
ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך 

ה')-ובכל נפשך ובכל מאדך (ו' 

מסופר: פעם נלווה יהודי אל הרה"ק 

שטיין זיע"א, לאיסוף רבי משה פיינ

צדקה שארך מספר שעות. כחלוף 

הזמן, הבחין האיש כי ר' משה הולך 

ומתעייף, הוא הציע לו לחזור 

הביתה, ואילו ר' משה ביקש 

להמשיך. בהרגישו כי המאמץ 

מוגזם מדי עבור ר' משה, חיפש 

האיש דרך לשכנעו כי יפסיק. לפתע 

ואמר: הבריק במוחו טיעון מושלם, 

יה היום מספיק לראש הישיבה לא ה

זמן ללמוד, אולי נלך הביתה? השיב 

לו ר' משה, בקריאת שמע אנו 

מצווים לאהוב את ה' בכל לבבנו 

בכל נפשנו ובכל מאודנו, חז"ל 

מסבירים שכוונת הדברים היא, 

שעלינו לעבוד את ה' במסירות כזו, 

עד כי נהיה מוכנים להקריב למענו 

את היקר לנו ביותר. אהבתי 

היא לימוד תורה הגדולה ביותר

המשיך ואמר הצדיק, חייב אני 

להקריב אפילו זאת כאשר צרכי 

כלל ישראל מצריכים זאת.

535גליון 
י"א תשפ"בשנה 

נחמו-ואתחנן

ונשמרתם מאד לנפשותיכם 

ט"ו)–(ד' 

בעל חידושי הרה"ק מסופר על 

זיע"א, שנכנס פעם מגורהרי"ם

לבית מדרשו סמוך לעלות השחר, 

כשהוא ומצא שם אחד מחסידיו 

יושב ומעיין בספר. התבונן הרבי 

בפני החסיד השוקד על תלמודו, 

כל לא ישן הבין שהלה לאחר ש

לחש על אזנו, מה ראית הלילה. 

להתנזר כל הלילה משינה, הרי 

התורה ציוותה עלינו 'ונשמרתם 

וחלילה לנו ,מאוד לנפשותיכם'

לגלות שקדנות יתרה על חשבון 

שהיא היסוד ,בריאות הגוף

החסיד השיב לבריאות הנפש. 

בתמימות, לא מחמת שקדנות 

יתרה נשארתי כל שעות הלילה 

בבית המדרש, אלא מצוי כאן 

היושן על גבי הספסל, ושולי דםא

גלימתי נתקפלו תחת ראשו, 

חששתי אפוא למשוך את גלימתי 

מתחתיו שמא אעיר אותו משנתו, 

ומשום כך נשארתי יושב על 

מקומי במשך כל הלילה.

פעם אחת גזרה מלכות גזרה על ישראל 

שלא ישמרו את השבת ושלא ימולו את 

ילדיהם.

הלך ר' ראובן בן אסטרובלי והסתפר 

כמותם והלך וישב עמהם. אמר להם מי 

יעני או יעשיר? אמרו לו, ,לו אויבשיש 

יעני. אמר להם אם כן לא יעשו מלאכה 

בשבת כדי שיהיו עניים. אמרו, יפה אמרת 

ובטלו את הגזירה. חזר ואמר להם מי שיש 

לו אויב יכחיש אז יבריא? אמרו, יכחיש. 

אמר להם, אם כן ימולו בניהם לשמונה 

ימים, כדי שיכחישו. אמרו, יפה אמרת, 

גזירה. אחר כך הכירו בו שהוא ובטלו את ה

יהודי והחזירו את הגזירה. אמרו רבותינו 

מי ילך ויבטל את הגזירה? ילך ר' שמעון 

בר יוחאי שהוא מלומד בנסים. הלך ר' 

שמעון, בדרך יצא לקראתו שד אחד, אמר 

ר' שמעון, שפחה של בית אבא הגר 

המצרית נזדמן לה מלאך שלוש פעמים, 

יבוא הנס מכל אני אפילו לא פעם אחת,

מקום. קדם השד ונכנס בבתו של הקיסר 

ונשתגעה. כשהגיע ר' שמעון לבית הקיסר, 

וה על השד לצאת, יצא השד והלך. אמר יצ

הקיסר לר' שמעון, שאל כל מה שאתה 

רוצה, נכנס ר' שמעון לבית גנזיו של 

גרת שכתובה בה יהקיסר, ומצא את הא

אותה גזירה, נטלה וקרעה, באותה שעה 

ה הגזרה. נתבטל

(לפי מעילה י"ז)

זמני כניסת השבת
7:06ת"א: 6:50ירושלים: 

השבתזמני יציאת 
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זאלל שוין קומען די  
mp3 . גאולה

לולא של הרה"ק אבי אברהם מרדכי מפינטשוב זיע"א יומא דהי

(י"ז מנחם אב)

ע"א נולד בשנת הרה"ק אבי אברהם מרדכי מפינטשוב זי

רבי בנימין זאב יעקב אבד"ק זארנאווצא הרה"קתקכ"ו, לאביו 

שגזע יחוסו מגיע עד להמהרש"ל ,זיע"אוואלבראם" שבפולין

"אעזי

ר' יחיאל מיכל הוא היה תלמיד מובהק להרה"ק רבי

דרכו בקודש של רבו המגיד מזלאטשוב זיע"א, כפי שסיפר כי "

טשוב היה ללמוד זוה"ק אחרי חצות, ולפני כן היה הק' מזלא

בודק אם כולם כבר ישנים, ופעם אחת היה הוא ער בעת שרבו 

למד זוה"ק, ושמע כיצד הוא אומר לעצמו בלשון זלזול: איך 

ולאחר מכן שב ללימודו הנך לומד זוהר, והתחיל לבכות,

והפסיק שוב באמרו לעצמו: אם באמת היית יודע שאינך ראוי 

ללמוד זוהר היה גם כן טוב ופרץ שנית בבכי, וסיים: שמאז לא 

היה יכול לישון בעת שרבו המגיד הק' למד זוה"ק".

הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב זיע"א אמר: מעיד אני, וגם 

הפינטש'וביער יכול להיות מחיה השמים וארץ יעידו עמי, כי

מתים. 

הרה"ק בעל 'מאור ושמש' זיע"א, העיד עליו, כי בעמדו בתפלה 

אצל החוזה הקדוש מלובלין זיע"א, ראה כי בשעה שהזכיר את 

שם ה', יצא מפיו לפיד אש וכיוון אז את הכוונה שכיוון הכהן 

.הגדול ביום הכיפורים

, שבשעה שהוא מעשן היהודי הק' מפרשיסחא זיע"א אמר עליו

את מקטרתו הוא מכוון את כוונת הקטורת בבית המקדש.

שנתיים ימים הסתופף רבי א"מ מפינטשוב בצל הרה"ק רבי 

שלמה מקארלין זיע"א יחד עם הרה"ק השרף מסטרעליסק 

זיע"א, ולא גילה את יחוסו. ברגע שנתגלה החליט לעזוב את 

ו, אני צריך היתה תשובת,קארלין. שנשאל על כך מרבו הק'

רבי שיקרע ממני קרעים, כל זמן שלא היו מכירים אותי היה 

לי כאן מה לעשות, אבל לא עכשיו שיודעים שהנני מיוחס.

מסופר שהיה לרבינו הרה"ק רבי אברהם מרדכי מפינטשוב 

זי"ע כמה בנות להשיאן,  לא היה בידו אפילו פרוטה אחת 

נו החוזה לפורטה, דרכו היה לנסוע אל רבו הקדוש רבי

,, ומעולם לא הזכיר בקוויטל שנתן לרבו מזה"אעמלובלין זי

רק ביקש רוחניות. אשתו הרבנית אמרה לו בכל פעם כאשר 

הכין עצמו לנסיעה, שיזכיר אותם לפני רבו להתפלל בעדם 

שיוכל להשיאם, ולא ציית לה כדרכו. פעם אחת כשהתכונן 

ש את לנסוע, אמרה לו הרבנית שתיסע עמו לשם והיא תבק

,שהיא לא תיסע לשם,הרה"ק על זה, עד שהיה מוכרח לאמר לה

שהזכיר אותם לפניו. ,והוא יזכירם לפני הרה"ק לישועה, וכן הוה

ושם ימצא לו הישועה השיב לו רבינו החוזה: תיסע לעיר יאנוב 

שיוכל להשיא את בנותיו בהצלחה. 

ליאנוב ולקח עמו תיבה גדולה עם הרבה ספרים וכן היה שנסע

ונסע לאכסניא מהודרת, כסבור היה בעל המלון שהוא סוחר 

גדול, כל היום היה רבינו יושב בבית המדרש ולומד, ובעת האוכל 

בא למלון לאכול ארוחתו ולא דיבר מאומה, כל זה היה כמה 

א שבועות שישב במלון יום יום, ובעל המלון לא תבעו כסף והו

לא נתן כי לא היה לו, כאשר עברו ד' שבועות ולא דיברו זה עם 

זה, חשב בעל המלון שבלילה זה יערוך לפניו את החשבון בעד 

ה גביר ועשיר גדול, ולפני עשר שניםכל הזמן. ובעל המלון הי

נגנב ממנו עשרת אלפים מטבעות חשובות, ואז היה רעש גדול 

ברים רכים וקשים, בביתו וחשד בכל המשרתים ודיבר עמהם ד

ולא הועיל, ונשכח הדבר ממנו כמעט כלא היה. ולבעל המלון 

היה בביתו מלמד לבניו, והוא גנב את הכסף, ואף כי היה תלמיד 

נתפתה להיצר ,חכם וירא ד' אבל מכיון שהיה סכום גדול כל כך

הרע, ואח"כ כשעבר איזה זמן והיה לו חרטה גדולה על זה, ובכה 

את כל הסכום ולא היה לו עצה כיצד להחזיר על זה ורצה להחזיר

את הכסף, כי התבייש מאד שלא יוודע הדבר, ובכה בכל עת 

ועשה תשובה גדולה, והתפלל לד' שיודיע לו דעת וחכמה איך 

שיוכל להחזיר הגניבה בלא בושה. 

זיע"א,מלובלין' זהקדושה'חוזה מן השמים הודיעו זאת לרבינו 

ושלח את רבינו ליאנוב שעל ידו יתוקן הדבר בלא בושה, וכן היה 

שהמלמד ראה בכל יום את רבינו מתפלל ולומד בבית המדרש 

גדולה, וגילה את הדבר באזני רבינו בבכיות גדולות, ביראה 

הנה בעל האכסניה איש עשיר ,בספרו לו: כפי שאדוני הרב רואה

מאד, ולפנים היה עוסק גם במקח וממכר שוורים. פעם אחת, זה 

היה לפני עשר שנים, נסע למרחקים, לעיר פראג, והוביל שמה 

עשרת הרבה שוורים למכירה, והרויח אז במשא ומתן ההוא

אלפים רו"כ. בבואו הביתה הניח את כל המעות במגירה של 

השולחן שהיה בחדר משכבו, ובהחפזו הניח המפתח של המגירה 

על השולחן.

הקיצותי, וראיתי את המפתח, התלקחה בי אש החימוד בלילה

לכסף, ולא יכולתי למשול ברוחי, הוצאתי את כל עשרת האלפים 

מים, כשנודעה הגניבה, נהפך וטמנתי אותם בחצר. לאחר כמה י

כל הבית למרקחה מהרעש והמהומה, אבל בי לא חשדו כלל 

וכלל, כי הייתי בביתם שנים רבות, ונחשבתי תמיד כאיש ישר,



בראותי את צער אנשי הבית ניחמתי על כל מה שעשיתי, 

אבל יראתי לגלות הדבר ולהחזיר הכסף. כמה פעמים גבר 

וכל בפי בני ביתי במשך עלי המחסור כל כך, עד שלא בא א

ימים אחדים, אבל בכסף ההוא לא נגעתי. עתה, בראותי את 

כבוד הרב, אשר הכרת פניו ענתה בו כי הוא ירא שמים, 

ובוודאי בכבוד הרב לא יחשדו, ובפרט שלא היה כאן בעת 

ההיא, והנני מוסר לכבוד הרב בזה את צרור הכסף, ואני 

מבלי לעורר עלי בטוח שיעשה כחכמתו להשיבו אל בעליו,

חדי כל הימים יהיו כפרה על שום תרעומת. מי יתן, וצערי ופ

רבינו הבטיח לו שיעשה הכל כהוגן כאשר רוצה עווני.

המלמד. 

בלילה כאשר בא רבינו לאכול, רצה בעל המלון אז להגיש 

לו את החשבון מכל השבועות, כאשר נגש אליו בעל המלון 

יש לי דברים שבסתר אמר לו רבינו: בוא עמי החדרה כי 

לדבר עמכם, כאשר נכנסו לחדר שאל אותו רבינו האם זוכר 

אתה הדבר שזה עשר שנים שנגנבה בביתך עשרת אלפים 

אדומים, ונשתכח הדבר, כי אז לא נמצא הגנב, וכבודו 

נתייאש מן הכסף, ואמר לו בעל המלון כי זוכר הכל, ואמר 

הכסף רק בתנאי לו רבינו כי יש בידו הכסף הנ"ל, ויתן בידו 

ממי קיבל את הכסף ומי היה הגנב. ויתן ישאל אותי,שלא 

לו בעל המלון את דברו, שלא ישאל אותו ולא ידרוש ממנו 

. כשמסר לו רבינו את מה, והחזיר לו רבינו את כל הכסףמאו

אל, אולי יגיד הרבי מה כל הכסף, הודה לו בעל המלון וש

מעשהו כאן?

איני יודע, אלא שה'חוזה מלובלין' אף אני,ענה לו רבינו

זי"ע שלחני לכאן, וסיפר לו דרך אגב על שלוש בנותיו 

ן בעה"ב שהגיע להן עת דודים ואין לו במה להשיאן, הבי

, וביקש את רבינו שיעשה חשבון, את כוונת ה'חוזה מלובלין

כמה יצטרך לצרכי החתונה והנדוניה והמתנות. רבינו ערך 

בעל הבית לקחת ממנו את כל הסכום לו חשבון, והפציר בו

הדרוש לו. ונתן לו בעל המלון הרבה כסף בכדי שיהיה 

ביכולתו להשיא את בנותיו. 

ה"חוזה", אמר"אעללובלין זיהק' 'חוזה'לרבינו כאשר בא 

שהבכיות הגדולות של המלמד לא נתנו לו מנוחה, ,לרבינו

לי דעת שאעשה הדבר מכח אל הפועל.והקב"ה נתן

גזר!הרשות נתונה!

לפני שנים רבות, חי מלך גדול שחשקה נפשו בחכמה. 

עיסוקיו המרובים לא אפשרו לו מעולם לרכוש את 

אליה. את ענייני הממלכה השוטפים החכמה שכה נכסף 

ניהל בסיועו של צוות יועצים בכיר, שכולם היו אנשים 

חכמים איש איש בתחומו. אולם כל זה לא השקיט את 

מאונו לחכמה. שאיפתו היתה עזה להחכים וללמוד, יצ

אלא שזמנו לא עמד ברשותו. משום כך היה לו יועץ 

ה מהירהקשיש, איש חכם ונבון, רחב אופקים, בעל תפיס

ין, אשר שימש כבכיר יועציו. באחד הימים וזיכרון מצו

פנה אליו המלך ובפיו בקשה: "ראה, כבר שנים ארוכות 

מאוני יאני מנהל את הממלכה, כשאני מדחיק את צ

הגדול לרכישת חכמה. חפש לי את תמצית החכמה, 

קח את תה בפני בצורה הקצרה ביותר שאפשר,והגש או

כך". הקשיש קד קידה עמוקה כל הזמן הנדרש לך לשם

ואמר: "הוד מעלתך, איני זקוק אף לא לשעה אחת". 

המלך הרים גבה והורה לו להמשיך. הרשה לי רק מילה 

אחת, הוד מעלתך!" "הרשות נתונה!" "גזר!" "גזר?! איך 

זה בדיוק קשור למה שדברנו?" "האם ראה אדוני המלך 

ר המלך. מימיו שדה גזר בעונתו?" "לא, לא ראיתי", אמ

"אם תסלח לי, אדוני המלך, אבקש שתצווה להכין את 

המרכבה המלכותית. נצא אל השדה וכל דברי יובנו". 

ואכן, בתוך זמן קצר הוכנה המרכבה המלכותית. המלך 

והיועץ נכנסו אליה, כשהיועץ מצווה על העגלון לצאת 

אל מחוץ לעיר. לאחר שעה קלה של נסיעה באוויר הצח, 

וק. "אדוני המלך, האם תוכל לומר, הגיעו לשדה יר

בבקשה, מה יש כאן בשדה שלידינו?" המלך שראה שדה 

ירק, תיאר את שהוא רואה. התכופף היועץ, אחז בצרור 

העלים הירוקים, משך בחוזקה, ומן האדמה עלה גזר 

כתום ובשל. "זה לא סתם ירק, אדוני המלך, זה גזר". 

ץ מיהר המלך עדיין לא הבין את פשר החידה. היוע

להסביר: "הנה, אדוני המלך, התבוננתי והגעתי למסקנה 

כי החכמה משולה לגזר. מונחת היא לפנינו, ממש 

לרגלינו, אך אין אנו מבחינים בה". מדוע האדם אינו 

מגיע אל לב לבה של החכמה, אל האמת? מפני 

שמתעצל הוא לעשות פעולה ולהתכופף.
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ר לשון הרעלקבל מכות ולא לדב

ה"ק הגר"א מוילנא זיע"א רפעם נסע ה

בעגלה בשנות גלותו, ולפתע סטתה 

העגלה והסוסים משכו אותו אל עבר 

גינתו של אחד הגויים, העגלון כשראה 

זאת קפץ והתחבא מפני הגוי בעל 

הגינה, אבל הגאון היה שקוע בלימודו. 

והנה כשראה הגוי בעל הגינה 

ץ אל שהסוסים מכרסמים את גינתו, ר

העגלה בחמת זעם וראה את הגר"א 

יושב וקורא בספר, הדבר העלה את 

והחל להפליא את מכותיו ,חמתו יותר

בגאון, והגאון לא הבין על מה ולמה, 

דקות אחדות הבין מה קורה, ורק לאחר

ורצה לומר לגוי שהוא לא בעל עגלה 

ושיפסיק להרביץ לו, והנה בעל העגלה 

שזה מתחבא באחד השיחים, אבל נזכר

"לשון הרע" ושתק והמשיך לספוג את 

המכות בלי לפצות פה. לימים כשהיה 

הודה תמיד ,הגר"א נזכר במאורע זה

על שהציל אותו ברגע הנכון ,לה'

מהעוון החמור של לשון הרע, והיה 

אומר שאילו חלילה וחס היה נכשל בו, 

אפילו בכל תורתו לא היה בה היכולת 

לשון להצילו מעונשו החמור של איסור 

הרע.
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