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  )ישראל ישמח בשם -  א"פי אמונה דרך( 

  

  מעלת הצעקה להשי"ת 
שי בראשית ויהי הקב"ה ברא את העולם עם שני מצבים והם חושך ואור, כמו שכתוב בסדר מע

ערב ויהי בוקר יום אחד, כי בתחילה הוי סדר הלילה שהוא חושך, ואח"כ נתגלה סדר היום שמאיר 
לארץ ולדרים, וע"י שני מצבים הללו נוצר שלימות יום אחד, והוא מפלאי הבריאה האיך יכולים 

עושה  להשתלב כאחד ב' דברים שהם הפכיים ונגדיים זה לזה, אבל הקב"ה ברא שניהם והוא
עושה שלום ובורא את הכל, שע"י שהקב"ה עושה  –ש יוצר אור ובורא חושך "שלום ביניהם כמ

שלום במרומיו הוא בורא את הכל וכולל דברים מנוגדים כאחד, ולא עוד שכוללם יחד ודווקא ע"י 
  מצב זה נתהווה מציאת של יום שלם.

תן בתוך האדם יצר טוב וכמו שעשה הקב"ה בסדר בריאת העולם, כן עשה בנפש האדם שנ
שהוא בחינה של אור, המעורר לאדם לקיים תורה ומצוות, ולהתדבק בהשי"ת, ועל ידן מאיר נפשו 
בחיות אלוקות, וגם יצר הרע שהוא בחינת חושך שמסית ומפתה לאדם לעשות היפך מרצון 

גבר השי"ת, ועי"ז נחשך טוהר הנפש האלקי, ותפקידו של האדם לגרש ולסלק את החושך ולהת
על היצה"ר ועי"ז מגלה את האור כי טוב, ודווקא ע"י החושך זוכה האדם לגלות תעלומות האור, 
ומשיג את השלימות, כי לולא שהחושך היה מקודם לא היה תופס בדעתו עד כמה להחשיב את 
מעלת האור, ולהתחבר אליה בנפש חפיצה, ורק בהקדמת החושך שמציק לו מצב של הסתרה 

איך לגרש ממנו את החושך והאפילה, עד שנצמח לו את האור כי טוב, אז הוא ומבקש תחבולות ה
מבין בעומק נפשו את מהות ומעלת גילוי האור, וזהו פתגם הידוע יתרון האור מתוך החושך, 

  שיתרון מעלת האור נצמח דווקא מתוך החושך.

  בקיעת החשך באופן תמידי
שהשיג  –חושך וגילה את אור הנעלם ואפילו אם האדם כבר זכה לבקוע ולשבר את מחיצת ה

בהשגה בהירה שהכל הוא מאת השי"ת, עדיין לא סגי בזה כי "תענוג תמידי אינו תענוג', ואם 
ישאר בהשגה ומדריגה זו לא יהא לו תענוג הנפש להתחבר ולהתדבק בהשי"ת בלבב שלם ובנפש 

יו שולח לאדם עוד חפיצה, והקב"ה רוצה להעלות ולרומם את האדם, ולכן ברוב רחמיו וחסד
נסיון ועוד מצב של חשכות, וע"י שהאדם מתאמץ לגרש ולסלק את החושך הוא מגלה תעלומות 

  האור ביתר שאת וביתר עז.
וכן הוא תפקיד האדם כל ימי חייו עלי אדמות עד זיבולא בתרייתא לטפס ולהעלות על סולם 

ם כאלו גורמים לו לאדם ל ע"י הנסיונות והחשכות והמצוקות, שדווקא מצבי-העולה בית ק
להתעלות ולהתרומם, ולגלות את שלימות 'יום אחד', כי בכוונה תחילה ברא הקב"ה את העולם 
בסדר הזה של ברישא חשוכא והדר נהורא, כדי להורות את הדרך לבני ישראל שדווקא בסדר 

  ואופן הזה אפשר להשלים כוונה עליונה ולהתדבק בו יתברך.
שבוחר בטוב ומסלק את הרע והחושך, ועי"ז משלב ומחבר את וידע האדם שע"י בחירתו 

ניצוץ אור הגנוז בתוך החושך להאיר בזה, הוא גורם יחודים למעלה, ונמשך שפע רב לכל 
העולמות, כי הקב"ה קשר את כל העליונים והתחתונים בעבודת האדם כאן למטה בעולם הזה, 

את השי"ת ברובד יותר עמוק בתוך עולם ואם עשה פעולה טובה של בירור הטוב מן הרע, וגילה 
הזה, עי"כ גורם נחת רוח למעלה, ומידה כנגד מדה, שופע הקב"ה שפע רב, ובכן אם האדם רואה 
שחסר לו פרנסה או שאר הצטרכיותיו הגשמיים אזי צריך להתאמץ יותר בעבודתו הרוחנית לסלק 

מיילא כל מה שצריך להשלים הימנה את כל החשכות ולגלות את אור השי"ת, ועי"ז יומשך לו ב
  את כל החסרונות.

  אילנא דחיי
  נקודת התבוננות בשפת המעשה
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והאיך יוכל האדם לשלב את ב' ההפכים של אור וחושך ולמצוא את ניצוצי 
אורה הגנוז בתוך החשיכה, הרי רואה לפניו חושך והסתר פנים. העצה לזה היא 
אמונה, שיאמין האדם באמונה שלימה שכל מציאות החושך הוא מאת השי"ת 

האדם, ואם לא היה כאן כח השי"ת ששופע חיות שיהא בכוונה תחילה לטובת 
מציאות של חושך היה הכל בטל ומבוטל, ולא היה כאן שום מצב של חושך 
ושום מצב של אור, ואם יש איזה מציאות זהו רק בכח השי"ת המחיה ומהוה את 
מצב החושך, רק שהכח אלקי היא בהסתר פנים כלפי עיניו הגשמיים של האדם, 

כאן כח אלוקי, ובאמונה זו יכול לעבור את כל גלי החשכות עד אבל באמת יש 
  שיגלה את ניצוץ האור.

  יצעוק אל השי"ת 

ואם האמונה עולה לו בקושי, שאינו נתפס בקרבו בבהירות הדעת, שאכן 
ל מסתתר, אזי צריך לצעוק אל השי"ת מעומק הלב לבקש ולהתחנן -אתה א

ק מאור פני מלך חיים, וכ"ש מלפני אביו שבשמים שאינו רוצה להיות מרוח
שאינו רוצה להימשך אחר תאוות עוה"ז ותענוגים חיצוניים, רק רצוננו לראות 
את מלכנו ולעשות נחת רוח ליוצר הכל, וע"י התפילה וצעקה מעומק הלב הוא 
מסלק את עובי המחיצה בינו לבין אביו שבשמים, כי בשעה שצועק אל השי"ת 

, שהרי מאמין בהשי"ת שהוא יוצר אור הוא מעורר את הנשמה אשר בקרבו
ובורא חושך, והקב"ה ברא את החושך לאיזה מטרה לטובת האדם, וגם מכיר 
שפלותו ופחיתת ערכו שמצד עצמו אינו מסוגל לשום דבר, לא לקיים תורה 

  ומצוות ולא לסלק את החושך ומוכרח לרחמי שמים.
לה בו את כח נמצא שהצעקה פועל בקרב האדם ב' נקודות, א. מעורר ומג

האמונה. ב. מוציא תעלומות עומק הלב שרק הקב"ה יכול לעזור ולהושיע 
ולהציל, כי באופן טבעי אין לו שום קרש הצלה, ואז מפיל עצמו לגמרי ביד 
השי"ת, ומגלה את הקשר העמוק והטהור בין ישראל לאביהם שבשמים, 

בים על בניו והקב"ה מחבב מאד את הכרה אמיתית הלזה, ועי"ז שופע רחמים ר
  האהובים כיון שהכירו שהם בנים למקום.

וכל הענין זאת מצינו בפרשתן במעמד קריעת ים סוף, דהנה כלל ישראל 
נשתעבדו במצרים מאתים ועשר שנים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו 
ותעל שועתם אל האלקים, והקב"ה הוציאן ביד חזקה ובזרוע נטויה, ולאחר 

ב"ה פעם שנית למצב של מצוקה נוראה, שפרעה רדף היציאה הכניסן הק
אחריהם ומצד שני היה הים סוער, ומשאר צדדים היו חיות טורפות, ואז נשאו 

ש "עיניהם למרום ועשו תשובה, וצעקו אל השי"ת והתפללו אל השי"ת, כמ
ויצעקו בני ישראל אל ה', כי אפילו שכבר יצאו ממצרים ונתגלה להם כח השי"ת 

ת, רצה הקב"ה להורות להם הדרך שלעולם צריכים לעבור את גלי ע"י עשר מכו
החושך, ולגלות נקודת האור, ואח"כ שנית עוד מצב של חושך ועוד נקודה של 
אור, ובכל פעם נפתח כוחות הנפש ביותר עומק להשיג את אמונה הבהירה 
בהשי"ת, ולהתדבק בהשי"ת בקשר אמיץ וחזק, עד שאמרו חז"ל על צעקת בני 

באותה שעה שיפה היתה הקרבה פרעה לישראל יותר ממאה צומות  ישראל
ותפלות, שמצאו את עצמם בתוך מצוקה עצומה והסתר פנים נוראה, ואז נתעורר 
פנימיות הלב לצעוק אל השי"ת בעצמו, שרק הוא יכול לעזור להם ומבלעדיך 

  אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה.
תר ממאה צומות ותפלות, שאמנם והכרה אמיתית הלזה בעומק הנפש יפה יו

כל תענית מזכך את האדם להיות ראוי ומסוגל לגילוי אלוקות, וכן כל תפילה 
חשוב מאד בשמים, אבל צעקה מפנימיות הלב בהכרה בהירה בהשי"ת, חשוב 
יותר מכל תפלה שאינה בעומק הלב, ולכן יראה האדם בכל עת מצוא לצעוק אל 

קרוב ודבוק בהשי"ת באמיתות הלב, ואז  השי"ת בשלימות הלב, שרוצה להיות
  יתקבל תפילתו למעלה.

ואם יאמר האדם הן אני עץ יבש ואין בקרבי שום תורה ועבודה ומדות 
טובות, ומה יועיל צעקתי אל השי"ת, לזה ידע נאמנה שהקב"ה עומד ומצפה 
ומתאוה לתפילתן של ישראל, ואפילו במצב הזה, כמו שמצינו בפרשתן שלא 

כי מרים  –ש ולא יכלו לשתות מים ממרה "תות לבני ישראל, כמהיה מים לש
הם, ואמרו במדרש כי מרים הם קאי על בני ישראל, שהיו במצב שחסר להם אור 
התורה שהלכו שלשת ימים בלא תורה, וא"כ לא היה להם כלים האיך לקבל 
ולקלוט את שפע העליון, והיו מרים במעשיהם, ועי"כ נעשו המים מרים, וע"י 

עקה שצעק משה אל השי"ת ואתו עמו כללות ישראל מבואר במדרשים, גילה הצ
להם השי"ת שאת הדרך להמתיק את המים הוא להשליך בתוך המים עץ מר, 
שבדרך הטבע אי אפשר להבין האיך מר ממתיק את המר, אבל הקב"ה רצה 
להראות להם שהכל תלוי במעשי האדם התחתון, שאם מתמרמר לבו על 

ת וצועק אליו שרוצה שוב להתקרב לאביו שבשמים, עי"כ שנתרחק מהשי"
נמתק המים וכל הדינים, ומשם יוצא הוראה לדורות עולם, שאפילו אם האדם 
מוצא א"ע במקומות שונות ברוחניות ובגשמיות, יצעק אל השי"ת ויעורר 
רחמים רבים, ובד בבד יראה לתקן ולהכשיר מעשיו לעשות כלים מוכנים לגילוי 

  זכה לגילוי אלוקות בתוך הגלות.אלוקי, וי
  

  '. ה ישועת את וראו התיצבו תיראו אל העם אל משה ויאמר
 דבר הוא יראה הלא, תיראו אל באומרו רבינו משה הרגיעם במה ה"וצל

  .תיראו אל רלומ אפשר האיך דלבא באבנתא התלוי

 שתהיו למצב אתכם הביא ה"דהקב רבינו משה להם דאמר, לומר ויש

, הטבע בדרך להנצל מנוס שום ואין נפשכם ממבקשי צד מכל מסובבים

 י"ע נמוגים כי בטלים וישותו מציאותו כל אזי כ"כ לנפשו מתיירא וכשהאדם

 ולבטל' לה נפשכם למסור הביטול זה ותקחו ההזדמנות זה תנצלו ולזה, הפחד

 כדי רצונו מפני רצונך בטל ש"עד', ה לישועת תזכו ז"ועי' ית רצונו מפני רצונכם

 ז"עי' ית לרצונו לגמרי עצמו שמבטל י"ע והיינו, רצונך מפני אחרים רצון שיבטל

 מפני א"הסט היינו אחרים רצון ומבטל ישראל את להושיע רצונו מעורר ה"הקב

 דייקא ם"לכ, היום לכם יעשה אשר 'ה ישועת את וראו התיצבו וזהו, ישראל

 י"ע היום ז"עכ, להנצל זכות לכם שאין עכשיו אתם אשר במצבכם אפילו היינו

  .הטבע מגדרי ולמעלה העולם מגדר למעלה להנצל תזכו נ"המסי

  .לישועה לי ויהי ה-י וזמרת עזי
 ועוז תוקף בין הקשר ה"וצל, ותשבחתי תקפי - וזמרת עזי ובתרגום

 על שיקבל ו"ח בצרה שנמצא למי עצה ק"בספה ש"עפימ ארלב ויש. לשבחים

 ה"הקב של וניסיו שבחיו ויספר לאחרים הנס יפרסם להינצל יזכה שאם עצמו

  .ינצל ז"ועי

, פרעה מחרב להינצל צריכין שהיו בשעה ישראל עשו העצה זה והנה

 במכילתא' ופי, ואנוהו ש"וכמ הנס אחר ת"השי בשבחי לספר עצמן על שקיבלו

 לאמר ל"וארז לאמר אמרו וכן, העולם אומות כל בפני ושבחיו בנאותיו אדבר

 ניצלו ז"ועי דורות לדורי ת"השי בשבחי לספר עצמן על שקיבלו, לדורות

  .מהמצריים

 מכל להינצל זוכה שאני וגבורתי תקפי שזהו ותשבחתי תקפי ל"י ז"ולפי

 לספר צמיע על מקבל שאני', ותשבחתי'ש י"ע שונאי כל על ולהתגבר הצרות

  . לישועה לי ויהי ולכן ת"השי של שבחיו

  .רופאך אני כי עליך אשים לא במצרים שמתי אשר המחלה כל

, רופאך' ה אני כי הושמה כלא הוא הרי אשים ואם עליך אשים לא י"ופירש

  .ורפואה במכה יש כלל צורך איזה כ"א הושמה כלא הוא הרי אשים דאם ה"וצל

 דהורהו', וגו למצוותיו והאזנת תשמע מועש אם שהתחיל דזהו, לבאר ויש

 בחלאת אדם יחלה שלא האדם את תביא שהתורה לזכות דכדי, למשה ת"השי

 ומצוחצח צח כלי להכין צריך אזי ו"ח להחטיאו עליו יתגבר לא ויצרו העוונות

 התורה של חיים עץ ואז, והסייגים הגדרים וכל והמצוות התורה שמירת של

 היצר כח ממנו בטל הרי כי, הנפשות מחולי מחלה שום עליך אשים ולא בו תאיר

 בחולי יחלה לא ל"הנ כל י"שע עליך אשים לא המחלה כל וזהו, ונתפוצץ ונימוח

  .הנפשות

, ה'שני מדריגה זהו, הושמה כלא הוא הרי אשים שאם רופאך' ה אני כי וסיים

 ריה ז"ועכ, הנפשות בחולי חלה רק טהור כלי לעצמו להכין קודם זכה שלא

 מסתפק ואינו אחת ששמע תשמע שמוע אם מקיים ולזה להתעלות משתוקק

 תורה שדברי האזנה' מל למצוותיו והאזנת ומקיים עוד לשמוע רוצה רק בזה

 הנפש רפואת ירפאהו ה"הקב ס"וסוכ לתשובה לעוררו בו נקלטין ומוסר

 חלאת י"ע ובנפש בגוף מחלה איזה בו הושמה אם שאפילו כך כדי עד בשלימות

  .ובנפש בגוף אמיתית לרפואה שיזכה כיון הושמה כלא הוא הרי ז"עכ העוונות

  

 על, ופרחים ציצים, קצרים פנינים
 תורתו משדה מלוקט ,נאמרים הפרשה
  א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ של
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 ויאמינו בה' ובמשה עבדו

  חתונות סעודות און
מגיד זצוק"ל, דער זון פונעם גרויסן  המלאך רבי אברהםדער הייליגער צדיק הרה"ק 

  זצוק"ל, איז אמאל געפארן צו א קליין שטעטל אויף א באזוך.פון מעזריטש 

דארט אין שטעטל איז געווען א שוהל פון גאר פשוט'ע בעלי בתים, און יעדן טאג 

  עור אין א בלאט גמרא.נאכן דאווענען פלעגן זיי לערנען א שי

איין טאג ווען די בעלי בתים זענען געזעצן ביים שיעור, האט איינער פון די בעלי 

בתים זיך שטארק צוקרעכצט, אפאר מינוט שפעטער האט זיך געהערט ווי א צווייטער 

  איד צוקרעכצט זיך.

עס, נאך די שיעור, האבן די צוויי בעלי בתים וואס האבן געקרעכצט געכאפט א שמו

  זיי האבן זיך געפרעגט איינער דעם צווייטן:

  "עפעס זעט אויס לויט דיין קרעכץ אינמיטן שיעור, אז דו ביסט אין א צרה!"

  זאגט דער צווייטער:

  "דו האסט דאך אויך געקרעכצט, מן הסתם פעלט דיר אויך נישט קיין צרות".

ז גארנישט אזוי "יא! דו האסט צוגעטראפן", האט ער אים געזאגט, "מיין צרה אי

פשוט, איך פיר שוין יארן מיין געשעפט מיט גרויס הצלחה, אבער לעצטנס גייט מיר 

אלעס מיטן קאפ אראפ, די הכנסות ווערן ווייניגער פון טאג צו טאג, און איך ווייס נישט 

פארוואס, די הוצאות זענען באלד מער ווי די הכנסות, עס איז ממש נישט צום 

  קומט לעצטנס פאר".פארשטיין וואס עס 

זאגט דער צווייטער: "עס איז טאקע א שווערע זאך זיך צו מוטשען מיט פרנסה, 

אבער מיין פראבלעם איז גאר עפעס אנדערש, איך שפיר זיך ממש ווי יתרו, איך האב 

אין שטוב זיבן טעכטער, וואס די יונגסטע שוין אלט כמעט צוואנציג יאר, און עס מאכט 

דוכים פאר זיי, אויב מען רעדט שוין יא עפעס פאר זיי, שטעלט זיך עס זיך נישט קיין שי

  גלייך אפ, און איך ווייס נישט וואס עס איז די סיבה פון דעם?"

"ווייסטו וואס", האבן זיי זיך געזאגט איינער צום צווייטן, עס איז געקומען צו פארן 

לאמיר אריינגיין צו אים  אין שטעטל א גרויסער רבי, מען רופט אים 'דער מלאך', קום,

זיך אויסרעדן דאס הארץ און אויסגיסן אונזערע צרות, אפשר וועט מען געהאלפן ווערן 

  דורך אים, וואס קען מען דערלייגן".

האבן זיי טאקע אזוי געטון, און די צוויי אידן זענען אריין צום מלאך, צום ערשט איז 

  זיך אויסגערעדט פארן צדיק: אריין דער מיט די צרות אין פרנסה און ער האט

"שוין דריי יאר איז מיר געגאנגען גוט מיין פרנסה, איך האב געפירט א געשעפט, 

איך האב געקויפט סחורה, די רווחים זענען געווען גוטע, די ביכער האבן געוויזן אז די 

  הכנסות זענען אסאך מער ווי די הוצאות.

ער ווייזן אז די הוצאות זענען מער ווי "אבער לעצטנס גייט מיר אלעס אראפ, די ביכ

דערלייג איך גאר,  -די הכנסות, סוף חודש שטעלט זיך ארויס אז אנשטאט צו פארדינען 

מיין קאסע ווערט ליידיגער פון טאג צו טאג, און דאס אלעס לייגט זיך נישט אויפן שכל, 

יינע ווערטער און ווייל איך טו גארנישט אנדערש ווי פריער", דער איד האט געענדיגט ז

  אויסגעפלאצט אין א געוויין.

  דער הייליגער מלאך האט אים אויסגעהערט און ער רופט זיך אן:

"איך וואלט דיר געגעבן אן עצה אז דו זאלסט מאכן א גרויסע סעודה, ביי די סעודה 

זאל מען סערווירן אלע גוטע עסן און אלטע וויין, און דורך דעם וועסטו געהאלפן 

  "ווערן!

דער איד איז ארויס, און ער האט זיך שטארק געוואונדערט אויף דעם מאדנעם 

ענטפער, ווען ער האט געטראפן זיין חבר האט ער אים דערציילט מיט א שמייכל דעם 

  אומפארשטענדליכן ענטפער פונעם צדיק אויף זיין בקשה.

אביסל פרייליך "זעט אויס", זאגט צו אים זיין חבר, "אז דער רבי האט דיר געוואלט 

מאכן, האט ער דיר גע'עצה'ט דו זאלסט זיך אנטרינקען, דו ווייסט דאך אז חסידים האבן 

ליב צו טרינקען און זיך צו פרייליך מאכן, ווארט אויף מיר, לאמיר זען וואס דער רבי 

  וועט מיר מייעץ זיין צו טון", און דער צווייטער איד איז טאקע אריין צום הייליגן מלאך.

רבי!" זאגט דער איד, "איך האב געלויבט דעם אויבערשטן שיין פרנסה, איך הייס "

אפילו א שטיקל גביר אין שטעטל, אבער ליידער גייט מיר נישט קיין שידוכים, איך 

האב זיבן טעכטער וואס די יונגסטע איז שוין כמעט צוואנציג יאר אלט, און ליידער ווען 

וך, שטעלט זיך עס גלייך אפ, זעט אויס אז איך האב עס רעדט זיך שוין יא עפעס א שיד

באהאלטענע שונאים וואס רעדן אויף מיר, איך ווייס נישט פארוואס און פארווען, ווער 

זאלן זיין מיינע שונאים? איך טשעפע דאך קיינעם נישט, און איך לעב מיט יעדן בשלום 

  ובשלווה".

"אז איין נאכט זאלסטו זיך  "איך וואלט דיר גע'עצה'ט", זאגט אים דער רבי,

פארשטעלן ווי אן ארעמאן, און זאלסט זיך לייגן שלאפן אין הקדש צווישן אלע 

  ארעמעלייט, און דארט וועסטו האבן דיין ישועה".

מיט א גרויסן שמייכל אויפן פנים איז ער ארויס צו זיין חבר וואס האט אים 

בי'נס עצה, זעט אויס אז נישט אפגעווארט אינדרויסן, ער האט אים דערציילט דעם ר

אלעמען האלט ער ביים פרייליך מאכן, אויף מיר וויל ער גאר ברענגען א צובראכנקייט, 

גיי און מאך זיך נאריש אינמיטן יאר, פארשטעל זיך ווי אן ארעמאן, און לייג זיך שלאפן 

ער אין הקדש, צווישן אלע אפגעריסענע קבצנים, און פון דארט וועלן מיינע טעכט

  געהאלפן ווערן...

ביידע שטעטלישע אידן זענען אוועקגעגאנגען פון דארט מיטן באשלוס אז פון 

  רבי'ן איז נישט געקומען זייער הילף.

אבער נאך א קורצע צייט האט זיך דער ערשטער בארעכנט, "וואס קען איך שוין 

א זאך וואס איז דערלייגן פון מאכן א סעודה, דער רבי האט מיר דאך נישט געהייסן טון 

  שווער אדער אוממעגליך צו טון, לאמיר פראבירן".

איין נאכמיטאג האט ער צוגעגרייט א פיינע סעודה אין דעם פלאץ וואו ער פירט 

זיינע געשעפטן, ער האט גערופן אפאר פון זיינע חברים, און מען האט געגעסן די 

פיל געטרינקען אז אביסל בעסטע עסן און געטרינקען אלטע גוטע וויין, ער האט אזוי

  שפעטער איז ער איינגעשלאפן דארט אויפן פלאץ.

ער איז דארט געשלאפן ביז אינמיטן די נאכט, ווען ער האט זיך אויפגעוועקט און 

ער איז נאך געווען האלב פארשלאפן, הערט ער פלוצלינג ווי איינער שפארט אויף די 

ן די נאכט?' טראכט ער צו זיך, און מיט טיר פונעם געשעפט, 'ווער קען עס זיין אינמיט

האלב אפענע אויגן באמערקט ער ווי איינער פון זיינע ארבעטער, דער וואס פירט זיינע 

ביכער, ער קומט זיך רואיג אריין, יענער האט נישט באמערקט אז זיין בעל הבית ליגט 

ערגעץ, עס  דא ערגעץ אין א ווינקל און ער שלאפט, ווייל ער האט נישט געקוקט אין

איז אים נישט איינגעפאלן צו זוכן אויב איינער זעט אים ווייל עס פאסירט קיינמאל 

נישט מען זאל זיין דא די צייט, האט ער אזוי רואיג ארויסגענומען די ביכער, און זיך 

אוועקגעזעצט רואיג, דער בעל הבית זעט ווי ער שרייבט צו הוצאות און ער מאכט דעם 

עלט ער האט אריינגעשריבן און ער גייט צו די קאסע, ער נעמט ארויס חשבון וויפיל ג

די סומע געלט, עס זאל שטימען מיטן חשבון, ער לייגט אריין די געלט אין טאש ווי 

גארנישט וואלט פאסירט, ווען ער האט געענדיגט אפטון זיין שטיקל ארבעט און ער 

בעל הבית נישט געקענט איינהאלטן,  איז שוין געווען גרייט ארויסצוגיין, האט זיך דער

ער האט געגעבן א שפרינג אויף און ער האט געכאפט דעם גנב ביי די האנט, ער האט 

  אים שטארק אנגעכאפט און ער האט זיך גענומען שרייען:

"יעצט ווייס איך שוין פון וואו מיין צרה קומט, אוי ווי דער צדיק איז געווען 

  יכן עצה!"גערעכט, מיט זיין וואונדערל

דער גנב איז כמעט געפאלן אין חלשות, ער האט זיך אבער גלייך געמוזט מודה זיין 

אז ער טוט עס שוין א לאנגע צייט, עס איז אים נישט איינגעפאלן אז מען וועט אים דא 

טרעפן אזוי שפעט ביינאכט, אבער ער איז גרייט תשובה צו טון, און ער וועט צוריק 

אס גאנצע געלט וואס ער האט גע'גנב'עט די לעצטע צייט, אזוי געבן ביז אפאר טעג ד

  האט ער טאקע געטון און דער איד איז געהאלפן געווארן.

פארשטייט זיך אז ער איז ער געלאפן צום צווייטן חבר, און ער האט אים דערציילט 

ך זיין וויאזוי ער איז געהאלפן געווארן דורך די אמונה אינעם צדיק, און ווי וואונדערלי

  ישועה איז געקומען.

יעצט האט שוין דער צווייטער אויך געגלייבט און ער האט באשלאסן נישט צו 

ווארטן, נאך יענע נאכט האט ער זיך פארשטעלט פאר אן ארעמאן, און ער איז געגאנגען 

צום הקדש וואו די ארעמעלייט פלעגן עסן און שלאפן, ער האט זיך אריינגעמישט 

האט זיך גענומען א געלעגער און זיך געגרייט דארט צו נעכטיגן אזוי ווי  צווישן זיי, ער

  דער צדיק האט אים געהייסן.

דער שטייגער ביי די ארעמעלייט איז געווען אז ביינאכט האבן זיי זיך דורכגערעדט 

איינער מיטן צווייטן וויאזוי עס איז אריבער אויף זיי דער נעכטיגער טאג, איינער גיבט 

פארן צווייטן פון וואו מען קען באקומען א שיינע נדבה און א גוטע סעודה, נאך איבער 

מער, ווען עס קומט א נייער גאסט צווישן זיי, דערציילט מען אים די כללים פון שטאט, 

צו וועמען לוינט צו גיין, ווער עס גיבט א שיינע נדבה, און צו וועמען איז בכלל א שאד 

  ט נישט גארנישט.צו גיין ווייל מען באקומ

די נאכט ווען זיי האבן דערזען א נייעם גאסט, האבן זיי אנגעהויבן שמעוסן מיט 

  אים, אינמיטן שמועס הערט ער ווי זיי זאגן אים:

זאלט איר אפילו נישט פראבירן [זיי האבן געזאגט זיין אייגענעם נאמען] "צו דעם גביר, 

צדקה, ס'איז א שאד אריינצוטרעטן צו  צו גיין, ווייל ער גיבט נישט קיין פרוטה פאר

אים אין הויז, איר ווייסט וואס מיר אלע האבן אפגעמאכט, מיר וועלן אים דערגיין די 

יארן פאר זיין שלעכטקייט, מיר וועלן אים נישט לאזן קיין שידוך טון, ווען מיר  הערן 

  אכן".אז עס רעדט זיך עפעס א שידוך, טרעפן מיר שוין וועגן עס צו קאליע מ

ווען דער איד האט עס געהערט, האט ער שוין באקומען זיין ענטפער ווער עס 

שטערט אים, ער האט פארשטאנען אז ער האט שוין נישט וואס צו זוכן דא, איז ער 

  גלייך אהיימגעלאפן, אריינקומענדיג אין שטוב איז ער געפאלן אין חלשות.

ע טירן פאר די ארעמעלייט, ער גלייך אויפצומארגנס האט דער גביר געעפנט זיינ

האט אנגעהויבן צו טיילן צדקה מיט א ברייטע האנט, די ארעמעלייט האב צושפרייט 

זיין נאמען אלס א פיינער גוטהארציגער מענטש, און עס איז אריינגעקומען די ברכה 

  אין זיין שטוב.

האבן אים  זיינע טעכטער זענען געהאלפן געווארן איינע נאך די אנדערע און די פיס

  שוין כמעט וויי געטון פון טאנצן אויף אזויפיל חתונות אזוי נאנט איינע צו די אנדערע...

"פון גלייבן אין א צדיק דערלייגט מען נישט!" האבן זיך שפעטער די צוויי אידן 

  צוזאמגערעדט.
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  שבת שירה      ����

'ואמונה כל זאת';  -ח בליל 'שבת שירה' מזמרין מניגוני חג שביעי של פס 'שבת שירה':

• מביאין פשטידא מיוחדת לכבוד שבת זו • 'יום ליבשה'; 'המעביר בניו'; 'בבקעך ים סוף' 

"מצוה לכל אחד להיות בשמחה גדולה בשבת שירה, בהרגשה נעלה. וראיתי שהגה"ק 
(רמתיים צופים זוטא רקד בקבלת שבת זו בשמחה רבה ויתירה מכל השנה" [בעל 'חידושי הרי"ם'] 

  טז, ז).
  : רבינו שליט"א יורד לפני התיבה לאמירת 'שירת הים' פסוק בפסוק.תפילת שחרית

"בכל שנה ושנה בקריאת 'שירת הים' מתגלה כתר המלכות [בראש  קריאת התורה:

המלך], וכשהמלך מתעטר בכתר מלכות הוא נותן הנחה למדינות, ובוודאי גם מלך מלכי 

שראל, וימלא משאלותם בהשפעות טובות המלכים הקב"ה יתן ביום הזה הנחה לי

ובברכות, בכלל ובפרט, ברוחניות ובגשמיות, בני חיי ומזוני, ורפואות וישועות, במהרה 
בקריאת התורה כשקורין השירה עומדים כל •  (ס' 'מגן אברהם', להמגיד מטריסק)בימינו אמן" 

"כי אני ה' רופאך", [רבינו זי"ע תיקן להישאר בעמידה עד לאחר • הקהל בהתעוררות רבה 

בסוף הקריאה אחרי • בכדי שלא לעשות רעש בחריקת הספסלים באמצע הקריאה] 
קריאת פרשת עמלק, מוחין את שמו וזכרו של עמלק בדפיקות מועטות על הריצפה. 

והזהיר רבינו שליט"א שלא להרבות בדפיקה זו, שבאמת לא מצינו מקור לדפיקה זו, 

בדברי הפוסקים לדפוק בעת קריאת 'המן' במגילת  ונמשך הדבר בעיקר ממה שמצינו
אסתר. ואף שאין יכולין לבטל המנהג לגמרי כיון שכבר נתפשט, מ"מ אם דופקין הרבה 

• עושין הפסק בין קריאת העולה לברכה שלאחריה וכן לקדיש שלאחר קריאת התורה 

  אין אומרים 'אב הרחמים'.
ם לציפורים ב'שבת שירה' מהטעמים מנהג ישראל לתת פירורי נתינת מזון לציפורים:

כתב וז"ל: יש נוהגין  (סי' שכד סק"ז)והנה המג"א • הידועים, אבל רבינו זי"ע לא נהג במנהג זה 

לתת חיטין ב'שבת שירה' לפני העופות, ואינו נכון, שהרי אין מזונותן עליך, עכ"ל. והיינו 
אמנם בספר תוספת שבת שאין היתר לתת בשבת מאכל לבעלי חיים שאין מזונותן עליך. 

דמרגלא העתיק דברי המג"א וכתב בזה"ל: ואפשר דכיון שנהגו כן לשם מצוה,  (סקי"ז)

בפומייהו שהעופות אמרו שירה בים, לכך אין להקפיד בכך, כן נראה ליישב מנהג זה. 
האריך ג"כ ליישב המנהג, והביא מהרה"ק מהר"ם  (סי' שכד)'נימוקי או"ח' עכ"ל. ובספר 

זי"ע הטעם למנהג זה, מפני שהציפורים אכלו את המן שפיזרו דתן ואבירם  מרימאנוב

  �                    בשב"ק בכדי להכחיש את דברי משה רבינו, עיי"ש.  
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  שירה שבת

   פסח של שביעי אור נתעורר
 פיהלן צו זיין זוכה וויל מען אז, פסח של שביעי פון אור דער תעורר ווערט שירה שבת

 מען פיהלט ישט אז ווייל, התגשמות אין ליגן צו ישט זעהן מען אלז, אור דעם

  ) א"ד ת"ליקו(                               . גארישט

  בהשירה האורות להרגיש לזכות יכולים הדורות בכל
 האבן זיי, ויאמרו. לאמר ויאמרו' לה הזאת השירה את ישראל ובי משה ישיר אז

 רשימו א רושם א געלאזט איבער האבן זיי, דורות אלע פאר, לאמר, שירה די געזאגט

 אורות די פיהלן קעען זאל מען און, שירה די זאגן קעען זאלן זיי אז דורות אלע פאר

  ) כ"תש פ"חוהמ קיבוץ/  א"ד ת"ליקו(          . שירה די אין אלץ שטעקט עס וואס

   עמלק קליפת מחיית וגורמים באמונה מתחזקים הים שירת אמירת י"ע
 הכסא שאין דהייו, כסאך תיישבה לא אתה שמעולם פי על אף, המדרש דברי יבואר

 ידי שעל, שירה ביך שאמרו עד, שלם השם שאין הייו בעולמך ודעת ולא, שלם

 ואזי, עמלק קליפת מחיית בזה וגורמים' ה באמות מתחזקים הים שירת אמירת

 ואז, בפועל עמלק של שמו את הוימח גאולתו את יקרב ה"שהקב לעילא עובדא איתער

 למלך' ה והיה' וגו המלוכה' לה כי השירה מסיימים ולכן, שלם והכסא שלם השם יהיה

  ) ק"לשה, אמוה דברי(                            . אחד ושמו אחד' ה יהיה ההוא ביום הארץ כל על

 משורת יםלפנ רק ונושעו להוושע ראויים היינו ולא קטרוג' הי סוף ים בקריעת
   הדין

 בשלח פרשת( חיים דברי בספר שמבואר מה פי על לפרש אפשר, גאה גאה כי' לה אשירה

 ה"שהקב ההגות שי שיש) הוא דבריו ותורף, באריכות ש"עיי', וגו תצעק מה בפסוק ה"ד

 אזי ו"ח התורה מקיימין אין ישראל בי שאם, הדין שורת פי על ההגה, עמו מתהג

 על גדול קטרוג ו"ח כשיש והוא הדין משורת לפים ההגה ויש', וכו ריופ יתן לא והארץ

 ומי ברצון טעם ואין העליון רצון מדת התעוררות ידי על ה"הקב מושיע אזי ישראל בי

 עורר, במדרש כמובא גדול הקטרוג שהיה הים בקריעת וכן, כ"ע תעשה מה לו יאמר

 בעתיקא הים שקריעת) א"ע ח"מ דף בשלח( ק"בזוה כמובא, העליון רצון את ה"הקב

, גאה גאה כי' לה אשירה וזהו, רצון הייו דעתיקא צבי בעטרת ופירש, מילתא תליא

 לא מעשיו שמצד הגם והושיעו העליון רצון התעוררות ידי על המקטריגים על שגאה

  ) פסח של שביעי/  ק"לשה א"ד(                                        . להיוושע ראויים הייו

   עוונות לכפרת מסוגלת ובשמחה בקול השירה אמירת
 שעה אותה כאילו רבה ובשמחה בקול לאומרה יום בכל שאומרים הים בשירת יכוין

 שהסיעם סוף מים ישראל את משה ויסע, במדרש אמרו שהרי, ממצרים יצא

 מוחלין שירה ואומר ס לו שעשה מי שכל שאמרו, השירה י"ע שמחלו. מעווותיהם

  ) הקודש טהרת(                                                                     . עווותיו כל על לו

 שיהיה השמה לכבס יכולים ובשמת ישיר שבאז' הק ט"בעש מתלמידי מקובל כי דעו

  )ע"זי הזקן מרביו קודש שיחות(                                      .קריסטאל א ווי קי

  בהשירה נרמז עת בכל עמנו עושה ת"שהשי הניסים כל
 מדרש( ל"רז ממאמר ויסודו ,בשמחה הים שירת לומר בחרדים המובא השלישי תיקון

 על תקה הים ושירת, עוותיו כל מוחלין שירה ואומר ס לו שעשה מי כל) ח"י תהילים

) בשלח( ק"זוהב אמרו והה, מצרים וביציאת סוף ים בקריעת ה"הקב לו שעשה הס

 במהרה התחיה ואחר, עולם עד למהוי דעתיד ומה דהוי מה כל בו רמז השירה שבזה

  . הדורות כל סוף עד ישראל כל של השירות כל בה וכללה, בימיו

 לבו אל' ית שמו אמות וותן, ס עמו עושה ה"שהקב ישראל בר כל אצל זה מעין וככה

 ומודה וטובו חסדו ומכיר, מקרה דרךב תולה ואיו השמים מן הס שזה להאמין

  .עווות מחילת לפשו ז"עי וגורם ה"להקב ר"ח ז"עי גורם אז, ז"ע ומשבחו

 אז בשירת רמז הכל ובפרט בכלל ישראל בר לכל שעשה היסים כל...

 בו יעשו שלא מישראל אדם לך ואין, והסים השירות כל כללות שהוא ישיר

 לבו אל וותן השירה באמרו לכן, ריםסת או גלים סים כמה יום בכל

 ה"הקב שעושה הסים על וגם, הים וקריעת מצרים של הס על' לה להודות

 המתקת ז"עי גורם, ובשמחה ובכווה גדול בכח השירה ואומר, תמיד עמו

 בזה מתעטרת שהשכיה וגורם, א"סט של בישין חילין כל והשפלת הדיים

 ואשרי, עווותיו מחלו ז"שעי זוכה ואז, ותושבחין שירין מכל יותר השירה

  )ב"פי סגוליות תשובות' מ הקודש טהרת(                                 .לו

  הפגמים לכל ותיקון עליה שירה בשבת
, בעצמו קדישא עתיקא התגלות ידי על היה סוף ים שקריעת, הים שירת עין וזהו...

 הללו שהבירור ),מח ב"ח זוהר( לתאמי תליא בעתיקא, דייקא אלי, אלי תצעק מה ש"כמ

 ב"ח זוהר( קודש שקרא בפימיות החכמה אור י"ע אם כי להיות א"א' וכו ז"ע עובדי

  .דעתיקא שבת כלומר, שירה שבת קרא לכן, קודש שבת בסוד), קמה

 ובפרט, הפגמים לכל והעליה התיקון הוא ם"שובבי בחית שהוא שירה בשבת ועכשיו 

' בה ובמקורם בשורשם ויתאחדו יתעלו עכשיו, תשובה להם יןשא שבסתר דברים פגם

 )בשלח ם"השובבי שער, ווילעדיק - ישראל שארית(                              .אחד
 כמדומה כי, ל"ז מסטיטשין יצחק' ר ק"להרה ל"ז מבערשט שפירא מרדכי' ר צ"הרה פעם אמר

 ל"ז מראזוודוב משה' ר ק"הרה אביו אצל שירה שבת בשלח' פ בשבת השירה של שההארות לו

 היטבת" מסטיטשין ק"הרה לו עה ז"וע, פסח של שביעי ליל של מההארות יותר עוד היו

  )ראפשיץ – קודש זרע פ"הגש(                                                           ".לראות

   בשבט עשר חמשה

   מאד ומרומם נעלה יום בשבט ו"ט
 זיך טהוט בשבט עשר חמשה אז, זיידן זיין בשם געזאגט מיר האט רב רע'בלאזשוב דער

 אבער, לאילות השה ראש איז דאס, עיים דיגע'מורא עפעס, עיים גרויסע גאר אפ

       .טאג הויכער א גאר איז דאס, הימל אין זאכן דיגע'מורא עפעס אפ זיך טוהט עס

  )ב"ח שובבים ,א"ד ת"ליקו(  

 עץ האדם כי), אלול' וא יסן' א( שים ראשי משאר ט"יו יותר זו ה"בר שעושים טעם

    . האדם אל יותר זה יום שייך ולכן, השדה לעץ משל שהאדם, השדה

  )ב"תשל בשבט ו"ט א"ד ת"ליקו(

  השנה לכל התחדשות
 עמען בשבט עשר חמשה פון התחדשות די פון אז פיהלן זיי אז געזאגט האבן צדיקים די

 כוחות פרישע און ייע שעפן מעטש א קען יעצט איז, יאהר גאץ א יףאו התחדשות זיי

 ער אז אבער, שפלות ירידות און גשמיות מיעות האט ער אפילו, יאהר גאץ א אויף

 וועט דאס איז, לחלוחית ייע א דאך קומט יעצט וואס התחדשות א מיט אן יעצט הייבט

  ) פ"ב - ה"תשס בשבט ו"ט יחהש א"שליט רביו(                . אויך ווייטער אויף זיין ממשיך שוין

  מהודר אתרוג על להתפלל
 ו"בט להתפלל מרבותיו שקבלו מה לרמוז יש, באיך כמו לאילות אמר לא לאילן ה"ר

 זה הה כי, למצוה המצטרך בעת ת"השי שיזמין ומהודר יפה כשר ג"אתרו על בשבט

 ומה טוב מה הה מישראל אחד כל של כותהז כפי והוא באילות השרף עולה אשר היום

 המצטרך לעת ת"השי לו שיזדמן הצמיחה יסוד ראשית ההוא ביום האדם שיתפלל עים

, ן"לאיל יחיד לשון באומרו התא שרמז וזה, פירות תעשה תפילתו והה, הדר עץ הפרי

  )יששכר בי(             .למצוה בתורה המבואר המיוחד האילן על להורות

  שנתו שישלים בטוח אתרוג לתאכי י"ע
, בשבט ו"בט אתרוג שאוכל שמי, ע"זי ל"זצ מפארשיסחא היהודי בשם, ישן י"בכ ראיתי

  )היהודי קדושת(                                      .שתו שישלים בטוח

  "השדה עץ האדם כי"
 קבלמ העץ", עץ' ה ויורהו" העץ של הכח" בשבט עשר חמשה" פון טאג אזא קומט עס אז

 צמחים ולהלן עשר מחמשה והפירות, התחדשות מקבל האילן, באילות כח וכס שרף

. פימי חיות בו מצא מ"מ ומכוסה טמון והוא ראה שאיו' אפי, הבא השה מגשמי

 דעם ישט זעהט מען אפילו, גדר דעם אראפ מען לרעט עץ פון, עץ' ה ויורהו איז דאס

 אילן דער, שרף א דא איז עס, חיות א דא איז עס עראב, עליה די ברען דעם, התלהבות

 א אז, איד יעדן פאר הוראה די איז דאס. פירות ארויס אך גיט ער, וואקסן אך קען

 פש זיין אויף בעטן און שטארקן זיך אר, מצב שום קיין אויף פאלן ישט טאר מעטש

 עמען און שטארקן זיך זאל מען, וואכן די קומט עס ווען, אכלאזן ישט זיך זאל ער

  . ישועה א זעהן וועט ער העלפן אוודאי אויבערשטער דער וועט טוהן תשובה

  ) ס"תש בשלח ג"ס א"שליט רביו(                        

  הברכות כוונת
 הפירות בברכת היום לכוון שצריך, "אמר, הפירות אכילת קודם ע"זי מרוזין ק"הרה

  )רוזין, ישראל בית(                                     ".בהשם דבקים ולהיות דבר לכל ברכה להשפיע

  הרחמים ימי מתחילין
              )ם"הרי חידושי(                               .הרחמים ימי מתחילין, בשבט ו"ט שהוא החודש מחצי

  תורה חידושי
 לטובה יויש מרגיש, בשבט ו"ט אחר שה בכל כי, אמר ל"ז טל אגלי בעל ק"הגה

                                 .בתורה להתחדשות לזכות יכולים הזה ביום כי וזהו, שלו תורה בחידושי

  )ב"ח, צבי ארץ ת"שו( 

  טובות מעלות - טובים פירות
 טובות ומעלות מדות ללמוד צלול מוח לו שיהיה כדי, הטובים פירות שאוכלים הטעם

  )משה אהל(          .טובה מדה אחד מכל ללמוד כדי לותהמע שיר ו"הט ואומרים, וישרות

  פירות מיני כל
                                .בשבט ו"בט המצאות אילן פירות מיי כל על שמברכים ותיקין ראיתי

  )יאיר להחות חיים מקור(            

 גדול קוןתי והוא, ותשבחות שירות עליהם ולומר] בשבט ו"בט[ פירות להרבות הגו

 )שבט לחודש, עמדין יעקב רבי סידור(           .העליוים בעולמות

   עליהם שיתפלל כדי בפירות מרבין
 לאילות השה ראש שהוא יזכור בפירות דמרבין ידי דעל זה למהג טעם לומר אפשר

  ')ה' סעי א"קל' יס ח"או ע"שו על, פז אדי(                               . הפירות שיתברכו עליהם ויתפלל

  בקדושה שיהיו האכילות כל מתקנים הפירות אכילת י"ע
 בקדושה שיהיו האכילות לכל שבת אכילת ומועיל, בשבת הוא בקדושה אכילה עיקר

 וכן), ב קד ב"זח ש"כמ( כהים אכילת לכל שהועיל הפים לחם דוגמת שהוא שאמרו וכמו

 ישראל והגים ולכן, בקדושה ותהאכיל כל שיהיו מתקים מצוה אכילת כל ידי על

 מכיסין תורה שהוא ישראל מהג ידי שעל והייו זה ביום פירות מיי מכל לטעום

  . בקדושה שיהיו האכילות כל מתקים זה י"וע להאכילה קדושה

   )ב בשבט  ו"לט, צדיק פרי(
  

 חמשה עשר בשבט שבת שירה 
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  יאוש בבעלים
פעם אחת נחלה בנו של החידושי הרי"ם מגור זי"ע, והוא היה דר אז 

בווארשא, ובאותו היום הגיע הרה"ק לווארשא, ויצאו כל החסידים לקראתו 

את פניו, וגם החידושי הרי"ם יצא לשם, והרה"ק העלה  מחוץ לעיר לקבל

אותו על מרכבתו, ואז שח לפניו על שבנו חולה והרופאים כבר מיואשים 

ממנו. אז פתח הרה"ק ואמר: הלא כבודו גדול בתורה, ועליכם לדעת כי אין 

יאוש אלא בבעלים, וכלום הרופאים הם הבעלים על נשמות ישראל, ובירך 

  אותו רגע הזיע בנו ויצא מכלל סכנה ונתרפא לגמרי.אותו ברפואה, וב

  ארץ ישראל
כתב בשיח שרפי קודש, שפ"א דיבר הרה"ק עם החסיד רבי בנימין דוד 

מאסטרובר זצ"ל, ושאל אותו הרה"ק מדוע קוראים לארץ ישראל, ארץ 

ישרא"ל, ולא ארץ אברהם או יצחק, וענה הלה שאם היו קוראים לזה ארץ 

ישמעאל באים לבקש חלק, ואם ארץ יצחק היו באים בני אברהם אז היו בני 

עשיו לבקש חלק, ולכן קוראים לזה ארץ ישרא"ל, אז נענה הרה"ק ואמר: 

"שמשום שרק מי שמתנהג כמו ישראל יש לו נחלה בארץ "שמשום שרק מי שמתנהג כמו ישראל יש לו נחלה בארץ "שמשום שרק מי שמתנהג כמו ישראל יש לו נחלה בארץ "שמשום שרק מי שמתנהג כמו ישראל יש לו נחלה בארץ ואני חושב 

  ישראל". ישראל". ישראל". ישראל". 

  אז ימלא שחוק פינו
פעם אחת אמר הרה"ק על הפסוק: אז ימלא שחוק פינו, כי בביאת 

וועט ממש זיין א געלעכטער, "היה דורות של תנאים ואמוראים,  המשיח

דור הבעש"ט הק' ותלמידיו, ומשיח צדקינו עדיין לא בא, ועכשיו בדורינו 

(אוצר דור שפל כזה יבוא משיח צדקינו, וועט ממש זיין א געלעכטער". 

  ישראל).

ביום י"ז (טוב) שבט דשנת תרט"ז נצחו אראלים את המצוקים  פטירתו:

לאחר ששמו ע"פ בקשתו בידו המקל של הרבי רבי אלימלך מליזענסק ו

  יצאה נשמתו בטהרה, ומנו"כ בקאזמיר.

 זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל

ד מהמשך   ט'עמו
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  וזרח השמש
זי''ע, מגדולי זמיר זמיר זמיר זמיר יחזקאל מקאיחזקאל מקאיחזקאל מקאיחזקאל מקאק רבי "הרה

ק החוזה מלובלין ז''ע, נולד בפלונסק "תלמידי הרה

לערך שנת תקל''ג, לאביו הרב צבי הירש זי''ע, 

המכונה ''החסיד הנסתר'', כיון שכל מעשיו היו 

בהצנע והסתר, והיה מתלמידי הבעש"ט הק' 

שחיבבו מאד עד שהעיד בו שהוא מבחירי תלמידיו, 

יו, שלאחרי הסתלקות [ועד כה גדלה מעלתו של אב

ק ואמר, ''כי אם "ק מלובלין, נענה פעם הרה"הרה

היה אביו עדיין חי אחרי פטירת רבו, היה מקבלו 

לרבי והיה נוסע אליו בתורת רבי ולא בתורת 

ק ר' שלמה זלמן זי"ע, "אביו"]. והוא היה בן הרה

שהוא היה מן הצדיקים הראשונים שהבעש"ט הק' 

דות, שהיה מוחזק העלה אותם על מעיין החסי

  לאחד מל''ו צדיקים נסתרים שבדור. 

  האיש מקדש 
ק ר' אברהם "כשהגיע לפרקו לקחו לחתן הרה

לעלווער [חבר דבק מאח להרה"ק ר' דוד לעלוב'ער], 

בנו של הגה''ק רבי אליהו המגיד מדואהרט, בנו של 

רבי משה אב"ד דואהרט, שהיה נכד החכם צבי זי"ע, 

ק ר' משה דוב בקיקעל, גם "ובזיוו"ש היה חתן הרה

  הוא בנו של רבי אלי' המגיד מדואהרט הנ''ל.

  רבותיו
הרה''ק עלה ונתעלה במעלות קדושים וטהורים 

במחיצת רבותיו הקדושים, כאשר בתחלה נסע 

להרה"ק המגיד מקאזניץ זי''ע, ואח"כ נעשה 

לתלמידו המובהק של הרה''ק החוזה מלובלין זי"ע 

רבו בכל עת ללא קבלת שם היה יוצא ונכנס בבית 

רשות, וכמו"כ נסע גם להיהודי הקדוש 

ק ר' "מפארשיסחא זי''ע, והיה דבוק לרבו הרה

  שמואל מקארוב זי''ע.

בפרשת הסתופפותו אצל רבו הקדוש מלובלין 

זי"ע מסופר נפלאות. ובספר דברי ישראל הביא 

שבכל פעם שנסע מרבו מלובלין לביתו, היה מתפלל 

שמרהו השי"ת בהדרך שהיא בעת תפילת הדרך, שי

הולך שלא ישב אצלו אדם שיקרר אותו מאמונת 

  רבו.

ומאידך גיסא מובא בספר דברי משה שפ''א 

ק ללובלין משבת בקאזמיר "כשחזר נכדו של הרה

ק ר' צדוק הכהן "אצל זקינו הרה"ק, ואמר להרה

מלובלין זי''ע, כי נפלא מאד היה בעיניו מה שבעת 

השלחן, שבאמצע הד"ת שאמר הרה"ק דברי תורה ב

נענה ואמר: ''רבנו הקדוש מלובלין אמר'', ואז 

הפשיל ראשו הקדוש לאחורי הכסא ושהה כמה 

רגעים, וכך היה כמה פעמים, ואז אמר את דברי רבו 

הקדוש מלובלין, וזה היה פלא בעיניו, אז ענה לו 

הרה''ק ר' צדוק זי''ע, כי מכיון שנאמר בגמרא ''כי 

ומרו יראה כאילו בעל האומר שמועה בשם א

השמועה עומד לנגדו'', לכך בעת שרצה הרה''ק 

להזכיר ד''ת מרבו הק' מלובלין, ולבנות עליה יסוד 

על דברי תורתו, עשה מה שעשה, והמשיך אותו 

מעולם העליון לכאן לראות פניו הקדשים, ואז 

  הזכיר הד''ת בשמו, והדברים נוראים.

  הלכה כמותו
מובא בשיח שרפי קודש, דרך אגב כדי לציין מה ש

ק אמר: רבי הקדוש מלובלין היה ממשיך "שהרה

עשירות והרבה שפע בעולם, כדי לעבוד את השי''ת 

ק המגיד מקאזניץ לא היה "מתוך עשירות, והרה

רוצה להמשיך הרבה עשירות לעולם כדי לעבוד את 

השי''ת אף מתוך דוחק. ונענה הרה''ק ואמר: והלכה 

  כרבי!

  מכה בפטיש
פן התמנותו של הרה''ק מובא בכתבי על או

האמרי שאול ממאדז'יץ זי''ע, שאחרי הסתלקותו 

ק ר' בער "של החוזה מלובלין זי"ע, שלח הרה

ק שיבוא אליו להיות "מראדישיץ זי"ע שליח אל הרה

תלמידו, ולא בא, ושלח עוד הפעם שליח מיוחד, 

ואתו עמו אדומים זהב לתת לו על הוצאות הדרך. 

להשליח להשיב לו שיעלה בזכרונו  אז אמר הרה"ק

  ק מלובלין זי"ע."מן המדריגות בבית רבו הרה

וגופא דעובדא הכי הוי, שבפעם הראשונה כשבא 

ק בהיותו אברך לנסוע ללובלין, ויהי בעת אשר "הרה

קיבל ברכת פרידה מהרה"ק מלובלין זי"ע, והלך 

ק מלובלין ללותו לחוץ, וברדתו מן המדריגות "הרה

עוד כמה מחשובי החסידים, ובתוכם הלכו איתו 

ק מראדישיץ זי"ע, ופנה הרה''ק מלובלין "הרה

להאנשים שהלכו אתו, ואמר, אמרו נא לי מה 

לעשות עם אברך זה, ולדעתי אעשה אותו א 

שטיינער קלאפער [מפוצץ אבנים], דהיינו לפוצץ לב 

ק יהיה בעצמו "האבן של ישראל, ורימז בזה שהרה

ולכן אינו יכול לבוא להסתופף לרב ומנהיג בישראל, 

  אצלו כדי לקיים דברי רבו.

  רב ומנהיג
ואכן לאחר כמה שנים שישב על התורה ועל 

העבודה בעיר מולדתו פלונסק, עקר דירתו לעיר 

שינענא, שם החל אורו להתנוצץ, ולאחרי שנתיים 

שעל נהר  "קאזמיר""קאזמיר""קאזמיר""קאזמיר"ימים איוה למושב לו את העיר 

ר דורש את ה', ומשם ווייכסיל, ושם דבקו בו כל אש

  יצאה שמו למרחק.

  איזהו חסיד
פעם הגיע הגה"ק רבי עקיבא אייגער זי"ע לאיזה 

עיר, ויצאו כל בני העיר לקבל את פניו וליקח ממנו 

שלום, וביניהם היה גם הרה"ק שהיה אז עדיין 

אברך, וכשאחז הגה"ק רבי עקיבא אייגער את ידיו 

ידו של הרה"ק, אמר לו רעק"א שהוא מרגיש מ

שהוא חסיד, ומבקש שיאמר לו מהו חסיד, אז ענה 

לו הרה"ק "איזהו חסיד המתחסד עם קונו", שכל 

מה שהוא עושה, הוא עושה רק עם השי"ת, שאף 

  (אוצר ישראל)אחד זולת קונו לא ידע מזה. 

  עצה טובה קמשמע לן
ומובא בספר תפארת ישראל, שבעת שהחליט 

לכו אחריו להעביר את דירתו משינעוא לקאזמיר וה

ק "כל אנשי העיר ללוותו, והיו בצער על מה שהרה

עוזב אותם, ונגשו אליו גדולי חסידיו וחשובי העיר 

והתנצלו לפניו כי עכשיו לא יהא להם למי לפנות 

לקבל עצה, אז השיב להם הרה"ק: הנה ג' אנשים 

חכם, חבר טוב, ועהרליכער חכם, חבר טוב, ועהרליכער חכם, חבר טוב, ועהרליכער חכם, חבר טוב, ועהרליכער יכולים לתת עצה טובה, 

ו להבין מה ליתן עצה, משום שזה תפקיד איד. חכם,איד. חכם,איד. חכם,איד. חכם,

משום  חבר טוב,חבר טוב,חבר טוב,חבר טוב,כי אם לא כן למה קוראים לו חכם. 

 ועהרליכער אידועהרליכער אידועהרליכער אידועהרליכער אידשהוא הרי רוצה לתת עצה טובה. 

[ואז הראה משום שאין סיבה שיתן עצה לא טובה 

להם על ג' גדולי העיר א' חכם וא' אוהב ישראל וא' 

  עהרליכער איד, וכו'].

  עשה לך רב
צ "פלה, שהרהובספר עטרת שלמה הובא עובדא נ

ר' יחיאל לאנדא זצ"ל חתן התפארת שלמה זי"ע 

ק מראדישיץ זי"ע, ולאחר "היה נוסע אל הרה

פטירתו לא רצה ליסע לשום צדיק, ופעם אחת נסע 

ק, אמר "ק לקאזמיר, ומיד כאשר נכנס להרה"להרה

א איד איז ווי א ''מצה טייגל'', כל זמן מען א איד איז ווי א ''מצה טייגל'', כל זמן מען א איד איז ווי א ''מצה טייגל'', כל זמן מען א איד איז ווי א ''מצה טייגל'', כל זמן מען לו: 

און אז מען און אז מען און אז מען און אז מען וועלגערט דאס איז עס יום טוב'דיג וועלגערט דאס איז עס יום טוב'דיג וועלגערט דאס איז עס יום טוב'דיג וועלגערט דאס איז עס יום טוב'דיג 

[וכמו"כ     הערט אויף צו וועלגערן ווערט עס חמצ'דיג,הערט אויף צו וועלגערן ווערט עס חמצ'דיג,הערט אויף צו וועלגערן ווערט עס חמצ'דיג,הערט אויף צו וועלגערן ווערט עס חמצ'דיג,

, צריך הוא רבי שיעורר אותו וידריכנו בעבודת השם]

והבין ר' יחיאל עד היכן הדברים מגיעים ומני אז 

  נסע לקאזמיר, ורואים מזה גודל כח הנסיעה לצדיק.

  והיה שם
וכיון דאתינא בענין נסיעה לצדיק ראוי להביא 

בספר דברי ישראל, שפ"א היה אחד מה שהובא 

מחסידי קאזמיר שביום ה' נפל לו חשק בלבו לנסוע 

ק על שבת כדרכו, ובתוך כך נפל במחשבתו "להרה

שהיות שביום ג' יש יריד בעיר הסמוך, וצריך ליסע 

על היריד לרגל מסחרו, ואם לא יוכל לקבל פרידת 

ק מיד ביום א', אזי לא יהיה יכול "שלום מהרה

ל היריד, ולכן גמר בלבו שהוא יסע להיות ע

  מקאזמיר בלא פרידת שלום. 

והנה כשבא להרה"ק בערב שבת לקבל שלום 

מהדרך נתן לו הרה"ק שלום ופטר אותו מיד לשלום, 

ואמר לו סע לביתך כי לא תאכל אצלי בשבת, ואז 

הבין החסיד שראה ברוה"ק מה שהיה בלבו, וע"כ 

אז א"ל  חזר ואמר שאינו צריך את היריד, ורק

ק אם כן אתה יכול לאכול אצלי בשבת, ואמר "הרה

ק אז פי' הפסוק עלה אלי ההרה ''והיה שם'', "הרה

שהכוונה הוא שצריכים להיות "שם" ולא לחשוב 

  אצל הצדיק על מקומות אחרים.

  הכנסת אורחים
ק היה מדת החסד "אחד מפרשת גדולתו של הרה

ק' ק, וכמו שהעיד עליו רבו ה"המפורסמת של הרה

שצורתו דומה לצורתו של אברהם אבינו שצורתו דומה לצורתו של אברהם אבינו שצורתו דומה לצורתו של אברהם אבינו שצורתו דומה לצורתו של אברהם אבינו מלובלין 

  וכמו"כ עסק בפרטות במצות הכנסת אורחים. ע''ה,ע''ה,ע''ה,ע''ה,

ומובא בספר תפארת ישראל שפעם אחת באו ב' 

אורחים לעיר קאזמיר בימות החורף, והיו רעבים 

ויגעים מטורח הדרך, וכיון שהגיעו בשעה מאוחרת 

רת בלילה בשעה שכל בני העיר ישנו כבר, ורק בדי

ק ראו והבחינו אור היוצא ומבהיק, וע"כ "הרה

ק את הדלת "התדפקו על דלתו, ופתח להם הרה

בעצמו, והכניסם לחדרו, ורץ מיד אל בית הבישול 

והביא להם חמים והאכילם והשקם, ואח"כ הציע 

להם מקום שינה עם כרים וכסתות, והמשמש שהיה 

ישן בחדר החיצוני שמע קול המולה והתעורר 

אך כיון שראה שהרה''ק בעצמו משמש משנתו, 

לאורחים חשב בלבו שאין זה אנשים פשוטים אלא 

בודאי נשמות הם שבאו לתיקון, ולכן לא קם 

ממיטתו מחמת חרדה, וכאור הבוקר הלכו האנשים 

לדרכם, והנה כאשר באו ונקבצו החסידים לתפלת 

שחרית, אז אמר להם המשמש תדעו מה היה לי 

תי מאומה, כי באו נשמות אל בזה הלילה, כי לא ישנ

ק שמע בתוך "הרבי והוא בעצמו שימש אותם, והרה

ק מחדרו, "חדרו מה שסיפר זה המשמש, ויצא הרה

ואמר בפני כל העדה, "שוטה שבעולם, תדע כי 

נשמות באים לתיקון עבור עצמם, ואולם אלו 

הנשמות באו לתיקון עבורי כדי שאוכל לקיים מצות 

  הכנסת אורחים".

  נוהשערי ע
ובמקום גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותו, 

שבעיני עצמו היה מחזיק עצמו בשפלות רוח במידה 

יתירה, וכמובא בספר אוהל אלימלך, שפעם אחת 

אמר הרה"ק, הנה הרבי רבי אלימלך מליזענסק זי''ע 

אמר פעם על עצמו, הביטו וראו שאנכי איש בן 

 שישים שנה ועדיין לא עשיתי מצוה אחת. ותלמידו

ק מלובלין זי''ע אמר על עצמו לא עסקתי "הרה

ק על "עדיין בעבודת ה' כלל. והוא [הראה הרה

עצמו] מלא עבירות ח''ו ואין לו שום תרופה עד 

שיפטר מן העולם וינוח בקבר ולא יעשה עוד 

ק שהן "[והלואי שיהיה לנו רק עבירות של הרהעבירות... 

  כמצוות]

  זצוק"לצבי הירש  ה"קבהריחזקאל מקאזמיר  ה"קרה
 לב"ע י"ז שבט תרט"זנ

 



 

 

  ט

  ואהבת לרעך כמוך
ת ישראל מביא בספר דברי בענין אהבת ואחדו

  ישראל [בהגהות] כמה עובדין טבין על זה.

ק שאפילו בשעה שאדם הולך "פ''א אמר הרה

בערב יום הכיפורים לכל נדרי כשהוא מלובש 

בקיטל לבן ונרות בידו, אם יאמר לו חבירו לך עמי 

לטייל ודאגה שבלבי אשיחנה לך, ילך עמו, כי הלא 

ובה, וזה תחלת תש –מה הוא רוצה לעשות ביו"כ 

התשובה, כי ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול 

  בתורה.

ק, כי פעם ראה לאיש אחד אשר "ועוד אמר הרה

בשעה שאמר הקינות בט''ב, ניגש אליו איש אחד 

וביקש ממנו שילך עמו לכתוב לו אגרת בענין נחוץ, 

והיה קשה לאיש הזה לעשות אותו דבר, כי איך יניח 

ואמר אליו הרה''ק על מה אמירת הקינות מפני זה, 

אתה מתאבל, על חורבן בית המקדש, ומפני מה 

חרב, על שנאת חינם, וההיפך הוא אהבת חינם, 

ונמצא זה הוא תיקון שכינה יותר ממה שאתה 

  מתאבל.

עוד אמר, כאשר שני ישראלים אוהבים זה לזה 

כשם  -נעשה שם מלא, כי ב"פ אהבה גימטריא כ''ו

  ת לרעך כמוך אני ה'''.הוי"ה וזה הכוונה ''ואהב

עוד אמר: ''אז יודען האבען זיך ליב, איז פון אלע 

יודען איין יוד, ממילא איז פון אלע הענט איין 

האנט, קען מען דערגרייכען אין הימל אריין און 

  נעמען זיך כל טוב''. 

  בספר החיים
סיפר הגה"צ ר' בנימין רבינוביץ חבר הביד"צ 

מה שהיה על ידי זקנו  ק"זי''ע, סיפור נפלא על הרה

ק ר' יהושע "ק ר' אריה מרדכי בנו של הרה"הרה

אשר מפאריסאב זי"ע, בנו של היהודי הק' 

מפארשיסחא זי"ע, שבהיות זקינו רבי אריה מרדכי 

בשנות עלומיו פרצה מגיפה נוראה רח"ל בסביבות 

העיר פאריסאב מקום מגורי אביו ובכל הגליל שם, 

וגדלה צעקת בני אשר רבים חללים הפילה ר"ל 

  ישראל עד מאוד.

ק שליח מיוחד להרה"ק "באחד הימים שיגר הרה

מפאריסב לאמור לו שישלח את בנו הרא''מ אליו 

לקאזמיר, וישהה שם עד יעבור זעם וייפסק המגיפה 

''און איך נעם איהם אויף מיינע פלייצעס" ואכן 

שלח את בנו רבי אריה מרדכי שהיה אז צעיר לימים 

  נים לקאזמיר.כבן ט''ו ש

ק, "באותם הימים גדלה צעקת בנ"י לפני הרה

ואלפי בני ישראל היו באים דבר יום ביומו להיזכר 

לפניו בפקודת ישועה ורחמים, ורבי אריה מרדכי 

ק והיה מוסר לו פתקאות "היה עומד ליד הרה

ק היה משימם על ב' השולחנות "האנשים, והרה

ים שאת מימינו ומשמאלו, וזאת ידעו כבר כל הימ

ק מצווה להניחה על השולחן "הפיתקא שהרה

הימיני [והוא היה נקרא גם ''שלחן החיים"] לא 

יארכו הימים ויתרפא כאחד האדם, ויה"י אם ציוה 

להניח על השולחן השמאלי ידעו שכבר נגזר דינו 

  ר"ל של אותו אדם.

פעם הגיע אישה אומללה להזכיר את בנה לפני 

ת כי זה הבן הוא כבר הרה"ק, ויללה בבכיות נוראו

בנה השביעי, והוא האחרון מבניה שנשאר עדיין 

בחיים, ועתה אם אף הוא לא יקום מחליו תשאר 

ערירה ואשה משכלת רח"ל, והרה"ק עיין בפתקא 

וציוה להרא"מ להניחה על שלחן השמאלי, וגברה 

צעקתה ובכייה של אותה אשה עד למאד, ונכמרו 

הפתקא על  רחמיו של הרא"מ על האשה, והניח

  השלחן הימיני.

לאחר שנסגרה הדלת מאלפי אנשים הצובאים, 

החל הרה"ק להסתובב אנה ואנה ולהעתיר בתפלה 

להשי"ת על החולים שהוזכרו בפתקאות והונחו על 

השלחן הימיני, וכעבור זמן מה החל הרה"ק לרוץ 

אנה ואנה בדביקות נוראה, ושלא כדרכו בעת 

געים היה נעצר התפלה על החולים, ומידי כמה ר

ליד השולחן הימיני, עד שלפתע פנה לעבר הרא"מ 

ואמר לו: אמור לי אריה מרדכי "האסט נישט 

אפגעטהון עפעס דא היינט", ונאלץ רא"מ לספר 

להרה"ק אודות האשה, שנכמרו רחמיו עליה ועל 

בנה יחידה שנשאר לה מכל ז' בניה, ולכן הניח 

את  הפתקא על שלחן הימיני, ואז הרים הרה"ק

עיניו הקדושים לעבר רא"מ וגער בו: "אילולא 

הבטחתי לאביך שלוקח אני אותך על כתפיי, היית 

נהפך ברגע זה לגל של עצמות." "מה הנך חושב, וכי 

אהבתי לישראל איננה כמו שלך, אך כשמובא לפני 

פתקא שרואה אנכי בה שהיא לאחר גזר הדין ואינני 

מורה אני  יכול לפעול בשמים לרפואת החולה, אזי

להניחה על השלחן השמאלי, אך מה אומר לך, הרי 

בכל זאת בן הנך לאביך, ופעלת רפואה גם לאותו 

  הבן אף שהיה כבר לאחר גזר הדין". 

  צדיק גוזר
מובא בספר תפארת ישראל, שפ"א סיפר הרה"ק 

ר' ישראל זי"ע נכד הרה"ק מקאצק זי"ע, שפעם 

אל  אחת בא חסיד אחד מקאצק שהיה גר בקאזמיר

זקינו הרה"ק מקאצק בקוויטל, וכשראה על 

הקוויטל השם "קאזמיר", אמר לו מדוע באת אלי 

היה לך ליכנס אל הה"ק דשם, והשיב לו האיש הלא 

אנכי נוסע אצלכם, אבל הרה"ק מקאצק לקח את 

הקוויטל ונתנו לו בחזרה, ואז אמר לו הרה"ק 

מקאצק: תדעו החילוק בינו לביני, כי הוא [הרה"ק] 

וה ומפקד בשמים ואנחנו מבקשים, ואמר בזה"ל: מצ

  "ער בעפעהלט אין הימל און אונז בעטען זיך"."ער בעפעהלט אין הימל און אונז בעטען זיך"."ער בעפעהלט אין הימל און אונז בעטען זיך"."ער בעפעהלט אין הימל און אונז בעטען זיך".

  שלח לחמך על פני המים
סיפר האדמו"ר ממאדז'יץ זי"ע, כי פעם בא לפני 

הרה"ק חסיד שעברו לו כמה וכמה שנים מחתונתו, 

ועדיין לא נפקד בזש"ק, ובמר נפשו הפציר בהרה"ק 

"ק, ולא רצה הרה"ק שיבטיח לו שיוושע בזש

להבטיח לו כי אם בתנאי שיביא לו סכום של שש 

(והיה פלא גדול כי לא היה דרכו לבקש מעות מאות רובל 

והלה קיבץ מידידיו ומכיריו את השש מאות כידוע). 

רובל והביאו להרה"ק, ולפקודת השנה נושע החסיד 

בבן זכר, אבל קצת לאחרי מכן נסתלק האבא לבית 

תו לא האריכה ימים ונסתלקה לבית עולמו וגם זוג

עולמה, והילד שנשאר יתום מאב ואם התגולל 

בבתי קרובים וידידים רחמנים, ויגדל הנער והתחילו 

לדבר בו נכבדות, וצד הכלה דרשו עבור השידוך סך 

שש מאות רובל אשר כמובן לא היה מי שיתן זאת, 

ונכנסו הקרובים להרה"ק להתייעץ בדבר, וקרא 

שו וציוהו להביא צרור פלונית הרה"ק למשמ

המונחת בעליית הגג, והיה זה אותם שש מאות 

רובל שנתן אבי הנער להבטחת הרה"ק לזש"ק, ונטל 

הרה"ק את צרור הכסף ואמר לזה הבחור, "הא לך 

  הכסף אשר הניח לך אביך עבור הנישואין". 

  שבחוהו כל האומים
סיפר החסיד ר' יצחק ליפא פישביין זצ"ל, שפעם 

נסעו חסידים בעגלה להרה"ק מזוואלין בנו  אחת

של הרה"ק, והבעל עגלה שלהם היה גוי זקן מאוד, 

וכששאל אותם לאיפה נוסעים הם, וענו שנוסעים 

להרבי מזוואלין, אז נענה הגוי ואמר רבי מזוואלין 

איני מכיר, אבל הכרתי רבי בקאזמיר שהיה צדיק 

 גדול, וממעשה שהיה לי עמו, כי אני הייתי גר

בשכנות להרבי, והייתי בורסקי מעבד עורות, ופ"א 

ביקש ממנו הרה"ק שהיות והריח מפריע לו, שאפנה 

את מקום יציאת המי שופכין למקום רחוק מביתו, 

ושאלתי להרבי, מה יתן לי עבור זה, ואמר לי 

שיבטיח לי אריכות ימים, והנה רואים אתם שכבר 

ותני למעלה ממאה שנים עברו עלי ועדיין כוחי במ

  להיות בעל עגלה. 

  תגלון פתגמין
כתב בספר אמרי שאול (מאדז'יץ), שפ"א 

כשהרה"ק ישב בסעודת שבת של שחרית עם גדולי 

חסידיו המסובין על שלחנו, ואחרי שזימרו השיר 

"אסדר לסעודתא", והנה פתאום נפרץ הדלת ואשה 

אחת נכנסה בבהלה, ואמרה כי בנה הילד נפל ארצה 

לדבר, וצעקה להושיע לה וידום דום וחדל מ

מצרתה, ולקח הרה"ק תפוח שהיה מונח על 

השולחן, ואמר לה הרי לך סגולה לתת לילד לאכול 

מן התפוח ויתרפא, וכן הוה שאכלו ונתרפא ושב לו 

  הדיבור.

אחרי כן שאלו לו כמה מתלמידיו מהו ענין 

סגולה זו, והשיב להם בחכמה וברמיזא, הלא עכשיו 

"קדם "קדם "קדם "קדם סדר לסעודתא" ואמרנו זימרנו את הפיוט "א

רבון עלמין במילין סתימין תגלון פתגמין ותימרון רבון עלמין במילין סתימין תגלון פתגמין ותימרון רבון עלמין במילין סתימין תגלון פתגמין ותימרון רבון עלמין במילין סתימין תגלון פתגמין ותימרון 

ת'גלון פ'תגמין ו'תימרון ת'גלון פ'תגמין ו'תימרון ת'גלון פ'תגמין ו'תימרון ת'גלון פ'תגמין ו'תימרון הרי ר"ת של חידושא", חידושא", חידושא", חידושא", 

, לומר לך, אם כי ה"מילין" של תפו"חתפו"חתפו"חתפו"ח, הוא ח'ידושאח'ידושאח'ידושאח'ידושא

הילד נעשו "סתימין", בכל זאת "ת'גלון פ'תגמין" 

יתגלה כח הדיבור, "ו'תימרון ח'ידושא" באמירה 

  מחדש.

  ותהום ארעא ועד רום רקיעא
כתב בספר גן הדסים, שהגה"ק ר' חיים אלעזר 

וואקס מקאליש בעל 'נפש חיה' זי"ע היה תלמידו 

של הרה"ק, ופעם אחת בעת שהגיע לקאזמיר, שאל 

אותו הרה"ק מה פשר הלשון שכותבים בשטרי מכר, 

"מתהום ארעא ועד רום רקיעא", והשיב שאינו 

ר לך מעשה מה שקרה יודע, ואמר לו הרה"ק אספ

לי, הנה בימי חורפי הייתי לומד יחד עם רבי משולם 

מפלוצק זי"ע, וקמנו בעוד לילה ללמוד בביהמ"ד, 

פעם אחת באישון לילה כשהיינו קרוב לביהמ"ד 

שמענו קול אנחה ונבהלנו מאד, ואז נתחזקתי 

ושאלתי מי זה, והשיב בלשון אידיש, והלכנו אליו 

וכמעט שאין בו רוח חיים, וראינו איש ערום שוכב 

ולקחנו אותו לביהמ"ד ועסקנו עמו להחיותו עד 

ששב רוחו אליו, ושאלנו אותו מי אתה ומי הביאך 

הלום?, וסיפר שהוא היה משומד ל"ע ודר בכפר, 

ופעם בא אליו בחלום זקינו מעולם האמת, ואמר לו 

שיחזור בתשובה, ואם לא יעביר אותו מן העולם, 

ו לזאת, ובלילה השניה בא עוד ובהקיצו לא שם לב

הפעם והכה אותו הכה ופצוע, ובבוקר לא ידע 

לשית עצות בנפשי אם ליקח גם את אשתו ובנו, או 

שימלט לבדו ובגפו יצא, ומתוך מחשבה כבר עבר 

היום, ובלילה שוב בא אליו בכעס גדול, ושאל 

מזקינו אותו מה עליו לעשות עם האשה ובנים, 

עבורם רק שימלט בעצמו, ואמר ע"ז שאין לדאוג 

ובבוקר בקש בית מנוס כי לא ידע אנה לנוס, ושוב 

בא אלי זקני ואמר לי, תדע שאעשה עמך כלה, 

ואמרתי לו שאיני יודע איפה אוכל לברוח, לכן אם 

רוצה יקח אותי לאיזה מקום, ותיכף לקח אותי 

וישאני באויר ויביאני עד הלום, ואמר לו: פה יש 

  שה לך טוב. הרב יחזקאל והוא יע

ק ושאלתי אז את המומר אם דיבר "וסיים הרה

מה עם הרוח בעת שנשא אותו, והשיב שבשעה 

שנשאו הרוח היה הרוח מוציא אנחות, ושאל אתו 

מה זה תאנח, והשיב הרוח שכשהוא עובר באויר 

מעל בית נכרי קשה עליה הדבר מאוד לעבור שם, 

ולכך כותבים בשטרות 'מתהום ארעא ועד רום 

  עא', כדי שיהיה האויר כולו של ישראל. רקי

  לא המדרש עיקר
ונציין עוד כמה מילי דרמיזי מהרה"ק. מובא 

בספר תפארת ישראל שפעם אחת היה חסיד אחד 

מווארשא שרצה לנסוע לשבת בקאזמיר, אך לא 

היה לו להוצאות הדרך, והלך ומכר המדרש שלו 

תמורת עשרה זהובים, ובדרכו לקאזמיר נתעורר בו 

ר על שחסר לו המדרש ללימוד ועיון, וכשב אל צע

לא לא לא לא הרה"ק ונתן לו שלום, אז נענה ואמר לו: 

  . המדר"ש עיקר אלא המעשההמדר"ש עיקר אלא המעשההמדר"ש עיקר אלא המעשההמדר"ש עיקר אלא המעשה

 'זעמוד בהמשך 



 

 

  י

  



 

 

  יא

  

 א"שליט אהרן קרישבסקי ה"חהר
  חי'נשואי בנו שישמחה בה לרגל

  

 א"שליט רן היימליךאה ה"גהר
  נשואי בתו תחי'ב השמחה לרגל

  

 שליט"א ישעי' אלעזר יורוביץ "חהרה

  לרגל נשואי בנו שיחי'
  

 שליט"א אברהם ברייערג הרה"

  לרגל נשואי בתו תחי'
  

 שליט"א משה ברנדסדארפער הרה"ח

  לרגל נשואי בנו שיחי'
  

 שליט"א אל יעקב ברויןיחי הרה"ח

  לרגל נשואי בתו תחי'
  

 שליט"א ישראל יצחק קלירס הרה"ח

  לרגל נשואי בנו שיחי'
  

 שליט"א דוד ווייס הרה"ח

  לרגל נשואי בתו תחי'
  

 א"שליט נטאהלבאהרן לי ה"חהר
  בר מצוה לבנו היקר שיחי'ה לרגל

  

 א"שליט וואלעסבר"ש בנימין  ה"חהר
  נו שיחי'ב בהולדת השמחה לרגל

  
 א"שליטיהודה ט. לויפער  ה"חהר

  יחי'נו שב בהולדת השמחה לרגל

  

 א"שליט מנחם מענדל פיש ה"חהר
  נו שיחי'ב בהולדת השמחה לרגל

  
 א"שליטשלמה סאמעט  ה"חהר

  שמחה בהולדת בתו תחי'ה לרגל
  

 א"שליט יואל סאמעט ה"חהר
  נו שיחי'ב בהולדת השמחה לרגל

  

  ברכת מזל טוב נאמנה
  ל טוב חמה ולבבית מז ברכתארשת שפתי יערב לברך בזה ב

  היקר והנעלה, מוכתר בנימוסין ולו יאה קילוסין,  ידידיל

  שליט"א אלתר ליבנטאהל ה"חרה

  בשעטומ"צ בתו תחי' אירוסיב במעוו השמחה לרגל
בית נאמן בישראל דורות ישרים  ולה יפה כגפן פורחת, ויבנהזיווג יעש ר"יה

  .א"בב צדקינו משיח ומבורכים, עדי נזכה בקרוב לביאת
  החברותא כברכת

  אשר זעליג אייזבערג

 א"שליט יהוסף שווארטץ ה"חהר
  נשואי בתו תחי'ב השמחה לרגל

  

 א"שליט נברגריאברהם יעקב שטי ה"חהר
  בר מצוה לבנו היקר שיחי'ה לרגל

  

   א"שליט צבי דוב קליין ה"חהר 

  תו תחי'השמחה בנשואי ב לרגל

    א"שליט לדמאןוג יוסף ישראל ח"הרה

  ל"ז מאיר ר"תב מערא חיה ח"האה ואמ "נלעי
 א"תשע שבט ט"י ע"נלב

  

    א"שליטאפרים אהרן אייזנער  רה"חה

  ז"לישראל  ב"רמשה ראובן  "חאביו הרה נ"לעי
  י"ד שבט תשע"ח ע"נלב 

  

  א"שליט משה פריש ה"חהר אברהם פריש ה"חהר אהרן פריש ה"חהר

  ז"ל נפתלי הירצקא ר"ב דניאל צ"הרה ביהםא נ"לעי
 י"ד שבט תשס"ה ע"נלב

  

    א"שליט פנחס סאמעט ח"הרה א"שליטמרדכי יצחק סאמעט  ח"הרה

  ל"ז פנחס ר"תע"ה ב שרה ח"האה אמם נ"לעי
 ע"התש שבט ג"י ע"נלב

  

 שליט"א יצחק אייזיק שטיינברגר הרה"ח

  לרגל נשואי בנו שיחי'
  

 שליט"אפנחס סאמעט  "גהרה

  גל נשואי בתו תחי'לר
  

 א"שליט אברהם ישעי' סטאריק "חההר
  נו שיחי'ב בהולדת השמחה לרגל

  

 א"שליט זלקוביץ בר"בהרן א ה"חהר
  שמחה בהולדת בתו תחי'ה לרגל

  

  א"שליט ישעי' יוזעביץ ה"חהר   א"שליט חיים יוזעביץ ה"חהר

  ז"ל אברהם מרדכי ר"בבנימין צבי  ח"הרה ביהםא נ"לעי
 ע"גשבט תשט"ו  ע"נלב



 

 

  יב

 

 

  

  להולדת הבן 
  אשליט" בימין וואלעס "רהר

  בבית שמש מוסדותיו הק'ר"מ במכיה לישיבה קטה שע"י 

  שליט"א יעקב קרישבסקיה"ח הרחתן  - שליט"א שמעוןבן הרה"ח 

  אשליט"יהודה טרייטיל לויפער  "רהר

  ה"ח משה ישראל קרויס שליט"אהרחתן  -בן הרה"ח רפאל שליט"א 

  אשליט" מחם מעדל פיש "רהר

  שליט"א משה קרישבסקיה"ח הרחתן  -שליט"א  שמעון שמואלבן הרה"ח 

  אשליט" ישראל ראזצווייג "רהר

  שליט"א חיים יהושע צייוירטה"ח הרתן ח -שליט"א אלימלך בן הרה"ח 

  אשליט"סאמעט יואל  "רהר

  שטייבערגער שליט"אשמעון צבי ה"ח הרחתן  -שליט"א  משהבן הרה"ח 

  אשליט" אברהם ישעי' סטאריק "רהר

  שליט"א יהודה טרייטיל סטאריקה"ח הרחתן  -שליט"א יוסף בעריש בן הרה"ח 

  מאסי – אשליט" דוד לעפלער "רהר

  שליט"א טובי' גדליה קופטשיקה"ח הרחתן  - מחם ז"לח בן הרה"
* 

   תלהולדת הב
  אשליט" שלמה סאמעט "רהר

  מוסדותיו הק'מלמד תשב"ר בת"ת ד

  שליט"א אברהם אלטמאןה"ח הרחתן  - שליט"א  אשר זעליגבן הרה"ח 

  אשליט" אהרן זעליקאוויטש "רהר

  אשליט" דוד ברייערה"ח הרחתן  -שליט"א  בימיןבן הרה"ח 

  אשליט"אליהו גולדשמיד  "רהר

  ה"ח יואל סאקס שליט"אהרחתן  -בן הרה"ח יחיאל מיכל שליט"א 
* 

   הכנס הבן לעוה"ת והמצוותל
  אשליט"אברהם יעקב שטייבערגער  ה"חהר

  ה"ח אהרן מארקאוויטש שליט"אהרחתן  -בן הרה"ח משה יהודה שליט"א 

  אשליט"אהרן ליבטאהל  ה"חהר

  ה"ח אליעזר פאמפ שליט"אהרחתן  -א בן הרה"ח שלום שליט"

  קרית יואל – אשליט"יוסף כהא  ה"חהר

  ה"ח דוד זיגער שליט"אהרחתן  -בן הרה"ח צבי ז"ל 
*  

   תהבאירוסי ל
 קרית יואל -  אשליט" יואל קרויסהרה"ח 

  אברהם שמחה פרידמאן שליט"אחתן הרה"ח  - אברהם משה ז"ל חבן הרה"
*  

  

 נשואי צאצאיהםל

 אשליט" י' אלעזר יאראוויטשישעהרה"ח 

  גזבר המוסדות

  מיכאל בריזל שליט"אחתן הרה"ח  - "לצז אברהם צבן הרה"
  אשליט" אברהם ברייער גהרה" הבן עב"ג בתשואי ל

  הק'שע"י מוסדותיו ש"ס ראש כולל 

  שליט"א גאון הגדול יעקב מעדל יאראוויטשחתן ה -  אלכסדר שליט"אבן הרה"ח 
*  

 אשליט" ש לויפערישכר בעריהרה"ח 

  שליט"א אפרים פישל קרויסחתן הרה"ח  - שליט"א גרשון חבן הרה"
  אשליט" יהוסף שווארטץהרה"ח  הבן עב"ג בתשואי ל

  ישיבה גדולה אלעדרוחית ד הההלועד חבר 
  שליט"א ברהם קויפמאןא חחתן הרה" - שליט"א ישראלבן הרה"ח 

*  

 אשליט" משה בראסדארפערהרה"ח 

  שליט"אמעדל פעלדמאן  חחתן הרה" -  עקב יוסף ז"לי חבן הרה"
  אשליט" יחיאל יעקב ברויןהרה"ח  הבן עב"ג בתשואי ל

  מוסדותיו הק'מלמד תשב"ר בת"ת ד

  שליט"א בימין יחיאל פפהייםה"ח חתן הר - שליט"א אהרןרה"ח בן ה
*  

 אשליט" ישראל יצחק קליערסהרה"ח 

  שליט"א אברהם ישעי' סטאריקה"ח חתן הר -  שליט"א מרדכי חיים חבן הרה"
  אשליט" דוד ווייסהרה"ח  הבן עב"ג בתשואי ל

  רה"ח יוסף קדיש אייזער ז"לחתן ה - שליט"א הושעיבן הרה"ח 
*  

 אשליט" אברהם פערלהרה"ח 

  רפאל ישראל פפהיים ז"לחתן הרה"ח  - שליט"א הרןא חבן הרה"
  אשליט" צבי דוב קלייןהרה"ח  הבן עב"ג בתשואי ל

  חבר ההלת המוסדות בבית שמש
  שליט"ארה"ח משה צבי ביאמין חתן ה - עי' ז"לישבן הרה"ח 

* 

 אשליט" יצחק אייזיק שטייבערגערהרה"ח 

  שליט"א שלמה הירשחתן הרה"ח  - שליט"א יוסף מאיר הכהן חבן הרה"
  אשליט" פחס סאמעט ב הגאוןהר הבן עב"ג בתשואי ל

  זכור לאברהם וראש כולל דומ"ץ קהילתיו הק'
  רה"ח יוסף יצחק יאקאבאוויטש ז"לחתן ה - שליט"א בימיןבן הרה"ח 

* 

 אשליט" אהרן קרישבסקיהרה"ח 

  מוסדותיו הק'מלמד תשב"ר בת"ת ד

  שליט"א ישראל יו"ט פרידמאןחתן הרה"ח  - שליט"א יוסף קדיש חבן הרה"
  אשליט" ישראל יעקב ברויןהרה"ח  הבן עב"ג בתשואי ל

  שליט"ארה"ח ראובן פפהיים חתן ה -  דוד לייב ז"לבן הרה"ח 
* 

 אשליט" חיים שמואל אהרן אייזבערגהרה"ח 

  שליט"א אברהם עביר קרויזהארחתן הרה"ח  -  שליט"א ברוך בעדעט חבן הרה"
  אשליט" אהרן היימליך גהרה" הבן עב"ג בתשואי ל

  שלוחו האמן של כ"ק רביו שליט"א בבית שמש רמה ד'

  רה"ח שמואל אהרן סטאריק ז"לחתן ה -  יוסף שליט"א מחםבן הרה"ח 
* 
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  הזמה אישית לכל ידידי ומכירי הע"י
  שליט"א אברהם יעקב שטייברגר "חהרה

   י"ודיאל הכס בו כמר לרגל 
  לעול התורה והמצוות

  הבר מצוה תתקיים ביום ראשון 
 באולם 'פארהאד' בית יעקב הישן

 

  שליט"א יהודה טרייטיל לויפער הרה"ח

  שיחי'ו בהולדת לרגל השמחה במעוו ב

חת ממ ו ומכל יוצ"חיה"ר שירווה רוב  

 

  שליט"א  אברהם פרישהרה"ח 
  לעילוי שמת אביו 

   "לצז פתלי הערצקאב"ר  דיאל ר' ה"צהר
  ס"השבט תש י"דלב"ע 

 ת..צ.ב.ה
 

  שליט"איהוסף שווארטץ  הרה"ח

  השמחה במעוו בשואי בתו תחי'לרגל 

חת ממ ומכל יוצ"ח היה"ר שירווה רוב  

 בות ירושליםבאולם  רביעיהחתוה ביום 

 

  תדב לעילוי שמת 

  ארפומהרב החסיד ה

 בנימין צבי יוזביץמוה"ר 

  ז"ל

  ז"ל אברהם מרדכיב"ר 

  תשע"ג ט"ו בשבטלב"ע ביום שב"ק 
 ת..צ.ב.ה
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