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בהקדמת המוציא לאור (הרה''ח ר''ש פומרנץ ז''ל) לספר מאמר מרדכי הוצאת ארץ ישראל, כותב: תורת רבינו בנויה 
על שלושה יסודות, א' תקון ששת מידות שבאדם שהן, אהבה, יראה, תפארת, וכו' להעלותן לשורשן ולמקורן, ובעיקר 
תיקון מדת ה''יסוד''' הכלולה כידוע מכל המידות. ב' איחודן של אותיות שם הויה. ג' פיתוח מידת הענווה והשפלות, 
ולהתרחק תכלית הריחוק ממדת הגאוה המגונה, המעכבת איחוד שם הויה בבחינת ''אין אני והוא יכולים לדור במדור 

אחד''.

נפ_לאות עדותיך

אמרות טהורות
זצ"ל,  ר' מרדכי מקוזמיר  סיפור שסופר על האדמו"ר 
הרבה  נמצא  היה  בגאליציע  זצ"ל  האדמו"ר  כששהה 
וכיבד  זצ"ל  משינאווע  שרגא  יחזקאל  ר'  הה"צ  אצל 
אותו מאוד. כשישבו יחד פעם אחת אצל הר' משינאווע 
באו לרב קבוצת אנשים שבאו מעיר אחת שפשטה שם 
מחלת החולירע רח"ל. והגישו לפני הרב פתק שיתפלל 
רח"ל.  המחלה  מהעיר  שיוסר  רחמים  ויעורר  עליהם 
הה"צ משינאווע לקח את הפתק שהביאו והגיש אותו 
לאדמו"ר זצ"ל, ואמר לאדמו"ר שיתפלל ויעורר רחמים 
הפתק,  את  לקבל  רצה  לא  זצ"ל  האדמו"ר  עליהם. 
והשיב להה"צ משינאווע שהוא יתפלל ויעורר רחמים 
לספר  לו שרוצה  זקן ממנו. אבל אמר  הוא  כי  עליהם 
להם מעשה שאירע עם אביו המגיד הקדוש זצ"ל. סיפר 
אותו  את  רושינוב  בעיר  היה  אחת  שפעם  האדמו"ר, 
מאביו  לבקש  התושבים  ורצו  רח"ל,  חולירע  מחלת 
המגיד  ובבוא  לש"ק,  לעירם  לבוא  הקדוש  המגיד 
בצעקה  מבתיהם  התושבים  כל  יצאו  לעיר  הקדוש 
גדולה למגיד הקדוש להסיר מהם את המחלה. וכך היה, 
לשבות  לבוא  ממנו  וביקשו  הקדוש  למגיד  ניגשו  הם 
את  שפקדה  המחלה  על  לו  סיפרו  ולא  בשבת  בעירם 
העיר. נסע איתם המגיד הקדוש לעיר לשבות שם את 
השבת ובבואו אל העיר קיבלו את פניו אנשים נשים 
רח"ל,  עירם  את  שפקדה  המחלה  על  לו  וסיפרו  וטף 
וביקשו מהמגיד שיעורר עליהם רחמים ויתפלל שיוסר 
המחלה. ציווה המגיד הקדוש שיקראו אליו את השמש 
לשמש  וקראו  אנשים  כמה  הלכו  שם.  הכנסת  מבית 
שיבוא למגיד הקדוש, ובא השמש למגיד, וציווה עליו 
הקודש  ארון  את  ויפתח  הכנסת  לבית  שילך  המגיד 
ויאמר בזה"ל: "אברהם בן פייגא צווה שהמחלה תוסר 
מן העיר". עשה כן השמש והלך מיד לבית הכנסת, מיד 
הקדוש  המגיד  עליו  שציווה  מה  את  שאמר  לאחר 
לספר,  זצ"ל  האדמו"ר  סיים  בעיר.  המחלה  נעצרה 
והתלהב הה"צ משינאווע מאוד מהסיפור והתחיל לרוץ 
בחדרו ממקום למקום ואמר לאדמו"ר זצ"ל שלא ידע כי 
אביכם  של  וקדושתו  צדקתו  כח  וחזק  גדול  היה  כ"כ 

המגיד הקדוש ז"ל זי"ע.

סיפות השבוע
"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. ויפגע במקום וילן שם 
וגו'. ויחלם והנה סלם מצב ארצה וגו' והנה מלאכי אלהים 

עלים וירדים בו"

ופירוש רש"י כל זמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיווה 
הוא הדרה.

ב'ני  תיבות)  (ראשי  נוטר'  'יעקב'  כי  מזה  והאמת  הענין 
ועיקר  ישראל,  לכללית  מרומז  ק'דשיך,  ע'ם  י'שראל 
יתברך  מלכותו  עול  עליהם  לקבל  ישראל  מבני  עבודה 
אלה  שכתוב  כמו  וארץ  שמים  בריאת  עיקר  וזהו  שמו, 
תולדת השמים והארץ בהבראם, בה' בראם שהוא בחינת 
(עי  מלכות,  לבחינת  כן  גם  מרומז  שבע  ובאר  מלכות 
שבע  בה  שכלול  המלכות  על  רומז  שבע  דבאר  זוה"ק 
ספירות), וזה ויצא יעקב מבאר שבע, היינו כאשר כללית 
עול  עליהם  מלקבל  ושלום  חם  מהם  מי  יוצאים  ישראל 
האותיות  עם  בגימטריה  חרנה'  'וילך  אז  שמים,  מלכות 
והכולל כמנין 'ס""מ רה"ב' (ו=6, י=10, ל=30, ך=20, ח=8, 
והכולל   8 היא  והאותיות   329 ביחד  ה=5,  נ=50,  ר=200, 
עוד 1 ביחד 338, ס"ב עם א"ל, ורה"ב ביחד 338), שעל 
דינים  ומביא  ר"ל  האלו  קליפות  עליו  ממשיך  זה  ידי 
לעולם, וגם נמשך מהם פגם הברית חס ושלום, כי מלכות 
ועי'  זוה"ק שכינתא איהו דיבור,  (עי'  הוא בחינת דיבור 
מכוון  הלשון  וברית  מלכות)  השכינה  הוא  דיבור  פרדס 
שהצדיק  זמן  כל  רש"י  שפירוש  וזה  המעור  ברית  כנגד 
עול  עליהם  לקבל  מתעוררים  ישראל  שבני  היינו  בעיר, 
והדרה,  זיווה  הודה  הוא  אז  שמו,  יתברך  שמים  מלכות 
הראשי תיבות ה'ודה ז'יווה ה'דרה בגימטריה כמנין 'טוב', 
בהחינת אמרו לצדיק כי טו'ב ובחינת תיקון היסוד, יצא 
מקבלים  אינם  ושלום  חס  באם  היינו  העיר,  מן  צדיק 
עליהל עול מלכות שמים מצדיקו של עולם, פנה ה'ודה 
ז'יווה ה'דרה, שפוגמים במדת היסוד בחינת 'טוב', 'ויפגע 
המקום' עם הכולל כמנין 'נחש' (ו=6, י=10, פ=80, ג=3, ע

=70, ב=2, מ=40, ק=100, ו=6, ם=40, ביחד 357 עם הכולל 
שממשיכים   ,(358 ביחד  ש=300,  ח=8,  נ=50,   ,358 היא 

עליהם שליטת הנחש ר"ל שהוא בחינת צד השמאל



א מעשה ביים טריסקער מגיד (הצדיק הקדוש רבי אברהם מטריסק זצו"ק) דער 
טעטע פון רבינו הקדוש

א איד איז אמאל געפארן צום טריסקער מגיד, ביים בענטשן נאכן סעודה,
איז  מגיד  דער  ווען  בענטשן?],  געקענט  האט  ער  וויאזוי  נישט  ווייס  [איך 
אנגעקומען צו "הרחמן הוא ישלח לנו את אליהו הנביא זכור לטוב" האט דער 
זייער  זיך  האט  איד,  אונגארישער  אן  איד  דער  גע'חלש'ט,  מגיד  טריסקער 
דערשראקן, אבער צו זיין וואונדער זעט ער וואו די אלע חסידים זיצן זיך אזוי 

רואיג, ווי גארנישט וואלט פאסירט.
פרעגט ער איינעם, וואס גייט דא פאר? השם ישמרנו, וואו קען מען אין אזא 

מצב זיין אזוי שטיל, און גארנישט טון?
דאן האבן אים די חסידים געגעבן צו פארשטיין, אז דאס איז א רוטינע זאך ביים 
רבין, אז יעדעס מאל ווען ער קומט אן צו די הרחמן, און דערמאנט זיך אז עדיין 
בן דוד לא בא, ווערט אים אזוי שלעכט אויפן הארץ, אז ער האלט דאס נישט 
יוסף, ס'דא  ר'  וואס חז"ל דערציילן אויף  אויס און חלש'ט אוועק. א מדריגה 
וואס ברענגען אראפ, אז היינט איז מען נישט אזוי מקפיד מיט די הלכה, ווייל 
אונז האלטן זיך נישט ביי די מדרגה אז מ'זאל נישט אויסהאלטן דעם גלות עד 
כדי כך אז מ'זאל זיך קומען שטעכן אזוי ווי ר' יוסף, ביים טריסקער מגיד, איז 

עס געווען אסור על פי הלכה לויט אלע דיעות.
זכותו יגן עלינו.

רבי משה נחום ירושלימסקי
שער ספרו וחותמו

תמונת השבוע

אידיש ווארט

שידוכים
בחור  לה  אשר  ומיוחדת,  טובה  משפחה 

מבוגר, והשידוך המיועד מתעכב.
יורדות  עולות,  הצעות  חולפים,  הימים 

ומידלדלות, עד שהטלפון נדם לחלוטין.
מסתובב  דרך,  בכל  מנסה  המיואש  האבא 
בין רבנים מקובלים, סגולות, תרומות, אך 
עדיין הישועה מתבוששת מלבוא, והבחור 

הולך ומתבגר.
באחד הימים הגיע לידי המשפחה השמועה 
מרדכי  לר'  לנסיעה  שמצטרף  דוד  בן  על 
מקוזמיר, יחד עם מנין אברכים. פנה אליו 
האבא בתחנונים למען יזכיר את בנו ויבקש 

כי תגיע העת.
בתחנונים  נזכר  ואף  נמסר,  השם  ואמנם, 

אצל הרבי הק' ע"י ציבור המתפללים.
עוד באותו השבוע, עולה הצעה מושלמת 
ימים  מספר  ותוך  במהירות,  שמתקדמת 

נשברת הצלחת להדי "מזל טוב" נרגשים.
מה גדול כוחו של צדיק!

לאחר פטירתו של הגאון רבי טוביה גוטמן הכהן ז"ל, תפס את כיסא הרבנות של 
קהילת הקדושה קיילצה הגאון רבי משה נחום ירושלימסקי בעל מספר ספרי 
ו"לשד השמן"..הרב  "היה". ער משה",  "ברכת משה",  "מנחת משה",  שו"ת: 
ירושלימסקי, בקפדנותו ובתקיפות דעתו הדגים בעצמו סוג של גאון, העומד 

מעל כל העניינים הקטנוניים המפרידים בין אנשים זה לזה.
שאינו  רב  בכל  בחשדנות  שהביטו  גור,  חסידי  אפילו  השונים,  החסידים  כל 
מקבוצתם, התפעלו וכיבדו אותו, ראו בו אדם מרומם מעל העם, אישיות חזקה 
בפני  להשתטח  או  לעשירים  להחמיא  ידע  לא  דעותיו.  על  התפשרה  שלא 

השלטונות כפי שרבים מהרבנים נהגו לעשות באותם ימים.
תכונותיו הללו זיכו אותו גם בכבוד השלטונות, נציגיהם היו מבקרים בביתו 

 בכל הזדמנות, וגם הוא היה לא פעם אורח אזרח בביתו של מושל המחוז. מתוך 
    קשרים אלו הוא שאף להשיג יתרונות לבני קהילתו ולזכות בכבוד
     לרבנות. בשנת תרע''א נבחר לנציג רבני המחוז בכינוס הרבנים

       בפטרבורג, אליו קרא ראש הממשלה סטוליאפין, בו הגן באומץ על
           העניינים הלאומיים שעל סדר היום, ושמו זכה אז לשבחים

                בקרב היהודים. של רוסיה ופולין.

קיי_לץ

להצלחת
ישראל אהרן בן גולדה
ומשפחתו בכל הענינים

ניתן לשלוח תגובות, 
רעיונות, והערות 

למערכת באימייל:  
 s07336782816@gmail.com

לרפואת הילד
חיים אריה ירמיהו בן אסתר

בתוך שאר חולי ישראל

מביאים לכתובת
הרשומה למעלה

את הבקבוקים מביאים לאחת מנקודות האיסוף:
ירושלים-חגי 21 מאחורי השער

ביתר עלית-ברים 9/5  מאחורי הדלת

צדיקים +במיתתם קרויים חייר

ומתי  בתמימות  להשתמש  מתי  לדעת 
שישים  לגיל  עד  בערמומיות?  להשתמש 
ושלוש היה יעקב אבינו יושב אוהלים, ספון 
בין כותלי בית המדרש, לא מש מאהלה של 
תורה, ולפתע מתגלה בו חדש באופיו, הוא 
נוטל הברכות מתחת לאפו של אחיו הרשע 
הוא  ובוזתה,  שנמכרה  בבכורה  .המתיימר 
מתעמת  להורגו,  שנשלח  מאליפז  ניצל 
אבינו,  יעקב  אמר  לבן, שכך  עם  בהצלחה 
לרחל: ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא, 
מה הגיד לה ? אמרה לו : אבא רמאי הוא, 
ולא תוכל לו, אמר לה : אחיו אני ברמאות, 
אמרה לו: האם מותר לצדיקים לנהוג כך? 
אמר לה: כן, עם נבר - תתבר, ועם עיקש- 
תתפל, ואין כאן כל סתירה ליעקב איש תם! 
הכיצד נסביר זאת, במעשה שהיה, בחצירו 
עשרות  התעלו  זצ"ל  מלובלין  החוזה  של 
שנקט  אחד  ביניהם  וקדושים,  צדיקים 
חילק  לו  אשר  כל  את  קיצונית,  בתמימות 
חלק  ארוחתו  ואת  נעליו  את  לעניים, 
חז"ל  הרי  והוכיחו:  רבו,  לו  קרא  והעניק, 
קבעו שנותן צדקה לא יתן יותר מחמישית 
רבותינו  הלא  רבי,  ואמר:  ענה  מנכסיו! 
ויצטרך  יעני  שמא  התקנה,  בטעם  אמרו 
בעצמו לבריות, אבל אני איני דואג דאגת 
ה'  עם  תהיה  תמים  עם  חי  הריני  מחר, 
אלוקיך, חייך הרבי ואמר: התמימות מעלה 
נפלאה היא, בהגדה של פסח אין התם זוכה 
למקום של כבוד, החכם הוא המשובח שם 
,,, נבוך התלמיד, ואמר, אבל רבי הרי יעקב 
אבינו כן השתבחבכך שהיה איש תם,! ענה 
היה  שהוא  נאמר  לא   ! בידך  טעות  הרבי: 
כלומר:  תם,  איש  שהיה  נאמר  אלא  תם, 
כן  מתי  הייטב  ידע  התמימות,  על  בעלים 
ומתי לנקוט בצעד ערמומי  להשתמש בה, 
כדי להגן על זכויותיו, ולא להיות לאסקופה 

הנדרסת...

מאת המחנך ר' בעריש גוטשטיין 
פניני פרשת השבוע
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