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ויקח משה את עצמות יוסף )יג, יט(
אדזיוואל  אב"ד  ז"ל,  ]לובעלסקי[  וואלף  זאב  רבי  הגה"ח  מפי  שמעתי 
]הסמוך לפשיסחא[, שהיה נקרא 'רבי וואלף ווארקער', שכאשר שבת פעם 

בביאלא אצל זקני ]הקדוש מרן הרבי ר' בעריש מביאלא[ זצוקללה"ה זי"ע 
בשבת שירה, שמע ממנו ביושבו אצל השולחן בסעודת שבת, שהיה מרבה 
לאותם שמשתדלים  רק  מיוחד  'רבי'  התואר  ראיות ששם  ולהביא  לדבר 
שאמר,  ובזכרונו  הזה,  לעולם  וברכה  טובה  שפע  שישפיע  עליון  בחסד 
שלכן היה רבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, נקרא 'רבי', לפי שמצינו )ע"ז יא.( 
שלא פסקו מעל שולחנו לא צנון ולא חזרת לא בימות החמה ולא בימות 
בשעת  קד:(  )כתובות  בגמרא  איתא  שהרי  ביאור,  צריך  ולכאורה  הגשמים, 
פטירתו זקף עשר אצבעותיו כלפי מעלה ואמר גלוי וידוע לפניך שיגעתי 
קטנה,  באצבע  אפילו  הזה  מהעולם  נהניתי  ולא  בתורה  אצבעותי  בעשר 
א"כ מה הגדלות שלא פסק מעל שולחנו לא צנון ולא חזרת, אחרי שלא 
נהנה מזה כלל, אלא כי כל כוונתו במה שהיה מתנהג בהרחבה היה לצורך 

העולם, להראות שעמך ישראל צריכים פרנסה בריוח.
העולם  אצל  תוארו  נשאר  זצוקללה"ה  מלובלין  שהחוזה  עוד  ואמר 
בשם 'רבי', שכשמזכירים את שמו אומרים תמיד 'הרבי מלובלין', מפני 
שהיה אוחז בשיטה זו, שהעניות מעבירה את האדם על דעתו ועל דעת 
ואילו  פרנסה בהרחבה,  על  והשתדל תמיד בתפילתו  )עירובין מא:(,  קונו 
המגיד מקאזניץ מפני שהיה מתנגד לשיטה זו, והחזיק בשיטה של יאה 
עניותא לישראל )חגיגה ט:(, ולא השתדל להיטיב המצה בענין הפרנסה, 

נשאר אצל העולם בתואר 'המגיד מקאזניץ'.
ובזה ביאר הכתוב 'ויקח משה את עצמות יוסף', היינו שלקח טבע ומדתו 
ו(  מב,  )בראשית  אצלו  שנאמר  כמו  פרנסה,  משפיע  שהיה  הצדיק  יוסף  של 
)שם  יוסף את אביו ואת אחיו  ויכלכל  ויוסף הוא המשביר לכל עם הארץ, 
מז, יב(, כך גם משה רבינו ע"ה השפיע פרנסה, שהרי המן היה בשביל משה 

)תענית ט.(, ולכן נשאר תוארו רבן של ישראל להיות נקרא בתואר 'רבינו'.

)הרה"צ רבי מנחם מענדל לנדא זצ"ל מביאלא, שמש ומגן עמ' טז, ומסיים 
ש'היה אז באותה שבת 'עולם' גדול, והיה שולחן ארוך מרוב המסובים שהיו 
שם, ובין המסובים היה זקן נכבד אחד, הרה"ח ר' זאלקינד ז"ל מלאדז, שהסב 
ולא היה במציאות שישמע את דברי  זצ"ל,  זקיני  על השולחן רחוק מכסא 
התורה היוצאים מפי הרבי, והיה הדרך בביאלא, כאשר היו שותים 'לחיים', 
היו האנשים הקרובים שראו את פני הרבי אומרים לו לחיים פנים אל פנים, 
והרחוקים ממנו היו שולחים 'לחיים' ע"י המשמש בקודש שהיה מכריז פלוני 
ופלוני מעיר פלונית אומרים לחיים, אבל הפעם נשתנה הדבר, שתיכף כאשר 
כילה הרבי את הדברים הנזכרים נעמד פתאום הזקן הזה ר' זאלקינד וצעק 
בקול רם: 'לחיים רבי' ! ונכנסו הדברים ללבו הקדוש והטהור כמטרה לחץ, 
והראה פנים שוחקות ומצהיבות, כאילו היה חושב אז הלואי שכן יהי רצון, כן 

שמעתי מפי רבי זאב וואלף אב"ד אדזיוואל'.
ויש להשוות עם המובא בס' מכלל מציון עמ' כד, 'שמענו מכ"ק אדמו"ר מביאלא 
נאמרו  למה  בהקשר  ידוע  שלא  הגם  רבי',  שהוא  עצמו  על  שאמר  זצללה"ה 
הדברים, הנה זה היה דרכו והילוכו בקודש להשפיע שפע והרחבה גדולה כידוע(

אשר  ה'  ישועת  את  וראו  התיצבו  תיראו  אל  העם  אל  משה  ויאמר 
יעשה לכם היום )יד, יג(

יש לפרש כי עדת ישראל חשבו בלבם, אם אמנם אנחנו מוכנים למסור 

נפשינו על קדושת ה', עם כל זה המצוה היא רק )ויקרא כב, לב( ונקדשתי 
אבל  העולם,  לעיני  ה'  קידוש  מזה  יצמח  אם  היינו  ישראל,  בני  בתוך 
עכשיו אם נשליך עצמינו לתוך הים כמצות ה', הרי יאמרו מבלתי יכולת 
ה' להצילם ולהביאם אל הארץ אשר נשבע להם ]הטביעם בים[, 'ויאמר 
משה התיצבו וראו את ישועת ה' אשר יעשה לכם היום' – עוד מעט תראו 
איך יצמח מזה קידוש ה' וכבוד שמים.                  )תפארת שמואל סוף אות ו(

ויאמר אם שמע תשמע לקול ה' אלקיך וגו' כל המחלה אשר שמתי 
במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך )טו, כו(

הקושיא  על  בקדשו  דיבר  זי"ע  זצללה"ה  הזקן[  ]הרבי  אאמו"ר  כ"ק 
לי,  למה  רפואה  שם  שלא  מאחר  קא.(  ])סנהדרין  זה  בפסוק  המפורסמת 
וביאר[ כאשר נודע מאמר חז"ל )זוה"ק ח"ב לו.( שכל המכות במצרים היו 
היינו  לישראל,  ורפוא  למצרים  נגוף  כב(,  יט,  )ישעיה  ורפוא  נגוף  בבחינת 
שישראל עדת עם קודש בראותם המכות הגדולות במצרים ראו בחוש 
ובורא  ומיוחד  היחיד  שהוא  השי"ת,  גדלות  פקוחות  ובעינים  השכל 
העולם כולו, וכמו שכתוב )שמות י, ב( ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את 
אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם וע"י זה וידעתם 
כי אני ה', וכוונת השי"ת היתה לזה, להודיע לישראל גדלותו ית"ש, ורק 
לפי שהיו גסי החומר מסבלות מצרים וממ"ט שערי טומאה רח"ל, והיה 
צריך להתיש כח החומר שלהם, היתה הידיעה מוכרחת לבוא ע"י הכאת 
מצרים, כמאמר חז"ל )ברכות נט.( לא נבראו רעמים אלא לפשט עקמומיות 
הקדושות  וההשגות  הגדולות  הראיות  רואים  שהיו  אחרי  אבל  שבלב, 
)מכילתא  ז"ל  כמאמרם   - סוף  ים  בקריעת  ואח"כ  מצרים,  יציאת  בעת 
בשלח ג( והובא ברש"י ז"ל )טו, ב( ראתה שפחה על הים יותר ממה שראה 

לידיעת  לבוא  עוד  נצרכים  יהיו  שלא  הקב"ה  להם  הבטיח   - יחזקאל 
'תשמע  כאשר  שאמר,  הוא  וזה  כאלה,  ומכות  סיבות  ע"י  ב"ה  הבורא 
לקול ה' אלקיך והישר בעיניו תעשה וגו'', אז 'כל המחלה אשר שמתי 
במצרים לא אשים עליך', כלומר בשבילך, למען תבוא לידיעת ה', שלא 
אהיה צריך להכות כל חי למען להראותך כי אני ה', אלא תבין בעצמך, 
מעצמך  ותדע  תבין  השמים  צבא  וכל  והארץ  השמים  תראה  כאשר 
כי אראה שמיך  ח, ד(  )תהלים  ורוממותי, כמאמר דוד המלך ע"ה  גדלותי 
י(,  )שם,  וגו' מה אדיר שמך בכל הארץ  וכוכבים  ירח  מעשה אצבעותיך 
הוא עיקר הרפואה שלך,  היינו שזה  רופאך',   – ה'  אני  'כי  ותדע  ותבין 

להבין ולהשכיל כי אני ה', ע"כ דה"ק.
ב,  אות  פסח  אחר  – שבת  תזריע  פר'  ג,  אות  זו  פרשה  ישראל  )ישמח 
עיין שם מה שהוסיף בביאור הדברים, וראה גם בקצרה פר' יתרו אות ו, 
'המכות של מצרים היו בבחינת נגוף למצרים ורפוא לישראל, היינו למען 
בורא  ולאמונה שלימה שיש  ה'  ידיעת  לתכלית  קודש  זרע  העם  יבואו 
לנפש הישראלי, כמו שנאמר  ומרפא  היא ארוכה  זו  וידיעה  ב"ה,  עולם 

'כי אני ה' – רופאך', ידיעת אני ה' היא רפאות תעלה לנפש הישראלי'(

ויקראו בית ישראל את שמו מן והוא כזרע גד לבן )טז, לא(
ראשי תיבות כ'זרע ג'ד ל'בן בגימטריא 'גן', וסופי תיבות אותיות 'עדן', 

להורות כי הרגישו במן טעם גן עדן.
)כ"ק מרן אדמו"ר בעל אמונת משה זצללה"ה זי"ע ברשימות כתי"ק(

~ גליון זה מוקדש ~

במדרש )ש"ר כג, א( אז ישיר משה )טו, א( הדא הוא דכתיב )תהלים צג, ב( נכון 
כסאך מאז מעולם אתה, אמר רבי ברכיה בשם רבי אבהו אעפ"י שמעולם 
נודעת בעולמך עד שאמרו בניך שירה, לכך  ולא  אתה לא נתיישב כסאך 
יציאת מצרים עד  נסי  כל  ביאור, למה אחר  וצריך  נכון כסאך מאז.  נאמר 
שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקב"ה וגאלם, ואחרי התגלות קריעת 
הנביאים  שאר  וכל  יחזקאל  ראה  שלא  מה  שפחה  ראתה  שאז  סוף,  ים 
)מכילתא בשלח ג(, עדיין לא נודע השי"ת בעולמו, ורק על ידי שאמרו ישראל 

שירה נתיישב כסאו ונודע בעולמו.
אמנם הענין הוא כפי מה שאמרו במדרש תהלים )תהלים כב( על הכתוב 
שישראל  וקילוס  קילוס  כל  ישראל,  תהלות  יושב  קדוש  ואתה  ד(  )שם, 

מעלת  גדלה  במה  יפלא,  זה  וגם  ביניהם,  יושב  כבודו  להקב"ה  מקלסין 
יותר  ידה  על  נמשכת  השכינה  השראת  שתהיה  כך  כל  ישראל  תהלות 

משאר כל התורה והמצוות שישראל עושין עד כדי מסירות נפש.
אכן המכוון כפי המבואר בליקוטי תורה מקדושת הרב זצללה"ה זי"ע )פר' 
קדושים ד"ה וכי( כי בעצם כל ההודאה וההילול שאנו מהללים את השי"ת צריך 

להבין לאיזה ענין הוא, הלא הוא ית' מרומם על כל ברכה ותהלה )נחמיה ט, ה(, 
ולך דומיה תהלה )תהלים סה, ב(, ]"דער גרעסטע שבח איז שווייגן"[, רק הענין, 
העולמות,  כל  התהוות  מגדר  לגמרי  ונבדל  ומתנשא  רם  ית'  שהוא  מאחר 
והשפעת  אורו  גילוי  להמשיך  כדי  לכן  דרגין,  כל  סוף  עד  דרגין  כל  מריש 
מדותיו ית' בתחתונים משבחים ומהללים אותו במדות אלו, להמשיכם בכח 
זה אל הגילוי, וזהו פי' הכתוב ואתה קדוש יושב תהלות ישראל, ר"ל בעצם 
הוא ית' קדוש ומובדל מכל העולמות, וכל מה שנמשך להיות יושב ונשפל 
למטה, כמו היושב על הכסא שמשפיל קומתו, הוא רק ע"י תהלות ישראל, 

שע"י ההילול והשבח גורמים הגילוי וההמשכה למטה, עכת"ד הק'.
ונודע כי בפעם סיפרו בפני הרב זצלל"ה אודות הבעש"ט הק' זצללה"ה 
זי"ע שהיה דרכו לכתת רגליו מעיר לעיר לחזק ולרומם רוחם של ישראל, 
מחייתם  כיצד  ושואלם  העם  פשוטי  של  וטובתם  בשלומם  דורש  והיה 
ופרנסתם, ]"ווי גייט עס אין לעבן און פרנסה"[, ובדרך כלל היו משיבים לו, 
]"ברוך ה' ס'גייט  כדרכם של ישראל, בצירוף דברי שבח והודאה להשי"ת, 
גוט, בעזרת ה' זאל ווייטער גיין ווי ס'דארף צו זיין" וכיוצא[, אמנם פעם אחת 
בבואו לאיזה עיר ושאל לשלומם השיבו לו כדרך הגויים בתודה על היותו 
זיך אינטרעסירן"[, אך לא הודו להשי"ת  ]"א דאנק פאר'ן  דורש בשלומם, 
בדבריהם, אמר להם הבעש"ט בלשון קדשו "פארוואס נעמט איר צו דעם 
אייבערשטער זיין פרנסה, וואס הונגערט איר אויס דעם כביכול, ער קען דאך 
אוועק גיין פון דער וועלט", וכששמע זאת הרב זצללה"ה אמר בקדושתו, 
הרי כך אמר דוד המלך ע"ה, ואתה קדוש יושב תהלות ישראל, "דו הייליגער 
באשעפער, אויף וואס פאר א פרנסה זיצסטו כביכול, תהלות ישראל, אויף 
די שבחים וואס אידן לויבן דיר", כי ע"י ההילול והשבח מישראל ממשיכים 

שכינתו ית' בתחתונים, ובלאו הכי שכינתו מסולקת חלילה מן העולם.
וזהו שאמרו חז"ל 'אעפ"י שמעולם אתה לא נתיישב כסאך ולא נודעת 
מלכות  המשכת  גילוי  עיקר  אין  כי  שירה',  בניך  שאמרו  עד  בעולמך 
ידי הנסים והנפלאות מחוץ לטבע שפועל השי"ת  שמים בעולם הזה על 
דלתתא  באתערותא  נתעוררו  שישראל  במה  אלא  דלעילא,  באתערותא 
לומר שירה לפניו, בכח זה הוא ית' נמשך ונגלה למטה, וכן בכל דור ודור ע"י 
כל קילוס וקילוס שישראל מקלסין אותו כבודו יושב ביניהם, שממשיכים 

בזה השראת השכינה בעולם.
יעקב  כדרכו של  בפינו,  להיות תמיד שם שמים שגור  גדול  לימוד  וזה 
אבינו ע"ה שהיה מזכיר תמיד שמו של הקב"ה, ולא כעשו )עי' ב"ר סה, יט(, 
וכמו שדיבר מזה בשל"ה הק' )שער האותיות אות א סי' מו, פר' בהעלותך אות יב( על 
הכתוב )במדבר ט, כ( על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו, שבכל פעולה או תנועה 
ית' בכל עת הלל  לו  וכן לתת  עיין שם,  יש להזכיר שם שמים,  שעושים 

והודאה על כל הטוב והחסד אשר גמלנו בגשמיות וברוחניות.
ומה גם בשבת קודש, וביחוד שבת זו המכונה שבת שירה )לבוש או"ח תרפה, 
ולומר שירה להשי"ת, שכן במשך  סיוע לאדם להלל  א(, הנה השבת היא 

ימות החול האדם נפגם ונתלכלך עד שהחומר הגס מונע ממנו להודות לה' 

לשמו ולזכרו הטהור של רבינו האלקי, מאור הגולה, עמוד היראה והענוה
כבוד קדושת מרן אדמו"ר הגאון הקדוש השרף רבי יחיאל

הרבי הזקן מאלכסנדר זצוקללה"ה זי"ע
בן כ"ק מרן אדמו"ר הרבי ר' שרגא פייבל מגריצא זצוקללה"ה זי"ע 

נסתלק י"ד שבט, שנת תרנ"ד, ומנוחתו כבוד באלכסנדר



הילולא דרבי

כל הזכויות שמורות ואיסור השגת גבול 
לקבלת הגליון, וכן להשתתפות בהוצאות לזיכוי הרבים, או להערות והארות יש לפנות אל העורך:
הר"ר יצחק מנחם גוטמן הי"ו  •  כתובת דוא"ל: alexander@thejnet.com  •  פקס: 718.871.9807

אמרי קודש / המשך
כראוי, אמנם קדושת השבת מסייעת להתיש החומר ולומר לפניו שירה 
כיאות, כדברת קדושת מרן אדמו"ר בעל ישמח ישראל זצללה"ה זי"ע 
)פר' כי תשא אות ג( על מה שאנו אומרים )ברכת יוצר של שבת( ויום השביעי 

משבח ואומר מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לה', שהשבת קודש 
מטיב את איברי האדם שלא ישתוקקו ויכספו לשום דבר בעולם, רק 
אין  מלוכלכים  אדם  של  שאיבריו  זמן  שכל  ב"ה,  הבורא  רצון  לעשות 
לבו משתוקק לטוב, ויום השבת מטיב ומשבח את האדם ]"ס'בעסערט 

אויס דער מענטש"[ עד שרואה ואומר טוב להודות לה'.
ובאתערותא דלתתא שמתעוררים להודות ולהלל לפניו על כל הטוב 
והחסד מעוררים אתערותא דלעילא שיוסיף לעשות עמנו רק טוב וחסד, 
וממשיכים שפע קודש בבני חיי ומזוני וכל טוב, עדי נזכה מכח השירה 
לשירה העשירית לעתיד לבוא )עי' תנחומא בשלח י(, כמבואר בזוה"ק )ח"ב נד:( 
ויאמרו לאמור )טו, א( לאמור בגלותא לאמור בפורקנא, ונודה לפניו שיר 
חדש על גאולתינו ועל פדות נפשינו ב"ב, אמן כן יהי רצון.      ]ס"א תשפ"ב[

כ"ק מרן אדמו"ר הרבי הזקן השרף זיע"א / י"ד שבט תרנ"ד
על גודל מדריגת יראתו הנפלאה

ידענו מאבותינו שזו היתה מדריגת כ"ק אא"ז מרן הסבא קדישא השרף זצללה"ה זי"ע, שהיה מחזיק עצמו לגרוע שבגרועים... ועקב 
— ומה גם כי נודע שהיה ממאס כסף וממון בתכלית, והגידו רז"ל )מכילתא דרשב"י פר'  ענוה יראת ה', שהיה בו מעלת היראה עד להפליא 
יתרו, מדרש אגור פרשה יג( יראת ה' טהורה )תהלים יט, י( אימתי היא טהורה כשאדם מטהר עצמו מאהבת כסף וזהב, ע"כ היתה בו היראה — עד 

כי מגודל יראתו היה משפיע יראה גם על אחרים, כמו שאמר הרה"ק מסאדיגורא זצללה"ה זי"ע שלא היה יכול להביט בפניו מפני גודל 
היראת שמים שהיה בו, וכן סיפר הרבי מוהר"י מגור זצללה"ה זי"ע בשם אביו ששמע מאביו הרה"ק בעל שפת אמת זצללה"ה זי"ע כי 
כאשר נפגש פעם עם רבינו הקדוש ביער, נפל עליו חיל ורעדה מפחד הדר גאונו, עד כי לא היה יכול לעמוד על עמדו והוכרח לאחוז באילן 
הסמוך, מחמת גודל היראה שנפל עליו בהסתכלו על צורת פני קדשו.         ]אמרי מנחם, י"ד שבט אות ה, עיין שם גם אות ב, וראה להלן מקור הדברים[

רבינו הקדוש הנ"ל היתה עבודתו הקדושה ביראת שמים אין לשער ואין לספר... ומצורתו הק' היינו יכולים לשאוב מלא דליות עם 
יראת שמים. מה נאמר ומה נדבר, מי יוכל למלל גודל עבודתו הק' בתורה ותפילה. מעיד אני עלי שמים וארץ שכאשר באתי לבית רבינו 

הק' היה נדמה לי כאילו כל הכתלים וכל החלונות מלאים יראת שמים וכולם צועקים בהתלהבות לכו עבדו את ה'.
]הגה"ח ר' עזריאל חיים זאמלונג ז"ל, אב"ד אשעצק, עשר זכיות מערכה ח אות ב[

'מאימתי' קורין את שמע
תחילת נשיאותו של רבינו הזקן, אחרי הסתלקות כ"ק מרן הרבי 
אז  כיהן  שם  בפילץ,  היתה  תרל"ו,  בשנת  זי"ע  זצללה"ה  מביאלא 
שיוכל  ידים  רחב  המדרש  בית  שם  היה  ולא  היות  אולם  ברבנות, 
בית  לרכוש  לחפש  החסידים  החלו  החסידים,  אלפי  את  לקלוט 
של  הגדול  מדרשו  בית  את  לקנות  הצעה  והועלתה  גדול,  מדרש 
]ממלא  זי"ע,  זצללה"ה  מאלכסנדר  הכהן  העניך  חנוך  ר'  הרה"ק 
בהנהגת  זי"ע  זצללה"ה  הרי"ם  חידושי  בעל  הרה"ק  של  מקומו 
עדת חסידי קאצק וגור[, שנפטר בשנת תר"ל. עם פטירתו, כאשר 
את מקומו מילא הרה"ק בעל שפת אמת זצללה"ה זי"ע בעיר גור, 
וחדלו ארחות החסידים בעיר אלכסנדר, נשארה חצרו ובית מדרשו 
פנויים, ועמדו למכירה ביד בנו הרה"ח המפו' ר' יחיאל פישל זצ"ל.

שמעתי מידידנו הרה"ח ר' אברהם יוסף פישער ז"ל מאלכסנדר 
קונים  הרבה  היו  זצללה"ה  העניך  רבי  של  מדרשו  ובית  שלחצירו 
כשבאו  רק  למכור.  רצה  לא  זצ"ל  פישל  ר'  אבל  לקנותם,  שרצו 
החסידים וביקשו לקנותם עבור מרן אדמו"ר הזקן הרבי ר' יחיאל 

זצללה"ה זי"ע אמר ר' פישל ז"ל שעבורו הוא מרוצה למכור.
את הסיבה לכך נימק בספרו שבצעירותו התגורר בכפר מאליניץ 
הזקן  גם מרן הרבי  זמן התגורר  הסמוך לפשיסחא, כאשר באותו 
)דוכלאניר(  ר' דוד  זצ"ל בפשיסחא, בשל היותו חתנו של הרה"ח 
יומא  שבט,  כ"ב  כשהגיע  פעם  מפשיסחא.  ז"ל  ]יאזעפאווסקי[ 
דהילולא של הרה"ק הרבי מקאצק זצללה"ה זי"ע, הלך ל'שטיבל' 
ביתו  ליד  עבר  ההילולא,  בסעודת  להשתתף  קאצק  חסידי  של 
ואומר  בתחילתו  ברכות  מסכת  לומד  אותו  ושמע  הזקן  הרבי  של 
בהתלהבות ]את פירושו הנודע של הרה"ק הרבי ר' זושא זצללה"ה 
זי"ע[ 'מאימתי' – מתוך אימה ופחד, 'קורין את שמע', וכך חזר על 
הדברים פעמים רבות. כשחזר מהסעודה באמצע הלילה חזר ועבר 
שוב סמוך לביתו הק', וכשהציץ מבעד לחלון ראה שרגליו נתונות 
בספל מים ועדיין לומד ואומר בהתלהבות 'מאימתי' – מתוך אימה 
ופחד 'קורין את שמע'. וסיים שבשבילו הוא מוכן למכור את חצירו 

ובית מדרשו של אביו הקדוש.
]הרה"ח ר' מנחם בנימין גלברג ז"ל, זכרון דברים עמ' יג אות ט, מפי ר' 

אברהם יוסף ז"ל ששמע בעצמו מפי  ר' פישל זצ"ל.
בן  ז"ל,  בורנשטיין  ישראל  אהרן  הרב  שמספר  למה  בזה  לציין  יש 
מראה  בס'  זי"ע,  זצללה"ה  מסוכטשוב  משמואל  שם  בעל  הרה"ק 
הדשא עמ' עו, שבין המבקשים לרכוש את ביתו ובית מדרשו של רבי 
ה'אבני  בשביל  לקנותם  שביקשו  סוכטשוב,  חסידי  היו  זצ"ל  העניך 
נזר' זצללה"ה זי"ע שיעבור לשם ויכהן כממלא מקומו של רבי העניך 

באלכסנדר וגם כרב העיר, אבל ר' פישל ז"ל סירב למכור להם[

ירא מהביט
זצללה"ה  שמעתי שכ"ק מרן אדמו"ר הזקן השרף מאלכסנדר 
אברהם  ר'  הרבי  המפורסם  הרה"ק  אצל  פעמים  כמה  ביקר  זי"ע 
יעקב מסאדיגורא זצללה"ה זי"ע, בלוית בנו כ"ק מרן אדמו"ר הרבי 
בעל ישמח ישראל זצללה"ה זי"ע, ואיש אחד מאנ"ש, איש נכבד 
למרות  זצ"ל,  ענגלארד  שבתי  רבי  ושמו  לאדז,  בעיר  שגר  מאוד 

אצל  לפעם  מפעם  לבקר  רגיל  ג"כ  היה  אלכסנדר  מחסידי  שהיה 
הרבי מסאדיגורא.

ר' שבתי לסאדיגורא, וכשנכנס להרבי סיפר לו  פעם אחת בא 
הרבי בזה הלשון: "אייער אלכסנדר רבי איז די צייטן דא געוועהזין 
פונעם  פנים  אין  קוקן  געקענט  נישט  האב  איך  און  זוהן,  זיין  מיט 
רבי'ן צוליב זיין גרויס יראת שמים, און דער זוהן זיינער איז פון קאפ 

ביז פיס און פון פיס ביז קאפ בלויז קאפ" !!
של  מאורן  בס'  זי"ע,  זצללה"ה  משה  אמונת  בעל  אדמו"ר  מרן  ]כ"ק 
ישראל, ליקוטים אות רמד, וכן הובא בשמו הק' בתפארת רבותינו עמ' נג.

זי"ע  כמו כן הביא מה שסיפר הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין זצללה"ה 
על  פעם  אותו  שאל  אחד  שאיש  מסאדיגורא,  הרה"ק  מדודו  ששמע 

מהותו של הרבי מאלכסנדר, והשיב לו: "ער איז דאך א שרף" ![

חיל ורעדה
סיפר לי איש חסיד, שפעם אחת בלילה פתח את הפתח מבית 
וראה איך שהסתובב הלוך  ליכנס,  כי רצה  זצ"ל,  אדמו"ר הקדוש 
ושוב כשהוא מעשן ה"לולקע-ציבעך" והבית מלא עשן, וכשהביט 
רגעים לא  וכמה  נפל ארצה,  ואימה  בצורתו הקדושה, מרוב פחד 
ולא  כלל,  ולא שמע  ואדמו"ר הק' לא ראה אותו  יכול לקום,  היה 

נכנס מגודל הפחד.             
]הגה"ח ר' מנשה פריימאן ז"ל, תפארת ישראל אות קכח[

שח הרה"ח הישיש ר' משה בוים ז"ל: הפחד מרבינו הק' הרבי 
הזקן מאלכסנדר זי"ע היה עד למאוד, שכן תמיד שרה עליו פחד 
להסתיר  היה  רגיל  הטהור  בשולחנו  ישב  כאשר  ומוראו.  השי"ת 
את פניו הקדושות בידו, וברגע שהיה מסיר את ידו, היו האברכים 

שעמדו על החלונות שמסביב נופלים וקופצים ארצה מרוב פחד.
         ]קונטרס מכבשונה של פשיסחא עמ' מא, הובא במאורי ישראל[

יחיאל  משה  רבי  הרה"ק  נסתלק  כאשר  תשל"א,  שבט  בר"ח 
מגור  ישראל  בית  בעל  הרה"ק  הגיע  זי"ע,  זצללה"ה  מאוז'רוב 
מכן  ולאחר  הלוייתו,  במסע  להשתתף  ברק,  לבני  זי"ע,  זצללה"ה 
עלה לבקר את הרה"ח ר' משה בוים ז"ל. כשנכנס אל ביתו ראה שם 
נר נשמה דולק, ושאלו עבור מה הנר, השיב ר' משה כי אתמול היה 

יומא דהילולא של רבינו ה'ישמח ישראל' זצללה"ה זי"ע.
הק'  ואביו  ישראל'  ה'ישמח  על  שיחתם  נסובה  כך  בעקבות 
הרבי  של  ויראתו  קדושתו  גודל  את  הזכיר  משה  ור'  הזקן,  רבינו 
הזקן, ושהיה מטיל פחד על הסובבים אותו. נענה הרבי מגור ואמר: 
וואונדער", ותיכף סיפר: שמעתי מאבי ז"ל  "ס'איז מיר נישט קיין 
אמת'[  ]ה'שפת  ז"ל  הק'  אביו  עם  פעם  שהלך  אמת[  אמרי  ]בעל 
ז"ל  אבי  ואמר  מאלכסנדר,  הרבי  עם  שם  ונפגש  ביער,  לטייל 
חיל  אחזתו  יחיאל  רבי  של  קדשו  פני  תואר  את  אביו  שכשראה 
ידיו בעץ סמוך  ורעדה, עד כדי כך שהוכרח להחזיק עצמו בשתי 

על מנת להירגע ולא ליפול מרוב פחד !
וראו  ר' משה,  באותו ערב, הזדמנו שנים מאנ"ש שי' לביתו של 
שהוא נסער ונרעש, וכששאלוהו לפשר הענין ענה שהיום ביקר אצלו 

הרבי מגור ושמע ממנו מעשה נורא, וסיפר להם דברים כהוייתן.
עוד באותו ערב, כשהוא מלא התרגשות, חזר אחד מהשומעים 
לבית המדרש וסיפר זאת לכ"ק מרן אדמו"ר זצללה"ה זי"ע, והוא הק' 
עלה וסיפר זאת לאביו כ"ק מרן אדמו"ר בעל אמונת משה זצללה"ה 
זי"ע, ולמחרת הלכו יחדיו, ה'אמונת משה' ומרן זצ"ל, לביתו של ר' 

משה ברחוב רבי עקיבא, לשמוע את המעשה מכלי ראשון.
ז"ל שהיה אחד מהשנים,  לנציצקי  דוד  ר'  ]מכתבי הרה"ח 
והיה זה שסיפר זאת למרן זצ"ל, ומפי עד השמיעה הנוסף[

יראה ופחד
הירבה  ז"ל  שזקינו  שליט"א  גרליץ  אלימלך  ר'  הרה"ח  סיפר 
לפניו  עובר  היה  תמיד  אך  זי"ע,  זצללה"ה  הזקן  לרבינו  בנסיעות 
ביראה ופחד, ומעולם לא זכר לבקש על בנותיו הבוגרות הצריכות 
להינשא ולרש אין כל. לא הועילו הפצרות זוגתו, עד אשר באחת 
כן  אם  אלא  אופן,  בשום  ליסע  מניחתו  שאינה  אמרה  הפעמים 

יבטיח בהן צדקו שיעתיר עבור נישואי צאצאיו.
בלית ברירה הודיע בנקיטת חפץ שאכן כך יעשה, אולם משעבר 
בשמו  הרבי  לו  שקרא  עד  ובדממה,  בבהלה  נמוג  הרבי  פני  על 
]=יש לך מה לומר, אמור[. או אז  ושאלו: "האסט עפעס צו זאגן ? זאג ! 

שטח את מצוקתו לראשונה בפני הרבי.
ענה הרבי ברוגע ואמר: אי משום הא לא איריא, הרי יש לי פריץ 

עבורך !! ולא יסף.
יצא משם זקינו, כשהוא תמה ואינו מבין את כוונת הרבי, אולם 
עם  מיודד  שהיה  גלמוד  פריץ  לפתע  אצלו  ביקר  לביתו,  מששב 
וכשאמר  ילדיו,  את  דואג להשיא  אינו  מדוע  והתעניין  משפחתו, 
לו את האמת כי ביתו ריק ואין לו נדוניא עבורם, ביטל זאת הפריץ 
במחי יד ואמר כל ההוצאות הן עלי ועל צוארי, ואכן בתוך זמן קצר 

נושע והיתה הרווחה.

מורא שמים
שכאשר  ז"ל,  מקובר[  וואלף  ר'  ]הרה"ח  אבי  מכבוד  שמעתי 
והרופא  מקראקא,  פרופסור  אליו  הזמינו  חולה  היה  זצ"ל  רבינו 
מלאדז שטיפל ברבינו, נסע לקבל את פני הפרופסור, ולהסביר לו 
באיזה חולה מדובר, כדי שידע שמדובר באיש קדוש, ואמר הרופא 
כלל  מבין  אינו  הרפואה  בכללי  שלמד  ידיעותיו  שלפי  לפרופסור 

איך הוא עודנו בחיים, היות וזה כבר כמה שנים שאין לו ריאות.
ופחד,  אימה  מלא  שהוא  ראה  רבינו,  אל  נכנס  כשהפרופסור 
ושאל אותו לסיבת יראתו, כי חשב שמפחד ממנו ורצה להרגיעו. 
נענה רבינו זצ"ל ואמר: "ציטערן" ]=לרעוד[ ? והרים את עיניו לשמים, 
שאינו מפחד אלא מהבורא ית', ונכנס עמו בדברים בענין הפחד, 

ממי צריך לפחד, ועל מה צריך לפחד.
]הגה"ח ר' לייביש מקובר ז"ל, תפארת רבותינו עמ' ס' אות עד, 
וכן הובא מפי השמועה בס' מאורן של ישראל עמ' נג אות עה[

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן !

הרב יחיאל קליין שליט"א, 
נכד כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

לרגל שמחת
הולדת הבת תחי' 

במזל טוב

הרה"ג ר' שמחה בונם
מקובר שליט"א, ירושלים 

לרגל שמחת
הולדת הנכדה תחי'

במזל טוב

הר"ר ישראל בנימין 
פייגנבוים הי"ו, חיפה 

לרגל שמחת
הולדת הבן שי'

במזל טוב

הר"ר פסח גראסמאן הי"ו, 
לייקוואד לרגל שמחת

נישואי בתו הכלה תחי'
עב"ג החתן ני"ו

במזל טוב

•   טנא מלא ברכות מוגש בזאת ברוב כבוד ויקר   •
להאי גברא רבא ויקירא, ידיו רב לו בכל קדשי בית אלכסנדר,

שייף עייל ושייף נפיק ולא מחזיק טיבותא לנפשיה, שמו מפארים

הרב החסיד המפואר ר' בנימין מקובר שליט"א

לרגל שמחת גמרה של תורה, כאשר לאחר שנות עמל ויגיעה
זכה לברך על המוגמר ולהוציא לאור חלק שני של הספר החשוב

'לבושי יהודה', מכתבי אביו הגה"ח רבי יהודה לייביש ז"ל

השי"ת יהיה בעזרו שכשם שזכה לסיים חלק זה כן יזכה לסיים ולהו"ל 
את כל שאר כתבי אביו ז"ל מתוך הרחבת הדעת וכל טוב סלה !

ביקרא דאורייתא:  אברכי אנ"ש בארה"ק

•   ציון לנפש חיה   •

לע"נ הרבנית הצדקנית
אשה יראת ה' היא תתהלל

מרת דבורה ע"ה
בת הרה"ח ר' דוב ז"ל

לוית קודש רבינו הק'
בעל 'ישמח ישראל' זי"ע

נפטרה י"ג שבט תרע"ה

תנצב"ה

הר"ר שמואל יצחק 
בורנשטיין הי"ו, בורו פארק

לרגל שמחת נישואי
הנכדה תחי' עב"ג ני"ו

במזל טוב

הר"ר יעקב משה 
גרינבוים הי"ו, בני ברק 

לרגל שמחת הכנס בנו
היקר שמואל אהרן  ני"ו
לעול המצוות במזל טוב

הר"ר מרדכי אשר שאהן 
הי"ו, ובנו הר"ר אברהם
משה הי"ו, לייקוואד לרגל

שמחת הולדת הנכד,
הבן שי' במזל טוב

הר"ר אשר רפאל ליפשיץ 
הי"ו, אנטווערפען לע"נ חותנו 
הר"ר אהרן אריה ב"ר יוסף 
חיים הלוי דוידס ז"ל    
נלב"ע ט"ו בשבט תשע"ה

גליון זה נתנדב ע"י ידידנו היקרים והנכבדים מזכי הרבים


