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  בראשיתשב"ק פר' 

 עיר
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 ר"ת
 

 7:29 6:49 5:39 ירושלים

 7:27   6:51 5:56 בני ברק

 7:26 6:50 5:45 בית שמש

   7:27 6:51 5:54 אשדוד

    

5:49 6:50 7:30 

    
    

    

 תשע"ו שבת בראשית   -   בסק
 

 

 שמיא וארעא דנשקי אהדדי
 

 בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ
 )א,א(

מרגלא בפי העולם לפרש ע"ד צחות ומליצה 
שהראשית והעיקר שיהיה  - "בראשית ברא"

ם בבריאות השלימה והאיתנה, ויש להוסיף האד
ע"ז לפרש המשך הכתוב שלא די בכך צריך שידע 

, ואז יזכה האלוקיםויהיה עליו עול ויראתו של 
 - ואתרוחניות  - את השמיםלעבוד בוראו ית"ש 

לבדו היינו שחפץ רק  והארץ , ובאםהארץיחד עם 
ו'שיקרא לו  היתה תוהו ובוהובגשמיות ידע כי 

 ת קו, א(.)שבקאי' 
 

 אור וחושך משמשים בעירבוביא
 קודם שמתקן מעשיו  – 

 
וירא אלוקים כי טוב ויבדל אלוקים בין האור ובין 

 )א, ד(החושך 
אפשר לפרש דהנה נודע שהמחשבות הרעות 
הפסולות הנופלות לאדם בשעה שעומד לפני 

מלכו של עולם בתפילתו סימן שעדיין  -המלך 
האור הנערב, ועדיין לא מחיצה חוצצת בינו לבין 

השלים עבודתו. וע"ז אמר הכתוב וירא אלוקים 
כשרואה הקב"ה שהאדם לוקח  -את האור כי טוב 

לעצמו את האור להיטיב דרכיו ואורחותיו ויבדל 
אלוקים בין האור ובין החושך כי קודם שמתקן 
את מעשיו האור והחושך משמשים בעירבוביא 

ם אותו ואף בשעת תפילתו ועבודתו מבלבלי
מחשבות זרות של עבירה או של גיאות ופניות 

 וכשמתקן מעשיו השי"ת מבדילם.
 

 הכנה דרבה לשב"ק בליל שישי
 

ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי ויכולו השמים 
 )א, לא(והארץ 

יתכן לרמוז הכתוב על ההכנה שנהגו חסידים 
ואנשי מעשה להכין עצמם לשב"ק  בליל ערב 

)ע"ע ולהיות ניעורים בו  -ליל שישי  -שבת קודש 
ביסוד ושורש העבודה ריש שער העליון, לקוטי תורה 

 (טשערנאביל הדרכה ג', אור צדיקים שער עמוד התפילה
של ליל ערב שב"ק ככה  ויהי ערבובזה יתפרש 

של יום השישי שמרגיש הארה  ויהי בוקר
)פר' יתירה כמובא בספה"ק נועם אלימלך 

 וכו'. לח ד"ה והיה ביום הששי(בש
והנה אם יעשה נכון להכין עצמו כראוי וכנכון 

 ואשת כללוותרגומו  ויכולו השמים והארץאז 
לשון התכללות והיינו שיתאחדו אצלו שמיא 

רוחניות וגשמיות שיהיו נשקי אהדדי.  -וארעא 
והנה כי כן עיקר ההכנה היא בעיקר ע"י  -

בקרבו כל  כוללתיקון מידה השישית שהוא 
 שמים וארץ. מתכלליםהמידות ועל ידה 

 
 אדה"ר לא יצא מג"ע עד שלא גירשוהו

 
וישלחהו ה' אלוקים מגן עדן וגו' ויגרש את 

  כד( -)ג, כג האדם 
ואחר כך  "וישלחהו"להבין כפל ושינוי הלשון 

 "ויגרש"
ואפשר לומר שהיות והקב"ה לימד את אדם 

)פסחים הראשון את כל התורה , ואמרו חכז"ל 
כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה חוץ  פו, ב(

מצא, לכן בתחילה כששלחו ה' לא רצה לצאת 
לכן גירשו הקב"ה גירושין כאשה כמובא בתנא 

מלמד שנתן לו  )פ"א ד"ה ויגרש(דבי אליהו 
 הקב"ה גירושין כאשה.

 
  אדם הראשון לא נידון בגהינום

 
וישלחהו ה' אלוקים מגן עדן וגו' ויגרש את 

 כד( -)ג, כג דם הא
הנה ראוי להתבונן כי בכל העונשים שנענש 
אדם הראשון לא מצינו שנידון להיות מיורדי 

 )ב"ר פמ"ח, ח(גהינום, אלא דאמרו חכז"ל 
דאברהם יושב בפתח הגהינום ואינו מניח 
לנימול ליכנס לתוכה, ואותן שחטאו יותר מדי, 
מעביר הערלה מע"ג תינוקות שמתו עד שלא 

 ותנה עליהם ומורידן לגהינום.נימולו ונ
שאדה"ר )שוח"ט מזמור ט(  והנה אמרו במדרש

היה אחד מי"ג שנולדו מהולים, ולכך יתכן 
לומר שהיות והוא היה תחילת בריאתו של 
הקב"ה כלשון המדרש שם ומשום שיצר אותו 
במו כפיו כשהוא מהול לכן לא יתכן שיומשך 

 עליו ערלה לידון בגהינום.

 

חייםמים    
 

 

 שבת בראשית
 
 
   
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 חתן תורה וחתן בראשית

 

מנהג ישראל הוא לקרות לעלייה ל"חתן 

תורה" את הרבנים, והצדיקים היו עולים 

ל"חתן בראשית", ונראה לומר טעם 

הדבר כי הרבנים לאחר לימוד תורתם 

עלולים לבוא ח"ו לידי גאות, והוא  

הגבהת  הראש כמו אות ל' שמסתיים בו 

התורה, ומשא"כ הצדיקים היו עולים 

ם בעצמן ל"חתן בראשית" כי הם יודעי

שעדיין לא התחילו בלימוד התורה 

ולבבם נשבר בקרבם ומקבלים על עצמן 

 להתחיל בלימוד התורה.

 הקוה"ט זי"ע( )רבינו

 

 

 שבת בראשיתהתעוררות 

 שבת ושבתבכל  –

 

 בכל כי ל"ז י"האר ש"מ ידעת כבר והענין

 לפנים שהיה התעוררות מתעורר זמן

 התעוררות מתעורר קודש בשבת למשל

 שבת בעת י"הש שנתן השביתה אור

 ש"כמ עכשיו כן כמו ומאיר בראשית

 בקדושתו ישראל לעמו מנוחה המנחיל

 .קודש שבת ביום

 (השני קונטרס אמת דברי יושר)

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ות התורהאוצר   

 אוצרותיהם של צדיקים
 בראשית  

 
 

 קריאת הקב"ה אל כל איש

 איפה הינך בעולם

 

 ג, ט()ויקרא ה' אלקים אל האדם ויאמר לו איכה 

 

 מבקרים היו הסוהר בבית היה ע"זי התניא בעל ק"שהרה בעת

 אמונות בעניני אתו מתווכחים והיו מלומדים נכרים אצלו

 שנשאל" אייכה" הפירוש מהו אחד שר שאלו פעם, ודעות

 לו ויאמר ויען, המצאו מקום ידע ה"הקב והרי הראשון אדם

 שנה ושתים שלושים הוא שגילך כמוך אדם למשל, ק"הרה

 גילו בדיוק לו ופירט, שעות וכמה ימים וכך כך חדשים שני

 וועלט דער אין ביזסטו אוואו אייכה" אותך שואלים -, לשעות

 בתדהמה דבריו קיבל השר", אויפגיטאהן האסטו וואם און

 .מאד עד גדול' ה קידוש ויהי

 

 

 היצר הרע נאמן בשליחות כי אין לו יצר הרע

 

 ז(, ד) רובץ חטאת לפתח

 

 עשה ילד בהיותו ע"זי מדזיקוב אליעזר רבי ק"שהרה מסופר

 רבי הצדיק אביו בו גער, הילדים כמעשה ילדות מעשה איזה

 והרי אעשה ומה הילד לו אמר, והוכיחהו ע"זי מרופשיץ נפתלי

 אביו לו אמר, פיתני והוא להסיתני עלי העומד הרע יצר לי יש

 נאמן הרע היצר הוא מוסר ותקח תראה ממנו אדרבה

 כאשר באמונה מלאכתו ועושה האדם את לפתות בשליחותו

 .נצטווה

 לבל להסיתו הרע יצר לו אין הרע היצר אבל: הילד השיב

 .הרע יצר יש לי ואילו תפקידו יעשה

 

 )א, א(בראשית ברא וגו' 
 את ברא ליבו שהאלוקים אל האדם נותן היום בראשית באם

 אינה אלא' ארץ'שה היום במשך חש הריהו ,הארץ ואת השמים
 "ובוהו תוהו

 מאלכסנדר( העניך )רבי

 
 (ג, א) אור ויהי אור יהי אלקים ויאמר
 בלשון ואומר בתפילה הוא ברוך הקדוש לפני בא יהודי כאשר

 אשקע אנה עד באורך לי האר" אור יהי אלקים" תחנונים
 .לו מאיר יתברך השם מיד" אור ויהי" אזי, בחשכות

 (מלעכאוויטש נח רבי)

 
 )א, ה(וכו'  לאור ויקרא

' קרא לחשך'. 'אלו הצדיקים' בגימטריא האותיות עם' יום לאור'
 שנברא האור לרמז', הרשעים אלו' האותיות בגימטריא עם

 .לרשעים והחושך, לצדיקים
 א(")החיד

 
 )ג, ט(איכה  לו ויאמר

 אדם את ת"השי וזהו ששאל, הנסתרות כל יודע אני ת"ר' איכה'
 .כל הנסתרות יודע אני והרי, מתחבא אתה וכי ממני: הראשון

 )בן איש חי(
 
 

 )ד, ג(ויהי מקץ ימים ויבא קין וגו' 
משום שראה את "מקץ ימים"  "ויהי" ל' צער, "קין" הביא מנחתו,

 שהולך ומתקרב קץ ימיו ותקפו צער, לכן הביא קרבן.
 )קול שמחה(

 
 ד(-)דוהבל הביא גם הוא... וישע ה' אל הבל ואל מנחתו 

הבל הביא את עצמו כקרבן, הוא הקריב את ה"אני" שלו, ולפיכך 
 "וישע ה' אל הבל ואל מנחתו".                            

 )שפת אמת(

 
 ד(-)דוהבל הביא גם הוא... וישע ה' אל הבל ואל מנחתו 

הבל הביא קרבנו אחר שקין כבר הביא קרבנו הוא, לפיכך נהרג 
 בידי קין, משום שלא נתעורר מעצמו להביא קרבן קודם קין.

 )מהר"ל מפראג(

 
 )ד,ד(והבל הביא גם הוא וישע ה' אל הבל ואל מנחתו 

רוח, בכוונה לעבוד הבל "הביא גם הוא" בשמחה ורוממות 
 הבורא, ]לא כי מתקרב מותו[ לכן "וישע ה' אל הבל ואל מנחתו"

 )קול שמחה(

 

 לתגובות והערות:
 בהקדםנא להשאיר הודעה 

 במערכת

 

סעודה שלישית דשבת קודש, הינו זמר "כי אשמרה 
שבת" )וכפי שהבאנו לעיל כי רבותה"ק הקפידו שינגנו 

כיבדו אורח שינגן בניגון  אז ניגון שמח בדוקא אפילו אם
 משלו(.

הניגון הקבוע בזמר זה הינו ניגון שמחה שחיבר 
 כ"ק רבינו הזקן זי"ע.

 
 השתדלנו להביא את מיטב ידיעותינו שאספנו מזקני אנ"ש.

 הערות, הארות ותגובות יתקבלו בשמחה במערכת,

 

 לשב"ק )צח( סדר זמירות
 

 סעודה שלישית )פרק ל(

 כי אשמרה שבת

הניגון הראשון אחר ניגוני התעוררות בסדר הזמירות 
)והאחרון שבהם "יחידתי"( בעידן רעווא דרעווין 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הילולאאוצרות   
שליט"אבעריכת הרה"ח ר' אלעזר חנון   

 הרה"ק רבי ישראל מרוזין זי"ע
 ג' מרחשון שנת תרי"א

 
הרה"ק רבי ישראל מרוזין נולד ג' תשרי שנת תקנ"ז לאביו הרה"ק רבי 
שלום שכנא מפרוהבישט בן הרה"ק רבי אברהם המלאך בן המגיד הגדול 

 ממעזריטש זי"ע.
ארבע שנין הלכתי עם אבי לשוח  סיפר בעצמו: כד הוינא טליא כברהרה"ק 

בשדה לפנות ערב, ובראותי את שקיעת החמה אמרתי לאבי הנה רואים 
ואמר לי אבי הזהו סוף  –שכך זה נראה בעת השקיעה  –אנו את סוף השמים 

השמים? ישנו עוד שמים ושמי שמים גדולים ורמים ובראם אלקי השמים 
און עס עדה מפחד ה' שהוא עד אין סוף ותכלית. והתחלחל כל גופי בר

 .ציטערט נאך
תקס"ג בערב חג הסוכות בהיותו בן שש נפטר עליו אביו, ואחיו  בשנת

גידל את  מילא מקום אביו והוא שהיה אז כבן ט"ז שניםהרה"ק רבי אברהם 
 אחיו הקטן קדוש ישראל מרוזין.

להמלמד הה"ק ר' אברהם שאחרי הסתלקותו של אביו הק' אמר מסופר 
שיוליכו כל יום להתפלל ולומר קדיש לביהכנ"ס של העיר,  של אחיו הקטן

כי הוא התפלל בזמן מאוחר יותר מדי וחס על בריאות הילד הרך שיאכל 
פת שחרית ולפיכך ציוה שיתפלל בביהכנ"ס בשעה מוקדמת. אחרי עבור 

וסיפר לו שזה איזה ימים שהקטן הה"ק איזה שבועות בא המלמד לפני 
לאחיו הקטן ושאל אותו ע"ז ה"ק ר' אברהם המסרב לומר קדיש. וקרא 

וענה: הנה בא לביהכנ"ס יתום קטן לאביו שהיה חייט וראיתי שכל הציבור 
המה שומעים רק הקדיש שלי ועונין אמן, ולקדיש של יתום זה אינם שמים 

לכן לב לענות אמן, ומפני שאביו שלו נחוץ יותר לנשמתו הקדיש מאבי, 
 .יאמר הוא קדיש וישמעו

רבי ילד קטן שיחק פעם בערש"ק בחצר, העיר לו אחיו הקדוש תו בהיו
שהזמן כבר מאוחר וקרוב לשבת, נשא הילד את עיניו לשמים אברהם 

והתבונן בהם ואמר: עדיין יש זמן לבוא השבת, כי עם כניסת השבת 
 מתחלפים השמים, ואיני רואה שהשמים התחלפו.

דרך התניא  הרה"ק הבעלתקופה שנסתלק אביו הק' עבר באותה 
באה לפניו עם שני בניה הה"ק ר' שלום שכנא פרוהובישט, אלמנת 

כי מאד הבעל התניא  היתומים כדי לקבל ברכה. מאוחר יותר סיפר הרב
נהנה משני המאורות שהובאו בפניו, כאשר הצעיר שבהם, שאל אותו אז: 
כידוע מחוייבים לומר "שמע ישראל" בקבלת מסירות נפש תוך ביטול היש, 

איך אפשר לומר את פרק "ואהבת" שכבר יש בו רגשות והאדם צריך ו
וסיפר עניתי לו תירוץ ארוך בעל התניא לחוש את עצמו? הוסיף הרב 

 ומעמיק, והפלא הגדול היה כי הילד בן השבע הבין הכל.
שהיה  רבי משהבן שבע שנים הציעו עבורו שידוך עם בת הגאון בהיותו 

 הרה"ק מברדיטשובאה לברר אצל ראש ישיבה בבארדיטשוב ואמו ב
האריך את מבטו בפני הילד ובצורתו הה"ק מבארדיטשוב אודות השידוך, 

המאירה, עד שלבסוף הניח את ידו על ראשו ואמר לאמו בהתלהבות: אנא 
ישראל אשר שמרי היטב על אוצר יקר זה שעליו אומרת השכינה הקדושה: 

 .בך אתפאר
ואין בעיר בוטשאן, מקום מגורי חותנו לו י"ג שנים התקיימו הניש וכשמלאו

 בעת ההיא.
שיברך אותו, והרב מבארדיטשוב הרה"ק מבארדיטשוב חופתו ניגש לביום 

רבינו הניח את ידיו עליו, והיה בדביקות עצומה ועמד כך לערך חצי שעה, ו
הרב היה רך המזג וחלוש, ולא היה יכול עוד לסבול, וביקש מהשי"ת ש

מהדביקות ויסיר ידיו מעל ראשו, כי הרגיש יקיץ עצמו  מבארדיטשוב
רבש"ע די ואמר: הה"ק מבארדיטשוב שכוחותיו ממש עזבו, אז הקיץ עצמו 

 .האסט נישט אסאך אזעלכע חתנים
בן ט"ז שנים נסתלק אחיו הבכור בדמי ימיו, רבינו תקע"ג כשהיה בשנת 

י החסידים כממלא לגיסתו. ונתמנה ע"רבינו ולא השאיר אחריו זש"ק, וחלץ 
 מקום אחיו ואבותיו הקדושים.

הנהגתו היתה בפרוהבישט עיר אבותיו, משם עבר לסקווירא ומשם ראשית 
 לרוז'ין.

הרה"ק מאפטא הצדיקים חרדו מפניו. נודע ומפורסם איך שזקן הדור כל 
הכניע א"ע לפניו עוד בהיותו צעיר לימים. פעם נפל ממנו החגורה כפף א"ע 

, ואמר: קדוש ישראלביה החגורה, וחגר בעצמו את האברך והג מאפטא הרב
הרב מאפטא . והיה לפלא בעיני כל הרואים. ואמר להם כי גולל ספר תורה

איתא במדרש לעתיד לבא עתידין להיות תמהין מה הוא כך, פלוני שישב 
ולא שנה מימיו ולא קרא, והרי הוא יושב עם האבות ומסיח עמם? והקב"ה 

תמהין לא זכו אלו אלא מפני ששמעו לי בחייהן וכו'.  אומר להם: מה לכם
.  נשבע אני בזקן שלי כי המדרש כיוון עליובזקנו, ואמר: הרב מאפטא ואחז 

כל הזקנים יכולים להתבייש לפני עוד אמר עליו: נערים פני זקנים ילבינו, 
 .זה האברך

ם אמר עליו: שלא שכח כלום כל מה שלמד בעת הלו נרו עלי ראשו. געוד 
 אמר עליו שהוא יכול להביט מסוף העולם ועד סופו.

קדוש ישראל נסע לקבל אנפי שכינתא פני מרן הרה"ק מצאנז כש מסופר
. וזה היה בחורף בימי הקור עם עגלה, ומשמשיו הפצירו בו לעמוד מרוז'ין

וויא קען מען זיך ולפוש ולהחם א"ע מעט. ולא רצה בשום אופן באמרו: 
זיך ווען מען האלט אין מיטן פאהרין צו אזא קדוש פארגינען צו שטעלין 

הרה"ק שפעם כשהיה בהיכלא קדישא של הרה"ק מצאנז . וסיפר עליון

את ידו  הרה"ק מרוזיןודיברו ביניהם, ובאמצע השיחה הכניס  מרוזין
הרה"ק הק' בנר דלוק כדי לסגף א"ע, והצפורן כבר היה אדום כגחלת, ו

 ולא חלי ולא מרגיש. לא קם ולא זע והמשיך לדבר עמו,
ר' שאלו הגאון הה"ק מרוזין אצל הה"ק מצאנז אחר ביקורו של מסופר 

מה ראה ברוזין. השיב לו: ישנם שני מוקדי  שמעון סופר מקראקא
עולם הר סיני שעליו ניתנה תורה והר המוריה ששם היתה העקידה, 
והנה בית המקדש לא הוקם במקום שניתנה תורה אלא דוקא במקום 

היתה העקידה. וכל כך למה, מפני שמקום בו פשט יהודי צוארו שבו 
לשחיטה לכבוד ה', עדיף לפני הקב"ה על מקום שבו ניתנה תורה. וזאת 

שבכל רגע פושט צוארו ומוסר נפשו למען כבודו הריז'ינער ראיתי אצל 
 ית'.

אמר עליו: הרבה צדיקים עשו עליות נשמה הרבי ר' הערש מרימינוב 
ער איז בזה העולם, אבל אותו ראינו עם גופו למעלה, אך הגוף נשאר 

 .ארויף מיט די פאנטאפל אויבן
, חישב המחותן ר' יעקב יוסף הלפריןאת בתו עם בן הנגיד כששידך 

קודם החופה כנהוג את יחוסו ותפארת אבותיו שהיו רבנים גדולים 
דער עלטער זיידע דער ואמר: הה"ק ומפורסמים. ולאחריו פתח 

גיד האט געהאט דעם זיידן דעם מלאך ווי א איד דארף גרויסער מ
דער זיידע דער מלאך האט געהאט מיין טאטן ווי א איד , האבן א איד

און דער טאטע האט מיר געהאט ווי א איד דארף , דארף האבן א איד
און איך האב געהאט מיינע קינדער ווי א איד דארף האבן , האבן א איד

 .א איד
נוני מלכות והרחבה, אמנם לעצמו היה מצמצם היה מתנהג גירבינו 
 מאד.

האיך נראית הרה"ק ושאלו  הה"ק מרוזיןהיה אצל  רבי שאול הארקער
בעיניכם הנהגתי, ואמר, לא ראיתי אצל הצדיקים שיתנהגו כן בהרחבה. 

 .הלא הנני יחיד בסיגופיםואמר: מה אתם אומרים, הרה"ק ונתרגש 
ומבריקות כדרך הפריצים, ואירע אז נעליים מיוחדות הה"ק נעל  פעם

שיצאו לקדש הלבנה בימי החורף והקור והשלג היה על הארץ, וכאשר 
את רגליו בכח מהכפור עד שנטפו הרה"ק עמדו להיכנס הביתה ניתק 

 מהם דם וראו שהם מבלי סוליא תחתיהם.
בתוך דבריו מימרא בש"ס והעיר ת"ח אחד רבינו הזכיר פעם 

מרה אחר. ובדקו בספר ונמצא כמו שהזכיר מהמסובים שמימרא זו א
, ותמה אותו ת"ח מאד ואמר בלבו הלא אני אך אתמול חזרתי על רבינו

 לא רואים אותו ללמוד כי אם לעתים רחוקות.הרה"ק גמרא זו, ואילו 
תדע, אתה כשהנך לומד הנך לומד רק את השכל של הה"ק לו אמר 

רו, ואילו אצלי "אמר" המימרא ולכן אין נחקק בזכרונך משמי' דמאן אמ
 זו תורה, ו"רבא" זו תורה.

הביאו לפניו יונה צלויה, והיה מבצבץ השומן ממנה, ונעץ בה פעם 
את המזלג ועשה תנועה כמו שזה מאוס עליו מרוב גשמותו, הה"ק 

ונמאס אצל כל יושבי השולחן והשליכוה לחוץ, ואפילו הכלבים בחוץ 
 לא רצו עוד לאכלה.

עם אדום זהב, וסיפר הרה"ק מקוברין אחד שלח פריסת שלום לנגיד 
מהיכן הוא מכירו שפעם היה ברוזין ורצה להיכנס אל קדוש ישראל, 
ועמד אצל הפתח וראה שבחדרו הק' נמצאים כמה צדיקים וביניהם היו 

ישב ודיבר וכולם הה"ק מרוזין . והה"ק ממאגלניצאו הה"ק מקוברין
ישב  הה"ק מקובריןהיה מעולף, וגלניצא הה"ק ממאנרדמו על השולחן, 

את דיבוריו  הה"ק מרוזיןופניו להבים ועיניו בולטות לחוץ, וכשגמר 
 .הן הן מעשה מרכבהסיים ואמר: 

שלח את מעות הקודש מעות ארץ ישראל היה בוחר בעצמו  כשרבינו
את השליח, והיה משביע את המזיקים שלא יהיה השליח ניזוק או 

 בשלימות לארץ הקודש. נשדד ויגיעו המעות
בכפר אחד, ובעת סעודה שלישית הביא בעל הבית רבינו שבת פעם 

פירות יקרים ונדירים יפים למראה וטובים למאכל והניחם על השולחן, 
שלא יגעו בזה לאכלם, ושאל לבעה"ב מהיכן השיג פירות הה"ק והזהיר 

 הללו שלא בעונתם, ופרץ בעה"ב בבכי מר וסיפר על המקרה שאירע
עמו. שלפני כשנה יצא באישון לילה אל ביה"כ לצרכיו, ונטפלו אליו 
החיצונים רח"ל ורצו לתופשו עמהם, והתחנן שיניחוהו לביתו אל אשתו 
וילדיו ולא שמעו אליו, וביקש שישחררוהו לפחות על איזה זמן ולא 
הסכימו עד שאמרה אחת מהם שאם יבטיחנה שכעבור הזמן יבא 

ו על שנה אחת, והוכרח לישבע לה, ועזבוהו וישיאנה יניחוהו לבית
 –לנפשו. ובזאת השנה הביאו לו תמיד פירות ומגדנות, והלילה במוצ"ש 

 תמה תקופת השנה ובאים הם לקחת אותי אצלם. –סיים בעה"ב 
קם להסתובב בבית וציוה שיניחו בכל פתח דלת וחלון איזה הה"ק 

לה שהם כבר חפץ מחפציו הקדושים. בהגיע הלילה שמעו קול המו
הגיעו וסבבו את הבית אך לא יכלו להיכנס מפני החפצים הק', והתחילו 
לצעוק חמס שאיש זה משלהם הוא, ומה עוד שכבר הבטיח לאחת 

שאם יזעקו אינו נזקק להם כלל, ונשתתקו הה"ק מהם שישאנה. ואמר 
שמבקש מהם שימתינו לו עד שיגמור לעשן הה"ק כולם, ואמר 

הה"ק וביקש שישבעו לו על זה  ונשבעו. ופיטם "הלולקע" והסכימו, 
בטבק אך לא עישנה כי אם סתם את פיה ויניחה בחיקו. את הלולקע 

כשראו שלא יוכלו עוד להפק זממם עזבו וחזרו לדרכם בקול בכיה 
 גדולה.

אז איהר וועט נכנסו כמה חסידים לקבל ברכת פרידה אמר להם:  פעם
. ד זאהלט איהר איהם מחזק זייןזעהן א צוברכינער איד א שוואכער אי

 ובדרכם שננו לעצמם וחזרו כמ"פ על דיבור יחיד זה ששמעו.
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 במקום גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותו
 

זאת ידוע לכל אנ"ש, שהימים שאחרי שבת בראשית 
בד"כ ימים קשים מנשוא עבור רבינו הק' זי"ע, היו 

בעבור אשר כל ימי חודש תשרי עבד את ה' בסילודין 
 וברציפות אחת ללא התחשובת בגוף הגשמי.

והנה כאשר עברו ימי העבודה הנעלית בירח האיתנים 
לא פנה רבינו למנוחה, ועל פניו נראו סימני מכאוב 

רגליו של וסבל, ובפרט אחר שעות ארוכות בעמידה על 
נענועים קדישין עם הד' מינים, ושעות ארוכות של 

 ריקוד אין סופי בשמחת תורה במסירות נפש ממש.
אבל בכל זאת רבינו לא עשה 'עסק' מזה שניצל את 
ה'מקסימום' שביכולת בר אנוש לעשות בעבודת 

 הקודש הלזה.
וכפי שסיפר כ"ק אדמו"ר מקרעטשניף קרית גת 

שלום אליעזר שליט"א בא שליט"א שבנו הרה"צ ר' 
בקשרי שידוכין עם נכדת רבינו הק' זי"ע בת חתדב"נ 

 כ"ק אדמו"ר מראדושיץ שליט"א.
שמחת ה'תנאים' נערכה בעיר בית שמש בבית מדרשו 
של חתדב"נ שליט"א והשמחה נערכה בסוף חודש 

 תשרי אחר הימים טובים.
רבינו הטריח את עצמו להגיע ולפאר את השמחה, ותוך 

מחה קם רבינו לרקוד עם החתן והמחותנים כדי הש
לכמה דקות על אף שהדבר גבל אצלו מסירות נפש 

ולאח"ז 'התוודה' רבינו  -כפשוטו לעמוד על רגליו, 
להמחותן האדמו"ר מקרעטשניף ק"ג באמרו אליו: 
"באם עוד יש בכח לקום ולעמוד על הרגליים ולרקוד 

שמחת סימן הוא שלא רקדנו מספיק ב -בעת הזאת, 
 תורה"...

 

 ובחרת בחיים
 

 איסור שיחה בשעה שאומרים 'ויכולו'
אסור לדבר בשעה שהצבור אומרים 'ויכולו' בברכת מגן אבות וקדיש 

והטור שם הביא מספר )שו"ע סי' רס"ח סי"ב( שלאחריו בליל שבת קודש 
חסידים: מעשה בחסיד אחד שראה לחסיד אחר במותו ופניו מוריקות 

מוריקות, א"ל מפני שהייתי מדבר בויכולו בשעה אמר לו למה פניך 
 שהיו הצבור אומרים אותו וברכת מגן אבות וביתגדל. עיי"ש.

 

 נשמת מאור עינינו אור וחיות נפשנו
 ציס"ע קודש הקדשים

 אדונינו מורינו ורבינו הקדוש והטהור

 זצוקללה"ה אברהם חייםמרן 
 בן אדמוה"ז הקוה"ט רבינו אהרן זצוקללה"ה

 
 

 

 

 הליכות חיי"ם
 

 לזכרון עולם בהיכל ה'
 

 ו, זקן שקנה חכמה,לעילוי נשמת הי חסיד הי עני
  מפארי קהלא קדישא הדין שריד לדור דעה

 

 בינעטז"ל  יעקב ב"ר מאירהרה"ח ר' 
 תשרי כ"הנלב"ע 

 

 ת.נ.צ.ב.ה.
 

 בניו האחים החשובים שיחיוהונצח ע"י 
 משפחת בינעט

 

 בית המדרש הגדול קרית שומרי אמונים
 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 

 קול צהלה ורנה שפתינו אז תרננה
 

 לידידינו הדגול מרבבהוטנא מלא ברכות  טוב ברכת מזל
 ומזכה הרביםאיש אשר רוח בו  , אוצר של תורה וחסידותצנמ"ס, 

 שליט"אאהרן יוסף הרונציק הרה"צ ר' 
 חביב לרבינו הק' זי"ע נכד

 וממשפיעי חבורתינו מפארי בית מדרשינו
 

 חי' למז"טיש הבןלרגל שמחת הולדת 

 יה"ר שמשמחת בית צדיקים יושפע שפע רב לכל בית ישראל
 

 הנהלת המוסדות          רבנן ותלמידיהון

 

 ()יזאור שבעת הימים 
 הנהגות, אזהרות וסגולות מרבינו הבעל שם טוב הק' זי"ע
 בתוספת הארות וביאורים מתוקים מדבש ונופת צופים משדה רבותינו הקדושים זי"ע

 

 כוחה של שבת בראשית
 

שהאור והחיות שבחכמה המאירה בשבת בראשית נמשכת על  שם טוב הק' זי"ע הבעלאמר 
 כללות השנה באשר כל ימות השנה מקבלים משבת בראשית.

 עמ' רפג(ר שם טוב )כת
 
 

 

 שמירת שמיטה כהלכתה, ושמירת שבת
 ומייד נגאלין "שבת בראשיתשנקראת "

 
על כוחה של שמירת שבת אחת כהלכתה ביאר 

את שבתותי )ויקרא כו, ב( רבינו הק' זי"ע: כתיב 
תשמורו, ומקדשי תיראו אני ה', והקשו המפרשים 
מה שייך אזהרת שבת ומורא מקדש לכאן, ובאור 
החיים הקדוש פירש שהתכווין לומר על השמיטות 
שהם נקראים שבתות, דכתיב שבת היא לה', 
שמזהיר עליהם לשומרם, והנה סמך לאזהרה הלזו 

)תורת מאמרם ז"ל אומרו ומקדשי תיראו, על דרך 
כי לא נחרבה הבית, אלא בשביל שלא  כהנים(

ואפשר  -שמרו מצות השביעית וכו', ועיין שם. 
להוסיף על דברי קדשו, כי כפל 'שבתותי' לשון 
רבים, רומז גם על יובל הנקרא שבת שבתון, וירמוז 
גם על שתי השבתות של שבת הארץ ושבת 

)שם בראשית שנדמו זה לזה, וכמו שפירש רש"י 
בפסוק שבת לה', כמו שנאמר בשבת  כה, ב(

בראשית, כי באם ישמרו אותם כראוי וכנכון, אז 
יקויים ומקדשי תיראו וכאשר הועידו חכמינו ז"ל 

כי אילמלא שמרו ישראל שני )שבת קי"ח ע"ב( 
 שבתות, מיד היו נגאלין.

ומה שסמך לו "ומקדשי תיראו". ודרשו רבותינו 
אפילו בחורבנו וכו', דהיינו  )תנחומא ויקרא סי' ו'(

שיהיה ירא ומיצר ודואג על סיבת חורבנו, כי אמרו 
כל מי שלא נבנתה  )ירושלמי יומא פ"א ה"א(חכמינו 

בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. פירוש כי 
תחת שהיה ראוי לבנות הבית המקדש באמצעות 
אותיות ותיבות התורה הקדושה הנקראים אבנים 

מספר יצירה, וכשלא נבנה על ידי ובתים כנודע 
אמצעות 'ימיו', היינו בהירותו אז ממשיך חורבן 
ח"ו, ועל זאת ישים האדם אל לבו לקדש כל ימיו 
ועתותיו לה' בששת ימי המעשה, וכן ביום השבת 
קודש כמבואר למעלה, ובהכי יגרום לבנין בית 
המקדש על ידי ביאת גואל צדק, במהרה בימינו 

 אמן. 
 

נכנסו לפוש קצת באכסניא וגם  בלכתם
שם ישבו וחזרו על דיבור זה, וניגש בעל 

 איהר זאלטהאכסניא ששמע את דבריהם 
ואמר: אוי הצלתם את  זיין מחזק איהם

נפשי מרדת שחת, כי הוא היה בעל חוב 
ל להפריץ והפריץ אמר לו שבאם יכפור גדו

וישתמד ח"ו ימחול לו כל החוב ואם לא... 
וזה זמן רב הנני נבוך ברעיוני, ועכשיו 
החלטתי להתחזק, יהיה מה שיהיה 

 באמונתי לא אכפור.
האחרונה בר"ה אחרי תקיעת שופר בשנתו 

, בעריוה"כ האחרון שופרו של משיחאמר: 
וזה כשהלך לביהמ"ד הניח ידו על המז

. וביוה"כ הריני כפרת כלל ישראלואמר: 
היה חלוש מאד, וע"פ הלכה לא היה צריך 
להתענות, אך לא היה מי שירגיש בכך 

דבר ויורהו לעשות כן, למחרת יוה"כ אמר: 
פלא, אני הרי מרגיש תמיד כשכואב לאחד 
מישראל, ואיך יתכן שאף אחד לא הרגיש 
 את מצבי, אבל שבע רצון אני מזה שצמתי.

החגים נחלש רבינו מאד ונפל חרי א

למשכב ועד הרגע האחרון דיבר עם חסידיו 
ותלמידיו הרבים שבאו לבקרו כדי לראותו 

 .בפעם האחרונה ולהיפרד ממנו
דקות לפני הסתלקותו הגיע תלמידו ר' כעשר 

שניאור מפאסטוב שברוסיא, רבינו שכב ופניו 
אל הקיר, כשנכנס ר' שניאור הסב פניו אליו 

האתה זה שניאור? עוד יבוא זמן לפני ואמר: 
ביאת המשיח שאפילו אנשים כמוך וכמוני יהא 
להם צורך להתבודד בפינה ולעשות חשבון 
הנפש אם אכן אמונתם שלימה בבורא עולם, 
ואני מציע לך שתפרסם ברבים שאני אמרתי 

 זאת מראש.
אני מעיד עלי שמים יציאת נשמתו אמר:  לפני

ז אפילו כחוט וארץ שלא נהניתי מהעוה"
השערה, ומה שהנהגתי היתה בנשיאות 

במלים אלו  ובגדולות היה רק לכבוד שמו ית'.
הוציא את נשמתו הטהורה והחזירה לבוראו 

זכותו יגן עלינו  ביום ג' מרחשון שנת תרי"א.
   ועל כל ישראל.

 

 

 

 

 
 

 

 בני אנ"שמרשליט"א  אלחנן רבינוביץהגה"ח ר' 
 הי"ו רבינוביץ אהרןובנו הרה"ח ר' 

 לרגל שמחת הולדת הנכדה/הבת תחי' למז"ט
 

 שליט"א  דוב מרגליותה"ח ר' הר
 לרגל שמחת הולדת הנכדה תחי' למז"ט

 

 


