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גליון תורני מבית המדרש דקהל שטפנשט · מהנעשה ונשמע במוסדות שטפנשט

גליון מס' 361

משביעין אותו תהי 
צדיק ואל תהי רשע 
שבע  מבאר  יעקב  ויצא 
האור  י(  )כח.  חרנה  וילך 
את  מביא  הק'  החיים 
)ח"א  הק'  הזוהר  דברי 
'ויצא  שהפסוק  קמז(, 
הנשמה  אל  מכוון  יעקב' 
העליון  מהעולם  שיוצאת 
הזה,  להעולם  ויורדת 
בלשון  נכתב  והפסוק 
שהיצר  לרמז  בא  'יעקב', 
הרע כרוך על עקביו, וזהו 
שבע',  מבאר  יעקב  'ויצא 
מבאר  נובעת  שהנשמה 
שם  אשר  החיים,  מים 
מקור נשמות ישראל, 'באר 
בתיבה  והכוונה  שבע', 
שבועה,  לשון  היא  'שבע' 
השבועה  על  שמרמז 
ל:(  )נדה  בחז"ל  המובאת 
שהנשמה  בטרם  אשר 
'משביעין  לעולם  יורדת 
אותו תהי צדיק ואל תהי 
על  תעבור  שלא  רשע 
חרנה',  'וילך  תורה',  דבר 
הרע,  היצר  על  לרמז  בא 
)ברכות  חז"ל  שאמרו  כפי 
סא.( "לפתח חטאת רובץ" 
מיד  אשר  ז(,  ד,  )בראשית 
כאשר האדם יוצא לעולם 
'לפתח חטאת רובץ',  מיד 
מגיע היצר הרע להחטיאו.

*
משה  רבי  הרה"ק 
אומר:  היה  זי"ע  מקוברין 
הנשמה,  על  רומז  יעקב 
שיוצאת  לפני  אשר 
'באר  דרך  עוברת  לעוה"ז 
השבועה  היינו,  שבע', 
תהי  אותה  שמשביעים 
'וילך  ל:(,  )נדה  וכו'  צדיק 
לעוה"ז  וכשבאה  חרנה', 
מטינופי  מתגשמת  היא 
'ויפגע  עוה"ז. העצה לזה, 
תפלה,  זו  פגיעה  במקום', 
שיצילהו  מהשי"ת  לבקש 
יתגשם  שלא  היצר  מידי 
מתענוגי עוה"ז. 'וילן שם', 
בקביעות  תהיה  שתפלתו 
ולא  קבע,  של  לינה  כמו 
רק כדרך העברה בעלמא, 
מלבקש  דעתו  יסיח  שלא 
ע"ז. 'ויקח מאבני המקום', 
עזר  לבקש  גם  שצריך 

וסייעתא.

מעשה 
אבות 

- תורה 
שלימה

אחת  פעם 
פ'  בשבת 
לא  ויצא 
הרה"ק  אמר 
זי"ע  מסלונים 
תורה  דברי 
ו  נ ח ל ו ש ב
ושאל  הק', 
תלמידו  אותו 
רבי  הרה"ק 
שלום ז"ל )אב"ד 
על  וילייקה( 
והשיב  הדבר, 
זו  בסדרה  כי 
בעצם  לנו  די 
 , ה ש ר פ ה
ם  י ד מ ו ל ש
כי  מתוכה 
מעשי  מכל 
איך  הצדיק 
אוכל  שהוא 
ומוליד  ושותה 
ועוסק  בנים 
אפי'  בפרנסה 
בלתי  באופנים 
לאיש  מובנים 
הפשוט, מאחר 
לשם  שהכל 
נעשית  שמים, 
תורה  מכולם 

שלמה.

"ויפגע" –מלשון 'פגע' 
ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ויקח מאבני 
)כח,  המקום וישם מראשתיו וישכב במקום ההוא. 
יא( "ויפגע" – חז"ל פירשו ]ברכות כו:[ לשון תפילה, 
שתיקן  ולמדנו  בי",  תפגע  "ואל  טז[  ז,  ]ירמיה  כמו 
'ויתפלל',  כתב  ולא  הכתוב  ושינה  ערבית,  תפילת 
בפרק  שמפורש  כמו  הארץ,  לו  שקפצה  ללמדך 
גיד הנשה ]חולין צא:[ )רש"י( ונראה לפרש, שהתורה 
קונו  אצל  להיות  צריך  האדם  כי  בזה,  משמיענו 
כדוגמת בן אצל אביו, כי כשהבן מבקש מאביו דבר 
יותר,  מבקש  הוא  יותר,  הדבר  שרוצה  ככל  חפצו, 
ולבסוף  כ'פגע' בעיני אביו,  נראה ממש  עד שהוא 
עד  הבן  תחנוני  שרואה  כיון  לבקשתו,  אביו  נענה 
היכן מגיעים, כן אנו בני ישראל, צריכים להתפלל 
אל ה' כל כך בחוזקה, עד שנהיה כ'פגע' בעיני אבינו 

באר חפרוה שרים
ילקוט מתורת רבותינו הקדושים זיע"א בפרשת השבוע

שנה ח'שנה ח'

אתם לא יכולים לפספס את ההבטחה הפלאית של בעל ההילולא משטפנשט

נים  סים אחרו כרטי  , כעת הרשמו 
עוד 6 יום ״אצלי פועלים ישועות בניקל״

ביאס 
רומניה 

לקראת הישורת האחרונה
ההכנות למסע ההילולא של מרן אדמו"ר הראשון 

משטפנשט זיע"א בעיר יאס רומניה בעיצומם
הכנות רבות לקראת מסע הקודש בהילולת 

משטפנשט  נחום  מנחם  רבי  הרה"ק 
בעיצומם.  רומניה  יאס  בעיר  זיע"א 

הקדושים  למקומות  ה'אגודה 
הכנסת  ו'בית  ברומניה' 

ביאס  דשטפנשט  אורחים 
לקליטת  נערכים  רומניה' 
ביומא  לציון  עולים  מאות 
בעיר  קדישא  דהילולא 

מאורגנות  טיסות  יאס, 
שלישי  ביום  ייצאו 
טיסות  בשני  השבוע, 

שכר מיוחדות, וכן קבוצה 
מאנגליה  תצטרף  נוספת 

למעמד  יאס  לעיר  שיגיעו  ומבלגיה 
ביום  הקדוש  בציון  המרומם  התפילה 

ההילולא קדישא. המארגנים עומלים בימים אלו 
בשינוע 2.5 טון אוכל כשר למהדרין מהארץ וכן 
תשמישי קדושה לשארית הפליטה ליהודי רומניה. 
הפעילות  מורגשת  עצמו  אורחים  הכנסת  ובבית 
התקבלה  רבה  בשמחה  שאת,  ביתר  אלו  בימים 
הידיעה על בניית מקווה הטהרה כאשר העבודות 
החפירות  החלו  והשבוע  בעיצומם,  הקדחתניות 
הבית  בחצר  הגשמים  מי  אוצר  בור  לבניית 
הושלמה  שבנייתו  הטהרה  בור  לבניית  במקביל 
בור  חציבת  תחילת  לקראת  בס"ד,  אלו  בימים 
האוצר מי גשמים ביקרו השבוע בבית ההכנסת 
אורחים האורחים החשובים הרה"ג מנחם מנדל 
המקוואות  מחלקת  ואחראי  מנהל  שליט"א  סגל 

בעיריית ב"ב, אשר הוראותיו ההלכתיות 
מלווים את כל שלבי בניית המקווה 
ביקר  כן  לטפחות,  ועד  מהמסד 
זלצמן  פנחס  הרה"ג  במקום 
שליט"א רבה של מולדובא 
תודתו  את  הביע  אשר 
ליוזם ומקים בית ההכנסת 
אברהם  הרה"ג  אורחים 
בהביעו  סלמון,  יעקב 
בזכות  כאשר  הערכתו 
היוזמה המבורכת הזו יזכו 
אלפי העוברים ושבים בעיר 
יאס העושים את דרכם לקברי 
מולדובא,  במדינות  הצדיקים 
לטבול  ואוקראינה,  טרנסניסטריה, 
נפשם  את  ולהחיות  טהרה,  במקוה 

באוכל יהודי כשר למהדרין בס"ד.
יצויין כי לכבוד ההילולא השתא בית ה'הכנסת 
אורחים' מרחיב את פעילותו, והחל מר"ח כסלו 
יקבל  אשר  לב,  ראובן  ר'  הרה"ח  במקום  נמצא 
מענה  במתן  והבאים,  האורחים  פני  את  בעז"ה 
ולתיירים,  למבקרים  הנצרכים  הענינים  לכל 

העושים את דרכם מיאס לכל ערי השדה.
של  המפואר  באולם  תערך  ההילולא  סעודת 
מלון 'אוניריה' אשר נשכר והוכשר במיוחד לטובת 
באי ההילולא, וכן אהל מחומם ומאובזר ומרווח, 
ואהל  גדול  תפילה  היכל  שירותים,  חדרי  לצד 
פאקוראר  העלמין  בית  ברחבת  הוקמו  כוהנים 

ביאס, על ידי מוסדות שטפנשט ברומניה.
באי ההילולא  כל  על  יגן  זכות בעל ההילולא 
וכל עם ישראל להתברך כברכת קדשו "בישועות 

בניקל", אכיה"ר.

הרבנים שליט"א בוחנים את תוואי 
הבאת מי הגשמים מגג הבנין

בחפירת בור אוצר מי גשמים בחצר ההכנסת 
אורחים במקביל לבור מקווה הטהרה

בית הכנסת לתורה ולתפילה שטפנשט
כולל אברכים לעיון - לפנה”צ

כולל אברכים להוראה - אחה”צ
רחוב מהרש”ל 13 בני ברק

תלמוד תורה
“תורת אמת” שטפנשט

 גני הילדים 
 * 

 כתות הת"ת 
* 

 מכינה לישיבה קטנה כלל חסידית 
 - הרי"ף 35, אלעד 

 * 
בית הכנסת

בית שטפנשט - גבעתיים
בקבר הצדיק משטפנשט

רח’ רמב”ם 1 גבעתיים
כולל אברכים * בית כנסת * מדרשיה

* מרכז מתנדבים לנזקקים

הכנסת אורחים ואש”ל ברומניה
לקבוצות ויחידים - בהזמנה מראש

מתחם קבר האדמו”ר הראשון משטפנשט
רח’ אליזבטה 2 שכ’ פאקורר יאשי - רומניה

 *
מקווה טהרה

מפעל קמחא דפסחא
וקמחא דשבתא

עזר וסיוע למשפחות ברוכות בימי
החגים ושבתות השנה.

אור מתתיהו
שיעורי תורה ברחבי הארץ, כנסי חיזוק

וערבי יהדות לעם שבשדות, בהשתתפות
גדולי המשפיעים ומזכי הרבים

הספריה התורנית ומוזיאון
להנצחת יהדות רומניה

וזכר הצדיקים משטפנשט.

מכון תורני
“תורת אמת - שטפנשט”

להוצאת כתבי רבותינו הקדושים
לבית שטפנשט - רוז’ין - וחכמי רומניה.

מפעל האנציקלופדיה
לחכמי רומניה

מספרי המכון ניתן להשיג 
במשרדי המוסדות:

· אנציקלופדיה מלכות שבמלכות בית רוז’ין ב”ח
· אמונת אמת - שטפנשט

· רשפי קודש - רוז’ין
· סגולת מלכים - ניסן

· עלי זבח: 
ח”א עניני ברית מילה,

ח”ב עניני חלאקה,
ח”ג עניני נישואין ומצוה טאנץ.

· ילמד ענוים - בדרכי הלימוד
· כנורו של משיח - נגוני שטפנשט עתיקים

אלבום עם שני דיסקים

יו"ל על ידי מכון
'תורת אמת שטפנשט'

הצטרפו לקבלת הגליון כל שבוע
בדוא"ל: 

טלפון: 03-579-03-03
פקס: 03-616-5110

6160303@gmail.com

באר בשדהבאר בשדה
גליון מורחב לכבוד ההילולא ה-154 דמרן האדמו״ר הראשון זיע״א

בהכשרת בור מקווה הטהרה
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מקומכם הבטיחו 
עוד 6 יום

מסע מרגש, חובה!

אב הרחמן, וזהו "ויפגע" –מלשון 'פגע'. 
)הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע(

תורה ותפילה – תרין 
ריעין דלא מתפרשין

ושמש"  ב"מאור  איתא  יא(  )כח.  במקום  ויפגע 
להתגלות  שזכה  זאת  עם  יחד  אבינו  ליעקב  אשר 
סוד התורה זכה גם להתגלות סוד התפילה, כדכת' 
אשר  ערבית",  תפילת  תיקן  "יעקב  במקום",  "ויפגע 
שני ענינים האלו צועדים יחדיו תורה ותפילה ושווים 
יהיו, ובזאת ניווכח שיעקב אבינו עמד בכל הנסיונות 
דעדו עליה על ידי הכוח של תורה ותפילה, שהותו 
אצל לבן הארמי, ובחרן, במקום רשע עם אנשי רשע, 
קה  שבטי  ישראל  עם  את  להקים  זכה  כאן  ודייקא 

עדות לישראל, שהם היסודות של כלל ישראל.

תפלה עושה מחצה 
ואמר  תפלה.  לשון  פרש"י  יא(  )כח.  במקום  ויפגע 
הרה"צ בעל ה"נועם אלעזר" מסקולען זי"ע ששמע 
במאמרם  זי"ע  מטשארטקוב  ישראל  רבי  מהרה"ק 
הקב"ה  דמצד  מחצה,  עושה  תפלה  א(  ח,  )דב"ר  ז"ל 
הרי הוא תמיד משפיע טובות וכו', והחסרון הוא רק 
מצד המקבל דע"י העוונות מתקלקלין הכלי קיבול, 
וע"י התפלה מתקנים חלק המקבל, וזהו ביאור תפלה 
הוא  עושה  שמתפלל  תפלה  דע"י  מחצה,  עושה 
'תיקון' על דרך מאמר הכתוב )דברים כא, יב( "ועשתה 
הוא  עושה,  היינו  תיקון,  לשון  והוא  צפרניה",  את 

מתקן 'מחצה', היינו חלק המקבל. 
)תפארת ישראל(

וסחט את השמים...
ויפגע במקום )כח. יא(, אין פגיעה אלא תפלה. מסופר 
כי פ"א בימי הרב הקדוש רבינו הבעל שם טוב זיע"א 
נעצרו הגשמים מלבוא, וגזרו תענית על הציבור וזעקו 
בתפלות ובתחנונים הרבה ולא נענו, וראה הבעל שם 
אומר  שהיה  העם  ומפשוטי  הארץ  מעמי  אחד  טוב 
פרשיות של קריאת שמע. וכשהגיע להפסוק "ועצר 
את השמים ולא יהיה מטר", היה אומרו בכוונה גדולה 
ובבכיות נוראות ובצעקה גדולה. אחר התפילה שאל 
אותו הבעל שם טוב, מה היתה כוונתו בעת שהתלהב 
באמירת הפסוק הזה, והשיב לו שעלתה בדעתו פירוש 
יעצור  שהקב"ה  השמים"  את  "ועצר  הזה:  הפסוק 
זיתים  ]סחיטת[  את השמים העליונים, מלשון עצירת 
העליונים,  בשמים  כלל  מטר  יהיה  לא  ואז  וענבים, 
כי הכל ירד למטה על הארץ. ואמר הבעש"ט על ידי 
תפלת עם הארץ זה נענו כל ישראל שבאותו מקום, 
לבבות  בוחן  הוא  שהקב"ה  ברכה.  גשמי  להם  וירד 
ויודע נסתרות, ורחמנא ליבא בעי, עלכן ערבו עליו 
באמיתיות  הלב  בכוונת  היו  יען  הזה  האיש  דברי 

ופנימיות כוונתו, ונענה בתפילתו.

יעקב אבינו תיקן תפילת 
ערבית בהיותו בחור...

אבות  תפילות  יא(  )כח.  שם  וילן  במקום  ויפגע 
כו,ב(  )ברכות  ערבית  תפילת  תיקן  יעקב  תיקנום... 
רבי שמעון  מעשה שהיה בבית מדרשו של הרה"ק 
מאמשינוב זי"ע, שבסוף סעודה שלישית דש"ק, ראה 
כי אחד הבחורים יוצא מביהמ"ד בטרם התפלל תפלת 
ערבית דמוצאי ש"ק, וישאלהו הרבי זי"ע, למה אתה 
יוצא לפני שהתפללת תפלת ערבית, ענה לו הבחור, 
יארצייט של  יחול  היות שבאחד מימי השבוע הבא 
א' מהוריו, והוא רוצה לסדר מנין לתפלה ב'פרוזדור', 
בחושבו שאין זו ממדת דרך ארץ שבחור יעבור לפני 
התיבה בפנים בית מדרשו של הרבי. ענהו הרבי בדרך 
תפלת  להתפלל  לבחור  נכון  שלא  לך  מנין  צחות, 
תפלת  תיקן  אבינו  יעקב  הלא  התיבה,  לפני  ערבית 

ערבית עודו בימי בחרותו...

האדם 'קרוץ מחומר' אך נשמתו 
חצובה משמי מרום

ויחלום והנה סלם מצב ארצה. )כח. יב( ויחלום הוא 
הוא  כי  היהודי,  יתחזק  בזאת  וחוזק.  החלמה  לשון 
סולם מוצב ארצה קרוץ מחומר, אבל הנר"ן שלו מגיע 
מגיעים  ומעשיו  מרומים,  משמי  אצולים  השמימה, 
שמימה. והנה מלאכי א' עולים ויורדים בו, גם מלאכי 

מעלה יש להם עליות וירידות ע"י מעשיו.
)הרה"ק רבי משה מקוברין זי"ע(

עד בית המרזח ג"כ צריך 'משקה'...
כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי 
לך )כח. טו( פעם בא לפני מרן הרה"ק מרוז'ין זיע"א 
ישועה  בדבר  ולהיוושע  שיחו  לפניו  לשפוך  חסיד 
זיע"א  ורחמים. הרה"ק רבי דוד משה מטשארטקוב 
הבחין  עשרה,  אחד  כבן  ילד  בשנים  רך  אז  שהיה 
גדולה,  ובדאגה  רב  באותו חסיד שהוא שרוי בצער 
רצון  בו  נתעורר  כן  על  גדולה.  צרה  שצרתו  והבין 
המתין  ישועתו?  תבוא  ואיך  דבר,  יפול  איך  לדעת 
עד  אביו  של  חדרו  פתח  אצל  משה  דוד  רבי  הילד 
מיצר,  שעדיין  וראהו  הקודש,  מלפני  החסיד  שיצא 
החסיד  לו  ואמר  הרבי?  אביו  לו  אמר  מה  ושאלו 
שהרבי בירכו "דער אייבערשטער זאל דיר העלפען" 
)הקב"ה יעזור לך(. אמר לו רבי דוד משה: הכנס שוב אל 
הקודש פנימה ושאל את אבי, מה יהיה עד שיעזור 
שוב  ונכנס  כדבריו  ויעש  החסיד  לו  ציית  השי"ת? 
אל הקודש פנימה. וכשיצא סיפר לילד שאביו-רבינו 
הק' ענה לו "עד שיעזור השי"ת, גם יעזור השי"ת" 
נענה  אביו  דברי  את  משה  דוד  רבי  הילד  כששמע 
ואמר: לזה כיוון הכתוב "כי לא אעזבך עד אשר אם 
עשיתי את אשר דברתי לך" דהיינו שגם עד אז לא 

אעזבך ואעזור לך.

לתפילה במקום קדוש לא ניגשים אגב...
וירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית 
אלוקים וזה שער השמים )כח. יז( ברש"י ז"ל פירש: כי 
מטא לארץ אמר אפשר שעברתי על מקום שהתפללו 
וחזר  למהדר  דעתיה  יהב  בו.  התפללתי  ולא  אבותי 
עד בית אל וקפצה לו הארץ, עכ"ל. ולכאורה קשה 
למה לא התעכב מיד בעוברו שם. אלא יעקב אבינו 
ע"ה היה הצדיק האמיתי, וכשהרגיש בצורך להתפלל 
במקום אבותיו, לא רצה לעשות את זה אגב עוברו 
לשם  במכוון  וחזר  המקום  את  עבר  אלא  במקום, 

באופן מיוחד. וזה לימוד לכל אדם.
)חידושי הרי"ם(

"כל אשר לאיש יתן בעד נפשו" 
איתא  כב(   , )כח  לי עשר אעשרנו לך  וכל אשר תן 
בגמ' כתובות )נ.( שמפסוק זה מקור לתקנה שהתקינו 
והובא  מחומש".  יותר  יבזבז  אל  "המבזבז  באושא: 
אלימלך  צבי  רבי  להרה"ק  דפרקא  אגרא  בספר 
זי"ע:  בעל ה"תניא"  זי"ע משמו של הגה"ק  מדינוב 
שמה שאמרו "המבזבז אל יבזבז יותר מחומש" הוא 
דוקא במי שלא חטא ונותן צדקה כדי לקיים מצות 
צדקה, אזי יש לכל מצוה גבול. אבל במי שחטא ונותן 
צדקה להמשיך על עצמו אור הנערב וכו' אין לדבר 
אינה  נפשו, שהרי  יתן בעד  לאיש  וכל אשר  שיעור 
גרועה רפואת הנפש מרפואת הגוף, וברפואת הגוף 
בודאי אין אומרים "המבזבז אל יבזבז יותר מחומש" 
דבריו.  על  והוסיף  דפרקא"  "אגרא  בעל  שביאר  במה  שם,  )ועיין 
פי דברי בעל  נפלא( על  יג( באופן  אות  דוד  בנין  בספר 
שמי  שמכיון  שלפנינו:  הפסוק  בספר  ביאר  התניא, 
יעקב  אומר  לכן  מחומש,  יותר  לתת  צריך  שחטא 
החטא",  מן  "שלם  רש"י:  ופירש  בשלום",  "ושבתי 
יותר!  ולא  חומש  רק  אתן   ― אעשרנו"  "עשר  ואז 
ופירש על פי זה את דברי המדרש, "ושמרני בדרך 
'וידרכו  הזה ― שישמור אותו מלשון הרע, שנאמר 
אותו  ישמור  והיינו שאם  את לשונם קשתם שקר". 
הקב"ה מלשון הרע, כתפילתו, אז יתן רק חומש. מה 
שאין כן אם ייכשל בלשה"ר, אין גבול וקצבה לצדקה 

שצריך לתת. 
)אגרא דפרקא, אגרת הקודש, אגרא דצבי, בנין דוד(

הנה הנה משיח בא...
ז(  )כט.  המקנה.  האסף  עת  לא  גדול  היום  עוד  הן 
ר"ל הנה עוד מעט יבוא יום ה' הגדול והנורא היום 
המקווה בהתגלות מלכות כבודו ית', ואז אין כבר עת 

לאסוף מקנה וקניני עוה"ז.
 )הרה"ק רבי משה מקוברין זי"ע(

כשמסירים את היצר הרע 
מיד נתגלית מלכותו ית'

ויגל את האבן מעל פי הבאר )כט. י( מרגליה בפומיה 
של הרה"ק מבאיאן ניו-יארק זי"ע דהנה כתיב אצל 
יעקב אבינו "ויגל את האבן מעל פי הבאר", ואיתא 
'ויגל  ואידך  הכא,  חד  במסורה,  ב'  הטורים  בבעל 
אלא  אלו?  הפסוקים  ב'  בין  השייכות  ומה  כבודי', 
שהפסוק "ויגל את האבן מעל פי הבאר", מכוון לכך 
שכאשר מסירים את האבן נגף דהיינו היצר הרע הרי 
שממילא 'ויגל כבודי', מתגלית כבוד מלכותו יתברך, 
אמנם אצל יעקב אבינו כתוב מפורש "ויגל את האבן" 
שהוא בעצמו יכל להסיר את האבן, כפי שכתב רש"י 
להודיעך שכוחו גדול, אבל בדורות האחרונים שאינם 
בדרגה גבוהה צריכים להשתמש בעצה של "ונאספו 
פי הבאר",  וגללו את האבן מעל  שמה כל העדרים 
האספו  של  בבחי'  מתאספים  ישראל  שבני  דהיינו 
ואגידה לכם, אסיפה אחת למען כבודו ית' או אז ע"י 

כח הרבים אפשר להסיר את האבן נגף היצר הרע.

עת ה'קידוש' - זמן תשובה
ויגל את האבן מעל פי הבאר )כט. י( מסופר כי פעם 
– מבאיאן  נחום  מנחם  רבי  להרה"ק  הזדמן  אחת 
טשרנוביץ לשבות בשב"ק באכסניא אחת עם דודו 
נכנס  הרה"ק רבי ישראל מטשורטקוב, בליל שב"ק 
היום,  קידוש  עבודת  את  לחזות  דודו  של  להיכלו 
אליו  נתלוה  מההיכל  כשיצא  הקידוש  מעמד  לאחר 
אחד ממקורבי הרה"ק מטשורטקוב ושאל אותו האם 
יודע מנין מקור המנהג של דודו הרה"ק אשר  הוא 
באמצע אמירת ה"שלום עליכם" ו"אשת חיל" לפני 
קידוש הוא מסיר כמה פעמים את פקק הבקבוק של 
אצל  המנהג  גם  היה  זה  האם  בחזרה,  ומניחו  היין 
אביו בטשורטקוב או אצל חותנו ]זקנו[ בסאדיגורא?, 
ונענה הרה"ק מטשרנוביץ בעצמו ואמר: ככל הנראה 
הטעם בזה הוא כדכתיב "ויגל יעקב את האבן מעל פי 
הבאר", 'ויגל את האבן' מרמז על ה'אבן נגף' הידוע 
, היינו היצר הרע, ואכן לפני קידוש הוא הזמן של 
תשובה, כי הרי ה'קידוש' הוא עדות על בריאת שמים 
וארץ, ורשע הרי הוא פסול לעדות, אשר על כן לפני 
קידוש שאז זמן של תשובה, היא הבחי' של 'ויגל את 
האבן מעל פי הבאר', היינו שמסירים את האבן נגף 
מהלב, כמו שכתב רש"י "כאדם המעביר את הפקק 
מעל גבי הצלוחית מלמד שכוחו גדול", וזוהי כוונתו 
את  המעביר  "כאדם  הרה"ק מטשארטקוב  דודי  של 
הפקק מעל גבי הצלוחית", לעורר את בחי' התשובה, 
'ויגל את האבן מעל פי הבאר' להסיר את האבן נגף 

היצר הרע.

'אנן בעינן למיהוי קדם מלכא'
אמרו  י(  )כט.  לבן.  צאן  את  וישק  האבן  את  ויגל 
במדרש, היתה הבאר עולה ושופעת מים חוצה לה, 
)שוחר טוב צ"א פרקי דר"א פל"ה וכן במדרש לקח טוב(. ונראה 
לבאר הטעם שמצינו שהמים עלו לקראת הצדיקים, 
אמרו  כי  רבקה.  ולקראת  אבינו,  יעקב  אצל  כמו 
המים  בין  הקב"ה  הבדיל  שכאשר  זוה"ק  בתיקוני 
ואמרו  התחתונים  המים  בכו  לעליונים,  התחתונים 
'אנן בעינן למיהוי קדם מלכא'. עד שהבטיחם שיקחו 
מהם מלח לקרבן, וינסכו מהם מים על המזבח. לכן 
כשבא איש אמת שיש לו צורה אמיתית צלם אלקים 
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לעלות  התעוררות  המים  משיגים  נתלכלך,  שלא 
לקראת צורה קדושה, כמו המים העליונים שנמצאים 

קדם מלכא.
 )שפתי צדיק תר"ט-י' כסליו תרפ"א(

לאה למדה מיעקב
חז"ל  אמרו  כה(  )כט.  לאה  הוא  והנה  בבוקר  ויהי 
שיעקב שאל בבוקר את לאה הרי בלילה קראתי לך 
לא  וכי  לאה  לו  אמרה  רחל,  שאת  לי  וענית  'רחל' 
בכורך'  עשו  'אנכי  שאמרת  לאביך  אתה  עשית  כך 

זה כפשוטו,  אין  כי  וצריך לדעת  וא"כ למדתי ממך. 
כאילו אמרה ליעקב אתה לא אמרת אמת לאביך ולכן 
לומר שזה  ושלום  חס  לך,  לא אמרתי אמת  אני  גם 
ביניהם, אלא הפירוש הנכון הוא  ודברים  היה הדין 
ושתי  לרבקה  בנים  שני  אומרים  היו  העולם  דהנה 
בנות ללבן, הגדולה לגדול והקטנה לקטן, דהיינו לאה 
אליבא  אבל  הבכור,  לעשו  להינשא  צריכה  הגדולה 
דאמת עשו אינו הבכור, כי מכר את בכורתו ליעקב, 
וא"כ יעקב הוא נעשה הגדול, ולאה צריכה להינשא 
בכרך'  'אנכי עשו  הרי אמרת  לאה,  וזאת אמרה  לו, 
ובוודאי אין זה שקר, כי אתה באמת הבכור, ואם קנית 
גם  ואני  הגדול  אתה  כי  לך,  שייכת  אני  א"כ  חלקו 

הגדולה.
)עבודת ישראל(

מליצה טובה על ישראל
אשר  המקלות  את  ויצג  לבנה  מקל  יעקב  לו  ויקח 
רבה'  ל'הושענא  בהושענות  לז(  )ל.  ברהטים  פצל 
המים  בשקתות  מקלות'  מיחם  "למען  אומרים  אנו 
זאת?  זכות היא  איזו  וקשה,  נא".  הושענא, הושיעה 
אלא, אנו מזכירים בזה להקב"ה, שאפילו איש אמת 
ללכת  מוכרח  כן  גם  היה  ליעקב(,  אמת  )תתן  כיעקב 

ילקוט סגולות לימי השנה מלוקט מפי גאונים קדמונים ומקורות נאמנים
מתוך מפעל "סגולות מלכים" )בכת"י( הלא המה סגולות אשר יסודתם בהררי קודש, והוא 

כשולחן הערוך לסגולות מסודר לפי ימי וחודשי השנה דבר יום ביומו
מאוצרותיו של הרב אברהם יעקב סלמון שליט"א רב דקהל שטפנשט

סגולות נשיקה
ולא נטשתני לנשק לבני ולבנותי )לא, כח(

סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

נישוק צדיקים
לפי  המת,  את  שהחיה  ז"ל  אליהו  זכה  מה  מפני 
שעשה רצונו של מקום והיה מתאנח על כבודן של 
ישראל וכשהיה רואה בני אדם צדיקים היה מגפפן 

ומחבקן ומנשקן.
)ילקוט שמעוני מלכים רמז רכד(

ע"י נישוק הצדיק חלה הברכה
וישק להם ויחבק להם )בראשית מח, י( כדי שתדבק 

נפשו בהם ותחול עליהם ברכתו.
)ספורנו בראשית מח, י(

ידו  ישק  מגדול  להתברך  שמבקש  מי 
ויברכהו

האדם  בנשיקת  סוד  דיש  כתב  ז"ל  האר"י  רבינו 
ידי אמו בליל שבת קדש, ובלקוטי גורי האר"י ז"ל 
מצאתי בסימן מ"א שמי שמבקש להתברך מגדול ישק 

ידו ויברכהו, ויש סוד גדול בדבר.
)מראית העין להחיד"א ע"ז יז ע"א(

נשיקת התלמיד לרב
ובספר מדבר קדמות להגאון החיד"א זלה"ה כתוב 
מועילה  לרב,  התלמיד  שנשיקת  המקובלים  בשם 

שתתקיים ברכת הרב על התלמיד לעולמי עד.
)טעמי המנהגים בליקוטים אות ס' בהערות(

תועלת  בזה  ישיג  חכם  תלמיד  המנשק 
גדול 

והגם דנשיקת יד של גדולים בתורה, פשיטא ודאי 
שיש  הרבה  הקדושה  לפי  גדול  תועלת  בזה  דישיג 
בהם, דמלכי רבנן מחדשים בכל יום הלכות וכותבין 
בימין ושמאל מסייע לימין, שיש באצבעותיהן קדושת 
התורה כתובה באצבע אלהים, מ"מ טפי עדיף לנשק 
ידיהם בעת שיכולין לברך. והוסיף עוד, ונראה דה"ה 
ידי תלמיד חכם יאמר גם כן לשם  שקודם שמנשק 
יחוד קודשא בדיך הוא וכו' הריני בא לקייים מצות 
כיבוד תלמיד חכם ולנשק את ידו לתקן שורש מצוה 
זו במקום עליון ויהי נועם וכו' הא קמן שאפי' צריכים 

לומר לשם יחוד כמו שאומרים לפני כל מצוה.
)כף החיים, סי' רסב אות טוב(

נישוק ידי הכהן הגדול
וספרו לי הכהנים כי הרבה מהשנים לא היה כהן 
מפני  הלילה,  חצות  קודם  לביתו  להגיע  יכול  גדול 
דוחק העם העובר ורבוי הגדול, שאע"פ שהיו כולם 
מתענים, לא היו הולכים לבתיהם, עד יראו אם יוכלו 

להגיע לנשק ידי הכהן הגדול.
)סידור יעב"ץ שער שמיני שער המטרה מעגל א אות טז(

בשעת  מיגאש  הר"י  נשק  הרמב"ם 
פטירתו

וראה זה חדש שראיתי בס' עומר השכחה פי' משלי 
בנים  בני  זקנים  על פסוק עטרת  טו"ב  בסי'  שכתב 
וז"ל כמ"ש על הרמב"ם בשעת פטירת הריא"ף ז"ל 
נכנס אצלו ונשק ידו והוא כבן ה' שנים ואמר שלא 
וברכו  נשיקה שנשקו  באותה  אלא  שזכה  למה  זכה 
לא  ככתבן  ודברים  עכ"ל.  מחכמתו  עליו  והאציל 
יתכנו כי הרמב"ם נולד כשלשים שנה אחר פטירת 
הרי"ף. והקרוב אלי שהענין אמת רק במקום הרי"ף 
והיה הרמב"ם בן שבע שנים  ן' מיגאש  צ"ל מהר"י 
והיה קבוע בלב הרמב"ם ואביו שברכת הרב מהר"י 
ן' מיגאש עשתה פירות ושכיון מהר"י הלוי להאציל 

עליו מחכמתו, ולכן קראו רבו למהר"י הלוי.
)שם הגדולים חלק גדולים מערכת מ אות קנ(

נישוק הקבר אחר הקבורה
לך  לו  אומרים  המת  את  המלוין  הקבורה  ואחרי 
בשלום ונופלין על קברו ונושקין הקבר ועפרו דרך 
לן  יהיב  מאן  בגמ'  שאמרו  מה  דוגמת  המת,  כבוד 

מעפריה דרב ושמואל ונמלינהו לעיינין.
)כל בו סי' קיד פרק ב(

נישוק אבני ארץ ישראל
גדולי החכמים היו מנשקין על תחומי ארץ ישראל 
ומנשקין אבניה ומתגלגלין על עפרה, וכן הוא אומר 

כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו.
)רמב"ם הלכות מלכים פ"ה ה"י(

גדולי החכמים וכו'. בסוף כתובות )דף קי"ב( רבי אבא 
מנשק כיפי דעכו, כלומר סלעים שבעכו, שחצי העיר 
וז"ש  היתה בתחום א"י כמו שכתבו שם התוספות, 
רבינו מנשקין על תחומי א"י היינו עכו שהיתה סוף 
תחום א"י. ואיתא תו התם ר' חייא בר גמדא מיגנדר 
בעפרא שנאמר כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה 

יחוננו.
)כסף משנה הלכות מלכים פרק ה ה"י(

נישוק הציצית
לוראיתם  כשמגיעים  בציצית  להסתכל  נוהגין  יש 
ומנהג  העינים,  על  אותם  וליתן  לט(  טו,  )במדבר  אותו 
יפה הוא וחבובי מצוה: הגה - גם נוהגים קצת, לנשק 
והכל הוא חיבוב מצוה  הציצית בשעה שרואה בם, 

)ב"י(.
)שו"ע אורח חיים - סימן כד ס"ד(

נישוק התפילין
הנחתן  בשעת  התפילין  לנשק  החכמים  מנהג 

ובשעת חליצתן.
)שו"ע או"ח סימן כח ס"ג(

נישוק המזוזה
על דברי מור"ם שכתב יניח ידו על המזוזה. והאר"י 
זצ"ל כתב יניח אצבעו הנקרא אמה על שד"י וינשקנה 

ויתפלל לשם שישמרנו.
)ברכי יוסף הלכות מזוזה(

נישוק ספר תורה
ויש שכתבו שמביאים התינוקות לנשק התורה, כדי 

לחנכם ולזרזם במצות, וכן נוהגין.
)רמ"א או"ח סימן קמט ס"א(

שעושים  כמו  יעשה  לא  התורה  ספר  כשמנשק 
התורה  בספר  בידיהם  שנוגעים  העם  מהמון  הרבה 
ומנשקים ידיהם, אלא יחבק בשני ידיו וינשק, ורק אם 

אינו יכול ישלח כך את ידו.
)אור צדיקים אות ט(

נישוק המצוות לחיבוב מצוה
היו מנשקין  וראיתי מבני עליה המחבבים מצוות, 
המצות והמרור, וכל המצוות בעת מצוותן, וכן הסוכה 
שבלולב,  מינים  ארבעה  וכן  וביציאתם,  בכניסתם 
והכל לחבב המצוה. ויש ללמוד זה ממה שכתב רמ"א 
בסימן כ"ד, יש נוהגין לנשק הציצית בשעה שרואה 
בם, והכל משום חיבוב מצוה, ואשרי מי שעובד את 

ה' בשמחה ובטוב לבב ובדביקה וחשיקה וחפיצה.
)שלה"ק פסחים פרק נר מצוה אות כט(

נישוק הספרים סגולה לזכרון
ובפרט  וחתימה,  לנשק הספר בפתיחה  נכון  מנהג 

בספר קבלה וגם הוא סגולה לזכרון.
)אור צדיקים פרק כב אות טז(

נישוק בעת פרידה
וכשנפרד מקרוביו לא ינשק להם.

)ספר חסידים - סימן תשמא(

נישוק המת
ולאדם שמת לו בנו או בתו, לא ינשק אותם, ולא 
בניהם  ימי  מקצרים  כי  אותם,  לנשק  אשתו  יניח 

ובנותיהם. ויש למחות ביד האב והאם.
)ספר חסידים סימן רלו(

נישוק קודם התפילה
קודם תפילה אם באו לנשק ידו, לא יברך שום אדם 
ולא יושיט ידו, גם לא ינשק ילדיו קודם תפילה, ומכל 

שכן בתוך בית הכנסת
)כף החיים פלאגי סימן יא אות טז(
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4 באר בשדה- שטפנשט

שמעון הנ"ל למה צריך היה לנסוע אל הס"ק מרוז'ין 
הרי הוא בעצמו גדול בתורה. והשיבו שבביהמ"ק 
מצינו שלא נבנה על הר סיני שניתנה עליו התוה"ק 
כי אם על הר המוריה, וזהו משום שבמקום זה פשט 
אדם, הוא יצחק אבינו את צווארו לשם השי"ת, ועל 
כן חפצתי לנסוע אל איש ישראל שמוכן בכל רגע 

לפשוט את צווארו לשם קונו.
ובדרך עובדא זו יש לפרש, מה שנאמר )בראשית 
כח, טז( 'וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה' במקום 
הזה ואנכי לא ידעתי' דהמפרשים הקשו מהו ואנכי 
לא ידעתי, הרי ודאי שיעקב אבינו האמין דלית אתר 
פנוי מיניה, וי"ל דאיתא בגמ' )חולין צא, ב( כי מטא 
יעקב לחרן אמר אפשר עברתי על מקום שהתפללו 
אבותי ואני לא התפללתי, כד יהיב דעתיה למיהדר 
קפצה ליה ארעא, והיינו שאחר שעבר יעקב אבינו 
בהר המוריה ולא עמד מלכת נתעורר בקרבו רצון 
קפצה  ואז  לשם,  לשוב  דעתו  ונתן  שם,  להתפלל 
ידעתי  שלא  ידעתי  לא  ואנכי  י"ל  וזהו  הארץ,  לו 
מתחילה חשיבותו של הר המוריה יותר מהר סיני, 
שמחמת זה יבנה ביהמ"ק עליו דווקא, דאילו ידעתי 
מיד.  המוריה  הר  על  הייתי מתפלל  זאת מתחילה 
שלא  עצמו  כלפי  גם  ידעתי  לא  ואנכי  יאמר,  או 
עוד  ובטהרה  בקדושה  להתעלות  שאפשר  ידעתי 
קודם קבלת התורה עד כדי כך שמקום קדוש כהר 
המוריה שנעקד עליו יצחק יעקר ויבוא עד למקומי. 
בחור  מתגורר  היה  הקודש  שבחצר  מסופר  עוד 
שבילדותו נחטף ע"י הצאר הרוסי ושמר ע"ע תמיד 
בקדושה, ומכאן בא כינויו דער פרומער בחור, אך 
היה בו יותר משמינית שבשמינית שבגאוה שמותר 
להיות לת"ח, ופ"א נחלה והזכירוהו לברכת רפואה 
והשיב  הנ"ל,  בכינויו  זיע"א  ההילולא  בעל  לפני 
שנאמר )ויקרא יג, מה( 'ובגדיו יהיו פרומים', ובגד כגון 

זה תפור בעצבות מבפנים, ובעצלות וגאוה מבחוץ, 
והחוטים הם מרה שחורה. ואמרו לפניו הרי הוא 
'ערליכער איד' והשיב ערל"ך זהו ר"ת ע'ין ר'ואה 
ל'ב ח'ומד. ואמרו לפניו עוד עכ"ז הרי הוא יהודי, 
והשיב א יודלע איז גאר ניט, והיינו שיהודי צריך 
להחזיק א"ע לכלום. ובדרך זו י"ל שגם לכן אות י' 
קטנה היא מכל האותיות והבן. וכן י"ל שזהו בחי' 
יהודי  שבכל  הפנימית  שהנקודה  ולהורות  נקודה 
גירושין ה"כ(  )פ"ב מהל'  שכולה טוב כדכתב הרמב"ם 
היא מהותו של היהודי יה"ר שזכותו תגן עלינו ועל 
כל ישראל, והיות שכשעולה הצדיק מהיכל להיכל 
ביומ"ד דיליה )ראה שער הכוונות ענין הקדיש א( אפשר 
מלך  בבחי'  דזהו  ואיש  איש  כרצון  אצלו  לפעול 
בשדה , א"כ יה"ר שנפעל אצלו שיפעל לעילא שנה 
כדכתיב  ישראל,  כלל  על  וישועה  ומבורכת  טובה 
יושע,  וממנה  ליעקב  היא  צרה  ועת  ז(  ל,  )ירמיה 
דבפרט בימים אלו צריכים אנו לישועה, וכן יה"ר 
שהצדיק הקדוש יפעל ישועה על כלל ישראל ועל 
כל פרט מבנ"י, ויהיה לכולנו בני חיי ומזוני רויחי 

ושפע ברכה והצלחה וכ"ט.
)עקבי אבירים - סאדיגורא(

אמרי קודש מכ"ק האדמו"ר 
מבאיאן שליט"א

מאין יבוא עזרי
אחיו  של  הילולא  ביום  ישב  מליעווא  הרה"ק 
הרה"ק משטפנשט – שחל מחר בערב י"ד כסליו- 
ונענה ואמר 'אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי', 
דאיתא בחז"ל )מד"ר בראשית סח( אשא עיני אל ההרים 
אל תקרי הרים אלא הורים. כאשר מביטים עליהם 
ורואים מי היו ההורים האבות הק', זקננו הצדיקים 
הקדושים, נשאלת השאלה 'מאין יבוא עזרי', דהיינו, 

שמתבונן ומחשב שהיה לו אבותיו הק' גדולים, גדולי 
עצמו  הוא  כיצד  ורואה  וישרים,  צדיקים  הדורות, 
נראה, מיד הוא מרגיש בשברון לב עמוק, ומרגיש 
שהוא עצמו באמת אינו כלום, בבחינת 'אין' אז הוא 
'מאין יבוא עזרי', 'מאין' דייקא, כי זה שמחזיק עצמו 
זכויות לבקש, אז  לכלום ומרגיש כי לו עצמו אין 
'יבוא עזרי'. כי 'אני אשכון את דכא', 'עזרי מעם ה' 
עושה שמים וארץ', כמו שבבריאת שמים וארץ, לא 
היתה אתערותא דלתתא, רק הכל היה על חשבון 
העתיד לבוא, והקב"ה עצמו עשה את האתערותא 
דלעילא וברא העולם. כך גם באופן זה יבוא עזרי. 
מאומה,  לנו  שאין  אין,  בבחי'  באמת  שאנו  אפילו 

אולם יבוא עזרי על חשבון העתיד לבא.
)אמ"ק אדמו"ר מבאיאן שליט"א(

יחוס לשם מה
הסתלק  משטפנשט  נחום  מנחם  רבי  הרה"ק 
שנה  מליעווא,  הרה"ק  לפני  שנים  כמה  מהעולם 
בי"ד  החסידים  עם  מליעווא  הרה"ק  ישב  אחת 
ודיבר  משטפנשט  אחיו  של  דהילולא  יומא  כסלו, 
עמהם, וידוע שהיה מדבר עם העולם הרבה עניני 
חסידות, וישב ודיבר עמהם שלש שעות, ולא הזכיר 
כלל את אחיו בעל ההילולא, נענה אחד ואמר, היום 
הוא ההילולא, וציוה להביא משקה והתחיל למנות 
את יחוסו של אחיו, אביו הרה"ק מרוז'ין ולמעלה 
בקודש עד למגיד הגדול, ובדברו מהצדיקים התאנח 
אנחה עמוקה מתוך ליבו, ונענה ואמר, מה יש לו 
גדולים  לאבות  מתייחס  שהוא  היחוס  מכל  לאדם 
אלו, אם האדם בעצמו הוא כל כך פשוט, ולבסוף 
האדם  שיבא  כדי  כדאי  הכל  למעשה  אבל  אמר, 

להזדמנות להתאנח אנחה זו.
)אמ"ק באיאן - י"ג כסלו תשס"ג(

בדרכים עקומות אחרי שגר רק עשרים 
שנה עם לבן, ומה נעני אנן, הנמצאים 
רמאים  זאבים,  בין  שנה  אלפיים  זה 
ונוכלים. מה הפלא אם הרבה פעמים 
אנו מוכרחים לסטות מן הדרך הישרה 

ולפעול נגד הצדק והישרות.

)הרה"ק רבי שלמה לייב מלענטשנא זי"ע(

העטופים ללבן 
והקשורים ליעקב 

"העדה  גאב"ד  הגדול  הגאון 
החרדית" בעיה"ק ירושלים רבי יצחק 
מספר  תמיד  היה  זצוק"ל  וויס  טוביה 
הטהור  בשולחנו  חבל  לקחת  זכה  כי 
של כ"ק האדמו"ר מבאיאן זצ"ל בעת 
שביקר בלונדון, בשנת תש"ו, בהיותו אז 
אחרי  בלונדון  שהופיע  הראשון  הרבי 
הינו  כי  עוד,  וציין  האיומה,  המלחמה 
זוכר שהאדמו"ר זי"ע אמר בתוך אמרי 
והקשורים  ללבן  "העטופים  קדשו: 
ליעקב" )ל. מב(, מ'זאל זיין מקושר צום 
מקושרים  להיות  ]-צריך  יעקב".  פון  חבל 
פעמים  כמה  כך  על  וחזר  יעקב[  לחבל 

ללבן,  והעטופים  ליעקב  "הקשורים 
מ'זאל זיין מקושר צום חבל פון יעקב". ודבריו הק' 
הפיחו רוח חיים וטל תחיה בקרב שארית הפליטה, 

להחיות ולחזק הלבבות הנשברים.

אלוקים חיים מול אלהים מתים
אחינו  נגד  יחיה  לא  אלוהיך  את  תמצא  אשר  את 
)לא, לב( יעקב טען ללבן:  הכר לך מה עמדי וקח לך. 
את  תמצא  אם  גם  אלוקיך"-  את  תמצא  אשר  "את 

הע"ז שלך מה זה שווה לך והרי "לא 
קיום  לו  ואין  חי  אל  אינו  הרי  יחיה" 
עמדי"  מה  לך  "הכר  לך  עדיף  כלל. 
שהוא  עולם  בבורא  ותאמין  תכיר 
גם  תטול  לך"  "וקח  חיים"  "אלוקים 

אתה את אמונתי ותאמין בהשי"ת. 
)הרה"ק רבי ישכר דוב מבעלזא זי"ע(

קדושה וטומאה אינם 
הולכים יחדיו

ויען יעקב ויאמר ללבן מה פשעי מה 
לו( שאלת  )לא.  חטאתי כי דלקת אחרי 
טעונה  מה חטאתי"  "מה פשעי  יעקב 
הליכתו  עצם  לבן  בעיני  ביאור, שהרי 
יש  אלא  וחטא?  פשע  היה  מעמו 
הידוע  פי  על  יעקב  לבאר את שאלת 
שיעקב היה מקור הקדושה ולבן מקור 
הקדושה  הדברים  ובטבע  הטומאה, 
והטומאה שונאים זה את זה. והנה, כל 
בבית  אבינו  יעקב  שהיה  ימים  אותם 
יעקב  של  קדושתו  היתה  הרשע  לבן 
כקוץ בעיני לבן, וכיון שקם יעקב וברח 
מבית לבן, ודאי צריך היה לבן לשמוח 
שאותו צדיק עזב את ביתו. כיון שראה 
את  על שעזב  אינו שמח  יעקב שלבן 
אחריו  שרודף  אלא  עוד  ולא  ביתו, 
להחזירו, התחיל יעקב דואג ומפשפש 
במעשיו ואומר: מי יודע שמא חטאתי 
בעיני  חן  אני  שמוצא  עד  פשעתי  או 
'לא  חז"ל,  שאמרו  וכמו  רשע,  אותו 
אלא  העורב  אצל  הזרזיר  הלך  לחינם 
מפני שהוא מינו'. לכך אמר לו: "מה פשעי מה חטאתי 
כי דלקת אחרי", כי אם לא חטאתי ולא פשעתי, למה 

משתוקק אתה להחזירני לביתך?.
)הרה"ק רבי יהושע מבעלזא זי"ע(

המשך מעמוד 3

המשך מעמוד 5

הפטרת פר' ויצא
שבת תשובה קטן

שובה ישראל - היו צדיקים שהיו קוראים לשבת פר' ויצא "א קליין שבת 
שובה", ]שבת תשובה קטן[ כי בהפטרה קורים "שובה ישראל", שובה ישראל עד ה' 
אלקיך כי כשלת בעוונך קחו עמכם דברים ושובו אל ה' אמרו אליו כל תשא עון 

וקח טוב ונשלמה פרים שפתינו,
כי בשבת שובה שהוא  אלא  ויצא?  פר'  'שבת תשובה' לשבת  ומה ההבדל 
בתחילת  ישראל'  'שובה  זה  פסוק  אומרים  הרי  הקדוש,  יום  לפני  השבת 
בשבת  כי  ההפטרה,  באמצע  אותו  אומרים  ויצא  פרשת  ובהפטרת  ההפטרה, 
וראשית השנה, שהוא  על התשובה של תחילת  מדברים  הקדוש,  יום  שלפני 
תשובה שבאה מכח ההתעוררות וההכנה לימי הדין, אבל בשבת פרשת ויצא 
אזי בא התעוררות לתשובה מזה שאנו כבר עומדים באמצע השנה, ואנו רואים 
החסדים שעשה עמנו השי"ת, ומרגישים שאנו נשארים חייבים כלפי השי"ת, 

ולכן עושים תשובה.
)כ"ק אדמו"ר מבאיאן שליט"א( 

גדלות הבורא, מתי?
אמרו אליו כל תשא עון )הפטרת ויצא( הרה"ק רבינו דובער מלעווא זי"ע למד 
מפסוק זה הדרך שינהג לו האדם בחייו ובהתייחסותו להשי"ת, וכך אמר הנה 
והוא מלך  לפעמים האדם חושב בדעתו הלא השי"ת מלוא כל הארץ כבודו 
הפשוטות  משאלותי  את  ואבקש  אליו  אתפלל  ואיך  קץ  אין  עד  וגדול  אדיר 
והגשמיות? אמר רבינו מלעווא זי"ע "אמרו אליו כל" כאשר צריך אתה למשהו 
ית', "תשא  ואפילו לדברים פשוטים אל תמנע מלדבר ולבקש מאביך הבורא 
עון" אך מתי תחשוב שהבוי"ת הוא אדיר וגדול, כאשר הנך חלילה עומד להכשל 
בעבירה, אזי תחשוב על גדלות הבורא, שאין מתאים להתנהג כנגדו ולעבור 

על מצוותיו. 
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באר בשדה- שטפנשט

יומין דנשמתא
לכבוד יומא דהילולא קדישא של מרן רבינו הק' רבי מנחם נחום משטפנשט זי"ע

אמרי קודש שנשמעו מפי מרנן כ"ק האדמורי"ם צדיקי בית רוז'ין לכבוד יום ההילולא י"ד כסליו
אמרי קודש ממרן בעל ה"אהלי 

יעקב" מהוסיאטין זצ"ל
ביום ההילולא של רבינו י"ד כסלו תש"ד
דרך עבודת השם של הרה"ק משטפנשט

אחד מהתכסיסים בעבודת ה' נגד העכובים מצד 
רוצים לעשות  לכת למשל אם  הצנע  הוא  יצה"ר 
מצוה צריך להסתיר הדבר לפי האפשרות פן ירגיש 
יצה"ר וימנענו, והוא הרבי משטפנשט זצ"ל פירש 
מאמר חז"ל )מו"ק יז, א( אם רואה אדם יצרו מתגבר 
עליו ילך למקום שאין מכירין אותו וילבש שחורין 
וכתבו  חפץ.  שלבו  מה  ויעשה  שהורים  ויתעטף 
שחורין  ויתעטף  שחורין  ילבש  ר"ח  בשם  התוס' 
עליו  לשלוט  יצה"ר  יוכל  ולא  לבו  שיכנע  כדי 
ח"ו. אך אף לפי פירוש ר"ח צריך להבין למה ילך 
למקום שאין מכירין אותו, ומה פירושו של ויעשה 
מה שלבו חפץ. ואמר הרבי משטפנשט זצ"ל שכך 
פירושו של המאמר - אם רוצה אדם לעשות מצוה 
ורואה שיצרו מתגבר עליו כדי למנעו, ילך למקום 
יכסה  כלומר  וכו',  ויתעטף  אותו  מכירין  שאין 
ויסתיר את רצונו בלבושים שונים כדי שלא יכיר 
)עי' רמב"ם  ויוכל לעשות מה שלבו חפץ  יצה"ר,  בו 
להשלים  עוד  ]אפשר  מפריע.  בלי  ספ"ב(  גרושין  ה' 

לא  א(  תכסיסים.  שני  יש  הנ"ל  חז"ל  במאמר 
)שחורים הפך לבנים  להביא לידי גלוי. ב( הסואה 
וכו', ההפך שחורים(  יהיו בגדיך  צבע לבן סמל, בכל עת 
מרומז  - אפשר שוה  בתולדות חקת  כענין   -
גם במאמר )סוכה נב:( אם פגע בך מנוול משכהו 

לביהמ"ד(. 
יז.(  )ברכות  אביי  כונת  שזה  חושב  אני 

ביראה  ערום  אדם  יהא  לעולם  במאמרו 
בוראו(  ליראת  ערמה  מיני  בכל  להערים  )רש"י 
ערמה  מיני  בכל  להשתמש  צריך  כלומר 

מעבודת  האדם  את  המפריע  יצה"ר  נגד 
חקת  )בפ'  התולדות  שמביא  וזהו   - יתברך  ה' 

ד"ה ובזה בארתי( בשם בעש"ט הק': חשבתי דרכי 
ואשיבה רגלי אל עדותך )תהלים קיט, נט( אם ירצה 
בו  יתגרה  ללמוד  לש"ש  רק  לילה  חצות  לקום 
בצרכיו  לעסוק  שיעור  יעוצה  עצה  לכך  יצה"ר, 
יצה"ר  אל  שייכות  בהם  שיש  החומריים  ודרכיו 
)חשבתי דרכי( - ואם כאשר ירף ממנו - אשובה רגלי 

עדותיך, וכיוצא בזה בשאר ענינים. 
וזה שאמרו ז"ל )פסחים נ, ב( ר"י אמר רב לעולם 
לשמה  שלא  אפילו  ובמצוות  בתורה  אדם  יעסוק 
גם  מתורצת  )ובזה  לשמה  בא  לשמה  שלא  שמתוך 
לו  נוח  לשמה  העושה שלא  כל  יז.  מברכות  התו' שם  קושית 
שלא נברא(. ובזה ביארתי מאמר עולא בסנהדרין )כו, 
ב( מחשבה מועלת )מהניא לשכח למודו( אפילו לד"ת, 
וכך  וכך  אעשה  וכך  כך  מחשב  כשאדם  פירש"י 
תעלה בידי מועלת להשבית הדבר שאין מחשבתו 
פלוני  יום  עד  כגון האומר  לד"ת  מתקימת אפילו 
אמר  בו(  מתגרה  יצה"ר  )יען  מסכתות  וכך  כך  אסיים 
רבה אם עסוקין לשמה אינה מועלת שנאמר )משלי 
היא  ה'  ועצת  איש  בלב  מחשבות  רבות  כא(  יט, 
תקום - עצה שיש בה דבר ה' היא תקום לעולם. 
לדעתי, יש בדברי רבה יסודם של דברי הבעש"ט 
התפארות  משום  בה  שיש  הזאת  המחשבה  אם 
היא עצה וערמה נגד יצה"ר, כרי שירף ממנו ויוכל 
איננה  לשמה(  עסוקין  אם  )וזהו  לשמה  אח"כ  לעסוק 
עצה  רק  היא  כי   - למודו(  ולשכחו  )להשבית  מועלת 

שיש בה דבר ה'. 
וזו היתה גם דרכו של יעקב אבינו כמ"ש במס' 
)יג, ב( שאמרה לו רחל ליעקב אבא רמאה  מגילה 

הוא ולא יכלת ליה, אמר ליה אחיו אנא ברמאות, 
הן  א"ל  ברמיותא,  לסגויי  לצדיקי  שרו  ומי  א"ל 
עקש  ועם  תתבר  נבר  עם  כ"ז(  י"ח  )תהלים  דכתיב 
תתפל, יעקב לא רמה את לבן ותחבולת המקלות 
והא  ל"ז(  ל,  ויצא  רמב"ן  )עי'  תנאי  לפי  עשויה  היתה 
ראיה, שהציג אותם לעיני כל, וכך כונת רחל: אבא 
רמאי הוא ולא יכלת ליה, כלומר לא תוכל ללכת 
מלכת  יעכבך  או  יגרשך  או  צדקתך,  בדרכי  אצלו 
בהן. ענה יעקב אחיו אני ברמאות, כלומר יכול אני 
להסתיר את תוכי כמוהו. וזהו ומי שרי וכו' הן עם 

עקש כו'.
זצוק"ל  לייב  משה  רבי  הרבי  פירש  זה  וכמובן 
ואשלחך  וכו'  נחבאת  כז( למה  לא,  )בראשית  הפסוק 
בשמחה ובשירים וגו' והקשה למה הוצרכה החורה 
לכתוב דברי לבן שהם לא אמיתיים. ופירש שיעקב 
הסתתר בבית לבן ולא הראה לחוץ מעלתו, ובזה 

ו טעה בו לבן שלא  ב י ש ח ה
ה',  ו מעובדי  ל י א ו

ה  י יודע ה

ו  ת ל ע מ
היה  ו מכבר  ח ל ש מ

שורש  היה  לבן  ושונא כי  לקליפות 
את הקדושה. אכן כשנגלה עליו הקב"ה ואמר לו 
'השמר לך פן תדבר עם יעקב' נודע לו פתאום כי 
קדוש הוא לאלוקיו, וכי יעקב החביא עצמו בפניו, 
וזה מה שאמר לו 'למה נחבאת' והסתרת מדרגתך 
הייתי משלחך  ידעתי ערכך מכבר  לולא  כי  ממני 
בשמחה ובשירים כדי שלא תשכון הקדושה בביתי.

אמרי קודש ממרן כ"ק 
האדמו"ר מבאהוש זצ"ל

ליום ההילולא של רבינו י"ד כסלו
פעם התחיל מרן הרה"ק משטפנשט לפרט את 
רבי  הרה"ק  אחי  ואמר:  הקדושים,  אחיו  מעלת 
שלום יוסף יש לו הצורה של אבינו, אחי הרה"ק 
של  המח  לו  יש  מסאדיגורה  יעקב  אברהם  רבי 
לו  יש  מלאווי  בער  דוב  רבי  הרה"ק  אחי  אבינו, 
מרדכי שרגא  רבי  הרה"ק  אחי  אבינו,  היראה של 
ויתר  מהוסיאטין יש לו המושכל ראשון של אבי, 

המעלות לקחתי אני לי.
האהלי יעקב מביא שמרן זי"ע פירש דברי חז"ל 
למקום  ילך  עליו  מתגבר  שיצרו  אדם  רואה  'אם 
שאין מכירין אותו וילבש שחורין ויתעטף שחורים 
שכך  זי"ע  הרה"ק  ואמר  חפץ'.  שלבו  מה  ויעשה 

פירושו של המאמר 'אם רוצה אדם לעשות מצוה 
ורואה שיצרו מתגבר עליו כדי למנעו – ילך למקום 
יכסה  כלומר  וכו',  ויתעטף  אותו  מכירים  שאין 
ויסתיר את רצונו בלבושים שונים, כדי שלא יכיר 
בו יצה"ר ויוכל לעשות מה שלבו חפץ בלי מפריע. 
יהא  לעולם  במאמרו  אביי  כוונת  שזה  חושב  אני 
אדם ערום ביראה. )רש"י – להערים בכל מיני ערמה ליראת 
בוראו( כלומר צריך להשתמש בכל מיני ערמה נגד 
 – יתברך  ד'  מעבודת  האדם  את  המפריע  יצה"ר 
וזהו שמביא התולדות בשם בעש"ט הק': 'חשבתי 
דרכי ואשיבה רגלי אל עדותך' – אם ירצה לקום 
יצה"ר,  בו  יתגרה  בחצות לילה רק לש"ש ללמוד 
ודרכיו  בצרכיו  לעסוק  שיעור  יעוצה  עצה  לכך 
החומריים שיש בהם שייכות אל יצה"ר )חשבתי דרכי( 
– ואם כאשר ירף ממנו – אשובה רגלי אל עדותיך, 
וכיוצא בזה בשאר ענינים וזה שאמרו ז"ל: 'לעולם 
לשמה  שלא  אפילו  ובמצוות  בתורה  אדם  יעסוק 

שמתוך שלא לשמה בא לשמה.
הר"ר איצל בר"ג מחאטין היה בשטפנשט אצל 
כ"ק האדמו"ר זצ"ל עם הר' משה חזקאלס. בשעת 
הסעודה חלק הרה"ק שיריים, והיה עומד ומחלק 
מאוד  אז  שנדחקו  ומובן  לו,  הושיט  שהגבאי  מה 
סמוך למקומו, אמר הר' איצל בר"ג לחבירו ר"מ 
כאן  מזיעים  שאנו  זו  שבזיעה  הלואי  בחשאי, 
)-טיפוס  נינצל מחולי הזיעה  למאוד, בזכות זה 
שהיתה מהלכת אז(, הרה"ק שמע דבר זה מהם, 
על  ישב  שאחז,  הפרוסה  מידיו  הניח  תיכף 
הק',  מחשבותיו  עומק  בסבך  ונאחז  כסאו 
ואח"כ ענה להם בזה"ל, 'אזוי זאגסטו, אז מיט 
דעם  פין  ווערין  ניצל  איר  זאלט  שווייס  דעם 
הוציקין שלאפקייט, דער טאטי זכרונו לברכה 
מעטשיטן  די  אז  זאג,  איך  אין  גיזאגט,  האט 
ווסא שויצין בא אונזר טיש וועלין ניט שויצן 
הזיעה של  אומרים שעם  אתם  כך  ]תרגום:  גיהנם'.  אין 
דוחק אצל הצדיקים לקבל שריים ננצל מחולי הטיפוס שהוא 
חולי הזיעה, אבי ז"ל אמר וכן אומר אני שאלו שמזיעים אצלינו 

בשולחנות לא יזיעו בגהינום[.

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

אמרי קודש ממרן כ"ק האדמו"ר בעל 
ה"עקבי אבירים" מסאדיגורה זצ"ל 

ליום ההילולא של רבינו י"ד כסלו
אדמוה"ז  דו"ז  של  דהילולא  יומא  זהו  היום 
מתפלל  שהיה  מסופר  ועכי"א.  זי"ע  משטפנשט 
כלפיו  ואמר  בבוקר.  מאד  מוקדם  שחרית  תפילת 
אביו הס"ק מרוז'ין זיע"א לאחיו של בעל ההילולא 
זקני אדמוה"ז זיע"א, שהוא נוהג כן כדי שיהיה לו 
פנאי להיות דבוק בקונו כל היום ולהתבונן בדרכיו 

יתב'.
הזיקנה  בימי  נסתלק  לא  זיע"א,  ההילולא  בעל 
שפ"א  מסופר,  חכמה.  שקנה  זקן  בבחי'  היה  אכן 
הלך לדרוש ברופאים מחמת מיחוש מסוים, ואמר 
שמקור  מחלות  הרבה  בגופו  שיש  אחד  רופא  לו 
כולם זהו בהשתוקקות לדבר מסוים, והיות שכפי 
הנראה הוא אדם עשיר, א"כ ראוי היה שימלא את 
אמר:  הרופא  מן  זיע"א  דו"ז  משיצא  תשוקותיו. 
"נפשי חמדה בצל ידיך לדעת כל רז סודך" ומה 
מבין הרופא בכגון דא. וזהו מעין העובדא, שכאשר 
שב הרה"ק בעל דברי חיים מצאנז זצ"ל מנסיעתו 
אל זקני הס"ק מרוז'ין זיע"א עלה לבקר את הגאון 
רבי  ושאלו  דקראקא,  רב  זצ"ל  סופר  שמעון  רבי 

המשך בעמוד 4
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חכמי 
רומניה

קורות בית החיים ברחוב "ציריק" בשכונת טאטאראש ביאסי - שם היה חלקת 
מחוקק ספון ציונו הק' של מרן רבינו הק' רבי מנחם נחום משטפנשט זי"ע

הזדעזעי ארץ
מרן רבינו הק' משטפנשט נסתלק בדמי ימיו בשנת 
עם  קצרה,  לאחר מחלה  לחייו,  תרכ"ט, שנת המ"ה 
הסתלקותו הזדעזעו ונעו אמות הסיפים, כאשר ברגעי 
את  פקדה  הפתאומית  והסתלקותו  נשמתו  יציאת 
רומניה - ארץ מגוריו - רעידת-אדמה חזקה, והדבר 
נשנה גם בעת הטמנת גופו הק' בבית החיים דיאס 
הנמצא ברח' טאטאראש. במעמדם של רבבות אלפי 
כאשר  דרביה"  ב"אשכבתיה  שזכו להשתתף  ישראל 

שוב פקדה את הארץ רעידת אדמה.

פחד ואיום
חסידי  מחשובי  זצ"ל  כהן  משה  ר'  הרה"ח  סיפר 
שהיה  החסידים  מזקני  אחד  על  ששמע  שטפנשט 

אשר  יאס,  תושב  שיהודי  בעת  נוכח  היה  כי  מספר 
שעמד  איך  רבינו,  של  השניה  בהלווייתו  השתתף 
ותיאר באוזני הגאון החסיד רבי נחום יאסער רבה של 
רבינו אדמו"ר הרא"מ  ומגדולי מקורבי  קלישקוביץ 
בצורה  הדברים  את  מסר  הלה  זי"ע,  משטפנשט 
מקלישקוביץ  הרב  הזדעזע  רגש.  כל  נטולת  יבשה, 
לעומתו  וקרא  המתאר,  של  הצוננת  מאדישותו 
את  מתאר  הנך  "כך  הלב:  מעומק  שנבעה  בריתחא 
כי  אתה,  יודע  כלום  הקדוש?  רבינו  של  הלווייתו 
בעת הסתלקותו, התרחשה ברומניה רעידת-אדמה, 
ובעת סתימת הגולל התרחשה רעידת-אדמה שניה, 
בכזו עוצמה, עד שכוסות נפלו מן השולחנות ארצה 
את  ומתאר  עומד  אתה  ואילו  לרסיסים?!  והתנפצו 

הלווייתו בכזו מין אדישות!" - - -

ה"אוהל" הקדוש
לאחר הסתלקותו הוקם על ידי הרבנית מרת פערל 
המקום  על  הק',  הציון  על  ממדים  רחב  אוהל  ע"ה 
הופקד גבאי מיוחד לניהול כל עניני האהל, ושמירת 
וכותב  ה"אוהל"  בפתח  יושב  היה  הגבאי  המקום. 
"קוויטלאך" כפי הנדרש, מסייע בידיהם של הבאים 
ומגיש להם  לפקוד את הציון הק' בהדלקת הנרות, 

ספרי תפילה ותהילים.
כאמור, על שמירת ה"אוהל" הקדוש ביאס, הופקד 
משמשו  שהיה  מי  ועלוול,  ר'  היה  ששמו  הגבאי 
לאחר  בשטפנשט.  חייו  בימי  רבינו  של  האחרון 
הסתלקות רבינו, מונה ר' ועלוול לאחראי על ה'אוהל' 
ליאס.  ולשם כך עבר להתגורר משטפנשט  הקדוש, 
על  ולהשתטח  ה"אוהל"  אל  להיכנס  שחפץ  מי  כל 

הציון הקדוש, היה מקבל את המפתח מידיו.

אתם לא יכולים לפספס את ההבטחה הפלאית של בעל ההילולא משטפנשט

נים  סים אחרו כרטי  , כעת הרשמו 
עוד 6 יום ״אצלי פועלים ישועות בניקל״

ביאס 
רומניה 

האהל הישן בבית העלמין בשכונת טאטאראש ביאס

האהל הישן בבית העלמין 
החדש בשכונת פאקוראר
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אתם לא יכולים לפספס את ההבטחה הפלאית של בעל ההילולא משטפנשט

נים  סים אחרו כרטי  , כעת הרשמו 
עוד 6 יום ״אצלי פועלים ישועות בניקל״

ביאס 
רומניה 

צופה ומביט...
במאורע שהתרחש  החסידים  נזכרו  מעשה,  לאחר 
כשנתיים לפני הסתלקותו של רבינו. היה זה כאשר 
כי  נחום, להזכיר לרבינו,  רבינו, רבי  בא הגבאי של 
והגיעה  קוויטל'עך  עם  אליו  להיכנס  ממתין  הקהל 
השעה לקבלם. רבינו שסבל מיסורים וחולשה הקפיד 
ואמר: "הסוף יהיה, כי אקח עמי את ועלוול משרתי 
ואסע עמו ליאס, יהיה לי שם בית קטן, הוא ישגיח 

על הסדר ולא ארשה להכניס אלי אף אחד!" - - -
בשעתו, קבלו החסידים את הדברים כדברי צחות 
בעלמא. אולם, לאחר ההסתלקות, התברר לכולם, כי 

היו אלו דברים שנאמרו ברוח-הקודש גלויה. 
)'מילין סתימין' לרמ"א קלארפעלד – בכת"י, סיפור קנו(

יצויין כי בעת המסע ההילולא ביאס תש"פ נמצאה 
באורח פלא מצבתו של הגבאי ר' וועלוועל במעבה 
בית העלמין דיאס. )כתובת המצבה למטיבי לכת ודעת, וללא 
החוששים לכלבים הפרוסים בפאתי בית העלמין, ובסיוע השומרת 
אולגה: דיוויזיה 4C גרופה 3B(. וזה נוסח המצבה שהצלחנו 

לקרוא

 פ"נ
 הר' וועלוויל גבאי

 אברהם זאב ב"ר יצחק יהודה ז"ל
 נפט' יום ה' י"ב טבת תר"ס
 א'יש אשר הלך מישרים

 ב'אמונה שימש הה"צ משטיפונעשט זצ"ל
 ר'שפי המות סבבוהו בלא חמלה
 ה'"ה קוננו על עניי ארץ ישראל
 מ'אסף מעות באמונה הי' בעדם

 ז'עק ושבר על אבדתו
 א'נה שוכן מרומים

ב'צרור החיים יצרור נשמתו.
*

"...האהל הכי מפואר הוא 
של הרה"ק רבי מנחם נחום 

משטפנשט זי"ע"
בארכיון המכון נמצא ספר "דברי הימים לארצות 
שם  תרל"א   –  1871 בשנת  ביאס  הנדפס  רומעניע" 
מביא )עמוד 40( רשימה של "12 אהלי צדיקים ביאס, 
ומכל אהלי הצדיקים  הרבה צדיקים אין להם אהל, 
של  הוא  מפואר  הכי  האהל  ביאס,  הקברות  שבבית 
שהרבנית  משטפנשט[  נחום  מנחם  ]רבי  נחומ'צי  ר'  הרבי 
 13 בפנים  מכיל  האהל  גודל  תרכ"ט,  בשנת  הקימה 
רגל אורך, ו11 רגל רוחב, 3 מטר קומתו, עובי הקירות 
בפח,  מכוסה  הגג  הימנית,  בידי  שמדדתי  רגל   2,5
יום  כל  ולילה,  יומם  הנשמה  נרות  דולקים  ובפנים 
האהל פתוח מהבוקר מוקדם עד 12 בצהרים, ואחר 

כך ננעל האהל בדלת ברזל". 
מחסידי  ז"ל  בלומנפלד  ברוך  ר'  הרה"ח  גם 
שטפנשט, מתאר בזכרונותיו את בית העלמין העתיק 
ביאס, מקום מנוחתו )הראשון( של רבינו: היו בו, בבית 
ורבנים,  צדיקים  של  "אוהלים"  כשלושים  העלמין, 
אשר נטמנו במקום במשך השנים. 'אוהלו' של רבינו 
מטרים  עשרה  על  מטרים  כעשרה  מאד,  גדול  היה 
ללא  האוהל,  באמצע  היה  רבינו  של  ציונו  שטחו. 
מצבה, ומעליו ניצבה מנורה מוזהבת, אשר נרות שמן 
ביממה.  שעות  עשרים-וארבע  במשך  בתוכה  דלקו 
אדם מיוחד היה ממונה על הטבת הנרות והעלאתם. 

מצבת זכרון
בשנת תרס"א נקבעה באהל הציון הק' של רבינו 
מצבת אבן-שיש ועליה חרוטים שמותיהם של כ-30 
רבנים וגאונים וחכמים שציוני קדשם מצויים בבית 

החלו  והקברים  היות  הוקמה  זו  מציבה  זה,  החיים 
להראות סימני בלאי ושחיקה, וחלקם החלו לשקוע 
באדמה, לכן העמידו מצבת שיש לזכרון ועליה נחרטו 
שמות הרבנים למען יעמדו ימים רבים, את המציבה 
קבעו באהל קדשו של רבינו שכאמור היה גדול ורחב 

ומתנשא לכל לראש, והיה מקום תפילה לרבים.
יצויין כי מציבה זו הועברה ונקבעה ב"אוהל" החדש 
ולאחרונה  פארקואר,  בשכונת  בביה"ח  רבינו  של 
לאחר קימום מחדש ושיפוץ ה"אהל" של רבינו ע"י 
בת השיש על קיר  מוסדות שטפנשט שוב נקבעה מצ 

ה"אוהל" המשופץ. 

חילול והרס בית העלמין הישן )ברח' 
טאטאראש( ביוזמת השלטון הרומני

משטפנשט  הרה"ק  רבינו  של  קברו  חילול  אודות 
'לאות  בספרו  פראגר  ר' משה  הסופר החרדי  הביא 
עדויות   )811 )עמוד  אירופה  ליהדות  גלעד   - ולעד' 
העתיק  העלמין  בית  מהחרבת  ומחרידות  מזעזעות 
מעדויות  שאסף  ממה  שם  דבריו  הם  וכה  ביאס, 
אנשי התקופה: בראש השלטון הרומני שקם בחסות 
ובשמו  אנטונסקו,  המארעשאל  הועמד  הנאצים, 
נתמנה כראש העיר של יאסי מסית ומשסה אנטישמי 
פרוע, בשם 'אופרים' )עפרים - כצ"ל לדעת מומחה לשמות 
 – הזה  העיר  ראש  ראה  הראשון  בתפקידו  רומניים(. 
ביאסי  לפליטה  שניצלו  היהודים  בשארית  להתנקם 
בעבור  הקהילה  של  הישן  העלמין  בית  את  ולחלל 

בצע כסף.

הנה תיאור נאמן ממה שקרה אז ביאסי:
"- - פעולת ההרס בבית העלמין היהודי התחילה 
ביום השבת, עגלות לעשרות טעונות אבנים מהגדר 
אין  חנם  חולקו   – שנעקרו  המצבות  ומן  שפורקה 
ובניינים  בתים  להקמת  ישראל  שונאי  לגויים  כסף, 

ציבוריים.
נהרסו וחוללו 27 אלף קברים, עם המצבות אשר 
עליהם. הוציאו את עפר הקברים ושקדו שלא ישאר 
במקום אף שריד וזכר. היהודים האבלים פנו לבישוף 

הקאתולי של מחוז מולדביה.
הרבנים הכריזו על יום אבל וטרחו להשיג רישיון, 
ראש  חדש.  עלמין  לבית  העצמות  את  להעביר  כדי 
לסוחר  עובר  בכסף  לקהלה  למכור  אז  החל  העיר 
כמה מאבני המצבות, כדמי כופר בעד אבני המצבות 
דרש סך ענקי של 50 מיליון לעיי אבל סכום זה היה 
עצום מדי בשביל שרידי הקהילה. ולכן קנו היהודים 
החשובות  המצבות  מבין  כמה  מיוחדים"  "במחירים 

ביותר.
היו  הכי  בלאו  אשר  יהודיות,  עבודה  "פלוגות 
מגוייסות על ידי השלטונות הרומניים לעבודת כפיה, 
עבודתם  על  והמצבות.  העצמות  בהעברת  עסקו 
העלמין  בית  באוויר  רומניים.  ז'נדרמים  הופקדו 
הישן, שנהרס וחולל כולו, הדהדו שריקות השוטים 
היהודים  של  גביהם  על  הרומניים  הז'נדרמים  של 

שהועסקו בעבודת כפיה זו…
נודע להרב שפרן,  )אב תש"ג(,   1943 ביולי   19 ביום 
הרב  ביאסי,  הנעשה  על  רומניה  של  הראשי  הרב 
הראשי עשה כל שביכולתו כדי להציל את מה שניתן 
עוד להציל, הלך הרב הראשי למיניסטר הרומני טיטו 
דראגוש, והתחנן לפניו להפסיק חילול בית הקברות 
פטרה  המדינה  מזכיר  לסגן  גם  פנו  המתים  וביזוי 
סטריגאן, ואז נצטווה ראש העיריה מטעם הממשלה 

להפסיק פעולת הרס זו.
בית  פינוי  גם להפסקת  קיבל הבטחה  הרב שפרן 
בגלל  אולם  ציורקי.  בשכונת  ביאסי  הישן  הקברות 
היהודים  שונא  העיר  ראש  של  הנמרצת  התנגדותו 
המפורסמים  האנטישמים  של  בעידודם  איפרים 
פרופ' א"ק קוזה ובנו גיאורגה המשיכו בהרס למרות 
הבטחותיו של ראש העיר לחלק חלקות אדמה לבנייה 
לתושבי העיר שבעצם חששו הם להקים את בתיהם 

על הריסות מקום קדוש זה 
בזמן ההוא נסתמנו מכבר שורה של תבוסות צבאיות 
והאנטישמיים  הרוסית,  בחזית  הנאצים  חיילות  של 
ברומניה דאגו לעתידם. וזה פתח אפשרות נאותה של 
השתדלות אצל ראשי השלטון, שנפל עליהם הפחד 

מפני המחר.
"היכן  המיניסטר:  האדון  את  שאל  הראשי  הרב 
בחברה  לחיות  עדיין  מוסיפים  אנו  האם  חיים?  אנו 
להכנע  מוסיפים  מסויימים  חוגים  האם  אנושית? 
לחוקי המוסר, הם אין עליכם פחד קללת האלוקים?"
מחוץ  נמצא  הישן  העלמין  שבית  לציין  כדאי 
של  מטעמים  כלל  נומק  לא  וההרס  העיר  לתחומי 
"הרחבת מרחב העיר" והעובדה הייתה שראש העיר 
האנטישמי ביצע את זממו ובית העלמין הישן נהרס 

כולו.
מצב מקום בית העלמין כיום

בביקור שערכנו שם לאחרונה, בשכונת טאטאראש 
חורבות  נמצאו  ביאס(.  המקומי  התעופה  לשדה  )הסמוכה 

בית העלמין העתיק כאשר כולו כמובן חרב ועקור, 
לרוב,  נוי  ועצי  משחקים  גינת  כיום  יש  מקומו  על 
ולמעשה לא נבנה על מקום זה שום בנין של קבע, 
ובכך נמנע בזיון שוכני עפר ומתי ישראל ביאס, על 
הגינה,  למתחם  בכניסה  החרב  העלמין  בית  מקום 
הוצבה מציבת אבן עם הכיתוב, המנציח בכאב את 

העבר של מקום קדוש זה החרב והשמם. 

מצבת הזכרון בכניסה לבית העלמין שנהרס 
בשכונת טאטאראש בו מצויין באותיות עבריות 

כי בית העלמין הזה הוא מלפני שנת 1400 
והוא מהעתיקים ביותר על אדמת אירופה

הגינה על שטח בית העלמין, עד היום 
לא נבנה שם בניני מגורים

שועלים הלכו בו, השבילים בשטח 
בית העלמין שנהרס ופונה
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פינוי הקברים
כאשר  השניה,  העולם  מלחמת  בימי  כאמור, 
הוראה  הוציאו  יאסי,  את  כבשו  ימ"ש  הגרמנים 
העתיק  היהודי  העלמין  בית  את  ולהרוס  לפנות 
במקום בשכונות טאטאראש, משום שרצו לבנות 
לא  המלחמה,  של  בעיצומה  לצורכיהם.  במקום 
רוע  לביטול  מאומה  לעשות  כמובן,  היה,  ניתן 
הגזירה, ואך בקושי עלה בידי יהודי העיר להשיג 
רשיון, להעביר את הקברים מבית העלמין העתיק 
לבית העלמין החדש. בין הקברים שניצלו על ידי 

כך, היה גם קברו של רבינו.
מלחמה  בתנאי  התבצע  העלמין  בית  פינוי 
וכיבוש, ויהודי העיר גוייסו לביצוע המלאכה כמו 
ביום  כפייה, כמיטב המסורת הגרמנית.  לעבודת 
הפינוי, סובבו העגלות הלוך ושוב, מבית העלמין 
טעונות  כשהן  החדש,  העלמין  לבית  העתיק 
וחזור  הקברים,  מן  שהוצאו  הקבורה  בארונות 

כשהן ריקות, וחוזר חלילה.
מחסידי  זצ"ל  כהן  נפתלי  ר'  הגה"ח  סיפר 

שטפנשט ורב דביוולאר "כל היום הועברו "שליטען" 
הנפטרים.  ארונות  קשורים  היו  ואליהם  מזחלות,   –
בשכונת  החרב  העלמין  מבית  הנסיעה  כשמרחק 
טאטאראש לשכונת פאקוראר - בית העלמין כיום, 
הוא מרחק נסיעה ברכב של כעשרים דקות תמימות. 
דיאסי  רב  זצ"ל  ר' שמעלקא אשכנזי  סיפר הגאון 
בבורו פארק ובנו של הגר"י אשכנזי מאחרוני רבני 
 9-10 בן  ילד  הייתי   )131 מספר  גליון  בשדה  )באר  יאסי 
הקברות,  בית  את  להעביר  גזרו  ימ"ש  כשהגרמנים 
בכלל  אפשר  ואי  קפואה  האדמה  ]בחורף  בקיץ  היה  זה 
לחפור[, בביה"ח היו קבורים גם רבני משפחת טויבש 
משפחת אימי ע"ה שהיו דור רביעי ברבנות יאס, והם 
מבחוץ  מקושט  ומפואר  מיוחד  באוהל  קבורים  היו 

באבנים יפות שהגרמנים חמדו אותם לעצמם, 
השתתפתי   9-10 בן  כילד  שאני  לשמוע  תתפלאו 
במבצע העברת הקברים, שכן כל בורות הקבורה היו 
עמוקים מאוד, ולכן לא יכל אדם מבוגר להוציא את 
סולם,  מהגרמנים  לבקש  אפשר  היה  ולא  העצמות, 
זו  לכן הורידו אותי עם חבל להוציא את העצמות. 
קשה  עבדו  היהודים  ומזעזעת  קשה  עבודה  היתה 
וחפרו, כל יהודי היה צריך להעביר 4-5 קברים ביום. 
מהקברים  חלק  ולצערנו  זאת,  לעשות  הצליחו  ולא 
קברי  שאת  והשיגו  פעלו  ולפחות   )?( שם  נשארו 
העצמות  רוב  את  ואכן  יעבירו.  והחשובים  הרבנים 
שהוצאו מהקברים קברו יחד בקבר אחים, אולם את 
הרבנים כמו זקיניי קברו כל אחד בנפרד, וכאמור, אני 
בעצמי עם עוד כמה יהודים מכרים שלאבא, טיפלנו 
בתנאים  שניתן  כמה  עד  הראוי  בכבוד  בקבורתם 

הללו.

 ההלוויה השניה
– עם הרבי באים החסידים

הרה"ק  של  קברו  את  העבירו  בו  היום  באותו 
משטפנשט, שהה ביאס כ"ק האדמו"ר רבי יעקב יוסף 
זי"ע. הוא ציוה, איפוא, על  מ'קאלארש' – סקווירא 
אימתי  ולהיוודע  לברר  וסרמן,  שמואל  ר'  משמשו, 
וללוותו.  מועבר ארונו של רבינו, כדי שיוכל לצאת 
לו,  והודיע  בבהילות  המשמש  חזר  זמן-מה,  כעבור 
האדמו"ר  מיהר  עובר,  רבינו  של  ארונו  עתה  זה  כי 
לצאת לרחובה של עיר, אך בראותו את העגלה אשר 
עליה הצביע משמשו, בתור זו שנושאת את ארונו של 
רבינו, הניע את ידו בביטול ואמר: "אין זה ארונו של 

הרבי משטפנשט!" ושב בחזרה לביתו.
לאחר חקירה ודרישה התברר, כי חלה אכן טעות, 
נענה  בהזדמנות  רבינו.  של  ארונו  זה  היה  ולא 
מדובר  כי  תחשבו  "אל  ואמר:  מסקווירא  האדמו"ר 
ברוח-הקודש, אלא הבנתי זאת מתוך סיפור שאירע 
ומעשה  מסקווירא.  יצחק  רבי  האדמו"ר  זקיני,  אצל 

שהיה כך היה:
להצר  נהגו  רשעותם,  ברוב  הרוסיים,  "השלטונות 
את צעדיהם של צדיקי בית טשרנוביל, והגבילו את 
יצחק,  רבי  זקיני,  ואולם,  המדינה.  ברחבי  תנועתם 

להיכנס  עליו  שהוטל  האיסור  מן  פעם  התעלם 
חסידיו.  בקרב  שם  לבקר  ונסע  מסויים,  למחוז 
לרשויות,  הדבר  נודע  במקום,  שהותו  כדי  תוך 
והם שלחו אליו צו, כי עליו להופיע מיד בתחנת 
מיהרו  החסידים,  נחרדו  המקומית.  המשטרה 
למלט את הרבי למקום מבטחים, ובמקומו שלחו 
בתקווה  החסידים,  אחד  את  המשטרה  לתחנת 
הגיונית, כי איש מן השוטרים אינו מכיר את הרבי 

באופן אישי.
"חבש החסיד שטריימל לראשו, נטל בידו מקל 
בעל גולת כסף, הלך לתחנת המשטרה והציג את 

עצמו בתור 'הרבי מסקווירא'.
'לא,  ואמר:  רועם,  בצחוק  התורן  הקצין  "פרץ 

אתה אינך הרבי'!'
"'זאת מנין לך?' - היתמם החסיד ושאל.

"'הרבי אינו בא בגפו' - השיב השוטר בידענות 
- 'עם הרבי באים כל החסידים!'...

"אף כאן" - סים האדמו"ר מסקווירא את דברו - 
"הבנתי מיד, כי אין זה ארונו של הרבי, שהרי עם 

הרבי הולכים כל החסידים!"
במועד מאוחר  רבינו  ארונו של  ואכן, כאשר עבר 
מסקווירא.  האדמו"ר  צדק  כמה  עד  התברר,  יותר, 
קהל גדול מחסידי רבינו התאסף, חרף שעת החירום 
הקשה, וליווה את ארונו בכבוד גדול לבית-העלמין 
זו הלווייה כשמה, אשר גם האדמו"ר  החדש. היתה 

מסקווירא השתתף בה.

עדות על מאבק פינוי בית העלמין
תלאותיהם  על  כאוב  מאמר  נעתיק  לסיום, 
כתב- ב"המשקיף"  שפורסם  יאסי  יהודי  של 
אביב: תל  בארה"ק  שי"ל  תש"ה[  ניסן  ]כ"ג   עת 
מנוח נתנו  לא  למתים   אף 

מאת סופר המשקיף בבלקנים
של  מטרתם  מאז  היתה  מולדביה,  בירת  יאסי, 
שונאי ישראל. וזה משנים התעוררה כאן תנועתו של 
המהומות  התעוררו  מכאן  הידוע.  קוזה  הפרופיסור 
יהודי  יותר מכל  יאסי סבלו  יהודי  של הסטודנטים. 
רומניה הישנה בזמן השלטון הפשיסטי. רוב קרבנותיה 
"החיות  יאסי.  יהודי  היו  הישנה  רומניה  יהדות  של 
הצהובות" לא השאירו במנוחה אף את המתים. הוצאו 
מקבריהם שוכני עפר זה תשעים שנה. נהרסו מצבות 
בעלי ערך אומנותי ומצבות, העומדות זה מאה שנה. 
תחת  הידוע  הישן,  היהודי  העלמין  בין  ישנו  ביאסי 
השם "ציאורקי", הקיים זה חמש מאות שנה. באדמת 
בית קברות זה מצאו מנוחתם רבנים וגדולי התורה: 
שכנא שור, ושאובס מאיר מליטין, הרבי משטפנשטי 
ועוד. לפי פקודת ראש העיר ההיטלראי צ. נ. איפרים, 
הרסו הלגיונרים ויתר הכנופיות ההיטלראיות את בית 
העלמין הזה. במשך 68 יום נהפך בית העלמין הזה 
ריכוז לבקר. אלפי אבני מצבות הוטענו על  למקום 
למצוא  שאין  הקודש  מחילול  במעשה  היה  עגלות. 

דוגמתו.
וכאן אני מוסר בקיצור נמרץ מפיו של פליט כמה 

מעשים על מעשה זה.

"פעולות" ראש העיר
בשנת 1943 ]ט"ז תמוז תש"ג[ מונה הנקלה איפרים על 
ידי המרשל אנטונסקו בכבודו ובעצמו לראש עירית 
יאסי. היה ידוע בשנאת ישראל שלו. השתדל להשפיע 
על אנטונסקו שיפרסם פקודת גירוש היהודים מיאסי. 
אבל דבר זה לא העיר לעשות אנטוסקו. כי בינתיים 
דרך  את  הגרמנים  של  "המנצחים"  הצבאות  החלו 
נסיגתם. אז קיבלה פעולתו האנטישמית של איפרים 
השיג  סוף  סוף  כביכול.  פרטית",  "יזמה  של  חותם 
בית  של  האבנים  גדר  את  לפרוץ  מהמרשל  רשיון 
הסתדרויות  של  באמצעותן  עשה  זה  דבר  העלמין. 
העסקנים  על  זעם  מלא  בהיותו  הרומניות.  הנוער 
בחלונות  בדפקם  במעשיו,  לו  שהפריעו  היהודים, 
הגבוהים - פקד להסיר לגמרי את הגדר. פעולת ההרס 
התחילה ביום השבת. עגלות לעשרות טעונות אבנים 

צילום הכתבה בעיתון המתאר את מאבק הפינוי של בית העלמין

בתפילת רבים באהל הציון הקדוש ביאס בעת מסע ההילולא

המצבה באהל הקדוש לאחר ששופצה על 
ידי מוסדות שטפנשט בשנת תשע"ז

מצבת הגבאי רבי וועלוועל שמצאה 
בתוככי בית העלמין ביאס
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ישראל.  שונאי  לגויים  כסף  אין  חנם  חולקו  מהגדר 
עגלות לעשרות נוצלו להקמת בנינים ציבוריים.

עשרים ושבעה אלף קברים
נהרגו וחוללו עשרים ושבעה אלף קברים והמצבות 
עליהם. הוציאו את עפר הקברים ושקדו שלא תשאר 
לבישוף  פנו  האבלים  היהודים  עצם.  אף  במקום 
הנוצרית  לדת  בהתאם  התרה,  האחרון  מולדביה. 
באיפרים ובידידיו. אבל איפרים ציפצף על האיום של 
ראש הדת ופרסם למחרת קול קורא מתאים לרוחו 
לאוכלוסיה הנוצרית. מועצת הרבנים הכריזה על יום 
אבל וניסתה להעביר את העצמות לבית עלמין חדש. 
ראש העיריה החל למכור לקהילה בכסף עובר לסוחר 
דרש  המצבות  אבני  כל  בעד  מצבות.  אבני  הרבה 
50 מליון ליי. אבל סכום זה היה עצום מדי בשביל 
המצבות  את  גבוהים  במחירים  קנו  ולכן  הקהילה. 
החשובות ביותר. פלוגות עבודה יהודיות שבלאו הכי 
היו מגוייסות על ידי השלטונות לעבודת כפיה, עסקו 
הופקדי  עבודתם  על  והמצבות.  העצמות  בהעברת 
להוציא  היה  מוכרח  יהודי  כל  רומניים.  ג'נדרמים 
במשך היום לכל הפחות חמישה מתים. באויר בית 
והלך, הדהדו שריקות  וחולל  הישן, שנהרס  העלמין 
של  גביהם  על  הרומניים  הג'נדרמים  של  השוטים 

היהודים העסוקים בעבודת כפיה זו.
ביום 19 יולי 1943 ]אב תש"ג[ נודע לד"ר אלכסנדר 
שפרן, הרב הראשי, על הנעשה ביאסי. הרב הראשי 
עשה כל מה שהיה ביכלתו כדי לחסל את חילול זה. 
ביום ט' באב, כשהרב עמד ללכת לבית הכנסת כדי 
לאמר איכה וקינות, נשמע צלצול הטלפון ומיד קולות 
יאסי  מיהודי  העדה  קרואי  בטלפון.  שהועברו  בכי 
בישרו לו. שהתחילו להרוס את הגדר. בכדי להרויח 
לדחות  העיריה  ראש  את  הראשי  הרב  ביקש  זמן, 
את הרס הגדר עד אחר ט' באב. כמו כן ניסה הרב 
הראשי להתקשר עם המיניסטרים המתאימים. אבל 
הדבר לא עלה בידו. למחרת ט' באב הלך הרב הראשי 
למיניסטר "לעניני הרומנזיציה" טיטו דראגוש ודרש 
ממנו להפסיק פעולת חילול זה. פנו גם לסגן מזכיר 
העיריה  ראש  נצטווה  ואז  סטריהאן,  פטרה  המדינה 
מטעם הממשלה להפסיק פעולת הרס זו. הרב הראשי 
שאל את האדון המיניסטר: היכן אנו חיים? האם אנו 
מוסיפים עדיין לחיות בחברה אנושית? האם חוקים 
מסויימים מוסיפים להכנע לחוקי המוסר? האם אינו 

חל עליכם פחד קללת האלוקים והאנושות?
כדאי לציין שבית העלמין נמצא מחוץ לעיר וההרס 
לא נעשה מטעמים של הרחבת תחום ישוב בני אדם.
את  אפרים  המשיך  המיניסטר,  פקודת  למרות  אך 
הפעם  לשלטונות,  שוב  פנה  הראשי  הרב  פעולתו. 
למיניסטר לעניני פנים סטריהאן, ואז הרשו ליהודים 
לגדור את בית העלמין בגדר עץ. ראש העיריה לא 
העיז להפריע. עברו ימים אחדים ושוב פקד להוציא 
בדלתות  דפיקות  ושוב  מהקברות.  המתים  כל  את 
את  להפסיק  פקודה  ניתנה  ובשנית  המיניסטרים. 
בית  בביטול  הסתיים  הדבר  אולם  והחילול  ההרס 
העלמין הישן דק"ק יאסי. ניצח ראש העיריה הצורר.

עוד תיאור על פינוי בית העלמין
מנחם  הרב  מתאר  החסידות",  "מעין  בספר  גם 
ביאס:  הישן  העלמין  בית  פינוי  גזירת  את  גוטמן 

)הבאנוהו בבאר בשדה גליון 359(

א.  הגדול  הצורר  העיר  ראש  גזר  תש"ה)?(  בשנת 
מצאו  ששם  הישן  הקברות  בית  את  לפנות  פריד 
וצדיקים, ובשעת פינוי עצמות  מנוחה מאות רבנים 

רבי  הרבנים  ואחי  הכותב  אני  הצדיקים,  הרבנים 
ישראל גוטמן ורבי פינחס גוטמן היו מנושאי ארונו 
והעברנו  משטפנשט  הראשון  הצדיק  קרובינו  של 
עצמותיו של אותו צדיק בבית החיים החדש בשכונת 
חדש  אהל  שטפנשט  חסידי  הקימו  ושם  פיקוראר 
יאסי  חסידי  על  מתפלל  שהיה  לזכרו  חדש  ו'ציון' 

בביקוריו בכל שנה.

)מעין החסידות ספר ל"א תשל"ז(

מבית  זצ"ל  רבינו  של  הקדוש  ציונו  פינוי  בענין 
העלמין בטאטאראש לבית העלמין החדש בפאקורר, 
ר' משה תהילים  שמענו עדות מענינת מפי הרה"ח 
של  ומגבאיו  ביתו  מבאי  שהיה  ממונסי,  שליט"א 
הרה"ק אדמו"ר מריבניץ זיע"א, )הבאנו עדותו בעבר 
באחד מגליוני 'באר בשדה' ולא מצאנו מקומו( ששמע 
של  רבה  שהיה  זצ"ל  אשכנזי  יואל  ר'  הרה"ג  מפי 
יאס בימים ההם, שבעת שחפרו את קברו של רבינו 
מצאו  לא  החדש,  העלמין  לבית  ולהעבירו  להוציאו 
את ארונו הקדוש של הצדיק משטפנשט, והתפלאו 
אחרי  ורק  עמוק,  יותר  לחפור  החליטו  ואז  מאוד, 
שחפרו כדי עומק ג' קברים! מצאו את הארון הקדוש 
עצמו  הטמין  הצדיק  כי  אז,  ואמרו  באדמה,  מוטמן 
עמוק, לבל יוכלו יד זרים לנגוע בו לרעה בניקל, ורק 
אחרי שהתאמצו וחפרו עמוק עמוק, מצאו את ארון 

וקבר הצדיק, ויהי לפלא.

יאס – כי שם 'ניתן לפעול 
ישועות בניקל'

אוהל ציונו הק' של רבינו היה במשך השנים מוקד 
נתפרסם  במיוחד  הטבע,  מדרך  למעלה  לישועות 
ממשיך  בנו  של  הנדירות  התבטאויותיו  בשל  קברו 
רבי אברהם  רבינו הצדיק  ה"ה  וממלא מקומו  דרכו 
מתתיהו משטפנשט אשר במשך כל שנות חייו ואף 
משך  אדמות,  עלי  חיותו  לחיי  האחרונה  השנה  עד 
מסעו  את  משטפנשט'  'הצדיק  עורך  היה  שנה   65
אביו  קבורת  עיר  ועד  שטפנשט  מעירו  המפורסם 
משטפנשט  הצדיק  היה  כסלו  בחודש  יאס,  העיר   -
נרות החנוכה,  ואף מדליק בה את  יאס  שובת בעיר 
הגדול  בצילו  אז  מסתופפים  היו  יהודים  המוני 
את  כי  ואמר  התבטא  משטפנשט  הצדיק  והקדוש. 
הקשים  הקויטלאך  הבקשות,  פתקי   - הפתקים 
אומר  היה  לפתירה  ניתנים  כבלתי  והמקרים שנראו 
לציון  הקויטלאך  אותם  את  שומר  הוא  כי  הצדיק 
אביו הקדוש בעיר יאס, כי שם 'ניתן לפעול ישועות 
בניקל'. בארכיון מוסדות שטפנשט נמצא גנוז אוצר 
'הקויטל' - פתק הבקשות בכתב יד קדשו של  נדיר 
בקשותיו  את  מפרט  הוא  בו  משטפנשט,  הצדיק 
כלל  כל  בתוככי  ולפדותו  ישראל  כלל  לישועת 
ישראל אמן, קויטל זה נמצא בתוככי האהל הקדוש 
ומן הסתם הצדיק הניחו לסגולה בציון אביו הרה"ק 

אדמו"ר הראשון משטפנשט זיע"א.
הרה"ק האדמו"ר מסקולען זצ"ל אף התבטא ואמר 
משטפנשט  הצדיק  של  קברו  כי  שנים,  כמה  לפני 
בעניני  להצליח  בפרט  לישועות,  מסוגל  הוא  ביאס 
בתי משפט וסיבוכים משפטיים וכלכליים, כפי שהיה 

מושיע בעיקר בחיי חיותו. 

באהל רבינו הצדיק משטפנשט 
פאקוראר  בשכונת  יחסית  החדש  העלמין  בית 
בעיר יאס משתרע על פני שטח עצום מימדים, ובו 
עשרות אהלי צדיקים, וקברות בודדים של גדולי רבני 
יאס לדורותיהם, כמו"כ מצויים במקום קברי אחים 
גדולים אשר מצבותיהם בנויות בצורת רכבות להזכיר 
את אותם ימים נמהרים וכאובים בהם נהרגו ונטבחו 
כ-24 אלף יהודי העיר יאס בפוגרום שפקד את העיר 

בשנת תש"א.
בכניסה לבית העלמין נמצא אהל הצדיק משטפנשט 
בנין רם ומתנשא שנבנה זה עתה )נחנך בשנת תשע"ז על 
ידי מוסדות שטפנשט בארה"ק( בשנים האחרונות לתפארת 

רבינו הק' משטפנשט.

האהל החדש שנבנה על ידי מוסדות שטפנשט בשנת תשע"ז

בסעודת ההילולא ברומניה, נואם הגה"צ רבי 
נתן לנדמן שליט"א רבה של חולון

שער הכניסה לבית העלמין החדש בשכונת פאקוראר

בחצר המשטרה, ה'קסטורה', לשם נאספו היהודים 
בטרם נשלחו לרכבות המוות, כיום המקום 

נהפך למוזיאון לתולדות השואה ביאס
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הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

בסעודת ההילולא אשתקד תשפ"ב בבית מדרשינו

אש קודש
אש  להבות  חוצבים  דברים  שמענו 
החשובים  הרבנים  אחי  תרי  מהני 

שליט"א לבית משפחת טוביאס.

ההילולא,  בעל  במשנת  כשמדברים 
כשמתבוננים באש הגדולה שבוערת 
בליבם של אותם שזכו להיות אצל 
החסידים שזכו להיות בל הצדיקים, 
לנו ללמוד מה היה משנת  יש  מזה 

בעל ההילולא.

שליט"א  הגאונים  הרבנים  ברשות 
של  המוסדות  בראשות  העומדים 

בית שטפנשט הרב סלומון ושאר משפיעי בית 
המדרש, נפרש מעט ממשנת בעל ההילולא.

גדול  באופן  היה  הצדיק  של  מדרשו  בבית 
הענין של 'תמים תהיה עם ה' אלקיך'.

הוא  שאביו  אחד  אצלי  היה  ימים  כמה  לפני 
זקן כבן מאה שנה, שהיה דר במדינה זו, והוא 
נטמן יחד עם זקני ז"ל בשנות ראינו רעה בעיר 
וב"ה  בבערשאד,  הגלות  בכל  והיה  באלטע, 
כבן  המלחמה  בשנות  שהיה  הזה,  שהיהודי 
בס"ד,  ימים  מאריך  עדיין  הוא  הרי  שנה,  ט"ו 
והוא מלא חיות, וסיפר לי היהודי שכבר זכה 
להשיא את כל צאצאיו, וזכה להקים משפחה 
בני  לכל  אסיפה  לערוך  עומד  והוא  חשובה, 
המשפחה בשבת התאחדות, ושאל מהו הדרך 
כיצד למסור לבני המשפחה את המסורת של 
החמימות, באופן של 'למען אשר יצוה את בניו 

ואת ביתו אחריו'.

ואמרתי לו, ברוך ה' שזכית לאב חשוב כל כך, 
שהוא כולו להב אש, ולא נס ליחה, ולמה לא 
הנני  גופא  הא  היהודי,  לי  אמר  ממנו,  ילמדו 
מבקש לשאול, כיצד למסור את האש הגדולה 
איך  רואים  אבי  שאצל  הבא,  לדור  אבי  של 
היין הרי הוא  שבכל שבת כשהוא מקדש על 
עושה הקידוש בדמעות שליש, ואין עובר אצלו 
אהבת עולם ללא דמעות שליש, וכיצד אפשר 

להעביר הענין לדורות הבאים.

אביך,  אצל  השבת  נראה  כיצד  אותו,  ושאלתי 
וענה לי, אצל אבי אין מתחיל העבודה בשבת, 
הוא  שאז  שישי  ליל  בכל  עוד  כן  לפני  אלא 
מדבר עם כל אחד מהבנים ואומר להם, רבותי, 
עכשיו הוא ליל שישי, וצריכים להזכיר "בזכות 
מפרוהביטש  שכנא  שלום  ר'  הרבי  הגרויסער 
בכל  נוהג  הוא  וכך  שבת",  ללעכטיגער  נזכה 
השנים, שהוא נזהר שלא יעבור עליו ליל שישי 
אחד שלא יזכיר את זכותו של הרה"ק ר' שלום 
שהוא זקינו של בעל ההילולא וכידוע שבעל 
ההילולא הרה"ק משטפנשט גילה ופרסם את 

להזכיר  הזו  הנפלאה  הסגולה  דבר 
כסגולה  מפראהבישט  זקינו  זכות 
ביום  מכן  ולאחר  השבת,  לשמחת 
בוקר  לפנות  משכים  הוא  שישי 
ומכין עצמו ומעביר הסדרה, ולומד 

ח"י פרקים משניות.

אמרתי ליהודי, כשאתה שואל כיצד 
זוכים לשבתות אלו שהם כולם להב 
אש, תשובתך בצדו, לשבתות הללו 
ס'שאקלט  הכנה,  בלא  זוכים  אין 
ודבר  פון הארבל,  ארויס  נישט  זיך 
ידי  על  בבנים,  להכניס  צריכים  זה 
מה שיפרשו את סדר היום של אבי 
המשפחה, וכזה ראה וקדש, על ידי 
כן זוכים ללהב אש, וכך היו חיים בכל הדורות.

שראו  ההילולא,  בעל  של  משנתו  זהו 
תמימות  מתוך  גדלו  שם  שהיהודים  איך 
זכו להכניס האש של  וכך  וערליכקייט נפלא, 
אמונת ה' וקדושת השבת ותורה ויראת שמים 

בצאצאיהם.

הנושא  זה  קדוש  נמצאים במקום  אנו  וכאשר 
שטפנטש,  לבית  הצדיקים  של  שמם  את 
לציונו  לרומניה  במשלחת  לצאת  ועומדים 
בתורה  המשתתפים  על  להתפלל  הקדוש 
ההילולא,  בעל  את  לזכור  ונאספים  ובתפילה 
בודאי שנזכה להמשיך דרכו הק', לחיות בלהב 
אש כמו שראינו אצל הרבנים הגאונים לבית 
זו היא אש קודש שמקורה  טוביאס, שכן אש 
צור  ונראה  שנתבונן  מה  ידי  ועל  בקודש, 
היניקה,  לנו  היה  מהיכן  שנראה  מחצבכם, 
ונמשיך את היניקה, נזכה כולנו לחיות, וזכות 
בעל ההילולא יגן עלינו שנזכה לכל ההשפעות 

טובות ולגאולה שלימה במהרה בימינו, אמן.

דרשת כ"ק אדמו"ר מזוטשקא שליט"א

כ"ק אדמו"ר מזוטשקא שליט"א בעת משא הקודש

הגה"צ רבי יואל טוביאס שליט"א אבד"ק 
הרה"ג אברהם יעקב סלמון שליט"אהגה"צ רבי יחיאל מיכל פרידמן שליט"א ראש הכוללשכון ו' בעת קריאת הקויטל
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אב"ד קדימה צורן בסעודת ההילולא קדישא בבית מדרשינו בשנת תשפ"ב
עטרת  מו"ר  הגדול  אחי  כבוד  ברשות 
ו'  שיכון  גאב"ד  ותפארתינו  ראשינו 
וברשות המחותן הגה"צ הרב  שליט"א, 
אחיעזר  נוה  גאב"ד  שליט"א  ווייס 
וברשות ראש הכולל הרה"ג יחיאל מיכל 
יעקב  אברהם  הרה"ג  וברשות  פרידמן 
הנאספים,  כל  וברשות  שליט"א  סלמון 

כולם בכלל הברכה.
בסעודת ההילולא היום יש חידוש גדול, 
מסכתות  הסעודה  בשעת  שמסיימים 
הדף  לימוד  בסדר  השנה  וראש  ביצה 

היומי.

ביאור השמירה ליעקב 
אבינו ע"י אבני המקום

בפרשת השבוע נאמר אלקך ויצא יעקב מבאר שבע 
וילך חרנה. ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ויקח 
מאבני המקום וישם מראשותיו וישכב במקום ההוא. 
כמין  עשאן  מראשותיו,  'וישם  רש"י  ופירש 
רעות,  חיות  מפני  שירא  לראשו  סביב  מרזב 
התחילו מריבות זו עם זו זאת אומרת עלי יניח 
מיד  יניח,  עלי  אומרת  וזאת  ראשו  את  צדיק 
עשאן הקב"ה אבן אחת וזהו שנאמר ויקח את 
האבן אשר שם מראשותיו', ויש להבין, שמאחר 
שירא מפני חיות רעות, מה יועיל ומה יתן לו 
האבנים אשר סביב לראשו, ומה עם שאר חלקי 
גופו, וכי שם אין לחיות רעות שליטה, ועוד יש 
להבין מה יועילו האבנים, וכי החיות רעות אין 

הולכות על אבנים.
אבל יעקב אבינו לקח את האבנים אשר הגינו 
בבוקר  יעקב  וישכם  יח(  )פסוק  שם  ונאמר  עליו, 
אותה  וישם  מראשותיו  שם  אשר  האבן  את  ויקח 
עוד  שם  ונאמר  ראשה,  על  שמן  ויצק  מצבה 
)פסוקים כ-כב( 'וידר יעקב נדר לאמר אם יהיה אלהים 
לי  ונתן  הולך  אנכי  אשר  הזה  בדרך  ושמרני  עמדי 
לחם לאכל ובגד ללבוש. ושבתי בשלום אל בית אבי 
והיה ה' לי לאלהים. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה 
אלקים,  לבית  יהיה  שהאבן  אלהים'.  בית  יהיה 
שהרי  להבין  ויש  השכינה,  להשראת  מקום 
האבן דומם הוא, וכיצד יהיה למקום להשראת 

השכינה.
בספה"ק 'תולדות יעקב יוסף' מבאר, ועל חלק 
חלק  ועל  ממורי",  "קבלתי  הביא  מהדברים 
מהדברים הביא "שמעתי ממורי", וקשה להשיג 
הדעת  במימי  לצלול  ניסינו  אבל  הק',  דבריו 
של התולדות הק', ואולי נצליח לדלות פנינה 
דברי  מביא  התולדות  הק',  מדבריו  מסוימת 
הגמרא בחגיגה )דף יד:( 'תנו רבנן ארבעה נכנסו 
בפרדס, ואלו הן, בן עזאי ובן זומא אחר ורבי 
ובמעשה  התורה  בסודות  שהתעמקו  עקיבא', 
וראה מה שהביא שם המהר"ל בשם  מרכבה, 

ספר היכלות דברים נשגבים.
עקיבא  רבי  להם  'אמר  בגמרא  שם  ואמרו 
אל  טהור,  שיש  אבני  אצל  מגיעין  כשאתם 
תאמרו מים מים, משום שנאמר דובר שקרים 
לא יכון לנגד עיני', ומבואר שיש בשמים איזה 
ענין שראו שיש בשמים מקום שהוא אבני שיש 
טהור, ופירש רש"י "מבהיק כמים צלולין", ולכן 
יזהרו שלא לומר עליו שהוא מים, אף שהוא 
נראה כמו מים, כי זהו דיבור של שקר, ונאמר 

דובר שקרים לא יכון לנגד עיני.
"ויקח  ומבאר התולדות הקדוש שמה שנאמר 
מאבני המקום", רצונו לומר, "אבני שיש טהור 
אבינו  שיעקב  מקום".  הנקרא  השי"ת  שבו 

התעלה אז עד מאד, עד למקום שנקרא אבני 
"וישם  האבנים  מאותם  ולקח  טהור,  שיש 
סביב  מרזב  כמין  מהן  ועשה  מראש"ותיו", 
לראשו, וכאשר שם אבנים אלו מסביב לראשו, 
הרעות,  החיות  בו  יגעו  שלא  בטוח  היה  אזי 
לפי  גופו,  חלקי  על  שמירה  לשום  צריך  ואין 

שהחיות רעות יתרחקו לגמרי ממנו.
ובזה יבואר מה שנאמר והאבן הזאת אשר שמתי 
מצבה יהיה בית אלהים'. שכן האבן הכוונה לאבני 

שיש טהור, ומשום כן היה זה לבית אלקים.
להתעלות  זוכים  כיצד  לדעת  לנו  שיש  אלא 

למדרגות נשגבות אלו.

ע"י מה שכלתה נפשו לקיים 
המצוה נעשה עמו נס

אנו עומדים עכשיו כשני שבועות קודם יומין 
חנוכה  'מאי  כא:(  )שבת  אמרו  בגמרא  דחנוכה, 
דתנו רבנן', מה היה הנס של חנוכה, ואמרו שם 
'בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון דלא 
למספד בהון ודלא להתענות בהון, שכשנכנסו 
שבהיכל,  השמנים  כל  טמאו  להיכל  יוונים 
וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום בדקו 
ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח 
אלא  בו  היה  ולא  גדול,  כהן  של  בחותמו 
להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו 
ועשאום  קבעום  אחרת  לשנה  ימים,  שמונה 
ימים טובים בהלל והודאה', והיה זה נס גדול.

שלמה  של  ים  לספר  בהקדמתו  המהרש"ל 
מסכת חולין מביא שפעם אחת בא לידי על ידי 
נר מצוה ותורה אור כאילו הראו לי מן השמים 
רקיע  ממלאכי  כח  ואמיץ  הורמנא  לי  ונתנו 
פתחו לי שערי אורה לומר עסוק בתורה ודון 
דינא אסור והיתר והורה הוראה הוי גבור כארי 
המהרש"ל  וסתם  ספר,  על  וכתוב  שבגבורה 
איזה רמז הראו מן השמים, וגילה הדבר בשם 
הגדולים לחיד"א במערכת סופרים בערכו של 
בלילה  לו  נעשה  "ונס  מו(:  אות  ש'  )מערכת  רבינו 
קטן  נר  אם  כי  להדליק  לו  היה  שלא  אחד 
שמעתתא  ומשכיה  לומד  והיה  שעה,  לשיעור 
עידן  נהוריה  משיך  יאיר  ונר"ו  שעות,  כמה 
ועידנין. והוא הדבר יטמון ברמ"ז בהקדמת ים 

של שלמה, שהראו לו מן השמים בנר מצוה".
ליל  באישון  ישב  המהרש"ל  הדברים,  ונפרש 
שהנר  איך  וראה  אחת,  בסוגיא  עוסק  והיה 
וכיצד  הסוגיא,  סיים  לא  ועדיין  לדעוך,  עומד 
קטן  ונר  מהשי"ת,  וביקש  תלמודו,  את  יסיים 
ולהקיף  ללמוד  שסיים  עד  לדלוק  המשיך  זה 
שמאחר  זה,  לנס  זכה  וכיצד  הסוגיא,  כל  את 
שהיה המהרש"ל כל כולו תורה, ולא היה שום 
דבר שהפסיק בינו לבין התורה, שהיה שקוע 
כל כולו בעצומה של סוגיא, ומשום כן כשהיה 
אצלו 'נכספה וכלתה נפשו' להבין הסוגיא על 

בוריה, ממילא נעשה לו הנס, והיה הדבר 
מוכרח, והסכימו עמו מן השמים שהנר 

ידלק וילך עד שיסיים את תלמודו.
כשמצאו  חנוכה,  בנס  היה  הזה  וכענין 
כשחפשו  שהנה  הטהור,  השמן  פך 
למה  שתמהו,  אנשים  היו  השמן  אחר 
מתאמצים כל כך, והלא אשתקד לא היה 
בית  לנו  יש  ועכשיו  המקדש,  בית  לנו 
המקדש ברוך ה', ולמה צריך להתאמץ 
להשיג שמן טהור, והלא טומאה הותרה 
בציבור, ואין זה דבר נורא, אבל מתתיהו 
כהן גדול לא הסתפק בדבר זה, כי הוא 
ביקש בדוקא שמן טהור, ואז מצאו פך אחד של 
שמן שראוי לדלוק יום א', אבל הוא היה צריך 
שהרגיש  ומאחר  ימים,  שמונה  שמן  להדליק 
לכך,  נפשו  וכלתה  הזה,  לדבר  מוכרח  שהוא 
ואזי נתנו לו מן השמים את הנס של הנרות, 

כדי שיוכל להדליק הנרות בטהרה.
אבינו  יעקב  אבינו,  יעקב  אצל  היה  זה  וענין 
לקח מאבני המקום, מאבי שיש טהור, וכדברי 
שידע  מה  ידי  על  לכך  וזכה  הק',  התולדות 
ונישאות,  רמות  למדרגות  לבא  מוכרח  שהוא 
ועל ידי מה שכלתה נפשו לכך, זכה למדרגות 
אלו, שכאשר האדם מרגיש שהוא מוכרח לדבר 
אבריו  רמ"ח  את  נפשו,  את  מוסר  והוא  זה, 
ושס"ה גידיו, ואין מה שיעכב על ידו, אזי מן 

השמים מסייעים בידו.
בסעודת  עכשיו  נמצאים  אנו  ורבותי,  מורי 
ההילולא של הרה"ק משטפנשט הראשון, זכרנו 
צעירים  כשהיינו  הימים,  אותם  מקדם,  ימים 
לימים, והיינו נאספים אז בקלויז שברח' חפץ 
בין  יושבים  היו  שם  שטיבל,  ברוז'ינער  חיים 
והולך,  פוחת  של  באופן  וחצי,  למנין  מנין 
שמדי שנה נתמעטו היושבים, ואז היו יושבים 
ומספרים ממעשיו הגדולים של הצדיק, מתוך 
ישועות  ממשיכים  היו  ובזה  וכיסופים,  ערגה 
טובות, בבחינת 'זכר רב טובך יביעו', שעל ידי 
זה  והרי  הצדיק,  שעל  הניסים  שמזכירים  מה 
אבל  חדשים,  ישועות  ונעשה  להביע  ממשיך 

המשתתפים היו בבחינת פוחת והולך.
ואז הגיע בן אחותי החשוב, הרב אברהם יעקב 
שיהיה  לפעול  התחיל  והוא  שליט"א,  סלמון 
מוסיף והולך, לא רק בכמות אלא גם באיכות, 
אנשים  והיו  לו,  שלעגו  אנשים  היו  ובתחילה 
ואדירי  אדירים  בכוחות  אבל  עליו,  שריחמו 
שטפנשט  שמוסדות  הדבר  על  נלחם  אדירים 
רואה  הנני  וכאשר  ויגדלו,  וישגשגו  יפרחו 
שיושבים ועורכים סיום לשני מסכתות, ולפני 
תקופה ביקרתי בבנין החדש של התלמוד תורה 
שטפנשט באלעד, ויש כאן כמה וכמה כוללים, 
ִיְׂשֶּגה  ְוַאֲחִריְתָך  ִמְצָער  ֵראִׁשיְתָך  ְוָהָיה  של  באופן 
מאד',  ל'ישגה  זכינו  לא  ועדיין  ז(,  ח,  )איוב  ְמֹאד 
עכשיו זה רק המצב הביניים, שאנו רואים את 
ריבוי המוסדות המרבים תורה בישראל, והכל 
שהוא  שכשם  הצדיק,  אותו  של  בזכותו  הוא 
משפיע ישועות, הרי הוא משפיע תורה וחסד 

בישראל.
עינינו  שיראו  לזמן  ומיחלים  מצפים  ואנו 
ְמֹאד,  ִיְׂשֶּגה  ְוַאֲחִריְתָך  כשיהיה  ליבנו  וישמח 
שם  יהיה  ולתפארת,  לשם  יפרחו  שהמוסדות 
אותו  של  שזכותו  ידינו,  על  מתקדש  שמים 
צדיק ישפיע שהתורה שלומדים בבית המדרש 
יראו  מעלה,  מעלה  יתעלה  שמו  על  שנקרא 

עינינו וישמח ליבנו ותגל נפשינו אמן ואמן.

דרשת הגה"צ הרב משה מרדכי טוביאס שליט"א

הגה"צ רבי משה מרדכי טוביאס שליט"א אב"ד קדימה צורן
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אב"ד נוה אחיעזר בסעודת ההילולא תשפ"ב בבית מדרשינו
הישועה הקטנה עד 

הישועה הגדולה
להרה"ק  הגיע  שיהודי  מספרים 
מברדיטשוב  לוי  הקדושת 
בית  לו  שיש  לחיו  על  ודמעתו 
נכנסה  ב"ה  ובתו  ה'  ברכת  מלא 
אין  לרש  אבל  אירוסין,  בקשרי 
ואמר  לכלכלם,  יוכל  וכיצד  כל, 
לו הרה"ק שיקנה כרטיס הגרלה 
הממשלה,  של  הגדול  הפיס  של 
כיצד  הרה"ק,  את  היהודי  ושאל 
אתפרנס עד לזמן ההגרלה, שהיה 
עד  חדשים  כמה  להמתין  צריך 
הרה"ק  וברכו  הגורל,  שיהיה 

שהשי"ת יעזור.
הגדולה  לעיר  נסע  היהודי  ואכן 
וקנה את הכרטיס, ובדרכו לביתו 

הדרך,  על  שעמד  בקרעטשמע  לישון  נכנס 
והתברר שהגיע  אותו,  העירו  הלילה  ובאמצע 
איזה פריץ לקרעטשמע לישון, וגם הפריץ קנה 
הסמוך  שבחדר  הפריץ  וחלם  הגרלה,  כרטיס 
שעומד  הגרלה  כרטיס  לו  שיש  יהודי  יושן 
לעלות בגורל, וניגש אליו הפריץ ודרש ממנו 
שיתחלפו בכרטיסים, אבל היהודי כמובן סירב, 
שהרי היה לו את ההבטחה מהרבי שהכרטיס 
את  הפריץ  ועשה  בגורל,  שיעלה  שיקנה 
לו הפריץ, תראה שאיני  ואמר  החילופין בכח 
אכזר גדול כל כך, ובינתיים תקח לך אלף רובל 
שיעלה  הכרטיס  את  ממנו  שלקח  על  כפיצוי 
להלחם  הכוחות  לו  היו  לא  היהודי  בגורל, 
בפריץ, ושב לביתו עם האלף רובל ושילם את 

חובותיו והתחיל בהכנות לחתונה.
הכרטיס  בגורל  עלה  הגורל  יום  הגיע  וכאשר 
שקנה הפריץ ונתנו ליהודי בעל כרחו, ונתעשר 

עד מאד.
ונסע היהודי לרבי לספר על הישועה, ואמר לו 
הרבי שזה הכוונה במה שנאמר בפסוק שהוזכר 
"כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי וגו'", שעד 

הישועה הגדולה זכה לעוד ישועה.

רושם כשהצדיק בעיר
בתחילת הפרשה נאמר )בראשית כח, י( ויצא יעקב 
היה  'לא  רש"י,  ופירש  חרנה,  וילך  שבע  מבאר 
ולמה  חרנה,  יעקב  וילך  אלא  לכתוב  צריך 
מן  צדיק  שיציאת  מגיד  אלא  יציאתו,  הזכיר 
בעיר  שהצדיק  שבזמן  רושם,  עושה  המקום 
הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה, יצא משם פנה 
הודה פנה זיוה פנה הדרה', ויש להבין מה הם 

שלש הלשונות הללו, הודה, זיוה, והדרה.
ומדקדק בספה"ק מאור ושמש, שפירוש רש"י 
זה תמוה, מה זה השלשה לשונות, הודה, זיוה, 
הדרה, שכולם פירושם לשון יופי, ולמה הביא 
ומבאר המאור  יופי,  שלשה לשונות על לשון 
ושמש, דהנה העבודת של הצדיק בעירו הוא 
שיתגלה עבודת אלקותו יתברך שמו בשלימות 
יש  שלעולם  ידוע  זה  אבל  ובתמים,  באמת 
כי  שמו,  יתברך  בעבודתו  לצדיק  התנגדות 
כבוד שמים  מניח שיגלה  אינו  הסטרא אחרא 
בפרהסיא על ידי מעשה הצדיקים, כי יתבטל 
הבחירה, על כן יש התנגדות גדול על הצדיקים 
ועיקר עבודתם כדי לנצח לסטרא  האמיתיים, 
להודות  המתנגדים  מוכרחים  כן  ועל  אחרא, 

לצדיק שעבודתו היא אמת ויציב.
וזה פירוש בזמן שצדיק בעיר הוא הודה, רצה 
לומר שמוכרחים כל השונאים להודות לצדיק 

האמת  דרך  וזהו  ויציב,  אמת  היא  שעבודתו 
לבורא ברוך הוא כמו שצדיק עושה, וכשיצא 
משם אין להם למי להודות. ופירוש הוא זיוה, 
כי כל זמן שצדיק בעיר נותן חיות לכל בני עיר 
ומעורר חיותם לעבוד לה' לבדו, וזהו זיוה, כי 
הדרה,  והוא  לאילנא.  זיוי  כמו  חיות  היא  זיו 
רצה לומר כל זמן שצדיק בעיר על ידי עבודתו 
לשון  הדרה,  והוא  לתשובה.  אדם  בני  מעורר 
וכשיצא  העבר.  על  בתשובה  שחוזר  בי,  הדרי 
הצדיק מן העיר אין מי שיעורר לבות בני אדם 

בתשובה וזהו פנה הדרה.

כח החכם לפעול ישועות אף 
כשהוא סבור שאינו חכם

להילולת  סמוך  עכשיו  עומדים  אנו  והנה 
הייטב  בזה, הרה"ק  ענין אחד  ונפרש  הצדיק, 
לב בספרו רב טוב מבאר שהנה בגמרא אמרו 
)ב"ב קטז.( 'כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל 
הרמ"א  פסק  וכן  רחמים',  עליו  ויבקש  חכם 
)יו"ד סי' שלה ס"י( 'יש אומרים שמי שיש לו חולה 
עליו  שיבקש  שבעיר  חכם  אצל  ילך  בביתו, 
רחמים' ויש להבין מהו הענין במה שילך אצל 
חכם, עוד יש להבין מה שהביא הרמ"א ענין זה 
רק בשם יש אומרים, והלא בגמרא אין חולקים 
ועוד דקדק, שבגמרא אמרו הלשון  על הדבר, 
וכתב  לשונו  שינה  והרמ"א  חכם',  אצל  ילך 

"ילך אצל חכם שבעיר", ויש להבין הענין.
משה  הישמח  דברי  פי  על  לב  הייטב  ומבאר 
)פרשת שופטים( שאמר לבאר מה שנאמר בקהלת 
)י, ד( 'אם רוח המושל תעלה עליך מקומך אל 
בשעת  רבינו  למשה  אמר  ית"ש  שהנה  תנח', 
ודרשו  י(,  לב,  )שמות  לי'  הניחה  'ועתה  העגל 
)שמו"ר  מניחך'  איני  לומר  פתח  לו  'פתח  חז"ל 
המושל  רוח  'אם  הפסוק  כוונת  וזהו  ט'(.  פמ"ב 
דהיינו  'מקומך'  זה,  בגדר  עליך' שאתה  יעלה 
ית"ש מקום  ית"ש שהוא מקומך, כמו שנקרא 
שהוא מקומו של עולם, 'אל תנח' לגזור גזירה 
רעה על ישראל ח"ו, כי זה שהצדיק לא יניח 
אותו כביכול הוא מרפא יניח, כלומר יעזוב אף 
חטאים גדולים, דהרי אף בעגל הועיל זה, והוא 

נכון מאד.
ומבאר שזהו מה שאמרו בגמרא )תענית יט.( אצל 
הגדול  בשמך  אני  'נשבע  שאמר  המעגל  חוני 
שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך', שיש שני 
מיני צדיקים, יש צדיק שהוא יודע שהוא צדיק, 
צדיק,  שהוא  יודע  אינו  שהוא  צדיק  יש  אבל 
אבל למעשה כשבאים אליו בני ישראל לבקש 
ממנו שיבקש עבורם רחמים, אזי אין לו ברירה 
והוא מתפלל עליהם, ונמצא שהוא חושב שמה 

שבאים אליו אין זה משום שיש 
לומר  או  לי',  'הניחה  הכח  לו 
כחוני המעגל 'איני זז מכאן', ועל 
אם  שגם  המלך,  שלמה  אמר  זה 
שהוא  עליך,  תעלה  המושל  רוח 
צדיק  להיות  ראוי  שאינו  יודע 
בחרו  ישראל  בני  ואעפ"כ  ורבי, 
בו 'מקומך' זה השי"ת, 'אל תנח', 
הוא  אם  שאף  בתפילה,  ויפציר 
צדיק,  להיות  ראוי  שאינו  סבור 
אעפ"כ מקומך אל תנח ותתפלל 

בחוזק עבור בני ישראל.
ובזה מבאר הייטב לב הלשון 'ילך 
שמי  החכם,  ומיהו  חכם',  אצל 
שגם החכם יודע שהוא ראוי לכך, 
ועל זה מוסיף הרמ"א 'יש אומרים 
ילך  בביתו,  חולה  לו  שיש  שמי 
עליו  שיבקש  שבעיר  חכם  אצל 
רחמים', היינו שגם אם הא סבור שאינו ראוי 
לאותה איצטלא, מאחר שאנשי העיר אומרים 
שהוא חכם, עליו להתפלל על בני העיר ויהיה 

לו הכח לפעול ישועות.
צדיק  יציאת  של  הענין  לבאר  יש  זה  פי  ועל 
'ויפגע  בפסוק  ונאמר  רושם,  עושה  העיר  מן 
במקום', שכן כל זמן שהיה יעקב אבינו בבאר 
שבע, ידעו הכל שהוא הצדיק, והיו באים אליו 
שגם  נאמר  זה  ועל  העיר,  בני  על  שיתפלל 
כשיצא מבאר שבע והגיע למקום שאין מכירין 
אותה, אעפ"כ 'ויפגע במקום', שמשיך להתפלל 

על הכלל, משום הענין של 'מקומך אל תנח'.

כיום בא השמש בצהרים
הנה אנו עומדים עכשיו בסעודת הילולא של 
הרה"ק ר' מנחם נחום משטפנשט זי"ע, ובעת 
הסתלקותו של בנו הרה"ק ר' אברהם מתתיהו 
שמריהו  נחום  ר'  הגדול  הגאון  לאור  הוציא 
שלם  קונטרס  ו'הוש'  'דראבאן'  אב"ד  שכטר 
להספד את הרה"ק, בשם עניית אמן, ומן הראוי 

לחזור כמה ענינים ממה שהביא שם.
בעת  שאמר  מה  שם  הביא  הדברים  בתוך 
בגמרא  אמר,  וכך  המהרש"ם,  את  שהספיד 
)מו"ק כה:( אמרו 'כי נח נפשיה דרבי יוחנן פתח 
עליה רבי יצחק בן אלעזר קשה היום לישראל 
ביום  והיה  דכתיב  בצהרים,  השמש  בא  כיום 
ההוא והבאתי השמש בצהרים, ואמר רבי יוחנן 
ויש להבין למה הזכירו  יומו של יאשיהו',  זה 
שכאשר  שם  ומביא  יאשיהו,  של  יומו  בדוקא 
הספיד הגה"ק ר' שלמה קלוגר את הרה"ק ר' 
מאיר מפרעמישלאן אמר, שהנה כשנפטר צדיק 
וגאון, ויש לו ממלא מקום, הרי זה דומה לשמש 
שוקעת  השמש  שכאשר  בעונתה,  ששקעה 
במקום אחד בעולם, היא חוזרת וזורחת בשעה 
ולא  צדיק  כשנפטר  אבל  אחר,  במקום  זו 
דומה  זה  אין  העולם,  על  לו  בדומה  השאיר 
לשקיעת השמש בזמנה, אלא הרי זה ענין של 
בא השמש בצהרים, והיינו כשיש ליקוי חמה, 
שאז כשהשמש מתכסה במקום זה, אינה זורחת 

במקום אחר.
וכאשר הספיד האי ספדנא את ר' יוחנן ביקש 
לפרש מה איבדנו עם פטירתו של רבי יוחנן, 
אין זה שקיעה שהצדיק איננו ויש צדיק אחר 
במקומו, אלא הרי זה כליקוי חמה, שאין עכשיו 

זריחת השמש בשום מקום.
ביום  והיה  'דכתיב  שאמרו  במה  הכוונה  וזה 
ההוא והבאתי השמש בצהרים, ואמר רבי יוחנן 
זה יומו של יאשיהו', כי על יאשיהו נאמר )מלכים 

דרשת הגה"צ ר' יצחק ישעיה ווייס שליט"א

הגה"צ רבי יצחק ישעיה ויס שליט"א אב"ד נוה אחיעזר ב"ב
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ב כג, כה( 'וכמוהו לא היה לפניו מלך אשר שב 

אל ה' בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאדו ככל 
וכאשר  כמוהו',  קם  לא  ואחריו  משה  תורת 

נסתלק אמרו עלי שבא השמש בצהריים.
והנה השמש יש לו שני שמות, יש שמש ויש 
בשם  שם  ומביא  ביניהם,  ההבדל  ומהו  חמה, 
בשעת  אומרים  חמה  שהשם  המחקר  חכמי 
אי  שאז  מאד,  עד  זורחת  כשהשמש  הבוקר, 
וגם  שורפת,  שהיא  מהשמש,  להנות  אפשר 
אז  בצהריים  אבל  לאורה,  נהנים  אין  בלילה 
שהשמש  הזמן  הוא  ואז  מהחמה,  הכל  נהנים 
מגדלת את הפירות ומביא טובה לעולם, וזה 
וזה  בכנפיה',  ומרפא  צדקה  'שמש  הכוונה 
שלקחו  בצהרים',  השמש  בא  'כיום  הכוונה 
את השמש בזמן שיש תועלת לעולם מהשמש, 
זה  הרי  זה  בזמן  השמש  את  לוקחים  וכאשר 

קשה עד מאד.
טז:(  )ב"ב  אמרו  בגמרא  שהנה  עוד,  ומפרש 
היתה  טובה  אבן  אומר  יוחי  בן  שמעון  'רבי 
תלויה בצוארו של אברהם אבינו שכל חולה 
שנפטר  ובשעה  מתרפא,  מיד  אותו  הרואה 
אברהם אבינו מן העולם תלאה הקדוש ברוך 
במה  הכוונה  שזה  ומבאר  חמה',  בגלגל  הוא 
שאמרו 'כיום בא השמש בצהרים', וזה הכוונה 
דומה  שהוא  הצדיק  מאתנו  נסתלק  שעכשיו 
לאבן טובה, וזכו לתועלת גדולה ממנו, ועכשיו 
הוא נמצא בגלגל חמה, באופן ששוב אי אפשר 

להנות לאורו.
הרה"ק  על  ההספד  בקונטרס  מאריך  זה  ועל 
משטפנשט 'עניית אמן', שהרה"ק היה בבחינת 
ברחמים,  עליה  ולדרים  לארץ  שהאיר  צדיק 
בצהרים',  השמש  בא  'כיום  הוא  ועכשיו 

והפסדנו את מפעלותיו.

מעלת סעודת הילולא
ועכשיו אנו זוכים לישב בסעודת הילולא לזכרו 
בסעודת  יושבים  שכאשר  וידוע  הצדיק,  של 
הילולא של הצדיק מתעורר זכותו של הצדיק, 
ואחד  אחד  כל  על  משפיע  ממרומים  והצדיק 
שהיה  חיותו,  בחיי  שהשפיע  כמו  ישועות 
ועכשיו  גדולות,  נפלאות  לעושה  מפורסם 
באמונה  ומתחזקים  הצדיק  לכבוד  שנאספים 
ובעבודת ה', אזי מתעורר זכותו והוא משפיע 

עלינו שפע טוב.
מלוה  בסעודת  עכשיו  מסבים  שאנו  ומאחר 
ויש ענין לספר סיפורי צדיקים, נספר  מלכה, 
ידוע כל  ענין אחד על הרה"ק מרוז'ין, שאינו 
זקני  הוא  זה  מעשה  של  והמקור  לציבור,  כך 
ז"ל הרב של נוה אחיעזר, שהנה זקני היה יליד 
המהפיכה  היתה  ובילדותו  מונקאטש,  העיר 
הקומונסיטית ברוסיא, ואז ברחו הרבה יהודים 
והונגריה  צ'כיה  למדינות  לאירופה,  מרוסיא 
אחד  הגיע  מונקאטש  ולעיר  מדינות,  ועוד 
ולמד אצלו  ונעשה שם מלמד,  רוז'ין,  מחסידי 
מחסידי  אחד  גם  למד  יחד  ועמו  ז"ל  זקני 
ויז'ניץ, שלא היה אז תלמוד תורה, אלא למדו 
אצל מלמדים, ויום אחד סיפר המלמד מעשה 
מחסידי  היה  שהילד  לפי  הצמח,  הרה"ק  על 

ויז'ניץ, והוא אמר שזהו סיפור שאינו ידוע.
וכך סיפר: הנה הרה"ק הצמח צדיק היה חתנו 
בין  גדול  הבדל  והיה  מרוז'ין,  הסב"ק  של 
נוסח התפילות בבית קאסוב לנוסח התפילות 
הצדיקים  היו  מרוז'ין, שבקאסוב  הרה"ק  אצל 
מתפללים  והיו  התיבה,  לפני  יורדים  בעצמם 
התלהבות,  מתוך  בעבודה  הארי  שאגת  בקול 
לפני  ירד  שלא  רק  לא  מרוז'ין  הרה"ק  ואילו 

בשעת  כלל  אותו  ראו  שלא  אלא  התיבה, 
התפילה, שהיה ספון בחדרו הק'.

חמיו,  בבית  ישב  הצמח  של  נישואיו  לאחר 
וכשהגיעו קודם הימים נוראים חשב כיצד יוכל 
ובפרט שכאן  אביו,  אצל  התפילות  על  לוותר 
אינו שומע את קולו בקודש של הצדיק כי אם 
בימי  כן  ומשום  תפילה,  הבעל  של  קולו  את 

חודש אב רצה לכתוב באגרת לאביו הק' שהוא 
ויום  השנה  ראש  בימי  אצלו  להיות  מתעתד 
הק', אבל אביו השיב לו בתשובה, לפני ששלח 
לו המכתב, בני יקירי, בימים הק' תשהה בבית 

חמיך הק'.
עמדו  הציבור  כל  השנה,  ראש  יום  כשהגיע 
סדיגורה,  שבעיר  הרה"ק  של  הק'  בקלויז 
ושפכו ליבם בתפילה, כשלפני התיבה יורד חזן 
מפורסם, ואילו את הרבי ראו רק כשיצא בשעה 
שיצא לקריאת התורה, אבל הצמח היה קשה 
שלא  תפילה  הבעל  מפי  התפילה  לשמוע  לו 
מפי הצדיק, עד שגמר בדעתו, יהיה מה שיהיה, 
ולקראת יום הק' יסע לאביו, וכדי לקבל רשות 
מאביו שלח מברק לאביו, אבל תיכף השיב לו 
ליום  גם  במקומו  שישאר  השם,  למען  אביו, 
הק', וכן עשה, וגם ביום הק' היה קשה לו עד 
מאד נוסח ואופן התפילה, ואז חשב שלקראת 
סוכות יסע לבית אביו, וגמר בדעתו שאף לא 
ישאל על הדבר, אבל אז בא מברק מאביו הק' 
שישאר גם לסוכות אצל חמיו, אבל הוא גמר 
תורה  ושמחת  עצרת  שמיני  שלקראת  בדעתו 
יסע לבית אביו, אבל שוב ברגע שעמד לצאת 
מביתו, הגיע אליו מברק מאביו, הזהר והשמר, 
שישאר ביום שמיני עצרת ושמחת תורה בבית 

חמיו.
כשהגיע יום שמחת תורה, והסדר אצל הרה"ק 
מרוז'ין היה שבשעת ההקפות באו עולם גדול, 
ולפני  ההקפות,  את  עשו  ובניו  הרה"ק  ורק 
הרה"ק הלך הבעל תפילה שאמר את הפסוקים 
לפני  ופניו  הלך  תפילה  והבעל  ההקפות,  של 
הרה"ק, וכך עשו את ההקפות, כשבכל הקפה 
מסובבים הרה"ק ובניו את הבימה פעם אחת, 
קשה  היה  זה  דבר  ההקפות,  נסתיימו  ובזה 
ל"צמח" עד מאד, שבכל שנה אצל אביו היה 
היה  וכאן  שעות,  כמה  של  לריקודים  רגיל 
כשהפוסקים  דקות,  כמה  במשך  ההקפות  כל 

נשמעים מפיו של החזן בלבד.
בסיום ההקפות נכנס הרה"ק לחדרו הק', וכל 
בבית  נשאר  והצמח  לביתם,  יצאו  הציבור 
המדרש, וכעבור כמה דקות ניגש אליו השמש 
ואמר לו שהסב"ק שלח לקרא לו, והנה ברוז'ין 
חדר  היה  לקלויז  וסמוך  נפלאה,  מלכות  היה 
מבחוץ  רק  ידית  היה  החדר  ובדלת  הרה"ק, 
ולא מבפנים, והשמש כבר ידע אימתי מבקש 
הדלת,  את  פותח  היה  והשמש  לצאת,  הרבי 
לו,  לקרא  שלח  שהרה"ק  השמש  לו  וכשאמר 
הלך עמו השמש על לדלת ופתח לו את הדלת, 
שעל  איך  ראה  כשנכנס  פנימה,  נכנס  והוא 
עומד  והרה"ק  האר"י,  סידור  פתוח  השולחן 
ואז  הטלית,  עם  מכוסות  ופניו  השולחן  אצל 
אתה  של  ההקפות  פסוקי  את  לומר  התחיל 
א'  הקפה  לעשות  התחיל  וכשסיים  הראת, 
והקפה ב', וכשראה את הדבר חשב שקראו לו 
בטעות, ומשום כן ביקש לצאת, אבל לא היה 
ידית,  ללא  היתה  שייך שיצא, מאחר שהדלת 
והרה"ק עשה שבע  הדלת,  אצל  לו  עמד  וכך 
הקפות, עם ריקודים נפלאים. וכשסיים הרה"ק 
את ההקפות הרים את טליתו מעל פניו ופנה 
ל"צמח" ואמר לו, נו, וכי היו לך הקפות, ומיד 

פתח השמש את הדלת והוציאו החוצה.
שעשה  ההקפות  את  וראה  הצמח  הבין  ואז 

הרה"ק, אלא שבחוץ לא עשה הקפות אלו.
וזקני סיפר עובדא זו לאמרי חיים.

זוהי העבודה של הצדיקים הללו מבית רוז'ין 
בהצנע לכת, זכות כל הצדיקים יגן עלינו ועל 

כל ישראל, אמן.

סגולת שלום 

הצדיק  מורי  מפי  ששמעתי  וכמו  הדברים. 
]מפראהבישט[  שלום  הר'  והטהור  הקדוש 
והקדוש  הגדול  המגיד  הרב  זקינו  בשם  נ"ע, 
יקח  כאשר  להיות  שיוכל  נ"ע,  ]ממעזריטש[ 
במקום  ויניח  אחד  ממקום  חפץ  איזה  האדם 
בו  לדבקה  ישרה  כוונה  בזה  לו  ויש  אחר, 
יתברך, אזי יש להקדוש ברוך הוא תענוג גדול 
מזה כמו מעסק התורה ותפלה, וממשיך בזה 

חסדים ורחמים בעולם.
וענין מחצית השקל יש בכל הדברים, ומבשרי 
אחזה אלוה היה באדם יש יצר טוב ויצר הרע, 
ונפש  שבאדם  אלקות  נפש  בחינת  והמה 
מחצית  בו  יש  מהם  אחד  ובכל  הבהמיות, 
שאינו בשלימות וצריך האדם להשלימו, הנה 
הבהמית  נפש  מצד  אשר  הגופניות  בתאוות 
בודאי היצר הרע מתגבר על האדם להטריד 
מוחו ולבו בהם, ולהפילו בתאוות רעות רח"ל 
לשבר  האדם  וצריך  לה'.  להעלותם  שלא 

הלזה  המחצית  בחינת  גם  להיות  תאוותיו 
בזה  וגורם  לטוב,  להפכו  הרע  ליצר  השייך 
הדברים  כל  ומעלה  להשי׳׳ת,  גדול  תענוג 
בבחינת  וכמו״כ  קדוש.  למקום  הגופניים 
נפש  שהוא  טוב  היצר  מצד  השקל  מחצית 
סלקא,  דלגבוה  ותפלה  תורה  כמו  אלקות 
דיליה,  כת  וכל  ליצה״ר  כלל  שייכים  ואינם 
לשקול  האדם  צריך  בזאת  גם  זה  כל  עם 
כמו  היצה״ר,  אחיזת  בו  יהיה  שלא  בדעתו 
גדלות  לו  ויש  מתפלל  או  תורה  שלומד  מי 
בזה  אין  ואזי  ומתפאר בלימודו,  וגבהות הלב 
אני  אין  כי  הוא,  ברוך  רוח להבורא  נחת  שום 
והוא יכולים לדור, ואדרבא מקלקל בזה יותר 
רח"ל, כיון שהחיות אלקות אין בקרבו הרי כל 
בכמה  שנטמא  להיות  ויוכל  ח"ו,  לריק  יגיעו 
טומאות חמורות ולא נודע לו כלל, כי מוחזק 
תורה  לא  בו  אין  ובאמת  כשר,  לאיש  בעיניו 
ולא תפלה ולא מעשים טובים. כך הוא דרכו 

מיני  בכל  האדם  על  להערים  הרע  היצר  של 
ערמה ולהחליק אליו בעיניו למצוא עוונו עד 
כל  לשקול  צריך  כן  על  ח"ו.  ברשתו  שנלכד 
באופן  עבודתו  פרטי  כל  להיות  בדעתו  דבר 
אשר יעשה אותם וחי בהם מהחיים הרוחניים 
היצר  ברשת  ילכד  שלא  ב״ה,  החיים  מחי 
הרע וכל כת דיליה. וכשאדם מתנהג כל ימיו 
החסרונות  כל  משלים  הוא  אזי  טובה,  בדרך 
ב״ה,  הוי׳׳ה  אותיות  ד׳  בכל  שלימות  וגורם 
אשר בסיבת החטאים ועונות של התחתונים 
נעשה פירוד ח״ו ביניהם, והיחוד וחבור של ד' 
אותיות הוי״ה נקרא שקל שלם, כי השם הוי״ה 
מספרו כ״ו ועם הד' אותיות גימטריא ל', והד׳ 
ועשר  מדות  מעשר  כלול  אחד  כל  אותיות 
גימטרי׳  ת"ל  הרי  ת.  גימטרי'  מעשר  כלול 

שקל שלם. עכל"ק, ועיי"ש עוד. עכ"ל.

מוסדות שטפנשט בארה"ק
ברכת מזל טוב נשגר בזאת 

למכובדנו הנעלים

הג"ר יעקב יוסף כהן שליט"א
 דומ"צ דבית מדרשינו

ולאביו הרה"ג ישראל כהן שליט"א

ולזקינו הרה"צ נפתלי כהן שליט"א
יו"ר 'ועד חסידי שטפנשט' בארה"ק  

לרגל השמחה השרויה במעונם 
באירוסי הבן הנכד החשוב החתן המופלג 

כמר אברהם מתתיהו שליט"א
עב"ג תחי' בת הרה"ג 

ר' יוסף הערש העניג שליט"א
בן הרה"ג ר' אהרן העניג שליט"א אב"י בלונדון הבירה

ונכד מורינו הגה"צ רבי יעקב העניג זצ"ל
הרב הראשון דבית מדרשינו שטפנשט בבני ברק

במזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

המברכים
רבנן ותלמידיהון * מתפללי בית המדרש

 * ההנהלה

מוסדות שטפנשט בארה"ק

ברכת מזל טוב 
חמה ולבבית נשגר בזאת

לכבוד הרה"ח משה לוי שליט"א
ראש הקהל דקהל שטפנשט
לרגל אירוסי בנו 
הבה"ח יצחק לוי שליט"א
במזל טוב ובשעה טובה ומצלחת

הדומ"צ הגאון רבי יעקב יוסף כהן שליט"א

הרה"ג משה בן כליפא שליט"א בסיום 
המסכתות בעת סעודת ההילולא
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שלישי - חמישי
 י״ב-י״ד כסלו 

₪

ממריאים לחויה רוחנית בלתי נשכחת 

הצדיק הראשון משטפנשט זיעוכי"א
אל ציונו הקדוש של מחולל הפלאות

אצלי 
פועלים
ישועות

בניקל 

הצדיק הבטיח! ימי מסע מרגשים וסוחפים על ציוני קדשם של גדולי וצדיקי הדורות
השתטחות מרכזית ביום ההילולא י"ד כסליו תשפ"ג

ותפילה ראשונה בקברי הצדיקים שנחשפו לאחרונה במולדובה 
משמח הלבבות הרב 

שמעון 
פרץ

רב קהל שטפנשט 
הרה"ג אברהם יעקב

סלמון
שליט"א 

המשפיע הרב

מנחם
וייסשליט"א

עמוד התפילה
 הגה"צ ר' נתן

לנדמן
 שליט"א ראב"ד חולון

בהשתתפות

6-8.126-11.12

רומניה מולדובה
שלישי - ראשון

 י״ב-י״ז כסלו 

מסלול מלא

3.999₪

03-579-03-03

מסלול 
הישועות

2 לילות
מסלול 

רב להושיע
5 לילות

רומניה<יאס<מולדובה<ראשקוב  

 ארוחות
עשירות

 מלונות
יוקרה

 ליווי
 ואבטחה

 אוטובוסים
מפוארים

שלישי -רביעי
 י״ב-י״ג כסלו 

6-7.12

רומניה יאס

1.499₪

מסלול 
ישועה מהירה 

לילה אחד 

ה
מ
צ
עו

ה מ ש ר ה ו ם  י ט ר פ gmail.com@6190303ל
המחירים עד לר"ח כסליו תשפ"ג לאחר התאריך הנ"ל המחיר יהיה כפוף לזמינות הכרטיסים.

פרוספקט מפורט ישלח לכל דורש 

חולל הפלאות הצדיק הראשון משטפנשט
לת מ

ילו
גל ה

לר

י"ד כסליו תשפ"ג 

רומניה 

מולדובה

 מסע רומניה – מולדובה
לגעת בהסטוריה

לפסוע בשבילי הישועה באותם הדרכים שנהרו אלפים, ונושעו.

והרשמה ם  gmail.com@6190303לפרטי
פרוספקט מפורט ישלח לכל דורש 

03-579-03-03

ה
מ
צ
עו
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חולל הפלאות הצדיק הראשון משטפנשט
לת מ

ילו
גל ה

לר

י"ד כסליו תשפ"ג 

רומניה 

מולדובה

 מסע רומניה – מולדובה
לגעת בהסטוריה

לפסוע בשבילי הישועה באותם הדרכים שנהרו אלפים, ונושעו.

והרשמה ם  gmail.com@6190303לפרטי
פרוספקט מפורט ישלח לכל דורש 

03-579-03-03

ה
מ
צ
עו
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