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נחום  מנחם  רבי  ]הרה״ק  זי״ע  אבי 
שרוצה  מי  אמר:  משטפנשט[, 

לזכות לשבת שמחה שידבר 
בליל שישי מזקני הגדול רבי 
זי״ע,  מפראהבישט  שלום 
ממנו,  סיפור  לו  אין  ואם 
משולחנותיו  לפחות  שידבר 
בית  ומספסלי  הקדושים 

מדרשו.

סגולת הצדיק משטפנשט זיע״א
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כשהוליך רבי ישראל מרוז’ין לחופה את בנו רבי אברהם יעקב מסאדיגורה אמר, אבי רבי שלום מפראהבישט זי”ע רגיל היה לומר ‘מבני ידעו מי אני’, ואני אומר ‘מבני ידעו מיהו האלקים’.

השלמות וציונים 

תורת שלום
תורת הרה"ק רבי שלום מפראהבישט

בט"ו בשבט מריח כבר הקיץ

1.    ראה בספה"ק קדושת לוי )ליקוטים, ד"ה בחמשה 
עד  בשבט  עשר  מחמשה  קדשו:  לשון  וזה  עשר( 
פי הראיה  היו מקדשים על  ניסן כאשר  ראש חודש 
השנה  ראש  עד  באב  עשר  מחמשה  וכן  ימים,  מ"ה 
חד  יהושע,  ורבי  אליעזר  רבי  כי  הכלל,  ימים.  מ"ה 
סבר בניסן נברא עולם, וחד סבר בתשרי נברא עולם 
)ראש השנה י:(. והנה התוספות בראש השנה )כז. ד"ה 
כמאן( מפרש האדם נברא בכ"ה באלול. ונמצא מט"ו 
באב עד כ"ה אלול ארבעים יום נגד יצירת הולד. וכן 
בכ"ה  נברא  האדם  עולם,  נברא  בניסן  דאמר  למאן 
באדר. נמצא מט"ו בשבט עד כ"ה אדר ארבעים יום 
המאן  כשני  פסקינן  אנן  ובאמת  הוולד.  יצירת  נגד 

יומא  עושין  שאנו  וזה  דאמרים. 
בשבט.  וט"ו  באב  בט"ו  דפגרא 
הכנה  הוא  בשבט  ט"ו  ונמצא 
למתן  הכנה  הוא  ופסח  לפסח 
הוא  בשבט  ט"ו  נמצא  תורה, 
ראיה  והא  תורה,  למתן  הכנה 
בסיון,  ניתנה  שהתורה  כן  גם 
משנה  אמר  ע"ה  רבינו  ומשה 
תורה בשבט ככתוב )דברים א ג( 
"בעשתי עשר חודש", הרי ראיה 
למתן  הכנה  הוא  שבט  שחודש 

תורה.
דברים  בספר  הובא  זה  וכעין 
זקינו  בשם  יט(  )עמ'  נחמדים 
הרה"ק מסאדיגורא זי"ע שאמר 
עושים  בשבט  בט"ו  מדוע 
מפני  לא,  אב  ובט"ו  סעודה 
שט"ו בשבט הוא הכנה על פסח, 
הכנה  הוא  באב  עשר  וחמשה 
הכיפורים  ויום  השנה  ראש  על 

שהוא תעניתים. עכ"ל.
בספה"ק  שכתב  מה  לציין  ויש 
אב,   – תמוז  )מאמרי  יששכר  בני 
מאמר ד אות ב – ג( לענין ט"ו באב 
באלול  בכ"ה  דהנה  הלשון:  בזה 
העולם (ילקוט  בריאת  התחלת 
והתחלת  תשפ"ב(,  במדבר 
בבחינת  היה  העולם  בריאת 
להקרא  בכדי  מלכות  תואר 

מעשה  סוף  מלכות  והנה  עם,  בלא  מלך  אין  כי  מלך 
תחלה,  במחשבה  עלו  וישראל  תחלה,  במחשבה 
)רש"י  ראשית  שנקראו  ישראל  בשביל  )בראשית 
יתחתנו  והמה  ימליכוהו  המה  אשר  א(  א  בראשית 
ויתחברו למלך הכבוד ע"י התורה שנקראת ראשית(, 
והנה אמרו רז"ל )סוטה ב.( ארבעים יום קודם יצירת 
הוולד מכריזין ברקיע בת פלוני לפלוני, וכדוגמא הלזו 
ט"ו  שלפנינו  זמן  הוא  אלול  כ"ה  קודם  יום  ארבעים 
הכבוד,  במלך  להתחתן  במחשבה  עלו  ישראל  באב 
על כן יום שהותרו שבטים להתחתן זה בזה וגם יום 
הזה  ביום  דוקא  היה  להתחתן  בנימין  שבט  שהותר 
בכל  תקנו  כן  וכמו  הבן(,  מבראשית,  גורם  הזמן  )כי 

שנה בנות ישראל יוצאות במחול משחקים ומי שאין 
היחוד  לעורר  החיתון  ונתהווה  לשם,  יפנה  אשה  לו 
ידי עליית  ועל  ישראל עלו במחשבה,  הקדוש אשר 
רצון  ויהי  עולם,  בריאת  נתהווה  כביכול  מחשבתם 
הענין  הוא  וכן  כרצונו.  שלא  דבר  פינו  יאמר  שלא 
בט"ו בשבט שעושין אותו יום טוב והוא ראש השנה 
לאילנות )ראש השנה ב.( )הנה הוא גם כן ארבעים יום 
קודם כ"ה אדר(, נרמז "כי האדם עץ השדה" )דברים 
יהושע  ור'  אליעזר  ר'  פלוגתת  ידעת  וכבר  יט(,  כ 
נברא  בתשרי  ליה  סבירא  אליעזר  ר'  י:(  השנה  )ראש 
העולם ור' יהושע סבירא ליה בניסן, )ותרווייהו קשוט 
פ"ד(  כ"ה  שער  חיים  עץ  האריז"ל )פרי  מרן  לדברי 
במחשבה(,  וזה  במעשה  זה 
והנה אנן פסקינן כר' אליעזר 
ואנחנו  העולם,  שנות  במנין 
השנה  בראש  אומרים 
היום  'זה  מוסף(  )תפלת 
ולכאורה  מעשיך',  תחלת 
המסור  הכלל  מן  נצא  למה 
לר'  התלמוד  )מבוא  בידינו 
אליעזר  ר'  הנגיד(  שמואל 
ור' יהושע הלכה כר' יהושע, 
שמותי  אליעזר  דר'  ובפרט 
ולדרכינו  קל:(,  )שבת  הוא 
יונח, דהנה אבותינו ראו שמן 
השמים נתהווה יום שהותרו 
בזה,  זה  להתחתן  השבטים 
בנימין  שבט  שהותר  יום  וכן 
הכל נתהוה ואירע בט"ו באב 
היה  מזה  בשבט,  בט"ו  ולא 
השמים  דמן  הוכחה  להם 
מסכימים לפסוק בזה הלכה 
דתרוייהו  )הגם  אליעזר  כר' 
לעיל,  שכתבתי  וכמו  קשוט 
ואף על פי כן גם בט"ו בשבט 
באילנות(  השרף  )שעולה 
יום  שמחת  לקצת  קבעוהו 
השנה  ראש  וקבעוהו  טוב 
ר'  דברי  דגם  כיון  לאילנות 

יהושע אמיתיים(, הבן.

שכנא  שלום  רבי  ]הרה"ק  רגיל  היה  בשבט  ט"ו 
"סע  ולומר  החלון  לפתוח  זי"ע[  מפראהבישט 

שמעקט מיר שוין דער זיממער" )1( ]- אני מרגיש 
כבר באויר את הריח של הקיץ[.

       כרם בית ישראל, מכתבי הגה"ח רבי ישראל פסח מנאווסעליץ זצ"ל אות ו

ווארט השבוע

כלל ישראל צריכים פרנסה כדי שיתרוממו
"ויאמר ה' אל משה הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ויצא העם ולקטו 

דבר יום ביומו למען אנסנו הילך בתורתי אם לא" )שמות טז ד(.
שמעתי מהרב שטערן שו"ב ע"ה מפולין, שסיפר בשם איש אחד ששמע בעצמו מהרה"ק 
רבי אברהם יעקב זצ"ל מסאדיגורע זי"ע, כי בשנה אחת היה עצירת גשמים ר"ל, ובא אליו 
פאסעסאר גדול מרוסיא בפרשת בחקותי לברכו שיתן ד' יתברך מטר, וענהו הלא כעת 
היא פ' בחקותי, ונאמר )ויקרא כו ג( "אם בחקותי תלכו ונתתי גשמיכם בעתם" ויען הגביר 
)כן בחקותי לא  ניט בחקותי, מען דארף האבען רעגען'  'יא בחקותי  בזה הלשון:  ויאמר 
בחקותי, צריכים גשמים(. חלשה דעתו של הרה"ק ועמד מכסאו והלך לחדרו, און האט 
)ולא רצה עוד  גרויסער עולם  א  גיווען  געוואלט פראווען, כאטש ס'איז דאן  ניט  מעהר 
לקבל את הקהל, אף על פי שרבים עוד עמדו ושחרו לפתחו והמתינו להיכנס אל הקודש 

פנימה(.
ובתוך כך בא חסיד זקן שנסע עוד לזקינו הלא הוא הרה"ק מוהר"ש ז"ל זי"ע מפראהאבושט 
ורצה לכנוס לפנים לקבל שלום, ובקש מהמשמש שיכנוס ויטול רשות עבורו לכנוס, וכן 

עשה וצוה הרה"ק שיכנוס.
ונכנס ושאל הרה"ק אותו אם יזכור מזקינו הרה"ק ]רבי שלום שכנא מפראהבישט[ הנ"ל 
הנני  משה  אל  ד'  "ויאמר  בשלח,  בפרשת  זה  מאמר  ונזכר  תורה,  דבר  איזה  לו  שיאמר 
ממטיר לכם לחם מן השמים ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו למען אנסנו הילך בתורתי 
אם לא" ופירש הרה"ק מוהר"ש ז"ל שכונת הכתוב שיתן להם הקדוש ברוך הוא פרנסה 
בכל יום, "למען אנסנו" כדי שיהא להם התרוממות, מלשון 'ארים נס', "הילך בתורתי אם 

לא" פירוש בין שילכו בתורתו או לאו, מכל מקום פרנסה צריכים, ואתן להם.
וכיון ששמע הרה"ק מסאדיגורע מאמר זה מיד נתפייס, וד"ל.


