים זיי 
געלד  טעלעגראפיש  שיקען  ווילען  מיר  הילפע.  צו  קומען  אמגיסטען  זאלען 
אמשנעלסטען. יעדען אבענד פון 7 ביז 10 זיצט א קאמיטע אין שול, קאלעקטען געלד 

ארויסצוהעלפען דעם צדיק הדור מיט זיין פאמיליע.
פריינדע, שטעלט זיך פאר ווער עס שטרעקט אויס צו אונז זיין האנד בעטען שטיצע 
פון אונז. דארום רופען מיר אלע זיינע בעקאנטע צום מיטינג וואס וועט שטאטפינדען 
אי"ה יום א' שופטים אין אבענד, און שול חברה משניות טוריסק, 136 לודלאוו סטריט. 
 17 יוסף ראטמאן,  ר'  זאל שיקען צום טרעזשורער  וויל שיקען פער פאסט  ווער עס 

רייוינגסאטן סט. אין גלאז סטאר.
בשם הקאמיטע, ר' ישראל קויפמאן, ר' יוסף ראטמאן טשערמאן, משה יוסף קאפלאן 

סעקרעטער.
 

בית המדרש 
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מביאים לכתובת
הרשומה למעלה

את הבקבוקים מביאים לאחת מנקודות האיסוף:
ירושלים-חגי 21 מאחורי השער

ביתר עלית-ברים 9/5  מאחורי הדלת

מאת המחנך ר' בעריש גוטשטיין 
פניני פרשת השבוע

"וואו! איזה דג ענק! אני חייבת לקנות אותו 
היהודייה  הגברת  קראה  השבת!"  לכבוד 
בהתרגשות למשרתת שליוותה אותה לכיכר 
מוקדם  לכאן  שהגענו  מזל  "איזה  השוק. 

השבוע".
יקר  היה  הוא  גדול  כה  היה  שהדג  כיוון 
מאוד, אבל היא יכלה בקלות להרשות זאת 
ומנהיג  ידוע  חכם  תלמיד  בעלה,  לעצמה. 

הקהילה, היה עשיר למדי.
היא עצמה הייתה אישה יוצאת דופן. כבת 
הרב  של  ונכדתו  מקונסטנטין  מאיר  לרב 
היטב  העריכה  היא  המהולל,  עמדין  יעקב 
את אווירת השבת המיוחדת. כשראתה את 
בסלה  עוצמה  ברוב  משתולל  שקנתה  הדג 
על  העולם  לבורא  בשמחה  הודתה  היא 
שאיפשר לה לפאר את שולחן השבת במעדן 

חגיגי כל-כך.
בחזית  מרכבה  עצרה  אחר-צהרים  באותו 
ביתם וממנה ירד איש בעל חזות מרשימה. 
מהופעתו  אך  הוא,  מי  ידע  לא  איש 
הוא  כי  היה  ברור  ומהליכותיו  החיצונית 
פניו  את  קידם  בעלה  אמיתי.  תורה  איש 
עמם  להישאר  והזמינו  ובכבוד  בברכה 

לשבת.
האורח, שבחר לא לגלות את זהותו, היה לא 
אחר מאשר הצדיק הרב יצחק מדרוהוביץ'. 
רבי יצחק אמנם נהנה בהחלט מבילוי השבת 
בחברת מארחו המלומד ומן האירוח הנדיב, 
העסיקה  ויום,  לילה  הזמן,  כל  במשך  אך 
שעליו  לכך  הסיבה  מהי  השאלה,  אותו 
שרשרת  זה.  בבית  השבת  את  לבלות 
את  לבלות  אותו  הביאה  מדהימה  אירועים 
ישנה  הנראה  וככל  מביתו,  הרחק  השבת 

משימה מיוחדת שעליו לבצע. אך מהי?
אחרי הסעודה השלישית פרש הרב הקדוש 
לחדרו כדי לנוח קמעה, אך התחושה שיש 

לו משימה אותה לא הצליח להגשים לא 

סיפות _לשבת

אידיש ווארט

לעשות שאלת  הוא החליט  מנוח.  לו  נתנה 
התרכז  משכבו,  על  עלה  בטרם  חלום. 
מבקש  "אני  בשאלתו:  והתמקד  בקפידה 
לעיר  נשלחתי  מדוע  לי  יספרו  שהשמים 
הזאת. היכן הם ניצוצות הקדושה הנסתרים 
שאותם אני אמור לרומם? מה עליי להשיג 

כאן?"
כשהתעורר משנתו הוא קיבל את התשובה. 
לו  נאמר  כאן,  מיוחדת  משימה  כל  לך  אין 
שעליך  מחלוקת  שום  לא  ואף  בשנתו, 
ליישב. אבל ביום שישי בבוקר בעלת הבית 
קנתה דג גדול לכבוד השבת ובדרכה הביתה 
מן השוק היא התפללה: "בורא העולם! נתת 
לי את הדג המדהים הזה לכבוד שבת קודש. 
שיוכל  חכם  תלמיד  אורח  לביתי  זמן  אנא, 
משמים  "נקראת"  וכך  זה".  מדג  להינות 

להגיע לכאן לשבת.
אחרי ההבדלה וסעודת "מלווה מלכה" נפרד 
ובניו  המארח  ממארחיו.  לשלום  יצחק  רבי 
 – הרבה  להפתעתם  למרכבתו.  ליווהו 
המכובד  אורחם   – המקובל  לנוהג  ובניגוד 
למארחת  גם  שיקראו  ממנו  ביקש  והצדיק 

להיפרד ממנו לשלום.
"אנא,  לה:  אמר  הוא  המארחת,  כשהגיעה 
רבנית, היזהרי בתפילותייך. הייתי במרחק 
רב מכאן אך בגלל תפילתך אתמול נאלצתי 
כדי לבלות  כל המרחק עד הנה  לנסוע את 
את השבת עם משפחתך. אנא אל תעשי זאת 

שוב!"
 (הרב מאיר מקונסטנטין היה בנו של הרב 
בתחום  מוביל  סמכא  בר  עמדין,  יעקב 
אשכנזי,  הירש  צבי  הרב  של  בנו  הרבני, 
היה  מדרוהוביץ'  יצחק  הרב  צבי".  "החכם 
רבי  של  ואביו  בדורו  המקובלים  מגדולי 
של  חשוב  תלמיד  מזלוטשוב,  מיכל  יחיאל 
אל  הלך  שלראשונה  טוב,  שם  הבעל 

הבעש"ט כילד קטן, יחד עם אביו

 
 תולדות הרה"ק רבי מרדכי מקאזמיר זי"ע –ולת מרדכי גד
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, כזו וכלימה בושה לידי אותי הבאת למה ע''רבש: ל"בזה ת"השי לפני ומתפלל
 זה ידי על וגם, כזה פסק לו יהיה כך כל לי שהטיב זאב מרדכי' ר האיש זה כי

 שמע ת"והשי. לאשתו שלימה רפואה ושלח ורחם חוס, גדול השם חילול יהיה
 .בזה הטבע מדרך חוץ נס לה היה כי אמרו והדאקטורים, ונתרפאה, לתפילתו

 

 קטן שבהם יכול להחיות מתים

 עובדא הוה הבדידי כי ,מפאמפאל י"נ יעקיל' הר החסיד לי רסיפ )מח 
 לרופאים ונסע ,רב זמן ל"ר שנחלה

 ,שונות רפואות לו ונתנו ,שונים
 שכחותיו עד ,כלום הועילו ולא

 לטעום יכול ההי ולא ,אותו עזבו
 היותר לדאקטוירים ונסע .כלל

 אחרי לו ואמרו ,בסביבותיו גדולים
 אין כי ,אבריו בכל היטב בדיקה

 לו יש כי ,למכתו תרופה להם
 ולכן ,ל"ר )ראק( הסרטן מחלת

 ושיעשו ,לווארשא ליסע עוד ינסה
 ואולי )עראציעפא( ניתוח שם לו

 .ויתרפא בהניתוח יצליחו

 נתמרמר ,כך וכששמע 
 ,לעשות מה יודע ההי ולא ,מאוד

 לא אבל ,לווארשא ליסע והוכרח
 אף ,לווארשא לרבו ליסע יכול ההי

 תיוכוחו אבל ,ברגליו עוד שהלך
' והר ,יןבלובל דר ל"ז מ"הר צ"הה ראדומו" ההי ואז ,עמו אשתו ונסעה .עזבוהו
 ,לובלין דרך יסעו יכ לאשתו ואמר ,קדשו בצל מהמסתופפים ההי ל"הנ יעקילי
 .עשו וכן ,צערם לפניו לשפוך ז"ל צ"להה ושילכו

 לו אמרו אשר לפניו זוגתו פרהיוס ,בפתקא ל"ז צ"להה ונכנס 
 ,ואמר ,ניתוח לו לעשות לווארשא ליסע ושמוכרח ,מחלתו סיבת הדאקטורים

 
 בית המדרש הגדול בקאזמיר

 
 בנין הבית המדרש כהיום
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