
  
  ראשונים של ןמתורת.

  חיים מים באר

  על הפרשה

  אידישע שמועס'ן

  הילולא דצדיקיא

* * *  
  6:53......... ש"ק זמן סוף

  7:47.......ת.."לר מוצ"ש
  הזמנים לש' חורף

  

úéøáä íâô ï÷úî ð"éñîá äìôúá äãåáòá  
úéøá í÷ð úî÷åð áøç.  áåúëù åîë ,äìôúä àåä áøç äðä

 í÷ð úî÷åð áøçä åäæå ,éúåòááå éúåìöá åîåâøúå ,éúù÷áå éáøçá

ééä ,úéøáð åá ùôð úøéñîá äìôúá 'ä ãáåòù äæá äî÷ð úðéçá

 ìù äãåáòä äæáå ,ãéîú úåøéáòå íéàèç éðéî äîëì åàéáäù åôåâá

.úéøáä íâô ï÷úî ùôð úøéñî                               (אמרי אהרן)  

 äøåúá ÷åñòìáå ìîòáäòéâé  
à åëìú éúå÷çá í'åâå  ,ë"ò äøåúá íéìîò åéäúù é"ùøéô

øî êéà äøåàëìå íðîà ,äøåúá äìîò ïéðò éúå÷çá úáéúá æîå

 úå÷ùç ùéâøîå ÷"äåúäì áø÷úäì äëæ øáëù éîã ,àåä ïéðòä

 éæà ,ãàîì ãò åéðéòá ø÷é òâøå äòù ìëå äøåúä ãåîéìì úå÷÷åúùäå

 äî ,áùçé ìåãâ âåðòúì ÷ø àùîìå ìåòì åìöà åðéà äøåúä ÷ñòä

 ÷ñòá úåéçå âåðòú ùéâøî åðéà ïééãòù éî ïë ïéàùåúä ìë ÷ø äø

 ÷ñòä àø÷ð åìöà ,äòéâéáå ìîòá àåä äøåúá å÷ñò úðéçáá äøåúá

 éúå÷çá íà" åäæå ,åðåöøå åúâùäî äìòîì äùåò ÷ø ïáåî åðéàù ÷ç

 äéäéùë íâ äøåúá å÷ñòúúù åðééä ,äøåúá íéìîò åéäúù "åëìú

.äòéâéáå ìîòá ÷ç úðéçáá                    (דברי אמונה לשה"ק)  

äøåúá äòéâé é"ò úéúéîà äðåîàì òéâî  
÷çá íàå ,åëìú éú÷åö åö íéø÷éò éã ïåô ñðééàå æéà äðåîà åö ïòî

ò÷ íòã êøåã ïåà úòã íòã êëæî æéà ÷"äåú éã ,äøåúä úåòéâéï  ïòî

éæ ïò÷ ñàã äðåîà ò'úîà åö ïòîå÷åöé íà" ,é"ùø ïåô äðååë éã ï

÷çáå ïòî èîå÷ éåæà éåå ,äðåîà óéåà æîøî æéà ñàã "åëìú éú åö

 úåòéâé êøåã ,"äøåúá íéìîò åéäúù" é"ùø èâàæ ,äðåîà ò'úîà

 ò'úîà åö åö ïòî èîå÷ úòã íòã êëæî æéà ñàã ñàåå äøåúä

.äðåîà                       (דברי אמונה אידיש)  

ùãå÷ äéäé åúøåîúå àåä äéäå åðøéîé øîä íàå , í"áîøá àáåî

ôì áòåúîå õ÷åùîå éåàðù àåäù íãà ùéù äáåùú 'ìä é"ò íå÷îä éð

 æ"éôìå ,íå÷îä éðôì áéáçå áåäà äéäé ãéî áåùé íà ìáà ,åéúðååò

 áåäàì éåàðùî åîöò øéîäì äöøé íà åðøéîé øîä íà ùøôì øùôà

 ,úåéëæë åì åùòð úåðåãæ äáäàî äáåùúáù òåãéå ,äáåùú é"ò

 úåðååò ïåáùçì íëì àåä ïåùàø áåùèéãøàáî ÷"äøä ù"îëå

åòå åðéúçîù ïîæ úåëåñù ïåùàø à÷ééã æàå äáäàî äáåùú íéù

 åäæå ,úåéëæì íëôäì éãë úåðååòä ìë úà íéáùçîù úåðååò ïåáùçì

 'åúøåîúå àåä' æà äáäàî äáåùú é"ò ''éäå' ì"ðë 'åðøéîé øîä íà'

ùãå÷ äéäé úåøéáòäå úåöîä åðééä.              

  )רבינו זי"ע שיחה בקידוש לבנה שבט תשד"ם(       

  

 גם הרי ן"הרמב שדקדק כמו, בזה הדיוקים ידוע, אתכם נפשי תגעל ולא בתוככם משכני ונתתי
 נפשי תגעל ולא אז תלכו בחוקותי אם בזה יש רבותא ומה געלתים ולא סתיםמא לא אמר בגלותם

 .אתכם נפשי תגעל שלא נשמע וממילא בתוככם משכני ונתתי אמר כבר הרי ועוד, אתכם

 ר"א' וגו תהלל הנשמה כל ל"חכמז אמרו שהנה, דרכו י"עפ הענין בביאור' הק האלשיך וכתב
, ממנו לצאת מבקשת והיא ויורדת עולה היא שעה בכל שבאדם הנשמה יפו דמן אבא בר חייא

 יוצרה את ורואה לצאת באה והיא, העולם כל מלא כבודו ה"הקב אלא בגופו עומדת היא והיאך
 עושה שהוא הפלאים על קה תהלל ויורדת עולה שהיא זמן כל הנשמה כל לכך, לאחוריה וחוזרת

 ממאסר לצאת החומר מעכירות וחולבר העליון בשורשה להיכלל מתאווה שהנשמה והיינו. עמנו
 כאשר אמנם, לאחוריה חוזרת ולכן, כרבו להיות לעבד שדיו אלא, ובוראה ביוצרה להיכלל הגוף
 שהרי, ממש בתוכו השכינה להשראת יזכה עדי, באלקיו עצמו וידבק מאוד האדם עצמו יזכך
 כלומר ם"וניבתחת לומר דייקו אלא התחתון בארץ ולא ם"בתחתוני היא השכינה השראת עיקר

 מקדש לי ועשו, באדם שכן אוהל, ה"המ' ה היכל' ה היכל הנביא וכמאמר, התחתון באדם
 להמשיך זוכה האדם כאשר ואזי, ואחד אחד כל בתוך - ם"בתוכ אלא נאמר לא בתוכו ושכנתי
 אלא, האדם מן לברוח תרצה שלא, בשלום משכנה על תבוא הנשמה אזי, אלקים רוח בקרבו
 כך ומתוך, בתוככם משכני ונתתי שאמר וזהו, חיותו בחיים באדם בעודו' ה לע תתענג אדרבה

 להתענג באדם להישאר שתתרצה, אתכם ממעל אלוק חלק -' הק הנשמה - נפשי תגעל ולא
  .ד"עכתו, האדם בקרב שכינתו השרה אשר', ית זיוו מנועם

 שכאשר, נשמתו ועל נפשו על מאוד יתעורר הרי, הללו הנכבדים בדברים האדם יתבונן וכאשר
 צח באור בקרבו תאיר כן ועל, בקרבו תתענג שנשמתו זוכה אז השכינה להשראת הוא ראוי

 רחמיו ברוב ורק, הנשמה סילוק גורם חלילה השכינה השראת העדר גורם כאשר אבל, ומצוחצח
 אין אבל, והעדר כליון לידי יבוא לא שחלילה להחיותו בתוכו קדישא רשימו נשאר' ית וחסדיו

 פגמיו את יתקן אחד שכל, הספירה ימי -  הללו הימים עבודת וזהו, יפה בקרבו מאיר הנשמה אור
 כסף טהורות אמרות' ה אמרות החמישים ביום' ה אור לקבל שיוכל כדי תיקון מיני בכל ומדותיו

 עצמו שיזכך י"ע קדושה שערי ט"ממ קדושה איכות שיקנה, שבעתיים מזוקק לארץ בעליל צרוף
 וכיאה כראוי לתקן לבו על שם האדם אין חלילה ואם, החמישים לשער יזכה ובזה, ינותבח ט"במ

 וגורם, חלילה הנשמה אור וסילוק השכינה סילוק גורם, השכינה להשראת ראוי מקום לבו להיות
  .כולו העולם ולכל לו חלילה וצמצום העדר

 ההולך היינו לכתיוהתה הספורנו ופירש, לאלקים לכם והייתי בתוככם והתהלכתי ה"וזש
, ההוא במקום דייקא שכינתו יקבע לא ה"הקב כך, קבוע מקום לו ואין, ואנה אנה למקום ממקום

 המזככים ישראל בני ועל, הצדיקים על שכינתו וישרה עמהם ילך ה"הקב גלותם בתוך גם אלא
 טורלפ האדם יוכל שלא כדברינו והיא, ש"יעו, עליונה להארה יזכו ערכם כפי אחד כל עצמם
 תלוי הדבר שאין ידע אלא, כלל השכינה השראת בחינת אין כזה ושפל עני בדור ולומר עצמו
 סוף עד תמיד האדם מעשי וערך הדור ערך כפי כ"אעפ, גדולה הסתרה יש כי ואם, במעשיו אלא

, מגיעים הדברים היכן עד בזה האדם ויתבונן, השכינה להשראת לזכות אפשר הדורות כל
 .לסרב יכול ומי בלבו דירה לעשות מתאווה - בקרבתו וצהר כביכול ה"שהקב

 אני כאנוס וכמעט אני מחומר קרוץ הרי הגופניות ממנו לסלק יוכל איך האדם יאמר והנה
 לדבר הוא שמוכרח שוא בתואנות מבלבלו היצר כאשר ובפרט, העולם הבלי אחר להימשך בדבר

 הדרך ומהו היצר העצת מהו, יעשון ראש המעשה לדעת בנפשו עצה לשית יודע ואינו', וכו זה
  '.ה באור לזכות, בה ילך אשר האמיתי

  תוכן ותמצית הדא"ח
  אתכם נפשי תגעל ולא בתוככם משכני ונתתי

  

 א

 חנאלף   גליון                              •    פ"ב  תש בחקותיפרשת    •                                 כ"ג שנה

 לעיין בשעת התפלה וקרה"תנא לא 

  א"שליט ר"אדמו מרן ק"מכ ח"דא
  צפת -בחוקותי תשע"ו  'פ רעוא דרעוין בסעודת
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 בתולדות ואיתא, מצוה מצוה שכר ל"ז מאמרם י"עפ היא היעוצה והעצה
 שהשכר עד וחיות שמחה מתוך' ה את לעבוד האדם שצריך' הק ט"הבעש בשם

, םחנ מתנת היא שהשכר מרגיש ואזי, המצוה קיום עצם היא עבורו גדול היותר
 שזהו, דרכו י"עפ אחד כל' הק ט"הבעש תלמידי בספרי הרבה מבואר זה ויסוד

 לעמוד זוכה אשר על, וחיות בשמחה בוראו את האדם שיעבוד העבודה שלימות
 לעשות שזוכה גדול היותר השכר גופא והיא', וכו הגדול המלך לפני ולשרת

 המצוה שעושה ופןבא זהו, מצוה גוררת מצוה בו יתקיים ואזי, הזה הגדול כדבר
 פירש וכך, מצוה גוררת מצוה אז המצוה קיום היא מצוה שכר בבחינת בחיות
 מטה אדם גורר מלשון גוררת, מ"בכ בתולדות איתא ץ"יעב י"מהר החסיד

 בא כך ומתוך האדם בלב חריץ עושה אחת מצוה קיום כך, בקרקע חריץ שעושה
 המצוה היא מצוה ששכר האמור באופן זה אם זה וכל, נוספת מצוה קיום לידי

 הדרך שגם קלה למצוה רץ הוי דמתניתין רישא החסיד בזה וביאר, בעצמה
 כיון, בעיניך קל הדבר יהיה לא וחיות בשמחה למצוה רץ כאשר למצוה

 שעיקר, נוספת מצוה שיגרור מספיק כבר, לבדה המצוה לקיום הדרך שבריצת
 מצותיך דרך והיינו, והתלהבות וחיות שמחה מתוך היא המצוה קיום שלימות

 להרחבת יביאנו, לבי תרחיב כי לבד שבזה כיון ארוץ בעצמה הדרך אל ארוץ
 .ד"עכתו, אחרות מצוות לקיים דקדושה דעת

 י"ע, בקרבו נשמתו כח להגביר האדם יוכל איך נוחם מצאנו' הק ובדבריהם
, העליונה הקדושה עליו יחול ז"שעי, והתלהבות שמחה מתוך המצוות שיקיים

 הרוצה הגופניות כח לבטל ויוכל', ה את לדעת, טוב שכל -  שכלו כח יגבירו
 שופטן וזה זה אשר לבינוני העצה וזהו, ומיד תיכף לבטלו וידע, עליו להתגבר

 קונה בזה, ותענוג וחיות בשמחה המצוות שמקיים י"ע, עליו מתגבר הגופני וכח
 האדם אותם יעשה אשר המעשה את ולדעת הרע את לבטל ויוכל, קדושה איכות

 המצות שיקיים י"ע חיני שבדרכיך י"ע, שוא מראות עיני העבר ה"וזש, בהם וחי
' וכו למצוה עבירה בין להחליף הרוצה היצר אחר יטעה לא, והתלהבות בחיות
  .אמת בדרך ילך אלא, שוא מראות והיינו

 בקרבתו רוצה ה"הקב שכביכול ישראל בר מעלת בגודל האדם יתבונן ולכן
 ם"בתוככ והתהלכתי אומר ה"הקב הגלות בזמן פנים הסתר בזמן ואפילו ,תמיד

 מתענג כביכול ה"שהקב בתוככם והתהלכתי ביאר' הק ובאלשיך, לעיל כדאיתא
 נגרום שלא אלא מאתנו דורש' ה ואין, ברחבה ומטייל מתהלך כאילו בנו

, עמוקה בהתבוננות בזה האדם יתבונן וכאשר, חלילה השכינה סילוק במעשינו
' ה לאהבת ממנה להתפעל יבוא אשר בנפשו ומכיר יודע אשר כפי אחד כל

 י"ע או, ל"הנ התבוננות י"ע או, בכה ואלה בכה אלה, לפניו לעבוד וחיות
 י"ע או', וכו מחשבותיו ועומק לגדולתו חקר אין אשר' ית בגדולתו התבוננות
 אשר, פשונ תכונות י"עפ אחד כל, ושעל צעד בכל עליו' ה בחסדי התבוננות

  '.ה בעבודת וחיות התפעלות לידי יבוא בזה
' ית בו להידבק יזכה כאשר' ה על יתענג אשר התענוגים בגודל שיתבונן או

 מכל יותר ב"בעוה רוח קורת של אחת שעה יפה ל"חכמז ש"כמ, חיותו בחיים
 יותר ט"ומעש בתשובה ז"בעוה אחת שעה יפה אמרו עצמם והם, ז"העוה חיי

 שהיא, לרעהו אחד תואמים אלא לזה זה סותרים הדברים ואין, ב"עוה חיי מכל
 שעה האדם בעיני ייקר כמה כן על ב"העוה חיי וחשוב טוב כ"שכ מכיון הנותנת

 וכי ב"העוה חיי ועוד ב"העוה חיי עוד לקנות יכול זו שבשעה ז"העוה של אחת
 בריד וידוע, עולמו את אחת בשעה להרויח שאפשר, מזו יותר יקר דבר לך יש

 אלא, לשמוח צריך הרי אחת בשעה עולמו קונה יש רבי בכה למה צבי העטרת
, בחייו לאדם שיש שעות וכמה בכמה ש"כ כך אחת בשעה שאם היא הבכיה

, שעה חיי, בכך מה של בדברים עוסק והוא, לעצמו לקנות יכול עולמות כמה
 הרי םטובי ומעשים בתשובה העוסק כ"משא, לעולם עוד שבים ואינם שעוברים

 לבבו יתלהב הרי האמור בכל האדם יתבונן וכאשר, נצחים לנצח עולמו קנה
 ברוחניות רע מכל יינצל ובזה, נפש ותאוות ושמחה בחיות' ה לעבודת

  .ובגשמיות
 נפלא אור ישראל בנשמות מאירים הם בעולם אמת שצדיקי בזמן והנה
 אלא, יווחביר י"רשב בזמן מבעיא לא', הק הנשמה אש את בקרבם ומעלים

 הצדיקים כל, לפנינו שהיו האחרונים לדורות עד אחריהם בדורות אפילו
' הק האלשיך, וחבורתו' הק י"אר ו"צפת ק"בעיה כאן הטמונים הקדושים

, חיים מים והבאר עין הבת אחריהם והצדיקים, אלקבץ שלמה ורבי ק"הרמ
 לקיתא בחיות תורה ולמדו, נפלאה בדביקות' ית בו דבוקים שהיו והחרדים

 כח היא הרוחני כח מ"מ, קצהו אפס בהם השגה לנו אין אשר, טהורה ביראה
 אור בקרבו שיאיר בזכותם מבקש האדם וכאשר, לעולם מתבטל אינו אשר נצחי

, שבת נקראים ח"ת וצדיקים, אנו בזמנינו גם מאורם ליהנות יכול', הק הנשמה
 כח את ירלהא אפשר שבזכותם', לה קודש' לה שבת נקרא י"רשב ובפרט

 מעשיהם יתקנו ישראל כלל אשר זה ובזכות, הגופני כח ולבטל' הק הנשמה
 נזכה, לפנינו היו אשר הקדושים הצדיקים בכח הללו המאירים בימים ומדותיהם

' בה דבוקים ומבורכים ישרים דורות להמשיך האמת בדרך לילך שנוכל
 טובה ונירש ונחיה נזכה ובקרוב ידינו מעשי בכל וברכה והצלחה, ובתורתו

 .א"בב המשיח ימות לשני וברכה

  תי תלכו ואת מצותי תשמרו וגו'.ואת שבתותי תשמורו וגו' אם בחק
שלעיל בסוף הפרשה כ' את שבתתי תשמורו וגו' וכאן התחיל אם צל"ה מה 

  בחקתי תלכו וצל"ה הסמיכות. 

שאדם ישבות במלאכתו במחשבה דיבור הוא ויש לבאר, דהרי מצות השבת 

ומעשה, וסמיך ליה אם בחקתי תלכו, ופירש"י שתהיו עמלים בתורה, שגם העסק 

ברשב"י וחבריו (ברכות לה:) בתוה"ק צריך להיות בבחי' שבת, ע"ד שמצינו בגמ' 

שלא היו צריכים לעמול על פרנסתם כלל כי היו מלאכתם נעשית ע"י אחרים, 

נמצא שהיו בבחי' שבת שהיו שובתין מכל מלאכה מצד גודל עמלם, ולזה נסמך 

אם בחקתי תלכו למצות השבת כדי להורות עד איזה מדריגה צריך להגיע בעמלו 

ם בימות החול יהא אצלו בחי' שבת מצד בתורה, שיתעמל כ"כ עד שיזכה שג

שתורתו אומנתו ואינו צריך לעסוק במלאכה כלל וכל מלאכתו נעשית לו ע"י 

  אחרים, וכפי זה יזכה להשפעה טובה ונתנה הארץ פריה וגו'.

  אם בחקתי תלכ"ו וגו'.
י"ל אם בחקתי תלכו, שאם תזכו ללמוד תורה באופן הראוי לקיים אם עמלת 

ד מוסיף והולך בתורה וזהו אומרו תלכ"ו, שעושה הליכה בתורה להיות תמי

בתוה"ק עד שזוכה ששום ענין לא יבטל אותו מלימודו רק אם בחקת"י אפי' אם 

הוא בזמן שאינו מרגיש שום טעם רק לומד בבחי' חק בלי טעם, הוא ג"כ זוכה 

 לעסוק בתורה, אז ונתתי גשמיכם בעתם ועץ השדה יתן פריו, והיינו שיתקיים בו

מ"ש אצל יעקב אבינו כי לא אעזבך שהבטיח לו השי"ת על הפרנסה כמו"כ יזכה 

לפרנסה ועץ השדה יתן פריו וגו', וגם ושכבתם ואין מחריד וגו' והוא ע"ד שפי' 

הרע"ב אם בטלת מן התורה יש לך הרבה בטלים כנגדך ופי' הרע"ב שהבטלים 

לימודו ושלוותו, הם הרשעים האויבים וחיות הרעות שהם מבטלים את האדם מ

ע"כ, וכנגד זה הבטיח השי"ת ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן הארץ, 

  שלא יטרדו שלוותו.

  

 על, ופרחים ציצים, קצרים פנינים
 תורתו משדה מלוקט ,נאמרים הפרשה
  א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ של
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  ואכלתם לחמכם לשובע

  א טייערע שעפעלע
 גאנצע די אזעלכע וואס חסידים געהויבענע נאר ווי פלאץ א געווען איז קאצק

 דעם דארט געפונען זיך האבן קוםמ שום קיין פארנומען נישט האט וועלט דיגע'גשמיות
 .פלאץ

 תורה געווען מקבל און קאצק און געזעצן זענען וואס מעשה ואנשי חסידים די צווישן
 חיים משה' ר חסיד דער געווען איז ,ל''זצוק מקאצק מענדל מנחם רבי ק''הרה פון וקדושה

 .ם''הרי חידושי מיטן ברודער א געווען איז וועלכער ל''זצ ראטענבערג

 געקומען זיך חיים משה' ר איז ,קאצק אין תקופה לענגערע א פארברענגען נאכןאיינמאל 
 די הערן צו געווען איז ערשטוינט ווי, אהיימצופארן גרייטנדיג זיך ן'רבי פון געזעגענען

 :ן'רבי פון ווערטער געזעגענונגס

 אין פאר קומט וואס גרעגירונ די פון ליציטאציע די צו גיין זאלסט דו כדאי איז'ס מיין איך"
 .''געשעפטן גוטע מאכן מען קען דארט אז זאגט'מ, ווארשע

 מען וואו קאצק אין פונקט, פאר קומט דא וואס פארשטיין נישט קען חיים משה' ר
 פארן רבי דער אים הייסט ,געלט מיט שייכות א האט וואס זאך יעדע אזוי ט'מיאוס'פאר

 א האט ער אז פנים זיין אויף געזען רבי ערד האט אפשר. ווארשע אין געשעפטן מאכן
 רבי דער אז פארזינדיגט אזוי זיך ער האט וואס, נישט פארשטייט ער? געלט פון דאגה
 ?...געלט פאר ארבעטן אים שיקט

 רבי דער? דא נאך איך טו וואס, ''זיך כאפט ער ביז, פארטראכט ארום זיך ער דרייט אזוי
, ליציטאציע גרויסע די צו אנקומען דאך דארף איך! עווארש אויף פארן געהייסן דאך האט

 געפארן איז און ותפילין טלית זיין געכאפט שנעל האט ער'' פארוואס טראכט איך בכלל?!
 .ווארשע קיין

 ער וואו טראכטן צו איין נישט אפילו אים פאלט'ס, חסיד ער'אמת אן איז חיים משה' ר
? ליציטאציע די פאר קומט וואו? ווארשע יזיגןר אינעם אן קומט ער ווען ווענדן זיך גייט

 צו געלט עפעס בכלל דען ער האט? דארט איינהאנדלען ער גייט וואס און וויאזוי
 גייט גיין הייסט רבי דער, קאפ זיין אין ארויף ניטאמאל קומען קשיות אלע די? האנדלען

 ...מען

 האט רעגירונג די וואו יעליציטאצ גרויסע א פוילן אין פארקומען פלעגט יאר א איינמאל
, וועגן די בויען, יאר גאנצן פונעם ארבעט אלע פארקויפט דעם זכות צוצושטעלן פאר זיי

 נאך און, וועלדער שניידן, מיליטער די פאר קליידונג און עסן צושטעלן, שטעט בויען
 פון מענטשן רייכסטע די נאר, ארויסגעבן פלעגט רעגירונג די וואס ארבעט פארשידענע

 האט מען ווייל, ליציטאציעס סארט די צו קומען צו ערלויבן געקענט זיך האבן לאנד
 אלעס אז פארזיכערן צו רעגירונג די ביי געלט סכומים גרויסע גאר איינלייגן געדארפט

 .צייט אין ווערן פארטיג און אויס זיך נעמט מען ווי אזוי זיין וועט

 גרויסע די אז געהאפט האבן וועלכע סוחרים קלענערע עפעס קומען אויך פלעגן עס
 די נעמען וועלן ליציטאציע די ביי ארבעט באקומען וועלן וועלכע סוחרים רייכע

 .זיי פאר ארבעט די אויסצופירן סוחרים קלענערע

 השתדלות עפעס, פאר קומט ליציטאציע די אווו אינטערעסירט זיך האט חיים משה' ר
 וועגענער פרעכטיגע אן קומען עס ווי ער זעט טדאר אן קומט ער... טון דאך מען דארף

 איינער טריט זיכערע מיט זאל אין אריין גייען זיי, לאנד פון מענטשן רייכסטע די מיט
 אהערקומען געהייסן האט רבי דער אז, נתפעל ניטאמאל אבער ווערט ער, אנדערן נאכן
 .דערצו סיבה גוטע א דא זיכער איז

, ווערן צו רייכער נאך פלאנען עשירים גרויסע די, ייטאנגעצויגנק אן הערשט זאל אין
, יאר קומענדיגן אויפן ארבעט פון קאנטראקט גוטע א באקומען צו האפט זיי פון יעדער

 אויפזעער אלטן דעם. אריינקומען זאל אויפזעער נייער דער שפאנונג מיט ווארטן זיי
 צו זיכער אונטערצושמירן יםא וויאזוי געוואוסט שוין האט מען, געקענט שוין זיי האבן
 נאך אבער האט אויפזעער נייעם דעם, וויל'מ וואס ארבעט די באקומט מען אז מאכן

 .מינוטן קומענדיגע די פארקומען וועט עס וואס נישט ווייסן זיי און געזען נישט קיינער

 די זיך שפירט'ס, שטיל זענען אלע, זאל אין אריינגעקומען אויפזעער דער איז ענדליך
 :ווערטער זיינע אן הייבט ער, לופט די אין אנגעצויגנקייט

 יעדער, יאר קומענדיגן פארן ארבעט די איינצוטיילן היינט צוזאמגעקומען זיך זענען מיר
 האט יעדער, האבן וויל ער וואס ארבעט די מיט בקשה א אריינגעגעבן האט אייך פון

 אויסצופירן פאסיג און גרייט טאקע איז ער אז פארזיכערן צו געלט סכום א איינגעלייגט
 צו האט באקומען דעם זכות עס ווער החלטה די פארליינען מען וועט יעצט, ארבעט די

 .ארבעט וועלכע

 אויף בליק זיין פאלט פלוצלונג, זאל אינעם ארום אויפזעער דער זיך קוקט רעדנדיג אזוי
 . ווינקל א אין פארטראכט געזעצן זיך איז וואס חיים משה' ר

 אויגן זיינע ווען פרעגן אויפזעער דעם פלוצלונג חיים משה' ר הערט?" איר הייסט וויאזוי''
 אנגעשפיצט געווארן זאל גאנצן פון אויגן אלע זענען גלייכצייטיג. אים אויף געצילט זענען
 .פארשטיין נישט קיינער קען?'' איד פונעם אויפזעער נייער דער וויל וואס, ''אים אויף

 .חיים משה' ר ענטפערט ,''רגראטענבע"

 מיט זאל פון ארויס שפאצירט ער און, אויפזעעער דער זאגט'' ראטענבערג, מיר מיט קום''
 גייט וואס, ''קעסל א ווי קאכן גענומען זיך האט זאל גאנצער דער. צוזאמען חיים משה' ר

 .פארשטיין נישט קיינער קען?'' פאר דא

 אינגאנצן, זיצן צו חיים משה' ר מכבד איז אויפזעער דער, זיך פארמאכט טיר די
 ?"מאגנישעוו פון רב פונעם זון דער אפשר ביזטו, ''אים ער פרעגט איבערראשט

 איז גוי דער ווען געדענקען נישט קען ער, פארוואונדערט חיים משה' ר ענטפערט'' יא''
 ...שאלה א פרעגן טאטן זיין ביי געווען

 פון יארן אסאך אריבער שוין איז'ס, ''אויפזעער דער זאגט ,''דערקענט גלייך דיר האב איך"
 איך, ביינער די אין איינגעקריצט גוט נאך מיר ליגט געשטאלט דיין אבער, סטדעמאל

 ?"נישט מיר דערקענסט דו, פארגעסן נישט קיינמאל עס וועל

 קען ער וואו פון אויפזעער דעם פרעגט ער, נישט סאל נאך אים דערקענט חיים משה
 :דערציילן צו אן הייבט און בעטן לאנג נישט זיך לאזט אויפזעער דער, םאי

 מיר האט פעטער מיין, עלטערן מיינע פון יתום א געבליבן איך בין קינד קליין אלס
. קנעכט אומזיסטן אן פארדינען צו כדי סיבה איינע די פאר נאר, שטוב אין אריינגענומען

 מיר האט ער, באדינער פערזענליכן זיין אין ווארןגע פארוואנדלט איך בין טאג יענעם פון
 קינדער זיינע וואס שיריים די פון נאר באקומען איך האב עסן, שטאל אין שלאפן געלייגט

 פאר ארבעטן אבער, לאטעס אלטע באקומען איך האב קליידער, איבערגעלאזט האבן
 .נאכט און טאג געדארפט איך האב אים

 האבן פעטער מיין פון קינדער די ווען... קלעפ, שפעב באקומען איך האב זאך איין
 געשלאגן ווערן צו אויפגעהערט נישט איך האב, קלעפ געבן מען קען מיר אז געכאפט

 .נישט צו שולדיג געווען בין איך צו, נאכט און טאג קלייניקייט יעדע אויף

 מיר האט'מ זיך פארשטייט, שאף די פאשן געשטעלט מיר מען האט טאג דעם במשך
 טאג איין און. שעפעלעך די מיט שלעכטס עפעס פאסירן וועט אויב לעבן מיטן געווארנט

 ...שעפעלע א געווארן נעלם איז'ס ,פאסירט עס האט

 איז'ס אז פארשטאנען האב איך, טון צו וועלט די אויף וואס געוואוסט נישט האב איך
 יעצט גיי איך צרות די פון ראטעווען מיר וועט וואס וועלט די אויף תירוץ קיין נישטא

, בלוט גערינען איז'ס ביז געשלאגן מיר מען האט עבירות קלענערע סאך אויף, אריבערגיין
 ?טון יעצט איך וועל וואס

 וועט וואס, געוויין פון קייך איך און וועלט דער אויף איינזאם אליינס פעלד אין איך זיץ
 און טעם שום קיין נישט שפיר איך, פארלוירן איז לעבן מיין, גורל מיין זיין יעצט

 העלפן צו מיר דא נישט איז וועלט דער אין קיינער, ווייטער לעבן צו פארוואס האפענונג
 זענען ברודער דיין מיט דו! אנגעקומען זענט איר ביז, מצב נעבעכדיגן מיין אין

 ?זיך דערמאנסט, פעלד אין וויינען געטראפן מיר און אנגעקומען

 מיט שטאט פון אינדרויסן געווען איז ער, דערמאנען צו עפעס אן זיך הייבט חיים משה' ר
, קינדער געווען טאקע זענען זיי, געוויין פון קול א דערהערט האבן זיי און ברודער זיין

 מאגנישאוו פון רב דער טאטן גרויסן זייער פון באקומען האבן זיי וואס חינוך דער אבער
 .קומט געוויין דער וואו פון זען צו קול עםד נאכצוגיין געפירט זיי האט

 האט איר, מלאכים ווי ממש אנגעקומען זענט איר: חיים משה' ר פאר זאגט אויפזעער דער
 בארואיגן געקענט מיר האט איר ביז צייט לאנגע א גענומען האט'ס און געארבעט שווער

 גאנצן דעם ארויסגעהאט איר האט ענדליך, וויין איך פארוואס מיר פון ארויסבאקומען און
 .קלאר מצב

 זענט איר, טון צו וואס ברודער דיין מיט איבער זיך שמועסט דו ווי געהערט האב איך
 וואס געלט סכום א זיך ביי געהאט איר האט דאך, מענטשן רייכע קיין געווען נישט
 וועןגע מסכים זיכער וואלט טאטע דער, ''שעפסל נייעם א קויפן צו גענוג געווען וואלט
 האב איך, נישט פארשטיי איך געמיינט האט איר, זאגן געהערט אייך איך האב ,''דערצו
 אפוואונדערן גענוג געקענט נישט זיך האב איך, ווארט יעדעס פארשטאנען גוט אבער
 זענען דאך, פארמעגליכע קיין נישט בכלל זענען וועלכע קינדער פרעמדע צוויי וויאזוי

 עס פלאן א האבן זאלן זיי וואס דעם אן געלט סכום גרויסן אזא אוועקצוגעבן גרייט זיי
 .צוריקצובאקומען אמאל

 האט איר וואס שעפסל נייעם דעם דורך נאר נישט! לעבן מיין געראטעוועט האט איר
 האב איך, ווייטער לעבן צו טעם א אריינגעגעבן פשוט מיר האט איר נאר, געקויפט מיר
 צייט קורצע א איך בין דעריבער, געלט די צוריקגעבן ייךא וועל איך אז געשוואוירן זיך

 שווער געארבעט דארט האב איך, שטאט גרויסן צום פעטער מיין פון אנטלאפן שפעטער
 .צאר פון מיליטער אין סאלדאט א געווארן בין איך ביז

, טריט אייערע פארלוירן האב איך, רוסלאנד עק אנדערן אין פארשלעפט געווארן בין איך
 איין, געוואוסט איך האב זאך איין אבער, טרעפן צו אייך וואו געוואוסט נישט האב ךאי

 טאש אין געהאלטן אלעמאל איך האב דעריבער! געלט די געבן צוריק אייך איך וועל טאג
 די פון אויפזעער דער געווארן בין איך ווען יעצט. באצאלן צו גרייט געלט סכום א

 זיך איך האב ,רשות זייער אונטער איז וואס פולין חלק דעם אויף דא רעגירונג רוסישע
 און רב מאגנישאווען פונעם קינדער די אפירזוכן איך וועל זאך ערשטע די אז פארגענומען

 אזוי געווארן נאר בין איך, יארן אלע די פון פראצענטן מיט חוב דעם באצאלן זיי
 .דערצו אנגעקומען נאכנישט בין איך אז פארנומען

 איך וועל ליציטאציע די ענדיגט מען ווי אזוי אז אפגעמאכט איך האב אינדערפרי היינט
 החלטה די מיט און, אויפצוזוכן אייך דא פארמאג איך וואס כוחות אלע איינשפאנען גלייך

 אייך האבן אויגן מיינע ווען, ליציטאציע די דורכפירן זאל אין אריינגעקומען איך בין
 ףאוי שוין איך טראכט טרעפן צו אייך ווילן גרויס פון אז ערזיכ געווען איך בין דערזען

 ס'האט מיר אויסגעקוקט ווי איך חלום שוין ווען איך בין וואך, ...עס זענט איר אז איד יעדן
 גארנישט מאך איך אז געזען איך האב נאמען אייער געפרעגט אייך האב איך ווען אבער

 .טעות קיין

 ביזטו אידן פוילישע טויזנטער הונדערטער אלע פון ויוויאז, זאך איין מיר זאג יעצט
 און? דורך פיר איך וואס ליציטאציע ערשטן צום טאג היינטיגן אין דא אנגעקומען פונקט
 ...שטיי און גיי איך וואו מיר מיט שלעפ איך וואס געלט זעקל דעם פון מיר באפריי קודם

 זיך האט פלוצלונג ווען טענער סטעהעכ די אויף אנגעגאנגען נאך איז זאל אין מהומה די
 אים אונטער ווען טריט זיכערע פעסטע מיט אריין קומט אויפזעער דער, געעפנט טיר די

 פונעם החלטות די הערן צו גרייט אוועק שנעל זיך זעצט יעדער, חיים משה' ר גייט
 .געשעפטן גרויסע אלע די אין זיין זוכה וועט עס ווער אויפזעער

 האט ראטענבערג פאן, ליציטאציע פונעם החלטות די זאגן יעצט אייך וועל איך"
 אלע אייך צווישן ארבעט די איינצוטיילן רשות האט ער! ליציטאציעס אלע געוואונען

 די אין ווייטער און יעצט פון אז מעלדן יעצט אייך איך וויל אויך. פארשטייט ער וויאזוי
 וועט ראטענבערג פאן, ליציטאציעס קיין פארקומען נישט מער וועט יארן קומענדיגע

, פוילן אין רעגירונג די פון אונטערנעמונגען ארבעט און באשטעלונגען אלע מיט אנפירן
 די דורכצופירן נעמען אייך ער וועט אייך מיט ארבעטן צו זיין מסכים וועט ער אויב

 עםד פארלאזט האט אויפזעער דער און.'' אים מיט ארלעדיגן עס דארפט איר, ארבעט
 .זאל

 רייכסטע די פון, אדיר גביר א געווארן איז חיים משה' ר אז דערציילן צו איבעריג איז עס
 האט טאג רוב וואס, חסיד קאצקער אלטער דער פארבליבן אבער איז ער, פוילן אין אידן

 געווען מקדיש מער האט שעות געציילטע און', תורה תלמוד יפה' דעם געווען מקיים ער
 .'ץאר דרך' פארן
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  וזרח השמש
הרה"ק ר' חיים מקאסוב בעל תורת חיים זי"ע, 

נולד לאביו הרה"ק ר' מנחם מענדל מקאסוב בעל 

'אהבת שלום' זי"ע, ולאמו מרת שיינא רחל ע"ה, 

במעלליו יתנכר בשנת תקנ"ה לערך, וכבר משחר 

נער כי זך וישר פעלו, וכי לגדולות הוא נוצר וכבר 

אז ראו עליו גינוני קדושה, וכבר היה בוער בו 

  בקדושת השבת מימי ילדותו.

  אשרי מי שראה פניו
פעם שח הרה"ק על זה שאומרים במוצ"ש "אשרי 

מי שראה פניו בחלום". ולכאורה מי יודע איך נראה 

נו בחלום וידע כי הוא זה, אליהו הנביא זל"ט, שיכיר

הלא מעולם לא ראוהו?, וסיים, אולם אני אם 

  אראהו בחלום, אכירהו, כי ראיתיו בהקיץ אצל אבי.

כי בילדותי הייתי ישן בתדירות במיטת אבי הק', 

ופעם אחת בלילה התעוררתי מהשינה לקול שיחת 

אבי עם מאן דהוא, והנה ראיתי כי איש זקן ופנים 

כסא אבי, ואבי יושב בצד מאירות יושב על 

ונתפלאתי על שיושב על כסא אבי, ולפתע שמעתי 

את אבי אומר לאורחו: "אליהו! כאן במיטתי שוכב 

חיימ'נו שלי, רצוני שתברכו אותו". ואליהו הנביא 

ניגש אלי, והניח ידיו הקדושות עלי מתחת לכסת, 

וברכני, ואז ראיתי את תואר פניו כפני מלאך, ולכך 

  בחלום אם אראה אותו.אכיר אותו 

  אדבר בך נכבדות
כבר בצעירותו עוד לפני שנעשה בר מצוה, 

התפרסם שמו של הנער כלמדן וירא שמים, וכבר 

אז הציעו למענו נכבדות, ונשא לאשה את בת 

הרה"ק ר' יהודה מאיר שפירא זי"ע, בנו של הרה"ק 

ר"פ מקאריץ זי"ע, וחתנו של הרה"ק ר' יעקב שמעון 

[ולאחר שעלה הרה"ק רי"ש לארץ "ע משפיטיווקא זי

ישראל, וכידוע, אז נתמנה רבי יהודה מאיר לאב"ד 

  שפיטיווקא].

  הצנע לכת
אחרי חתונתו ישב הרה"ק בבית חותנו, ואכל 

מזונות על שלחנו, והיה מתנהג בחסידות ופרישות 

ובקדושה יתירה, וכל היום היה עוסק בתורה 

 וביראה בהצנע לכת, וכלפי חוץ היה מתנהג

בפשטות ולא כבר אוריין, ועל כן היה נראה בעיני 

חותנו כמתעתע, עד שפעם אחת בעת שהלך עם 

חותנו לבית המדרש להתפלל, ועברו בקרבת בית 

הכבוד שבאחד הבתים, ונטל הרה"ק אבן וזרק 

לתוכו, ואמר לחותנו שעשה זאת בגלל שיושב 

בתוכו עכשיו תלמיד חכם, ומהרהר שם בדברי 

האבן בלבל מחשבותיו, וחותנו חקר תורה, ובזריקת 

את הענין, ומצא כי אכן צדק חתנו בדבריו, ומאז 

והלאה התחיל כבר לנהוג בו כבוד, כי הבין שאין 

  תוכו כברו, וכי צופה נסתרות הוא.

  רבותיו
הרה"ק היה מסתופף רבות אצל הרה"ק מאפטא 

זי"ע, אשר קירבו וחבבו מאוד, והתבטא על הרה"ק 

אליו אל בנו הרה"ק מזינקוב  בפעם הראשונה שבא

זי"ע: "ראה נא בני, צדיק בן צדיק ומלך בן מלך, 

האיך תוארו", וכמו כן היה מסתופף בצל הרה"ק 

החוזה מלובלין זי"ע, שהעריצו וחיבבו עד למאד, 

והיה מפליא קדושתו ונקיותו, וכן אצל הרה"ק ר' 

בנימין זאב מזבאריז' זי"ע, בא הרה"ק ללמוד ממנו 

  ד.לקח, ועו

ואחרי כמה שנים שדר בעיר חותנו שב לקאסוב 

עיר מולדתו, ושם נעשה לתלמיד מובהק של אביו 

הק' בעל "אהבת שלום" זי"ע, אשר עשאו לכלי מלא 

וגדוש, עד שהתפרסם לשם ולתהלה, בקרב קדושים 

  ובקהל חסידים.

  כהונתו
בשנת תקפ"ח בעת שנפטר אביו הק' ה"אהבת 

ה הרה"ק צעיר שלום" זי"ע, אז אף למרות שהי

לימים, ובין תלמידי אביו הק' היו גם אנשים 

חשובים זקנים ואנשי מעשה, מ"מ ע"פ התייעצות 

עם הרה"ק ר' שמעלקא מסאסוב זי"ע, החליטו 

הקהילה והתלמידים למנות אותו לראש ומנהיג 

ולאב"ד העיר שניהם יחדיו, ואכן הרבה אנשים 

חסידים אשר נפשם חשקה לדרוש את ה', החלו 

נהור לקאסוב, להסתופף בצילו ולשמוע לקח טוב ל

  מפי קדשו, ולהנות ממנו בעצה ותושיה.

  יום שכולו טוב
בעת שהתחיל הרה"ק להנהיג עדת מרעיתו 

בקאסוב, הגיע אז הרה"ק מהרצ"ה מזידיטשוב זי"ע 

לשבת בעיר קאלאמיי הסמוכה לקאסוב, ואמו של 

הרה"ק ביקשה ממנו שיסע לשם, להתדבק אצל 

זידיטשוב, שהיה ידידו וריעו ומחותנו של הרה"ק מ

אביו ה"אהבת שלום" זי"ע, ויסע שם על סעודת 

ראש חודש, ואכן הרה"ק נסע בהשכמת הבוקר 

לשם, כדי שיוכל להספיק להתפלל עם הרה"ק 

  מזידיטשוב.

ובהתוודע הרה"ק מזידיטשוב זי"ע על בוא אורחו 

החשוב, אז יצא לקראתו וכיבדו בכבוד מלכים 

אין לתאר, שהושיבו על ימינו, וכיבד אותו באופן ש

לעבור לפני התיבה בתפלת שחרית, ולאחרי התפלה 

  קראו והזמינו לסעודה גדולה שהוכנס לכבודו.

בעיני הציבור היתה זאת לפליאה נשגבה ועמדו 

כמשתאים למראה עיניהם, שהרה"ק מזידיטשוב 

זי"ע, שהיה כבר זקן בא בימים, חילק כבוד גדול כזה 

, ובעת הסעודה פתח הרה"ק מזידיטשוב לאברך

והסביר להם: "הנה כאשר חל יום טוב באחד מימות 

את  -היום טוב  - החול, אזי מוסר יום החול לאורחו 

  כל סדר התפלה, וגם יעשה סעודה למענו"...

  יעידון יגידון
פעם אחת כשאחד מתלמידי הרה"ק מוהר"ן 

ר מראפשיץ זי"ע נסע לקבל פני צדיקי הדור, וכשחז

שאלו רבו הק' על מעשי הצדיקים והנהגותיהם, 

ובעת שסיפר לפניו מעשי תוקפו וגבורתו של 

הרה"ק, שלעיני החסיד ההוא היו הדברים נראים 

מוזרים, אז נענה הרה"ק מראפשיץ בהתפעלות: 

"איך האב געוויסט אז ער איז גרויס, אבער אז ער 

איז אזוי גרויס האב איך נישט געוויסט, ממש 

  על שם, ממש מעשה בעל שם"!מעשה ב
[ולפלא יצויין שפ"א ישבו כמה חסידים בסוד שיח, 

וסיפר אחד מהם מעשה פלא מהבעש"ט הק', ונאנח אחד 

מהם באנחה: "ווי נעמט מען היינט אזא בעל שם!", ושמעו 

קול פסיעות מחדר הרה"ק, והנה עיניהם רואות שהרה"ק 

ים, "בכל נעמד בפתח ביתו, והכריז לעומתם: שוטים, טפש

אלא שאז היה באתגליא,  - דור ודור קיים א בעש"ט 

  ועכשיו הוא באתכסיא". ומיד סגר את הדלת].

והרה"ק ר' מאיר מפרימישלאן זי"ע נענה פעם על 

איזה דבר שהרה"ק חיוה דעתו עליה, "קאסוב, יש 

  לו דיעה למעלה, וכמותו יפסקו בשמים ממעל".

שביקר והרה"ק מהרי"א מזידיטשוב זי"ע, לאחר 

  אצל הרה"ק, אמר: "אשר למד ממנו הרבה"!.

וכן מחותנו הרה"ק מרוז'ין זי"ע, [אשר כידוע היה 

להרה"ק חלק גדול בהצלתו מהממשל בעת צר, 

שהכין לו דירה במסתור בעיר קאסוב כשברח 

מרוסיא], אז בעת שרצו תלמידיו למנוע ממנו 

מושבו בקאסוב, על כי היתה קרובה לגבול המדינה 

שרצו ללכוד אותו ברשתם, אז התבטא  רוסיא,

הרה"ק מרוזי'ן זי"ע:, "כשהמחותן מקאסוב אומר 

דבר, אז אפילו אם זה דבר הרחוק מן השכל, 

  מצייתים לו מן השמים"!.

  שר התורה והיראה
כאמור נתמנה הרה"ק ג"כ לרבה של העיר 

קאסוב, וגדולי וגאוני הדור הפנו אליו תשובות 

מוצאים בתשובותיו של בפלפולי דאורייתא, וכמו ש

הגה"ק בעל ישועות יעקב מלבוב זי"ע, ובתשובותיו 

של הגה"ק ר' אהרן משה טויבש מיאס זי"ע בעל 

תועפות רא"ם, ועוד. וכן ידוע היה שבכל שנה ושנה 

בהגיע יום היאצ"ט של הוריו, היה מסיים את כל 

חלקי הרמב"ם וכל הלכות האלפסי. וכן בתורת 

יו בקי בהם, כי פוק חזי הנסתר נראין הדברים שה

שספרו הקדוש "תורת חיים", בנויים דבריו על 

  הקדמות דברי האר"י ז"ל.

(תו"ח, ליקוטים) ונציין גרגיר אחד מספרו הקדוש 

בענין לימוד תורה הקדושה, וזל"ק: "גמרא" ר"ת 

ד' רגלי  - ג'בריאל, מ'יכאל, ר'פאל, א'וריאל, 

 המרכבה, כי הלומד תורה לשמה, נעשה מרכבה

  להשכינה".

  תפלה למשה איש האלקים
"תפלה ליקוטים)  - (תו"ח תניינא כתב הרה"ק בספרו 

למשה איש האלקי"ם, כי התפלה צריכה להיות 

"למשה", היינו אותיות "לשמה", וכמו"כ ללמוד 

תורה לשמה, ואז זוכה לדברים הרבה, וז"ש "הוי 

מתפלל בשלמ"ה של מלכות", "שלמה" הן אותיות 

תהיה גאולה לבחינת מלכות וכו', "לשמה", ובזה 

  יזכה להיות "איש האלקים", "איש" לשון חשיבות.

ואכן היה הרה"ק גם נאה מקיים, והיו תפילותיו 

בנעימות ובמתיקות ובהתרפקות מיוחדת, ובפרט 

בתפלת שבת, ובאמצע התפלה היה מזדעק באמרי 

להב אש קודש, וכמו שהתלהב פעם בתיבות "ויחד 

אה את שמך", והוסיף ואמר: לבבנו לאהבה וליר

וויל באמת'דיג  -"און אויך איך חיים בן שיינא רחל 

פארכטין פאר דיר", וכן בתפלת נשמת בשבת בעת 

שאמר התיבות "וכל הלבבות יראוך", שהיה מוסיף 

בהתלהבות מיוחדת עד כדי כלות הנפש, "און אפילו 

איך חיים בן שיינא רחל, פארכט זיך אויך פאר דיר" 

  וכו'.

  וזר לא יקרב
כיון דאתינן לענין תפלה, מן הראוי להעתיק 

עובדא נפלאה בענין מחשבות זרות בתפלה, שפ"א 

בא אברך אחד עם קוויטל להרה"ק, ובה ביקש 

שיוכל להתפלל בכוונה בלי מחשבות זרות, והרה"ק 

(בן מוהר"נ קראוהו ומסרו להרב ר' זושא מנדבורנה 

על זה שהיה שם, ושאלו מה דעתו מליזענסק) 

הקוויטל, והרב הנ"ל אמר: הלא היטב ביקש זה 

  האיש, ועל הרבי לעשות לו טובה.

ונענה הרה"ק ואמר: הנה כל איש מישראל חייב 

מיד בהקיצו משנתו ליטול את ידיו, ובפרט כשקם 

[שהיה הרה"ק מחזיק בזה בכל לילה, אחר חצות הלילה, 

 כדי להרחיק - וכמו שאמר "ולמה אמרו חכמים עד חצות 

ואז עליו את האדם מן העבירה", שעי"ז ניצל מן עבירות]. 

להכין את גופו לתפלה, ליטול שוב ידיו ולומר ברכת 

התורה, ואח"כ מחובתו ללמוד שיעורים קבועים, 

לומר תיקון רחל ותיקון לאה ושאר התפלות, כמה 

פרקי תהלים, ולאחמ"כ משניות גמרא ושלחן ערוך, 

ן התפלה, וילך ואת שאר שיעוריו ישלים עד זמ

איש הישראלי שמתנהג  -למקוה ויעמוד בתפלתו, 

כך, מחשבותיו טהורות וקדושות, ואז אם במקרה 

מתעוררת לו בשעת התפלה מחשבות אשר לא 

טהורות, אזי נקראות אותן מחשבות בשם 

  "מחשבות זרות", כי זרות הן לאותו אדם.

אבל בנוגע לאיש הזה, הרי אין מחשבותיו זרות 

כאשר קם ממשנתו מדבר עם ב"ב ומשרתיו, כלל, כי 

אח"כ עוסק במסחר עם כמה ערלים, ומדבר אתם 

אודות פרנסתו, אז א"כ מחשבותיו בשעת התפלה 

    מקאסובזצוק"ל מנחם מענדל בהרה"ק  חייםהרה"ק ר' 
  בעמח"ס תורת חיים

 רי"דתכ"ה אייר נלב"ע 



 

 

  ו

  
אינן זרות לו כלל, כי הוא עצמו גרם שדיבוריו 

  שלפני התפלה יטרידוהו במחשבתו בעת התפלה.

ובכן אם רוצה תיקון למחשבותיו, עליו להתנהג 

פלה, ואז ייטב לו, ואז יוכל בהכנה ראויה לת

  להתפלל במחשבות טהורות וכוונות רצויות.

  עמוד החסד
גם בעמוד השלישי עמוד החסד היה הרה"ק 

מצויין ומפורסם, והיה מפזר הונו לצדקה, והרבה 

עשירים שירדו מנכסיהם ונעשו לאביונים, היה 

הרה"ק היחיד שידע מצבם ועזר להם בכדי שיעמדו 

היה דורש ומבקש מכל תלמידיו  על רגליהם, וכמו"כ

להשתדל בהכנסת אורחים, וכשנתוודע לו על אדם 

שאינו מכניס אורחים כשמתדפקים על דלתו, היה 

מוכיחו על כך בתוכחה, וכמו"כ התעסק רבות 

במצוות הכנסת כלה, וכמה וכמה יתומים נתגדלו 

  בביתו על ברכיו.

  חסד שבגבורה
הרה"ק היה מתעסק רבות בתיקון השחיטה 

בדורו, ואף איש לא הרים ידו לשחוט מבלעדי 

רשותו, וכמו"כ העמיד תלמידים רבים במלאכת 

השחיטה, שהיו שוחטים בערי הסביבה ע"פ 

השגחתו והנהגותיו. ואחד מהדברים שהיה הרה"ק 

שואל לאלו שבאו להסתופף אצלו, היתה בענין 

השובי"ם, אם במקום אשר חנו באמצע הדרך, 

ים ואם מקיים מצות קיבלם השו"ב במאור פנ

  הכנסת אורחים וכו'.

וסיפר הרמ"ח מסלאנים זי"ע, שהרה"ק היה 

מצווה לאלו התלמידים שעסקו בשחיטה, שיעסקו 

גם במצוות הכנסת אורחים, על מנת להגביר בזה 

את מדת הרחמנות, לעומת השחיטה, הנראית כעין 

  מידת האכזריות.

צמח [ובדרך אגב מסופר עובדא נפלאה, שבעת שבנו ה'

צדיק' זי"ע דר אצל חותנו הרוז'ינער, ונודע שהגויים אשר 

סביבות קאסוב קשרו קשר לחשוב מזימות רשע להתנפל 

על היהודים ולשחטם, ונכנס אל חותנו הרה"ק מרוז'ין 

זי"ע, וסיפר לו זאת, אז נענה אליו הרוזי'נער זי"ע בצחות:, 

 לדעתי אין לפחד מהם כלל, כי לא יצוייר שירים איש את

  ידו לשחוט בלא רשות מאביך הק'...]

  רגלי חסידיו ישמור
המנהג אצל הרה"ק היתה, שבכל יום חמישי היה 

בא אליו השוחט, והיה מודיע לו אצל מי מהקצבים 

יצא הבשר גלא"ט, ואפשר לקנות הבשר אצלם, 

ופעם שכח השוחט לבוא להודיע, ובערש"ק בצהרים 

באותו נזכר מזה, ושם מיד פעמיו לבית הרה"ק, ו

ערב שבת כאשר הובאה סעודה בפני הרה"ק, 

השאיר הרה"ק את המאכל ולא טעם כלום, ובאתה 

אליו בתו עם כל הקדירה, ואמרה לפניו כי היא 

יכולה להבטיח שרק היא בישלה א"ז, אבל הרה"ק 

סירב עדיין לאכלה, ואז הגיע השוחט לביתו, והביע 

שר רצונו להיכנס אל הרה"ק, ואז נתברר הענין שהב

  שהובא לבית הרה"ק לא היה גלא"ט כשר.

הדבר היה לתמיהה בעיני הנוכחים, והרה"ק נענה 

מיד להשוחט:, אם תחשוב שהיתה לי רוח הקודש 

בזה?, לא כן הוא, אלא כיון שלכאורה איני צריך 

לאכול, וכשאני יושב לאכול הרי זה לי לעול ומשא, 

, אין לי ברירה, כי הגוף זקוק להאכילה -אלא מאי 

אבל היום הרגשתי תאוה וחשק גדול לאכילה, ולא 

כעול ומשא כמו תמיד, אז הבנתי שאין הדבר הגון, 

  ולכן סירבתי לאכול.

  נסיעה לצדיק
סיפר הרמ"ח זי"ע, שפעם נסתגר הרה"ק בחדרו 

במשך כמה ימים, ואחד מתלמידיו רצה לעקוב אחר 

הליכותיו בקודש פנימה, והתחבא בארון תחת 

ע שהרה"ק בוכה ואומר: "וכי יקחו המלבושים, ושמ

  שערותי וישרפום בפניי"?!...

ואח"כ הסביר לו הרה"ק את הדברים, כי הנה 

באנשים הנוסעים ומקושרים אל הצדיק ישנם כמה 

בחינות ומדריגות, כי ישנם בעלי מדריגות הנחשבים 

כמוחו של הצדיק, וישנם הנחשבים כלבו, וישנם 

מקושרים כ"כ, הבאים רק מפקידה לפקידה ואינם 

והרי הם נחשבים כשערותיו של הצדיק, 

(שכתלושים ועומדים דמי), וזאת פעלתי כבר על 

אלו המקורבים ומקושרים אלי להצילם מדינה של 

גיהנם, ועכשיו פעלתי שאפי' כל אלו שרק נסעו אלי 

והם בבחינת שיער גרידא, להציל גם אותם מדינה 

  ם בפני".של גהינם, כי האם "יקחו שערותי וישרפו

  מושיע ומציל
הרבה סיפורים נפלאים מסופר על הרה"ק, 

שהציל את בנ"י מלוחציהם ומצריהם, פריצים או 

או בירך  -ערלים שהציקו להם, וכן אלו שהחזיר 

להם פרנסתם, וחולים שנתרפאו, אך כיון שהגליון 

נתמלא סאתו מגודל תקפו וגבורתו ממסכת מידות 

[ואם אה אחת. של הרה"ק, נעתיק רק עובדא נפל

חשקה נפשך, ראה נא בספר הנפלא "נזר החיים". תולדות 

הרה"ק בארוכה, בפרק י' "מושל בי צדיק", כארבעים 

  סיפורי נפלאות, ותענג נפשך בהם].

  ומבעל דין קשה
סיפר הרמ"ח זי"ע, שאחד מתלמידי הרה"ק היה 

לו משפט קשה, ובעיר שבה היה להיערך המשפט, 

סם ברשעתו ובשנאתו היה שם שופט שהיה מפור

ליהודים, ובא לפני הרה"ק ותינה צרתו, והשיב לו 

הרה"ק שאינו צריך לפחד, כיון שהשופט ההוא לא 

  ישב במשפטו.

וביום שהיה צריך להיות המשפט, בא היהודי 

לשם, והיה סבור שבוודאי לא ישב שם השופט 

ההוא, ולדאבון לבו ראה אותו יושב על כסאו, 

ל בעת שלקח השופט את ונשבר לבו בקרבו, אב

הכתבים שלו כדי לעיין בעניניו, תכפוהו לפתע בני 

מיעיו והוצרך לצאת משם מיד, ודחה את המשפט 

  לזמן אחר.

ובהגיע זמן המשפט שנית, כשלקח שוב הכתבים 

של זה האיש, תכפוהו שוב בני מיעיו, ודחה שוב זמן 

  המשפט ליום אחר.

את  ובהגיע הזמן הזה וישב שוב למשפט, ולקח

הכתבים שלו לעיין בהם, שוב תכפוהו בני מיעיו 

באופן קשה, והבין שיד היהודי בדבר, ואמר לו: 

הלהרגני אתה אומר? מה עשיתי לך?, וענה לו 

  היהודי: ומדוע אתה רוצה להרגני על חינם.

ולקח השופט את הכתבים וקרעם לגזרים, ופטרו 

  לשלום בלא כלום.

  הסתלקותו
י"ד חלה הרה"ק את באחרון של פסח דשנת תר

חוליו האחרון, ושלח לקרוא לבנו אליו, באמרו לו, 

הוסיפו לי מן השמים "ימים", ואילו הוסיפו לי 

  שנים, הייתי חי שנים נוספות.

וביום כ"ה אייר ג' במדבר שנת תרי"ד התגברו 

אראלים על המצוקים ושבק חיים לכל חי בהיותו 

  .בן נ"ט שנים בלבד, ונטמן בעיר קאסוב

  תו יגן עלינו ועל כל ישראלזכו
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  אשליט" שישאדוד  "רהר
  דמוסדותיו הק' עזראקטה  בישיבהו" ומשגיח 

  שליט"א וסף שמואל קרישבסקיה"ח יהרחתן  -שליט"א  גבריאל שישאבן הרה"ח 

  אשליט" יוסף קדיש שווארץ "רהר

  שליט"א מחם מעדל פעלדמאןהרה"ח חתן  -שליט"א  אהרןבן הרה"ח 
* 

 אירוסי הבתל

  וויליאמסבורג - אשליט"יעקב שטויב  ה"חהר

  ה"ח גדלי' געלב שליט"אהרחתן  -בן הרה"ח אלי' שליט"א 
* 

 

  ח

  לב"ע ו' מ"א תשפ"א -ז"ל מרדכי  ב"רדוד שלמה  הרב החסידלעילוי שמת 

  שליט"א דוד שישא הרה"ח

   י"ושמעון דוב בער הכס בו כמר לרגל 
  לעול התורה והמצוות

  שי ביום הבר מצוה 
 באולם 'פארהאד' בית יעקב הישן

 

  שליט"א  חיים יצחק אלטמאן הרה"ח
  לעילוי שמת אמו 

  ע"היצחק בת"ר חיה האה"ח מרת 
  אייר תש"סלב"ע כ' 

 ת..צ.ב.ה
 

ר
ד
ה
 
ס
פו

ד
 

  שליט"א יוסף קדיש שווארץ הרה"ח

   י"ו אשר אשילהכס בו כמר לרגל 
  לעול התורה והמצוות

   רביעיביום הבר מצוה 
 באולם 'פארהאד' בית יעקב הישן

  שליט"א תן שטייבערגער הרה"ח

  תו תחי' לרגל השמחה במעוו בהולדת ב

חת ממ ומכל יוצ"ח היה"ר שירוה רוב  
  הקידושא רבא תתקיים בהיכל השמחות 

 

 א"שליט מאיר יהודה ווייס ה"חהר

  השמחה בהולדת בנו שיחי' לרגל
  

 א"שליט יואל ליכטנשטיין  ה"חהר

  השמחה בהולדת בתו תחי' לרגל
  

 א"שליט אייזנבערגבר"א ארי'  ה"חהר

  השמחה בהולדת בתו תחי' לרגל
  

 א"שליט נתן שטיינבערגער ה"חהר

  השמחה בהולדת בתו תחי' לרגל
  

  א"שליט אהרן בראנסדארפער ב הגאוןהר 

א"שליטראובן  "רהר א"שליטיהודה טרייטל  "רהר א"שליטמשה  ה"גהר

  ע"הישראל  רת"ב זעלדא דבורההאה"ח מרת  מםא נ"לעי

 כ"א אייר תשנ"ט ע"נלב

  

    א"שליט חיים יצחק אלטמאן ה"חהר

  ע"היצחק  רת"ב חיה מרת ח"האה מוא נ"לעי
 "סתשכ' אייר  ע"נלב

 א"שליטשישא  גבר" דוד ה"חהר

 הבר מצוה לבנו היקר שיחי' לרגל

  

 א"שליט יוסף קדיש שווארץ ה"חהר

 הבר מצוה לבנו היקר שיחי' לרגל

  

 א"שליט כהן מבר"אהרן  ה"חהר

  השמחה בהולדת בנו שיחי' לרגל
  

 א"שליט אשר זעליג אייזנער  ה"חהר

  בתו תחי'השמחה בהולדת  לרגל
  


	פרשת בחקותי פב

