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על  חבל  הקב"ה  לו  אמר  קיא.(  )סנהדרין  חז"ל  בשם  ז"ל  רש"י  פירש 
דאבדין ולא משתכחין.

מפני  לגמרי  האלה שמתבטלים  הצדיקים  על  חבל  הפירוש,  אולי 
כדברי  זולתו,  אפס  מלבדו  עוד  שאין  האמת  בהשיגם  ית"ש,  אורו 
לט(  ד,  )דברים  הכתוב  על  ה(  אות  א  מאמר  מאמרות  )עשרה  זי"ע  הק'  השל"ה 
וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלקים בשמים ממעל ועל 
הארץ מתחת אין עוד, שאין הפירוש כי אין אלוה זולתו, כי זהו פשיטא, 
אלא ר"ל שאין עוד שום מציאות זולת מציאותו יתברך, וזהו 'דאבדין 
ולא משתכחין' - "זיי פארלירען זעך און געפונען זעך נישט קיין ארט", 
כמדריגת רבי עקיבא שאמר )ברכות סא:( כל ימי הייתי מצטער על פסוק 
זה מתי יבוא לידי ואקיימנו ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו, היינו שכל 

חשקו וחפצו היה להבטל בפני אורו ית"ש במסירות נפש.
על  'חבל  י,  באות  שם  כתב  וכן  א,  אות  טבת  כ"ט  מנחם  )אמרי 
היינו  משתכחין,  ולא  העולם,  מן  שנפטרים  האלה  הצדיקים 
כי  וישיות,  עצמיות  שום  אצלם  היה  לא  חיותם  בחיים  שגם 
באים  והיו  ואפס,  כאין  ב"ה  סוף  אין  לאור  לגמרי  מתבטלים  היו 
מציאות  שום  שאין  מלבדו,  עוד  שאין  הכרה  לידי  בהתבטלותם 
מי  כי  א(  פרק  הענוה  )נתיב  בנתיבות  כדאיתא  ית"ש,  מציאותו  זולת 
שרוחו נשברה כאילו הוא מבטל עצמו מן המציאות לגמרי', ועיין 

עוד י"ד שבט אות ט, ובאמונת משה מילואים כ"ט תשרי אות ב(

וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם )ו, ה(
כ"ק אאמו"ר ]מרן אדמו"ר הזקן[ זצללה"ה זי"ע דיבר בקדשו לבאר 
הפירוש של מלת 'וגם', כי הנה טענת משה רבינו ע"ה להקב"ה היתה )ה, 
כב( 'למה הרעות לעם הזה וגו' ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע 

לעם הזה והצל לא הצלת את עמך', ולכאורה יפלא, הכי לא ידע משה 
שאם ח"ו יחטא אחד מישראל וחפץ הקב"ה לזכותו מביא עליו יסורים 
כדי לעוררו ע"י יסורים לתשובה, מה א"כ היתה תמיהתו, הלא כללות 
ישראל היו משוקעים במצרים במ"ט שערי טומאה, לזאת שלח להם 

הקב"ה את הרעה הזאת כדי להביאם לתשובה.
 אכן טענת משה רבינו ע"ה היתה כן: הן אמת שאשר ה' חפץ דכאו 
מדכאו  בו  חפץ  שהקב"ה  כל  ה.(  )ברכות  חז"ל  וכדרשת  י(  נג,  )ישעיה  החלי 
ביסורין, אולם זה הוא רק לבר דעת, שע"י היסורים יתן אל לבו מה הוא זה 
ועל מה זה באו עליו היסורים, ולאיזה תכלית, וישוב אל ה' וירחמהו, אבל 
אם האיש הזה הוא שוטה ואיננו מרגיש כלל ביסורים הללו להתעורר על 
ידם לתשובה, על איש כזה לכאורה לא היה צריך להביא עליו יסורים, כי 
מאתו לא תצא הרעות, רק טוב בתכלית כידוע, וזו היתה טענת משה רבינו 
היינו מדריגה  - הלא המה במדריגת עם,  'למה הרעותה לעם הזה'  ע"ה 
פחותה וגרועה )עי' זוה"ק ח"ב מה:(, ואינם שמים על לבם להתעורר לתשובה, 
'ומאז באתי לדבר בשמך הרע לעם  וזהו שאמר  א"כ למה הרעות להם, 
הזה' - שנצמח להם רעה, 'והצל לא הצלת' - כלומר לא היה להם שום 

הצלה ע"י זה, מאחר שאינם מרגישים ושמים על לב תכלית היסורים.
ועל זה השיב לו הקב"ה שלא כן הוא כדבריו, כי אתה אינך שומע רק 
את הקולות החיצוניים, מבחינת עם, אבל הקב"ה שומע הקול העולה 
מפנימיות לבבם, מחלקי יעקב אשר בתוך כל אחד ואחד מישראל, וזהו 
פירוש 'וגם' אני שמעתי את נאקת בני ישראל - כלומר מלבד הצעקה 
שאתה שומע, שומע אנכי עוד נאקה אחרת, ממעמקי לבבם ומחלק 

יעקב אשר בם, שזה נקרא נאקת 'בני ישראל'.
)ישמח ישראל פר' שמות אות ג, ומסיים מרן אדמו"ר הזקן בלשונו 
נואש  יאמר  ואל  לנפשו,  מוסר  מישראל  אחד  כל  יקח  ש'מזה  הק' 
ואיננו  כלום  מרגיש  שאיננו  חלילה  לו  ידמה  אם  שאפילו  חלילה, 
מתעורר לתשובה, פנימיות ומעמקי לבבו ונפשו חושק וכוסף תמיד 
ואחד  אחד  כל  מחוייב  ולכן  בתשובה,  ונתפעל  מחצבתו  למקום 
מישראל לעשות כל אשר בכוחו לעבודת השי"ת, ולחזק את עצמו 
ה'ישמח  מוסיף  זה  ועל  עכ"ל,  לבל להתייאש',  מיני התחזקות  בכל 

ישראל' ש'דבריו הקדושים המה מליצה ישרה עבור כלל ישראל'(

כי  ישראל',  בני  נאקת  את  שמעתי  אני  'וגם  הכתוב  פירוש  יאמר  או 
אינו  בצער  הוא  שכשהאדם  ואף  הלב,  בפנימיות  ומביט  צופה  הקב"ה 
צער  על  ולהצטער  לדאוג  גבוה,  לצורך  להתפלל  יודע  ואינו  מרגיש 
השכינה, אשר בכל צרתם לו צר )ישעיה סג, ט(, אעפי"כ לפעמים כאשר בוכה 
מפנימיות לבו, ומתבונן בעצמו ראשיתו ואחריתו, מאין בא, ותהלוכותיו 
היה  כן  ושלא  מרוחק מהקב"ה,  הוא  כמה  עד  מבין ממילא  הזה,  בעולם 
ויוכל להיות שגם זה הוא  ית' בבריאת האדם לטוב לו כל הימים,  רצונו 
מצטער על צער השכינה, מה שיש להקב"ה צער ממנו, וגם נמצאים בני 
עליה המכוונים באמת ומצטערים על זה כל ימיהם. וזהו שאמר וגם 'אני' 
בעבודה  ובזעקתם  בתפילתם  שמעתי  כביכול  אותי  גם  היינו  שמעתי, 
הקשה הזאת, לכך 'ואזכור את בריתי'.             )ישמח ישראל פרשה זו אות ב(

והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים )ו, ו(
 הקשה על זה רשכבה"ג מרן הרבי ר' בונם זצללה"ה זי"ע מפשיסחא 
מדוע לא נכתב 'עבדות' או לשון אחר, רק לשון 'סבלות', וע השיב כי 
בתחילת השעבוד היה אצלם קשה הדבר, אבל אחר כך גם הם התרגלו 
והיה אצלם רגילות, כי הרגל נעשה טבע, וכאשר ראה השי"ת שהם כבר 
רגילים לעבודת פרעה ומשוקעים בחומר ובלבנים ואינם מרגישים כלל, 
שוין  קאנט  עטס  "אז   – מצרים'  סבלות  מתחת  אתכם  'והוצאתי  אמר 
]=אם אתם כבר  סובל זיין די מצרים, טויג נישט, וועל איך ענק אויסלייזן" 

יכולים לסבול את מצרים, זה לא טוב, וצריך לגאול אתכם[, ע"כ לשון קדשו, ודפח"ח.

בונם  שמחה  רבי  הרה"ק  מכת"י  תפא,  אות  ח"ג  קודש  שרפי  )שיח 
חיים  רבי  הק'  מאביו  ששמע  ממה  זצללה"ה,  מקראשנעוויץ  ]לערמאן[ 

זצללה"ה זי"ע, בן הרה"ק רבי אליהו מוויסקיט זצללה"ה זי"ע.
אמנם יש להעיר שבספה"ק שפת אמת הביא זאת כמה פעמים )פר' שמות 
תרנ"ו, פרשה זו תרל"ו ותרנ"ד, פסח תרל"ב( בשם זקינו הק' בעל חידושי הרי"ם מגור 

והוצאתי אתכם מתחת סבלות  פירש הפסוק  ז"ל  'מו"ז   – זי"ע  זצללה"ה 
מצרים, שאוציא אתכם שלא תוכלו לסבול תאות מצרים, וזה קצת גאולה, 
מה שאינם יכולים לסובלם', ואמר שזה 'טעם אכילת מרור, כי מה שהיה 
מר להם היה קצת גאולה, שהרגישו מרירות הגלות', וכן הובא בשמו גם 
ולא  תרע"ח(,  שלח  פר'  תרע"ה,  אמור  פר'  ג,  ליל  תרע"ח  )חנוכה  משמואל  שם  בספה"ק 

הזכירו כלל שהדברים במקורם יצאו מפי מרן הרבי ר' בונם זצללה"ה.
מהגדולים'  'אחד  בשם  כן  כתב  יא(  אות  זו  )פרשה  משה  אמונת  בספה"ק 
מצרים,  סבלות  מתחת  ישראל  בני  את  שיוציא  היתה  הקב"ה  שהבטחת 
יוכלו  לא  שיותר  מצרים,  את  סובלים  שהיו  הפחותה  ממדריגתם  היינו 

לסבלם, וכן הובא בספה"ק אמרי מנחם )אותיות ח, י, כ, וכא(, עיי"ש.
'ישראל היו  )פר' בא( כי  ויש לציין שכדברים האלה איתא גם בקדושת לוי 
במצרים בנ' שערי טומאה, והיה להם תענוג מדברים מאוסים, לזה אמר 
להם אני ה' המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, שלא תוכלו לסבול את 
התענוג מדבר מאוס שהיה לכם, רק יהיה לכם תענוג מעבודת ה'', וכן הובא 
באור לישרים )תורת משה פרשה זו( בשם הרה"ק רבי משה מקאברין זצללה"ה 

זי"ע, ובעבודת הלוים בשם המגיד הק' מזלאטשוב זצללה"ה זי"ע(

ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה )ו, ט(
סיפר אדמו"ר הצדיק הקדוש ]הרבי ר' בעריש[ מביאלא זצללה"ה 
זי"ע שפעם אחת היה הרבי ]הצעיר[ מווארקא זצללה"ה זי"ע בקאצק, 
ושאל אותו הרבי מקאצק זצללה"ה זי"ע: הלא הקב"ה אמר למשה )ג, יח( 
ושמעו לקולך, וכיצד כתוב לבסוף ולא שמעו אל משה, אמר לו הרבי 
מווארקא בזה הלשון: "דעם גוטן יוד האבן זיי נאך נישט פארשטאנען" 

]=הם עדיין לא 'הבינו' את הצדיק משה רבינו[ ! והרבי מקאצק נענע לו בראשו.

ז"ל  מקינצק  שו"ב  הערשקי  ר'  הרה"ח  )מכת"י 
שהסתופף בצל קדשם של רבוה"ק מווארקא וביאלא(

מדור זה הוקדש
לע"נ הר"ר דוד בן ר' יהודה ע"ה וינברגר

נלב"ע י"ב מנחם אב תשל"ג • תהא נשמתו צרורה בצרור החיים !

וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני ה' )ו, ב(.
כ"ק מרן אדמו"ר הקדוש הרבי בעל עקידת יצחק זצללה"ה הי"ד זי"ע 
ביאר הענין )פרשה זו אות א( כי בתשובה יש שתי מדות, הא' היא שבירות 
ימיו ושנותיו בהבל  הלב וההתמרמרות, שמתבונן במצבו הרע שמבלה 
וריק, והב' היא אמונה ובטחון בהקב"ה שיקבל תשובתו כי לא ידח ממנו 
נדח, וזהו מה שאמר משה רבינו ע"ה )ה, כג( 'ומאז באתי אל פרעה לדבר 
בשמך הרע לעם הזה', היינו שדיבורי פעלו רק שהבינו את שפלות מצבם 
ובאו על ידי זה למדה ראשונה של תשובה, להתמרמרות על מצבם, אבל 
של  השניה  להמדה  באו  לא  עדיין  כלומר  עמך',  את  הצלת  לא  'והצל 
ויקבל  להם  ימחול  שבוודאי  בהשי"ת  ולבטוח  להאמין  ובטחון,  אמונה 
תשובתם כי לא ידח ממנו נדח, ותלה משה רבינו ע"ה החסרון בעצמו, כי 
מאז 'באתי' אל פרעה הוא כן, יען כי מסתמא אינני ראוי לעוררם כראוי 
לתשובה שלימה, ואני ערל שפתים )ו, יב(, שאיננו צדיק אמיתי, כי אם היו 
שומעים הדיבורים מצדיק אמיתי בטח היו הדיבורים פועלים להעלותם 

לתשובה שלימה בכל האופנים, ואם כן למה זה שלחתני )ה, כב(.
אני  אליו  ויאמר  משה  אל  אלקים  'וידבר  השי"ת,  לו  השיב  זה  ועל 
להיות  הראשונה,  למדה  אלא  בינתיים  הגיעו  שלא  אמת  הן  ר"ל  ה'', 
מתמרמרים על מצבם ולבם נשבר ממעשיהם, בבחי' אלקים שהוא מדת 
הדין, אולם מובטח אתה כי 'אני הוי'', היינו שיזכו ג"כ להמדה השניה של 
אמונה ובטחון בהשי"ת שיקבל תשובתם לבלתי ידח ממנו נדח במדת 

הרחמים שהוא בחינת הוי'.
זכו לזה ישראל בזכות קבלת התורה שהיא תכלית  כן  כי אמנם  וי"ל 
יציאת מצרים, כמו שאמר הכתוב )שמות ג, יב( בהוציאך את העם ממצרים 
זכו לשלימות התשובה,  תעבדון את האלקים על ההר הזה, שמכח זה 
עם אמונה ובטחון בהקב"ה אב הרחמן, והוא כפי המבואר במדרש )דברים 
של  לשונה  ראה  חיים,  עץ  לשון  מרפא  ד(  טו,  )משלי  הפסוק  על  א(  א,  רבה 

תורה מה חביבה שמרפאה את הלשון, מנין שכן כתיב מרפא לשון עץ 
חיים, ואין עץ חיים אלא תורה שנאמר )שם ג, יח( עץ חיים היא למחזיקים 
י( לא איש דברים  בה, הרי משה עד שלא זכה לתורה כתיב בו )שמות ד, 
אנכי, כיון שזכה לתורה נתרפא לשונו והתחיל לדבר דברים, מנין ממה 
)דברים א, א( אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל,  שקרינו בענין 
היינו שבכח התורה נתקן כח דיבורו, ההיפך מבחי' ערל שפתים, להיות 
מלמד תורה ודעת ודרך חיים תוכחת מוסר לכל ישראל, ובכח זה, היינו 
האופנים  בכל  שלימה  לתשובה  ישראל  עתה  זכו  התורה,  קבלת  בכח 

ולהתחזק גם באמונה ובטחון בהשי"ת בעל הרחמים.
וגו'  לחודש  באחד  חודש  עשר  בעשתי  ג-ה(  )שם,  הכתוב  ענין  הוא  וזה 
הואיל משה באר את התורה הזאת, היינו כמו שכתב רש"י ז"ל בשבעים 
ונפש כל  ונקלטים בלב  לשון פירשה להם, ר"ל שהיו הדיבורים מבוארים 
נגד  לשון',  'שבעים  הרמז  וזהו  שהוא,  מדריגה  בכל  מישראל,  ואחד  אחד 
השבעים אומות שהם ע' מדות ומדריגות המנגדים להקדושה, שאף אם 
יוכל גם הוא בשפל מצבו  יהיה מי מישראל שנפל במדות ומדריגות אלו, 
להבין את דברי התורה הקדושה, ולידע כי בכח התורה הקדושה יוכל לשוב 
וקביעות  תורה  עול  קבלת  ע"י  מדריגתו,  משפלות  אף  שלימה  תשובה 
בהקב"ה  והתחזקות  ובטחון  לאמונה  ישראל  באו  זה  ובכח  לתורה.  עתים 
שיקבל תשובתם וימחול עוונותם, אחרי שראו והשיגו והרגישו כח התורה 

שעמם, שיוכלו לעלות על ידה מתחתית המדריגה לאיגרא רמה.
ודבר זה נוקב והולך לעד, שנוכל גם אנחנו לזכות לזה כהיום הזה שהוא 
ראש חודש שבט, לבוא להבנת התורה ולידיעה האמיתית שנוכל לשוב בכח 
התורה בתשובה שלימה, מתוך שבירות הלב והתמרמרות על העבר ואמונה 
לתורה  עתים  וקביעות  תורה  עול  קבלת  ידי  על  וזאת  העתיד,  על  ובטחון 
כנזכר, ועי"ז יקויים בנו הכתוב מרפא לשון - 'עץ חיים', שנזכה ג"כ לברכת 
עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר, אורך ימים בימינה בשמאלה 
עושר וכבוד )משלי ג, טז(, ולכל טוב, אמן כן יהי רצון.                        ]ס"ג תשס"ז[



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

הילולא דרבי

כ"ק מרן אדמו"ר בעל 'ישמח ישראל' זיע"א / ערב ר"ח שבט תר"ע
על חכמתו הנפלאה כחכמת שלמה בשעתו  )ב(

רבינו הקדוש היה חכם גדול ממקור החכמה עילאה הבאה מיראת ה', כמו שכתוב )איוב כח, כח( הן יראת ה' היא חכמה, וכאשר בא לפניו 
איש בעגמת נפש הגדול ביותר והיה מונח אבן על לבו מרוב יגונות וצרות שנכפלו עליו ועולם חשך בעדו רח"ל, הוא ברוב חכמתו הקדושה 
והנפלאה ובדיבוריו הקדושים הסיר את האבן ממנו והאיר את עיניו עד שהלך מאתו בשמחה, והוא השיב לשואליו הכל בחכמה, וכל 
התשובות שלו היו כולן בנויים מפסוקים ומאמרי חז"ל או משולחן ערוך, והרבה אנשים שלא הבינו דימו בנפשם אשר כל התשובות שלו 
הם עפ"י חכמה, אולם היה הכל ברוח הקודש, רק הוא היה מלביש אותם בחכמה, וכמה פעמים היה אומר תשובה עוד לפני ששאלו אותו, 
וראינו בחוש שהיה מרגיש ברוח קדשו רעיון כל איש ואיש, והביט אף למרחוק, והיה לו מוח קדוש ונפלא כאחד הגאונים הראשונים... 

ואמר על עצמו שמיום עמדו על דעתו מה שראה ושמע עוד לא נפל מרעיונו הקדוש...

וכאשר באו אליו בכל יום מאות אנשים לשאול לו בכל הענינים הנצרכים, והוא השיב לכל שואל, וישב כך כמה שעות, היה תענוג 
גדול לעמוד בחדרו הקדוש ולשמוע מפה קדשו תשובתו לכל אחד ואחד, כדאיתא אצל שלמה המלך )מ"א י, ח( אשרי אנשיך אשרי עבדיך 
 אלה העומדים לפניך תמיד השומעים את חכמתך, אשר באמת כל חללי דעלמא לא ישוו לחכמתו הקדושה והנפלאה, והרבה פעמים 
כשהשיב לאחד הרגיש השני שעמד שם אשר כוונתו הק' עליו, כך היה הרבה פעמים. מי יוכל לשער ולספר גודל חכמתו ויראתו הק' מה 
שראינו בעינינו.                                                                                   ]הגה"ח ר' עזריאל חיים זאמלונג ז"ל, אב"ד אשעצק, עשר זכיות מערכת רבינו אות א[

...כל צדיק מוצא דרך להסתיר עצמו, יש צדיקים שמסתירים עצמם ע"י חכמתם, שאם נעשה על ידם דבר נפלא מאוד ברוח קדשם שצופים 
עצמם  שמסתירים  צדיקים  ויש  כזאת,  לעשות  בידם  עלה  בהם  שיש  החכמה  מחמת  כאילו  בחכמתם,  זאת  מסתירים  סופם,  ועד  העולם  מסוף 
בגדלותם בתורה הק', שיאמרו שמחמת גדולתו בתורה זכה לדבר נפלא כזה, ויש צדיק שמסתיר עצמו בכשרונותיו הטבעים, כמו זכרון נפלא מאוד, 

או כשרונו להכיר בפניו אדם של מדריגתו ברוחניות ובגשמיות באיזו מדריגה ומצב הוא נמצא, ע"י זה הוא מסתיר קדושתו ורוח קדשו ועבודתו.

רבינו זי"ע בעל ההילולא כולן איתנייהו ביה להסתיר עצמו בגווייהו, חכמת שלמה בשעתו, גאונות נפלאה בנגלה ובנסתר, זכרון נפלא 
מאוד שהפליא כל רואיו, והיה מכיר באופן נפלא מדריגת כל האדם ברוחניות ובגשמיות, אבל מדריגתו האמיתית תתגלה אי"ה בביאת 
משיח צדקינו ב"ב.                                                                                          ]כ"ק מרן אדמו"ר בעל אמונת משה זצללה"ה זי"ע, ס' מאורן של ישראל, 
ליקוטים אות שי, ממה שדיבר בקדשו בסעודת ההילולא ערב ר"ח שבט תשכ"ז[

חכם הרזים
פעם אחת בא אל רבינו הק' זצללה"ה אדם שהתלונן שאין לו 
פרנסה מחנותו. רבינו ברוח קדשו הבין שהחנות פתוחה בשבת, 
חמש  על  מעות,  בלי  לשותף,  אותי  ליקח  תרצה  אם  לו:  ואמר 
עשרה אחוז, אני מבטיח לך שיהיה לך פרנסה. השיב האיש מה 

טוב ומה נעים, ועשו שותפות בהסכם גמור.
לו רבינו הק': מעתה חלק שביעי הוא שלי,  לאחר מכן אמר 
ה לך לסגור את החנות  וְמַצּוֶ יום השבת,  והנני בורר לעצמי את 
בשבת, כי שלי היא, והריווח משאר ימי השבוע יהיה שלך ויהיה 

לך הצלחה !! וכך עשה והצליח.
גדול  'כמה  ומסיים  י,  אות  ט  מערכה  זכיות  ]עשר 
שאם  שהבין  הגדולה,  וחכמתו  שלו,  הקודש  רוח 
היה  לא  בשבת  חנותו  את  לסגור  פשוט  לו  יאמר 
שומע לו, ואמר לו באופן כזה שהיה מוכרח לציית[

שח הרה"ח הישיש ר' משה בוים ז"ל:
חכמתו  על  גם  משבחים  היו  ישראל'  ה'ישמח  רבינו  את 

הנפלאה. הרבי מגור זצ"ל התבטא ואמר עליו: חכם הרזים !
זה לא היה תואר גרידא, אלא כל מי שנזדמן למחיצתו ראה 

זאת בחוש.
זכורני שפעם בא אליו במרוצה יהודי פשוט מבין המוני העם 
נכוותה קשות לפני כמה ימים, ודוקא  ותינה את צערו שאשתו 
הרגיעו  לסבול.  כח  כבר  לה  ואין  להתגבר  היסורים  החלו  היום 
מוטב  ולהבא  מכאן  אך  השי"ת,  בעזרת  יעבור  זה  ואמר:  הרבי 

שתזהרו יותר בשמירת שבת קודש !
פלא,  מעשה  איזה  רעהו,  אל  איש  הבטנו  האברכים  אנו 
בבחינת רוח הקודש, אך כשיצא האיש - לאחר שקיבל על עצמו 
להיזהר מהיום והלאה מחילול שבת – העיר הרבי כשבת שחוק 
כי  מאוד,  פשוט  אלא  הקודש,  רוח  של  ענין  לא  זה  שפתיו:  על 
שהיום  והתלונן  אמר  הוא  אדם.  של  לדבריו  להקשיב  צריך 
שהיא  סימן  א"כ  בשבוע,  שני  יום  היום  והרי  גברו,  היסורים 
נכוותה בעצם יום השבת, כי גמירא לן שביום השלישי היסורים 
גוברים והולכים.                         ]מכתבי הרה"ח ר' אברהם ברסלר הי"ו[

שנינו לא היינו בשמים...
זי"ע  כאשר ביקר פעם האדמו"ר רבי ישראל מגור זצללה"ה 
נשיא  טשורטקוב,  ]מחסידי  ז"ל  הלפרין  זלמן  אפרים  רבי  הגה"ח  אצל 
הספר  מונח  שולחנו  שעל  ראה  בא"י[  המשפחה  טהרת  מפעל  ומייסד 

הקדוש ישמח ישראל.
איז  ישראל  ישמח  "דער  בחיוך  ואמר  ישראל'  ה'בית  נענה 

געוועהן א פיקח" !  ואז סיפר:
אלכסנדר.  חסיד  היה  שחותנו  גור  חסיד  אברך  היה  בפולין 
לדאוג  חותנו  ביקש  האברך  של  ה'קעסט'  תקופת  כשכלתה 
מה  כדת  הרבי  פי  את  לשאול  לאלכסנדר  ונסע  חתנו,  לפרנסת 
לעיר  חתנו  שיסע  שכדאי  ישראל'  ה'ישמח  לו  אמר  לעשות. 

ווארשא, שם בודאי יצליח למצוא פרנסה.
החתן שלא ידע שחותנו כבר שאל את פי הרבי מאלכסנדר, נסע 
לגור אל אבי ז"ל ]בעל 'אמרי אמת'[ ושאלו כדת מה לעשות, ואמר 

לו אבי שיסע להתגורר בלאדז שם בודאי יצליח למצוא פרנסה.
אחרת,  יעץ  רבי  כל  כי  להם  נודע  וחותנו  החתן  כשנפגשו 
והחלו להתקוטט ביניהם. נסע החותן במבוכה לאלכסנדר וסיפר 

בפני הרבי את כל מה שאירע.
ברוח  דיברתי  אני  לא  לך,  דע  ואמר:  ישראל'  ה'ישמח  נענה 
הקודש, ולא הרבי מגור דיבר ברוח הקודש, אלא שאני מתגורר 
לאברך  מתאימה  זו  כרך  ישיבת  שאין  ויודע  ללאדז  בסמיכות 
חסידי, לפיכך יעצתיו שיעבור לווארשא. לעומת זאת הרבי מגור 
לאברך  מתאימה  בה  הישיבה  שאין  ויודע  לווארשא  סמוך  גר 

חסידי, לפיכך יעצו להיפך, שיעבור ללאדז.
]ליקוטי רשימות אות נט, בשם ס' ליקוטי אב עמ' צח. וכן נשמע מפי 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  מפי  זו  עובדא  ששמע  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
זי"ע. כמו  זי"ע וכ"ק מרן אדמו"ר ה'אמונת משה' זצללה"ה  זצללה"ה 
כן נזכרו הדברים בס' מגדולי התורה והחסידות, ח"ד עמ' צז, עיין שם.

בראהן  יענקל  ר'  הרה"ח  בשם  שליט"א  מרן  כ"ק  הוסיף  זאת  עם 
ז"ל, שבפועל היתה לאדז עיר יותר חסידית  מווארשא שהיתה עיר 

'לקיטאית' שהתגוררו בה הרבה 'עמך' וכדומה, והדברים ידועים[

חולשא דאורחא
ואמר  לפולין,  מחוץ  זי"ע  זצללה"ה  לרבינו  אחד  בא  פעם 

ששמע שרבינו הוא חכם גדול, ורוצה לשמוע מפה קדשו איזה 
דבר חכמה. אמר לו רבינו הק': בביאת ישראל למדבר סיני לקבל 
התורה אמרו חז"ל )שבת פו:( יומא קמא לא אמר להו ולא מידי, 
בסך  השני  ביום  הרי  תמוה,  ולכאורה  דאורחא.  חולשא  משום 
וגוי  כהנים  ממלכת  לי  תהיו  ואתם  ו(  יט,  )שמות  להם  אמר  הכל 
קדוש, האם את זה לא היה יכול להגיד להם ביום הראשון, אלא 
כי מי שבא מהדרך אי אפשר להגיד לו אפילו דברים של ממלכת 
כהנים.                                     ]תפארת רבותינו, פנינים יקרים עמ' רלג[

אחכה לו בכל יום שיבוא
פעם אחת שאל אותו איש אחד שהיה שו"ב בעיירה קטנה, 

אם ישתדל לקבל משרת שו"ב בעיר פלונית גדולה הימנה.
שאל אותו רבינו כמה דברים, ואז הביט עליו ופתח ואמר:

עיניך  רק  פרנסתך,  תתרבה  לא  דבריך  לפי  גם  עתה  לעת  הלא 
ומדוע לא תתפלל על משיח צדקינו שיבוא  יבואו,  ימים  יביטו על 
בינתיים. הגם שאין זה פליאה גדולה אצלי, כי בבואו יגלה לעין כל מי 
הוא שוחט טוב וכשר, ומזה אתה מפחד, אבל הרי עלי יותר לפחד, 
כי בבואו כמובן יהיו סביבו הצדיקים הגדולים, "די גרויסע רביים", 
ואנחנו ה"קליינע רבי'לעך" מה נעשה, הלא אפילו תחת הספסל לא 
רבונו  און בעהט דעם  איין  זה "שטעל איך  כל  לנו מקום, עם  יהיה 
של עולם אויף משיח'ן, בעהט דו אויך כָאטש דו וועסט ווערן אויס 
שאז  למרות  אתה  גם  תתפלל  משיח,  על  להקב"ה  ומתפלל  סיכון  לוקח  ]=אני  שוחט" 

תאבד אולי את משרתך[, אבל בינתיים אני אומר לך מקומך אל תנח.

]תפארת ישראל אות שט. מענין לענין באותו ענין יש להביא מה 
שסיפר כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ששמע מפי הרה"ח הישיש רבי 
אברהם ישעיה פאדריגאל ז"ל שגם הוא היה שו"ב בעיירה קטנה, 
ונכנס אל ה'ישמח ישראל' עם קוויטל שבו כתב כי כעת בעיירה 
ששם  יותר,  גדולה  לעיירה  לעבור  לו  והוצע  קטנה,  משכורתו  זו 
התחיל  בהרחבה.  יותר  פרנסתו  תהיה  ממילא  יותר,  שוחטים 
ה'ישמח ישראל' לחקור אותו מה מעשיו במשך היום, ביני לביני, 
הוא  לביני  ביני  כי  הדברים  מתוך  ועלה  בשו"ב,  עיסוקו  כדי  תוך 
כמה  ש"ס  סיים  במלאכתו,  עיסוקו  כדי  תוך  וכך,  בתורה,  עוסק 
פעמים. נענה ה'ישמח ישראל' ואמר לו: "אויב אזוי שטייסט דו 
אברהם  רבי  ואמר  דארט",  בלייב  אסטען,  ּפָ גוטע  א  אויף  דאך 
שאם  בחכמתו  ישראל'  ה'ישמח  הבין  הנראה  ככל  כי  ישעיה 
פנוי,  זמן  פחות  לו  יהיה  יותר  גדולה  בעיירה  שו"ב  בתור  ישמש 
וממילא יוכל להספיק פחות בלימודיו, ואכן נשאר שו"ב באותה 

עיירה קטנה עשרות שנים, עד לעלייתו לארה"ק בשנת תרצ"ו[

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן !

גליון זה נתנדב ע"י ידידנו היקרים והנכבדים מזכי הרבים

הר"ר בנימין פערעלמאן הי"ו,
ירושלים לרגל שמחת

הולדת הבן שיחי'
בשעה טובה ומוצלחת
בסימן טוב ובמזל טוב

הרה"ח ר' משה אהרן טיברג שליט"א, 
גבאי ביהח"ס בבורו פארק  לע"נ חמותו

האה"ח מרת יהודית ב"ר 
אברהם חיים ע"ה  במלאת

השנה לפטירתה  כ"ט טבת תשע"ו

הר"ר שלמה זלמן ב"ר ישעיה שאהן הי"ו,
לייקוואד  לרגל הכנס בנו היקר

 יששכר ני"ו לעול המצוות 
בשעה טובה ומוצלחת
בסימן טוב ובמזל טוב

הר"ר יחיאל ראובן טיברג הי"ו,
בורו פארק  לעילוי נשמת 

חמותו האה"ח מרת דינה פריידא
בת הרה"ח ר' דוד צבי הכהן ע"ה

נפטרה ג' שבט תנש"א

הר"ר דוד צבי 
טננבאום שליט"א, קווינס 
לרגל אירוסי נכדתו תחי',

בת לבנו הרה"ג ר' אפרים שליט"א 
עב"ג החתן שלום ווענדער ני"ו 

בשעה טובה ומוצלחת
בסימן טוב ובמזל טוב

ולעילוי נשמת חותנו
הר"ר שמעון ב"ר חיים שמואל ז"ל

נלב"ע ב' שבט תשנ"ט

הר"ר דוב בעריש ברונכר הי"ו,
מודיעין עילית  לרגל הכנס בנו היקר

 יחיאל דוד ני"ו לעול המצוות 
בשעה טובה ומוצלחת
בסימן טוב ובמזל טוב

הר"ר יעקב גרינבוים הי"ו, בני ברק
לעילוי נשמת אביו הרה"ח

ר' שמואל אהרן
ב"ר אברהם יצחק ז"ל
נלב"ע ד' שבט תשס"ג

הר"ר דוד צבי מקובר הי"ו,
בני ברק לרגל שמחת

הולדת הבן שיחי'
בשעה טובה ומוצלחת
בסימן טוב ובמזל טוב

הר"ר שמואל צבי לנציצקי הי"ו, 
ירושלים לרגל שמחת

הולדת הבת תחי'
בשעה טובה ומוצלחת
בסימן טוב ובמזל טוב

עזור לשובתים בשביעי

מפי  ששמע  ז"ל  ראזענבערג  מרדכי  יחיאל  ר'  הרה"ח  סיפר 
הרב החסיד המפואר רבי בעריש דעמבינסקי זצ"ל:

נכנס כ"ק מרן  פעם אחת, בערב ש"ק אחרי תפילת שחרית, 
זי"ע לבית המדרש ושאל  אדמו"ר בעל ישמח ישראל זצללה"ה 
הדיעה  בעל  הוא  מי  זוכרים  הם  אם  במקום  שנכחו  הרבנים  את 
ולא  קרקע  בעבודת  רק  זה  בפרהסיא  שבת  מחלל  שדין  שסובר 
בשאר מלאכות. נענה אחד הרבנים ואמר כי זוהי שיטת התשב"ץ 

)ח"ג סי' מג( בשם בעל העיטור ]מובא בבית יוסף )אהע"ז סי' מד([.

באותו ליל ש"ק בעת עריכת השולחן פתח רבינו ואמר: אנו 
ובקציר  בחריש  בשביעי  לשובתים  עזור  מקדש(  כל  )זמר  אומרים 
עולמים, וצריך להבין מדוע מזכירים דוקא חרישה וקצירה, אלא 
יש לומר הכוונה שאנו מבקשים מהקב"ה שיעזור לאלו השובתים 
אלא  וכראוי,  כדת  לגמרי  ששובתים  אלו  רק  לא  אבל  בשביעי, 
קרקע,  מעבודת  רק  בשביעי  ששובתים  אנשים  כאלה  אפילו 
וקציר, שלדעת התשב"ץ בשם בעל העיטור אין  כדוגמת חריש 
להם דין מחללי שבת בפרהסיא, גם הם יזכו לעזרה וסיוע ממרום 

בזכות שביתתם עכ"פ מחריש וקציר.
]פרסום ראשון, מפי נכדו הרה"ג ר' שמואל ראובן גראסמאן שליט"א[


