
אתחלתא דגאולה לכל נפש מישראל
תיבת  עם  'בא'  שתיבת  במחשבתינו  כעת  עלה 
אל  "בא  במלות  ומרומז  'משיח',  בגימטריא  'פרעה' 
פרעה" היינו לצרף תיבת בא אל תיבת פרעה. ונוכל לומר 
השורש  הוא  מצרים  דגאולת  פעמים  כמה  דברינו  עפ"י 
לכל גאולות ישראל עד הגאולה האחרונה, וכל הישועות 
החולי,  את  המרפא  שהרופא  כמו  זו.  מגאולה  נמשכים 
משתדל לרפא בשלימות שלא יחזור עוד החולאת הזאת, 
רק מחמת שהוא ענין עולם הזה לכן הוא רק בגבול ובלי 
קיום לעולם )היינו שאין הרופא יכול לרפא באמת לצמיתות(, אבל 
ישועת ה' הוא קיים לעד ולעולמים. והגאולה הראשונה 
שגם  אף  עד,  לעולמי  הגאולה  שורש  הוא  מצרים  של 
זו עדיין עוברים עלינו כמה דוחקים, מ"מ  אחרי גאולה 
שורש  הגאולה הוא נצחי, וממנה נמשכים כל הגאולות 
אשר  "אהיה  הגאולה  בהתחלת  שנאמר  כמו  והישועות. 
אהיה" ואמרו ז"ל אהיה עמם בצרה זו אהיה עמם בצרה 
הגאולות  כל  נמשך  זו  גאולה  שמשורש  המורה  אחרת, 
נפש  לכל  דגאולה  אתחלתא  היא  זו  וסדרה  והישועות. 

מישראל כפי שורשו בדברי תורה.

מכות  שבעה  נשלמו  וארא  בפרשת  כי  לומר  ויש 
מצרים  שורש  שהוא  הסט"א  מדות  שבע  שכל  הרומז 
ומכה היה בודאי להכניע  כי כל מכה  ועברו,  כבר חלפו 
ונכרתו  שנכנעו  ואחר  ההיפוך,  ממדות  מדה  ולהכרית 
ולזה  הגאולה.  התחלת  התחיל  אז  ההיפוך  מדות  ז' 
בגי'  'פרעה'  אל  'בא'  בתיבות  הזו  סדרא  בהתחלת  רומז 
משי"ח שיתגלה במהרה בימינו בגאולה האחרונה וכנ"ל. 
בגימטריא  התיבות  שלשה  עם  פרעה"  אל  "בא  ומילות 
עה"כ, רומז ג"כ לדברינו הנ"ל שמגאולה  כמנין 'ישועה' 
כללות  לכל  כוללת  הישועה  נמשך  הזאת  ראשונה 
ישראל לעולמי עד.                                    )תורת אמת, לובלין(
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- הזמנים הם לברוקלין נ.י. -

מאמריםעת הבציר
 מעניני הזמן

משוך חסדך ליודעיך ֵקל קנא ונוקם

אל  בא  משה  אל  ה'  ויאמר  ל"ב.(  )ח"ב  הק'  בזוהר  איתא 
פרעה כי אני הכבדתי את לבו, הה"ד )תהלים פ"ט( אשרי העם 
זה  לפסוק  פרעה  התראת  המשך  להבין  ויש  תרועה.  יודעי 
יודעי תרועה". עוד יש להבין מה שקשה  של "אשרי העם 
כאן, וכפי שאמרו חז"ל במדרש )שמו"ר י"ג ד'( מכאן פתחון פה 
למינים לומר לא היתה ממנו שיעשה תשובה שנאמר כי אני 
הכבדתי את לבו. ועוד יש לדקדק מה שהקשה באור החיים 
הק' למה נכתב בלשון "ויאמר" שהיא לשון אמירה רכה, בו 

בשעה שהתרה בו לרדותו בעונשין.

להתבונן שכל כחו וחיותו מלמעלה
פי  על  זי"ע  שמואל  התפארת  רביה"ק  מרן  כ"ק  ומפרש 
זי"ע  הזקן  אדמו"ר  רביה"ק  מרן  כ"ק  אביו  של  קדשו  דברי 
על אמרם ז"ל )ר"ה כ"ט.( וכי ידיו של משה עושות מלחמה או 
כלפי  שמסתכלים  זמן  כל  לך  לומר  אלא  מלחמה,  שוברות 
שכל  הכוונה  אדמוה"ז  וביאר  עיי"ש.  מתגברים,  הם  מעלה 
חוש  דהיינו  שבקרבו,  החושים  שכל  האדם  שמתבונן  זמן 
השמיעה, הראיה, המישוש, ההילוך, והדיבור, הכל הוא מכחו 
של השם יתברך, וממך הכל ומידך נתנו לך, ומבלעדי שפעת 
בהתבוננות  אחת,  רגע  אפילו  לחיות  יכול  אינו  וחיותו  כחו 
וידיעה ברורה זו "הם מתגברים" לנצח במלחמת היצר, ובזה 

הוא מקיים מצות שויתי ה' לנגדי תמיד, עכתדה"ק.

ולהרחיב ביאור בדבריו הקדושים, שאם מתבונן אדם בכל 
תהלוכותיו כי הכל הוא מהשי"ת ומהשגחתו, הן בעת שזוכה 
להנהגת מדת 'טוב וחסד' מן השמים, הוא יודע שכל זה הוא 
לתשובה, שהקב"ה  לעוררו  בכדי  ית'  וטובו  חסדו  מרוב  רק 
רוצה שיתבונן וישוב אל ה', ודבר זה הוא בחינת נסיון העושר, 
בטוב  עמו  מתנהג  הקב"ה  כשאין  המשפט  מדת  בעת  והן 
הנגלה ח"ו, הרי הוא מתבונן בנפשו שגם זה הוא לטובתו, כי 
מאתו לא תצא הרעות, ומשמים השמעת דין שמשמיע לו 
שיש שבט מושל. וכן אמר דוד המלך ע"ה )תהלים ק"א( "חסד 
ומשפט אשירה" בשני המצבים הן בעת חסד והן בעת משפט, 
מהשגחתך  הוא  הכל  כי  אנכי  יודע  כי  לך,  אשירה  בשניהם 

ומטובך וחסדך.

גם בעבודת ה' יזכור האדם שהכל מלמעלה
ודבר זה נוגע גם בעניני רוחניות, דהיינו כאשר זוכה האדם 
לעבוד את ה', אז ֵידע בנפשו שכל זה הוא רק מסיוע ועזר 
השי"ת, כמו שאמרו ז"ל )סוכה נ"ב.( שאלמלא הקב"ה עוזרו לא 
היה יכול לו. וה"ה להיפוך ח"ו בעת שחטא ומרד האדם נגד 
נגד רצונו ית', אך לּו רק יתבונן ברוממות ה'  השי"ת ועשה 

שכל תהלוכות העולם לו, שהוא ברא השמים ושמי השמים 
וכל צבאם והוא בריה שפילה אפילה וקלה, ואיך העיז הוא 
לחטוא ולהמרות את פי ה' ולמרוד נגדו, ומכח מחשבות אלו 
נעשה האדם נכנע ושפל שמסתכל כלפי מעלה ברוממות ה', 
בזה הוא מתגבר וזוכה לתשובה. וזאת היא הדרך האמיתית 
עיניו  נגד  זו  תמיד מחשבה  האדם  השי"ת שישים  בעבודת 
ולחשוב מרוממות הבורא ית' שהוא הנותן לו כח לעשות חיל, 

והכל ממנו, ואם ָחטא ידע וישיג נגד מי ָחטא. 

פרעה אמר לא ידעתי את ה'
אבל פרעה הרשע לא כן עשה, אלא אדרבה עוד התריס 
נגד ה', ואמר )שמות ה'( "לא ידעתי את ה'" וכוונת דבריו היתה 
לא ידעתי אם הכל אכן בא מכח ה' ומצד השגחתו עלינו, וכן 
ולכן עשה  ואני עשיתני".  יאורי  )יחזקאל כ"ט( "לי  אמר בִמרדוֹ 
בו הקב"ה שפטים ויחזק ה' את לב פרעה שיוכל לסבול כל 
היסורים, עד שיתבונן ויבין האמת ויודה ברוממות ה' שהוא 
אין סוף ואין תכלית, והכל הוא מכחו ומגבורתו, ואפילו ציפרא 
קלילא מבלעדי שמיא לא מיתציד )ירושלמי שביעות פ"ט ה"א( שאין 
שום פעולה קלה בעולם בלא ציווי השי"ת והשגחתו, אבל 
הוא בגאוותו לא שת לבו גם לזאת. וזהו "ויאמר ה' אל משה 
בא אל פרעה" בלשון רכה ובשם הוי"ה שהוא מלא רחמים, 
שתודיע ותכניס אל לבו כי אני הכבדתי את לבו שהכל הוא 
מהשגחתי ומכחי, ואף כחו וחיותו הוא רק מרוב רחמי, ובאותו 
הכח שנתתי לו מרד כנגדי, ואם היה מאמין בה' ובמשה עבדו 

היה הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו מקבלו בתשובה.

בכל המצבים, הן בעת תרועה, והן בעת הוי"ה
וזהו הנאמר בזוה"ק "הה"ד אשרי העם יודעי תרועה ה' 
סגולתו,  זרע  ישראל  להעם  אשרי  ר"ל  יהלכון",  פניך  באור 
מוסר  ושבט  הדין  מידת  על  קאי  תרועה"  "יודעי  שהמה 
כנודע מספה"ק, "הוי"ה" הוא מידת הרחמים, שבב' המצבים 
שכל  ומבינים  שיודעים  יהלכון"  פניך  "באור  תמיד  יחד,  גם 
הנהגתם הוא מצד אור פני מלך חיים מצדו ומהשגחתו על כל 
דבר ודבר. אך לא כן אומות העולם ופרעה הרשע שאמר מי 

ה' אשר אשמע בקולו לא ידעתי את ה'. 

וזהו הביאור במה שאנו אומרים "משוך חסדך ליודעיך ֵקל 
קנא ונוקם" היינו עם בני ישראל שיודעים אותך הן בעת 'ֵקל' 
ונוקם' תמיד  'קנא  בעת  והן  היום,  כל  קל  חסד  בחי'  שהוא 
יודעיך המה שמכירים שהכל הוא מאתך ומהשגחתך יתברך.

)עפ"י ספה"ק תפארת שמואל בפרשתינו אות ב'(

טיול בכרם ספרי רבותינו הק' ובמשנתם הטהורהמכרם רבותינו

⋅ ענבי הגפן בענבי הגפן ⋅
משגרים אנו ברכת מזלא טבא וגדיא יאה

למע"כ ידידינו הדגול צנא מלא ספרא, מרביץ תורה לעדרים
איש האשכולות העומד לימיננו בכל עת ועונה, כש"ת

 הרה"ג רבי פייביל איגר שליט"א
מסור בלב ונפש לכל קדשי בית אלכסנדר

ולכבוד אביו 

הרה"ג רבי עזריאל מאיר איגר שליט"א
חדב"ן כ"ק מרן אדמו"ר זצלה"ה

לרגל שמחת נישואי בתו הכלה המהוללה תחי'
עב"ג החתן הרב שמואל שמעלקא סג"ל הורוויץ שליט"א

בן הרה"ג שלהיו"ח מוהר"ר חיים יעקב יצחק שליט"א

יה"ר שיעלה הזיווג יפה 
ויזכו לרוב תענוג ונחת דקדושה וכט"ס



ב

מפרי הכרם
עד מתי מאנת לענת מפני

אל  בא  משה  אל  ה'  ויאמר  כתיב  פרשתינו  בריש 
פרעה ופירש"י "והתרה בו", וכבר דקדקו בזה המפרשים 
כי  אמר  עצמו  השי"ת  שהרי  ההתראה  תכלית  להבין 
דוד  יעקב  רבי  הגה"צ  כ"ק  ודב"ק  לבו.  את  הכבדתי  אני 
זי"ע(  מאמשינאוו  יוסף  רבי  אדמו"ר  כ"ק  )בן  זצוקללה"ה  מדזערדאוו 
דהנה איתא בזוה"ק שעל חטא המר אין תשובה מועלת 
ח"ו, אמנם כבר ביארו בספה"ק שאין הכוונה שאי אפשר 
לו לחוטא לשוב כלל, אלא שאין מספיקין בידו לעשות 
יפציר  באם  אך  תשובה,  שערי  בפניו  ונועלים  תשובה 
בודאי  אז  תשובה  ויעשה  יתיר  בחילא  החוטא  ויתאמץ 

תתקבל תשובתו, ותפרוץ את כל השערים.

והנה אצל פרעה אכן נתקיימה "כי אני הכבדתי את 
לבו" וננעלו בפניו שערי תשובה, אך אילו היה מתאמץ 
ומכניע את עצמו ושובר לבבו למען לשוב אל ה' אז היתה 
תשובתו מתקבלת. ועל כך היתה הטענה וההתראה אל 
פרעה. ולכן הלך אליו משה רבינו לעורר בקרבו את מדתו 
של משה דהיינו מידת הענוה וההכנעה כי האיש משה 
עניו מאוד מכל האדם, ולכן אמר לו "עד מתי מאנת לענת 
מפני" דהיינו להיות עני ושפל כמוני. אמנם פרעה לא שת 
שנאמר  וכמו  הגאוה  מקור  היה  הוא  כי  זאת  לכל  לבו 
ואני  יאורי  לי  אמר  אשר  וגו'  הגדול  התנים  כ"ט(  )יחזקאל 

עשיתני, ולכן לא היה יכול להכניע את עצמו ולשוב, וזהו 
שפירש"י "עד מתי מאנת לענת - כתרגומו לאתכנעא, 

והוא מגזרת עני, מאנת להיות עני ושפל מפני".
)אהל יוסף
וכעי"ז בספה"ק ישמח ישראל א'(

לא אוסיף עוד ראות פניך
בפסוק ויאמר משה כן דברת לא אוסיף עוד ראות 
פניך, והנה קשה שהרי כתיב להלן )י"ב ל"א( "ויקרא למשה 
יוסף  רבי  אדמו"ר  כ"ק  ודב"ק  עוד.  שראם  הרי  ואהרן" 
מאמשינאוו זצוקללה"ה )יו"ד ג' שבט( שמשה רבינו אמר איני 
רוצה לראות פנים כמו שאתה עכשיו מלא גאוה, פנים 

כזה לא אוסיף עוד לראות...
)אמרי קודש(

משכו וקחו לכם 
בפסוק ויקרא משה לכל זקני ישראל וגו' משכו וקחו 
לכם, פירש"י משכו - מי שיש לו צאן ימשוך משלו, וקחו 
- מי שאין לו יקח מן השוק. דב"ק הרה"ק מקאצק זי"ע כאן 

אמר להם משה רבינו שעליהם ללכת אחר עצת הזקנים 
שבדור. מי שיש לו שהוא בן תורה, יקח עצות משלו, ואם 
אין לו, שלאו בר הכי הוא, אזי "יקח משל אחרים" דהיינו 
שיראה מה עושים האחרים בני תורה ואף על פי שהוא אינו 

מבין טעמו של דבר, מכל מקום יבטל דעתו מפני דעתם.
)עמוד האמת קאצק(

זאת חקת הפסח
זהו  הפסח,  חקת  זאת  א'(  י"ט  )שמו"ר  במדרש  איתא 
ובשמחתו  נפשו  מרת  יודע  לב  י"ד(  )משלי  הכתוב  שאמר 
לא יתערב זר... דבר אחר לב יודע מרת נפשו אלו ישראל 
וגזר  לצאת  שבאו  וכיון  בשעבוד,  במצרים  נתונין  שהיו 
עליהן הקב"ה לעשות פסח, באו המצרים לאכול עמהם 
א"ל האלקים ח"ו כל בן נכר לא יאכל בו, הוי לב יודע מרת 

נפשו ובשמחתו לא יתערב זר, עכ"ד המדרש.

הענין כי ישראל היו במצרים במדרגה שפלה מאוד, 
שהוצרכו להמשיך רחמים ממקום גבוה שאין נוגע שם 
שום חיצון, וכמו שנאמר )שמות י"ב( ועברתי בארץ מצרים, 
ודרשו חז"ל אני ולא מלאך אני ולא השליח, בבחי' אני 
של  הפנימית  הנקודה  ויודע  כליות  בוחן  לב  חוקר  ה' 
היו  חוץ  ואף שכלפי  טוב.  הישראלי שהוא באמת  נפש 
ז"ל הללו עובדי  נראים כמו המצרים, כמו שאמרו  בנ"י 
ע"ז והללו עוע"ז, אבל השי"ת הבוחן לבות וכליות יודע 
פנימיות לבבם. וזהו "לב יודע מרת נפשו" היינו שישראל 
ידעו מצבם והתמרמרו על ריחוקם מהשי"ת, ועי"ז התעורר 
מתפיסת  למעלה  הרחמים  ממקור  רבים  רחמים  עליהם 

שום נברא. ולכן "כל בן נכר לא יאכל בו" להורות על זה 

שאכילה הזאת היא ממקום גבוה ששם אין שום חיצון 

מגיע.
)ספה"ק ישמח ישראל ו'(

וילכו ויעשו בני ישראל כאשר צוה ה' וגו' כן עשו
בפשיטות  הפסח  את  ישראל  בני  שעשו  אף  ר"ל 

היותר  באופן  וכיאות  כראוי  תשבה  מקודם  עשו  ולא 

מועיל, עכ"ז מרוב מרירות נפשם נחשב לפני השי"ת שעשו 

בשלימות. וזהו "כאשר צוה ה' את משה ואהרן" כן עשו 

בנ"י בשלימות כראוי. 
)ספה"ק תפארת שמואל אות ח'(

לנצל את הזמן בראשית היום
כ"ק  דב"ק  הישיבה  לבחורי  השיחים  אחד  תחת 

שכל  מרומז  בכור  בקדושת  זצוקללה"ה:  אדמו"ר  מרן 

"ראשית" יש לו קדושה, כלומר כל דבר שעדיין לא היה 

להעולם שליטה בו הוא נקרא "ראשית". וכל יהודי יש לו 

זמן "ראשית" בכל יום וזהו בקומו משנתו בבוקר, והזמן 

ההוא של ראשית היום הוא בקדושה יתירה כיון שאויר 

לקדש  האדם  יוכל  ובקל  נפגם,  ולא  צח  עדיין  העולם 

הזמן ההוא לשמים במחשבה דיבור ומעשה. וזהו הרמז 

בפסוק "קדש לי כל בכור" כאשר תקדש לי ראשית היום 

באתערותא דלתתא, אז "פטר כל רחם" אפתח לך שערי 

רחמים ואשפיע לך מאיתערותא דלעילא.
)כ"ק מרן אדמו"ר זצלה"ה - קיץ תשמ"ז(

ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה
ובנוסח ברכת אכילת מצה ומרור בליל פסח 

כתב האבני נזר )או"ח סי' שפ"א( "נתתי אל לבי לעיין בענין ברכת על אכילת מצה ועל אכילת 
)דהיינו בנוסח 'אקב"ו לאכול מצה' ולא בלשון 'על אכילת מצה'( כיון  מרור, ומהראוי היה לברך "לאכול" 
שהוא מצוה שאי אפשר לקיים על ידי שליח"... והחק יעקב )סי' תל"ב( כתב לפי שאין מַׁשנין 

לשון תורה דכתיב "על מצות ומרורים" וגו' ותימה דמה ענין 'על ַמצֹות' ל'על אכילת', עיי"ש. 

ומפרש האבנ"ז בהקדם דקדוק למה מברכים ג"כ בבדיקת חמץ בנוסח "על ביעור חמץ" 
שלכאורה היה יותר ראוי לברך "לבער חמץ" דודאי להבא משמע. ומתרץ, דכיון דמצות ביעור 
נעשה בהגיע פסח -שהרי אין הביעור מצוה מצד הזמן שנעשה בו הביעור בפועל, רק מצד 
"על  לברך  יותר  שייך  החמץ,  נתבער  כבר  פסח  שבהגיע  וכיון  הביעור-  אחרי  שבא  הפסח 

ביעור" דמשמע נמי לשעבר, ולא "לבער" דלא משמע אלא להבא לבד. 

ובזה יש ליתן טעם מה שמברכים "על אכילת מצה ומרור" ג"כ, והוא לפי שיטת  רבי 
אלעזר בן עזריה )ברכות ט.( דאכילת פסח עד חצות, ויליף מגזירה שוה דכתיב "ועברתי בארץ 
מצרים בלילה הזה", מה להלן עד חצות, אף "בלילה הזה" דכתיב באכילת פסח עד חצות. 
והדבר יפלא לכאורה, שהרי ההעברה בארץ מצרים היה ברגע חצות ממש, ואיך ילפינן מינה 
לאכילת פסח עד חצות. וצ"ל כיון דאי אפשר לאכול ב'חצות' ממש מפני שהוא כרגע ואין 
בו המשך זמן כלל, והמעשה הרי צריך המשך זמן, ועל כרחך הפירוש שבחצות 'כבר יהיה 
בשר הפסח נאכל'. ולפי זה הוא הדין גם במצה הנלמד מפסח וכל שכן מרור דכתיב גבי פסח, 
שבשניהם נאֹמר שמצוותם שבהגיע חצות 'כבר יהיו נאכלים' )דוגמת החמץ שיהא מבוער בהגיע חג 

הפסח כנ"ל( ולכן יותר טוב לברך בנוסח על אכילת מצה ומרור.

אפיקומן"  הפסח  אחר  מפטירין  ש"אין  הדין  טעם  וממתיק  נזר  האבני  מוסיף  זה  ולפי 
שאסור לאכול ולטעום אחר אכילת הפסח, שהרי לאור האמור המצוה הוא בהגיע חצות )כמו 
שנלמד ממכת בכורות( אם כן צריך שיהא טעם פסח אז בפיו, ולא יהיה ָּכלה אכילת פסח מכל וכל 

כדי שישאר רושם מהמצוה בהגיע שעת חצות. )עיי"ש עוד דבריו לענין ה'תנאי' לגבי אכילת אפיקומן 
קודם חצות, ואכמ"ל(.

גרגירים מאוצר הפלפול
תבואת הכרם והדרוש ובדברי הלכה

לקט אמרי נועם 
ודברי אלקים חיים 
מספרים הקדושים

סיפורי צדיקים 
מבין ערוגות הכרם אשכלות הכרם

שבעת ימים מצות תאכלו
דב  רבי  הגה"צ  פעם  דרש  הגדול  שבת  בדרשת 

בעריש ראזענבערג זללה"ה רבה של סטריקוב ומחשובי 

חסידי אלכסנדר, "באים אלי אנשים לשאול שאלות 

'בארשט'  של  חבית  להכשיר  כיצד  הפסח,  בעניני 

)חמיצה(, היאך להכשיר כפות ומזלגות וכו'. אבל מדוע 

אף אחד לא בא לשאול איך מניחים את ה'כזית מצה' 

דבר אסור,  בכל  כל השנה  נטמא  בפה אשר  הטהור, 

בשקר, ברכילות, בלשון הרע וכדומה"... 

הרב אמר דברים אלו בהתרגשות עצומה עד שכל 

קהל השומעים געו בבכיה. 
)בישישים חכמה(

ועבדת את העבודה הזאת
הרה"ק  פעם אחת הגיש איש אחד קוויטל לפני 
רבי יחיאל מאיר מגאסטאנין זי"ע והיה כתוב בו "שאין 
לו עבודה". הרה"ק זי"ע הזדעזע בקראו הפתקא ואמר 
מעשים  תפלה,  תורה,  איפה  עבודה?  אין  "ליהודי 
לו  "שאין  שכוונתו  ואמר  האיש  התנצל  טובים?", 
פרנסה". אמר לו הרה"ק תגיד שאין לך פרנסה, אבל 

עבודה לא חסר ליהודי...
)מעיין חן(

והיה לאות על ידכה ולטוטפת בין עיניך 
רבי  הרה"ק  נענה  תפלין,  הנחת  בעת  אחת  פעם 
יציאת  לי  "יש  ואמר  זי"ע  מלענטשנא  לייב  שלמה 
הנפש מפחד והבושה שעל הראש כזה אניח התפילין 

הקדושים"...
)עשר עטרות(
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לב' תקופות זקנה ובחרות חייו של האדם מחולקים המה  ימי  הנה 

שונות, מתחילה באים ימי הנעורים בהם האדם נמצא 

בכחו ובתקפו ובהתחדשות, ולאחריה באים ימי הזקנה בהם כבר תש כחו וחילו מימי 

נעוריו. ובאמת יש בכל תקופה מתקופות אלו מעלה וחסרון, כי ימי הבחרות יש להם 

מעלה שהאדם עושה אז בהתלהבות ובזריזות וכן ידועה הכלל ש"אין חוזק בחסידות 

כתחלתו" וממילא עושה הכל ביתר שאת וביתר עז, משא"כ בימי הזקנה החלשים 

כאשר תמו הכחות וָפגה ההתלהבות, אמנם מאידך יש חסרון שהרי התגברות התאוה 

ורתיחות הדמים גוברים מאד בימי הבחרות ועלול האדם אז ליפול בפח היצר בכל 

עת ועונה. אבל בימי הזקנה הוא להיפוך, שאז האדם מתיישב בדעתו ויש לו המעלה 

החסידות  כח  נחלש  גם  אבל  עבירה,  לדבר  ורתיחות  התאוה  התגברות  לו  שאין 

והרגשת ההתחדשות בעבודתו כאמור.

כ"ק מרן רביה"ק התפארת שמואל זי"ע מבאר )בפרשתינו אות ו' ובחג  על האדם 
להשתמש 
הסוכות( שעל האדם לאחוז בשני המעלות גם יחד, וילמוד מימי בב' המעלות

הזקנה לקרר ולהשקיט את כח התאוה גם בימי נעוריו, וכן בימי 

ה'  את  לעבוד  ויתאמץ  הנעורים  ימי  מהתחדשות  האדם  ילמוד  ושיבה  זקנה 

בהתלהבות ובהשתדלות, כך יהיו לו תמיד שילוב המעלות של זקנה ובחרות גם יחד. 

וכמו שמצינו בפסוק )דברים ל"ג( "וכימיך דבאך" ופירש"י הכוונה כימים שהם טובים לך, 

שהן ימי תחלתך ימי נעוריך כן יהיו ימי זקנתך שהם דואבים זבים ומתמוטטים עיי"ש. 

הדואבים  לימיו  והנעורים  הטובים  ימיו  בין  שילוב  האדם  שיעשה  כאמור  והיינו 

והזקנים שישתמש בשניהם יחדיו לעבוד את ה'.

ובזה מפרש התפארת שמואל את דברי המדרש )בר"ר נ"ט ו'( עה"פ  ואברהם זקן בא 
בימים -
ואינו  בב' המעלות "ואברהם זקן בא בימים - יש לך אדם שהוא בא בימים 

בזקנה ויש לך אדם שהוא בזקנה ואינו בימים, כאן ימים כנגד 

זקנה וזקנה כנגד ימים" פי' שאצל אברהם אע"ה היו ב' הכחות משולבים גם יחד 

שהיה 'זקן' עם מעלות ימי הזקנה, ומאידך גם עבד את ה' בהתלהבות ובהתחדשות 

נעורים והיה 'בא בימים' כנער צעיר אשר כחו במתניו.

וזהו ביאור הכתוב בפרשתינו "ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך" שחייבים אנו לאחוז 

הימים,  כל  השי"ת  את  לעבוד  בהם  וללכת  יחד  גם  וזקנינו  נערינו  וכחות  במעלות 

עכתדה"ק.

האחרון  אדמו"ר  רביה"ק  מרן  כ"ק  בנו  פירש  בזה  כיוצא  אברהם אע"ה 
הביא אתו בזקנותו 
זצוקללה"ה הי"ד שעל כך ביקש דוד המלך ע"ה )תהלים ע"א( "אל שני נעוריו

יזכה לעבוד את  ושיבה  זקנה  זקנה" שגם בימי  תשליכני לעת 

השי"ת בזריזות ובהתלהבות ובבחי' כל עצמותי תאמרנה. וזהו שהעידה תורה על 

אברהם אבינו "וישכם אברהם בבקר ויחבש את חמרו" פי' שכל מעשיו היו בזריזות 

ובהתאמצות, "ויקח את שני נעריו אתו" שלקח אתו את שנות נעוריו גם בימי זקנה 

ושיבה, בבחי' ואברהם זקן בא בימים.

בספר ליקוטי יהודה מביא בשם האמרי אמת זי"ע ששמע מפי  צריך שיהיו
 שניהם 
לפרש את הפסוק "את הכבש אחד תעשה שוים זקני חסידי קאצק 

בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים" שבא לרמז על שני 

ימי  עבודת  על  קאי  בבוקר"  תעשה  האחד  הכבש  "את  העבודות,  וסוגי  התקופות 

הנעורים שהם ימי זריחת השמש ברוב אונים ואמיץ כח, "ואת הכבש השני תעשה בין 

הערבים" היא העבודה של ימי זקנה ושיבה, ובקרבנות בכל מקום שנאמר 'ְׁשֵני' צריך 

שיהיו שניהם שוים כמבואר במסכת יומא )ס"ב:( לענין שני שעירי יוהכ"פ ושני כבשים 

של מוסף שבת, עיי"ש. ולפי זה גם לענין עבודת ימי הבוקר וימי הערב בעינן שיהיו 

שניהם שוים במעלה...

וכה פירש הרה"ק רבי יחזקאל מקאזמיר זי"ע את הפסוק "נער הייתי גם זקנתי" פי' 

הייתי כנער בעבודת הבורא גם בימי הזקנה. והוא הדבר שנאמר )משלי כ"ב( חנוך לנער 

על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה, היינו שגם בימי הזקנה צריך לעבוד את הבורא 

ית' בכח הנערות והבחרות. )מאמר יחזקאל(

ופריו מתוק לחכי

העצה במקום תעניתים וסיגופים
...ונחזור לענינינו כי הימים האלה מסוגלים 

לתשובה לחטא פגם הברית, לכן נוהגין להתענות 

בשבתות האלה. והנה למי שאין בו כח להתענות 

שתורתו  למי  ומכ"ש  האלה,  בזמנים  ובפרט 

אומנתו, וגם כי צדיקי הדור אינם מסכימים בעתים 

בבאר  )והובאו  מוסר  בספרי  מבואר  להתענות,  הללו 

היטב או"ח סי' א'( דבאמצע אכילתו בעוד שהוא תאב 

לאכול ימשוך ידו ממנו ונחשב לו לתענית.

ינצל  ובזה  גדולה ללמוד בלילה  ועוד עצה 

או  עה"פ  ויקרא  בזוה"ק  כמבואר  מהיסורין 

הודע אליו חטאתו עיי"ש דמי שחטא ולא עשה 

בריך  קודשא  לפני  משתטחת  הנשמה  תשובה 

רח"ל  יסורין  עליו  ונשלח  עליה  ואסהידת  היא 

עד  אנוש  תשב  וכמ"ש  בתשובה,  דליהדריה 

דכא ותאמר שובו בני אדם. ומאן דקאים בלילה 

ולא  ליה חובא,  לעסוק בתורה אורייתא אודעה 

בדינא, אלא כאימא דאודעה לברה במילי רכיך 

עיי"ש )שהניעור בלילה לעסוק בתורה אז התורה תודיעהו רעתו 

מרע  סור  בספר  ועיין  בנה(.  אל  האם  כַדֵּבר  רכים  בדברים 

ועשה טוב שמביא בשם אדמו"ר מוהרי"י מלובלין 

שהעושה תשובה כראוי הוא בכלל שומר  זצ"ל 

הברית, ומצא כן בדברי הזוה"ק, ועיי"ש בהוספות 

באורך המלהיב לב ישראל לתשובה.   
)בית יעקב, אלכסנדר(

בתנאי שיחדל מהסיגופים
הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע )יו"ד ז' שבט( טרם 

מליזענסק  אלימלך  רבי  הרבי  הרה"ק  אל  נסעו 

מקיים  והיה  וסיגופים,  בתעניות  נוהג  היה  זי"ע, 

שלג,  גלגול  עם  פעמים  שלשה  הקנה'  'תשובת 

ועינה את גופו בסיגופים נוראים. כבואו להרה"ק 

הרר"א זי"ע, לא רצה לקבלו רק באופן ובתנאי זה 

שיחדל מעינויים וסיגופים מהיום והלאה.
 )עיין באריכות בזה בס' אוהל אלימלך אות ק"ע(

לב נשבר עדיף מתענית
תחת  להיכנע  איש  לכל  גדול  לימוד  ...וזה 

וכל  הצרות  כל  מעליו  יסיר  ובזה  השי"ת,  רצון 

והנה  אחרת.  להכנעה  יצטרך  ולא  הפורעניות 

קרבו ימי השובבי"ם ימי התיקון על פגם הברית, 

ישים האדם הדברים אל לבו, וטובה מרדות אחת 

בלבו של אדם יותר ממאה מלקיות כבש"ס )ברכות 

ז.(. וגם על דרך רמז שובבי"ם הוא מלשון שבירה, 

היינו להיות לבו נשבר בקרבו, מלשון )הושע ח'( כי 

מכל  טוב  יותר  וזה  שומרון,  עגל  יהיה  'שבבים' 

תעניות ימי השובבי"ם, והוא רחום יכפר עון.                      
)שם משמואל ויחי תער"ב(

ע"י יגיעה בתורה נעשה מבורר
זי"ע  מסאכאטשוב  נזר  אבני  בעל  הגה"ק 

בגור  כשהייתי  הלשון:  בזה  השלחן  אצל  אמר 

סטוטשינער,  ברוך  לרבי  הרי"ם  החידושי  אמר 

שהיה  מה  בקאצק  כשהיינו  אתה  זכור  ברוך, 

אומרים בקאצק כי הסדרות האלו צריכים לעיין 

בו כבהלכה ותוספות. וסיים האבני נזר כי מבואר 

שאם מבררין הלכה גם האיש נעשה  בזוהר הק' 

מבורר בעצמו עד כאן. והיא על ידי יגיעה שאדם 

מייגע בו על ידי זה נעשה הגוף מבורר, והימים 

כמבואר  מהטוב  רע  בו  לברר  העיקר  האלה 

בספרי המקובלים ע"כ.                                     )שש"ק(

מרה שחורה יותר גרוע
יעקב  רבי  להרה"ק  בא  שהיה  אחד  אברך 

יהודה מנאדערזין זי"ע, ודרכו היה תמיד לשהות 

בנאדערזין לשנים או שלשה שבתות. פעם אחת 

נפל בדעתו של האברך להתענות שובבי"ם ת"ת, 

אולם בביתו היה ירא מאשתו וחמיו, חשב בלבו 

יוכל לעשות מה שלבו  ושם  יסע לנאדערזין  כי 

חפץ, ושם יתענה, כי מי ידע שם מה הוא עושה. 

והנה כאשר בא בעש"ק והיה שם על שב"ק, תיכף 

במוצאי שבת שלח לו משמשו של הרה"ק שיבוא 

אותו  דחה  האברך  אולם  שלום,  פרידת  לקבל 

בתירוץ, אך ביום מחר שלח אליו הרה"ק בפעם 

שנית לבוא תיכף לקבל פרידת שלום, וכבר היה 

מוכרח ללכת בעל כרחו. ויהי כאשר נכנס האברך 

להרה"ק מנאדערזין אמר לו "איכה תסובב עצמך 

פה יחידי, ומרה שחורה יותר גרוע, סע לשלום" 

ופטרו. אז ראה כי רבו מרגיש בו והניח ועזב את 

מחשבתו והתחיל לאכול.             )ישרש יעקב בהקדמה(

נשארתי כמו שהייתי
על  זצללה"ה  מלובלין  אדמו"ר  כ"ק  סיפר 

מלובלין  מיהודה  שבט  בעל  הרה"ק  של  מנהגו 

זי"ע לבל לטעום מאומה עד אחר גמר סדר יומו 

היום,  סוף  עד  לרוב  שנמשך  ועבודה,  בתורה 

ומתוך כך יצא שעשרות שנים היתה כל אכילתו 

ארוחה דלה בעתותי לילה. 

והנה החסיד רבי נחום בוימגארטן ז"ל היה 

לשוחח  מיהודה  להשבט  תכופות  להכנס  דרכו 

והעבודה,  התורה  ברזי  דשמיא  במילי  עמו 

ומדברות קודש הללו היה דולה ומשקה ומדריך 

נתפרסמה  כאשר  ויהי  החסידים.  פרחי  את 

יחיאל  מאיר  רבי  הרה"ק  של  דרכו  בשעתו 

לבנו  ציוה  וכן  בתעניותיו,  זי"ע  מאוסטראווצא 

כן,  לעשות  אחריו  זי"ע  יחזקאל  רבי  הרה"ק 

בפני  התעניות  ענין  את  הנ"ל  החסיד  והעלה 
השבט מיהודה לשאלו על חוות דעתו הקדושה. 
נענה הרה"ק בענותנותו ואמר "אין דרך הצומות 
נראית לי ואין היא נפלאת בעיני, שהלא זה קרוב 

ובכל  ביום  מאומה  טועם  שאיני  שנה  לעשרים 

הרה"ק  ומשראה  שהייתי"...  כמו  נשארתי  זאת 

בפליאת החסיד בשמעו דברים אלו, מיד הוסיף 
ואמר "אל תתמה על כך, אינני צם, רק פשוט אין 
גופי דורש יותר".                                         )יהודה לקדשו( 

במשעול
הכרמים

לקט אמרות טהורות ופנינים יקרים
בעבודת ימי השובבי"ם )ב(
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ְוַצִּדיִקים ִיְׂשְמחּו ַיַעְלצּו וגו' ְוָיִׂשיׂשּו ְבִׂשְמָחה )ס"ח ד'(
שמחה עם שמחה אמיתית בפנימיות

אלקים  לפני  יעלצו  ישמחו  "וצדיקים  בפסוק 

שמחה,  להמשיך  צריך  להשמחה  בשמחה",  וישישו 

והיינו שהשמחה תהיה עם שמחה. וזה וצדיקים ישמחו 

יעלצו לפני אלקים וישישו בשמחה, היינו שבפנימיות 

הלב ישמח ויעלוץ לפני אלקים, ולא הגוף, וזה "וישישו 

בשמחה" שמחה עם שמחה.
)ספה"ק ישמח ישראל לסוכות י"ח(

ְוַצִּדיִקים ִיְׂשְמחּו ַיַעְלצּו וגו' ְוָיִׂשיׂשּו ְבִׂשְמָחה )ס"ח ד'(
שמחה עם שמחה אמיתית בפנימיות

וישישו  אלקים  לפני  יעלצו  ישמחו  וצדיקים 

גמור  ובבטחון  שלימה  באמונה  להאמין  בשמחה. 

באחדותו יתברך שמו שהוא ממלא כל עלמין וסובב 

כל עלמין ולית אתר פנוי מיניה, והוא מסבב כל הסבות 

ומבלעדי שפעו וחיותו יתברך שמו הכל כאפס ואין, 

ולהסיר מהלב כל הספיקות בענין זה, ועל ידי זה זוכים 

לשמחה, כמאמר החכם אין שמחה כהתרת והבהרת 

יעלצו  ישמחו  וצדיקים  הכתוב  ענין  וזהו  הספיקות. 

לפני אלקים וישישו בשמחה, על פי מה דאיתא )פרע"ח 

ם הבטחון הוא האותיות שלפני  שער ספירת העומר פ"ז( דשֵׁ

'אלקים' דהיינו 'אכדט"ם'. וזהו הרמז וצדיקים ישמחו 

בבחי'  הבטחון  ידי  על  כלומר  אלקים"  "לפני  יעלצו 

וישישו  כנ"ל,  לשמחה  הצדיקים  זוכים  אלקים,  לפני 

בשמחה, המה שמחים בהשמחה הזאת.
)כ"ק מרן רביה"ק אדמו"ר האחרון זצוקללה"ה הי"ד(

ֶּגֶׁשם ְנָדבֹות ָּתִניף ֱאֹלִקים )ס"ח י'(
לקיים את התורה מעושר

האחרון  אדמו"ר  רביה"ק  מרן  כ"ק  דב"ק 

זה קאי על מתן תורה  דהנה פסוק  הי"ד  זצוקללה"ה 

וכמו שנאמר לפני זה ארץ רעשה וגו' זה סיני וגו', ועל 

זה נאמר "גשם נדבות תניף אלקים" לרמז שהקב"ה 

ברכה  גשמי  התורה  קבלת  בעת  לישראל  השפיע 

ושפע רב כדי שקיום התורה יהיה להם מתוך הרחבת 

את  מעבירה  העניות  כי  טובות,  והשפעות  הדעת 

האדם על דעתו ועל דעת קונו.
)כ"ק מרן רביה"ק אדמו"ר האחרון זצוקללה"ה הי"ד(

ָעִליָת ַלָּמרֹום ָׁשִביָת ֶּׁשִבי )ס"ח י"ט(
התורה 'נשבה' בידי בני ישראל

איתא במדרש )שמו"ר ל' ט'( שלכל האומות העולם 

יהא  שלא  היינו  גולמות,  מצוות  רק  ליתן  רצה  לא 

להם שום כח לחדש דבר, רק מה שישמעו מפורש, 

י"ד(  ב'  ודב"ר  ב',  ט"ו  )שמו"ר  במדרש  מבואר  לישראל  אבל 

שכשהמלאכים שואלין להקב"ה מתי נתקדש החודש 

ואומר להם אני ואתם נלכה לבי"ד של מטה, וישראל 

קא מקדשו להו לזמנים. וכן בכל המצוות וכל פירושי 

התורה מבואר בשנים עשר דרשות להר"ן בארוכה )סוף 

דרוש ג'( שניתן לישראל כח הפירוש, ולכן אין משגיחין 

בבת קול, ולזאת השיבו לא בשמים הוא בתנורו של 

עכנאי )ב"מ נ"ט.( עיי"ש. ולזאת נקראת התורה 'שבי' כמו 

שכתוב עלית למרום שבית שבי.
)ספה"ק ישמח ישראל לשבועות א'(

זמורות הכרם
• אמרות טהורות על ספר תהלים •

מו"ה אברהם ישעי שכטר הי"ו, בני ברק....................... לרגל הולדת נכדתו

הרב נחום קליין שליט"א, בארא פארק.............................. לרגל נישואי נכדו

ברכת מזלא טבא 
לאנ"ש שהשמחה במעונם

יהי רצון שיזכו לרוב תענוג ונחת דקדושה

נוטעי הכרם

גדלותו בתורה
זי"ע  מאמשינאוו  מנחם  רבי  הרה"ק  שהה  אחת  פעם 
ואחיו  רבינו  המה  הלא  צאצאיו  עם  ביחד  מארינבאד  בעיר 
רבי שמעול'ע מאמשינאוו זי"ע, ושהה שם גם הגאון רבי מאיר 

שמחה הכהן מדווינסק זצללה"ה בעל האור שמח, ונענה האור 

שמח ואמר על הרה"ק רבי מנחם "אני מקנא אותו בבניו", וגם 
"מעולם לא  והתבטא עליו  נתן אז התרת הוראה לבנו רבינו, 

פגש בבחור שיהא בקי בהלכות שבת כמותו"...  
)שיח זקנים(

שקידתו בתורה
שהוכתר  אחרי  גם  רבינו  של  המופלגת  התמדתו  על 
זלמן  אברהם  רבי  הותיק  החסיד  ביתו  נאמן  סיפר  כאדמו"ר, 
משום  לראות  לי  והתחשק  בי  היתה  ילדות  ע"ה:  צוקערמן 
מה בוקע אור מחדרו של הרבי כמעט בכל שעות הלילה, לכן 
עמדתי מאחורי הדלת והצצתי דרך חור המנעול וראיתי את 
הרבי רכון על ספר ומעיין בה, חזרתי לבית המדרש ואחרי זמן 
מה ניגשתי שוב והצצתי דרך אותו חור המנעול ועדיין ישב רכון 
על ספרו כבתחילה, בעמדי מהורהר ותוהה נחרדתי לשמע קול 
פסיעות בחדר והסתלקתי לבית המדרש, אחרי רגעים מספר 
חזרתי והצצתי והגה יושב הוא וממשיך לעיין, ככה חזר הדבר 
כל הלילה. עשיתי לי חשבון מהשעות שעקבתי אחריו והתברר 
לי שבלילי טבת הארוכים עסק בתורה במשך תשע שעות, לפי 
הסדר שלוש שעות בהמשך אחד, הפסקה קצרה, ושוב שלוש 
רק  לימוד.  שעות  שלוש  ושוב  קצרה,  הפסקה  לימוד,  שעות 
אחרי שהאיר השחר ואחרי שקרא קריאת שמע של שחרית 
עלה על משכבו לשינה קלה שאף היא לא היתה יותר משלוש 
שעות, ומיד קם וחזר לעבודתו הקדושה.                          )אהל יוסף(

אין קברי צדיקים להתפלל על הבנים
מגדולי  היה  ז"ל  שוסטאל  פישל  טוביה  רבי  הרה"ג 
בואו  ולפני  זי"ע  מאמשינאוו  יוסף  רבי  הרה"ק  של  החסידים 
רבינו  נענה  מרבינו.  פרידה  ברכת  לקבל  נכנס  לאמעריקא 
לי  אין  שבת  חילול  על  הלא  אמעריקא,  "אמעריקא  לו  ואמר 
השבת,  את  תחלל  שלא  בך  ובטוח  לבי  שנכון  עליך,  לחשוש 
ובעניני כשרות ג"כ אינני מפחד. אבל סיבה אחת יש לי למה לא 
אוכל להיפרד ממך שתיסע לאמעריקא, כי הלא אין שם קברי 

צדיקים ואין מקום להתפלל על הבנים שיהיו טובים והגונים".

)בית אבות(

צרות הכלל
החסיד רבי זכרי' מלאדז' אחר שקיבל פרידת שלום אחרי 
חג השבועות באמשינאוו מרבינו, נאנח, ושאל אותו הרבי אנחה 
לרבינו  להגיד  מוכרח  הנני  החסיד  לו  והשיב  מה,  שום  על  זו 
שתמיד כאשר אני מקבל פרידת שלום מכ"ק אני הולך מכאן 
בלב נוח, אבל עכשיו אני הולך ועדיין לבי קשה עלי. השיב לו 
רבינו "אגיד לך, בשעה אשר להכלל טוב, ורק לפרט לא טוב, אז 
נוח להכניס את הפרט לתוך הכלל, אבל בשעה אשר להכלל 
קשה, אז להוציא את הפרט מן הכלל קשה מאוד"...         )אגלי חן(

לא תתנשי מינן בעלמא דאתי
יוסף מאקעווער,  ר' משה  ושמו  אחד מחסידי אמשינאוו 
שנפטר  קודם  בקיץ  אופה,  בית  לו  והיה  היה,  גדול  מתמיד 
לעולמו, שהה אצל רבינו מפסח ועד עצרת. ומעשה שהיה כך 
היה, שמקודם נכנס אחרי פסח להיפרד מרבינו אך הרבי לא 
רצה להיפרד ממנו, כאשר קיבל ידיעה ממשפחתו שהם מחכים 
עליו בביתו היות שאין להם פרנסה, ניסה שוב להיפרד מרבינו 
רבינו להיפרד עד אחרי חג השבועות. סוף  אך שוב לא רצה 
סוף כשנפרד ממנו נענה רבינו ואמר "מען קען זיך אויסבעטן 
אז דער רבי זאל זיין דער דיין ביי דעם משפט של מעלה". יצא 
ר' משה יוסף ואמר "עס איז גיווען א גיזעגענען" )שהבין שהיתה זו 
פרידה נצחית(, ונסע לביתו וכעבור זמן נפטר לעולמו. בראש השנה 

הזכיר רבינו כמה פעמים את שמו "משה יוסף"...          )ימות עולם(

ואלה תולדות
רבינו נולד בשנת תרל"ח לאביו הרה"ק רבי מנחם בן כ"ק 
באותה  זי"ע.  דוד  יעקב  רבי  הרה"ק  מאמשינאוו  הזקן  אדמו"ר 
עת שכב אדמו"ר הזקן מאמשינאוו על ערש דוי ושהה לצורך 
על  התבשר  שמה  שבאיטליא,  מעראן  המרפא  בעיר  רפואתו 
ימים  מאיטאליא  )מברק(  'טעלעגראם'  שיגר  ואז  נכדו,  לידת 
והנה  פיללתי  לא  פניך  "ראות  כתב  ובו  פטירתו,  טרם  ספורים 

הראה אותי אלוקים גם את זרעך, ויקרא שמו יוסף". 

כבר משחר טל ילדותו של רבינו נמשך על פניו חוט של 
חסד, ואביו הגדול התבטא עליו גדולות ונצורות, וכמה פעמים 
אף אמר שאינו מרשה לעצמו להסתכל בפניו. התמדתו בתורה 
היתה לשם דבר כאשר הקדיש כל ימיו ולילותיו לתורה בשקידה 
עצומה, ופקיע שמיה כלמדן ובקי מופלג בחדרי התורה ואף נבחן 
להוראה בימי עלומיו ע"י גדולי דורו וביניהם הגאון בעל חלקת 
יואב מקינצק, הג"ר אליהו חיים מייזל מלאדז', והגאון בעל אור 

שמח מדווינסק, זצללה"ה.

בהגיעו לפרקו בחר בו הגה"ק רבי יהושע'לע מקוטנא זי"ע 
לחתן עבור נכדתו הצדקנית שרה'לע בת חתנו הגה"ק בעל נפש 

חיה מקאליש זצ"ל שכבר נסתלק לגנזי מרומים בתקופה ההיא.

אוסטראוו- עיר  ברבנות  לכהן  רבינו  נתמנה  בהמשך 
זי"ע  מנחם  רבי  הרה"ק  אביו  בפטירת  שבפולין.  מאזוויעצק 
בשנת תרע"ח נסע רבינו לאמשינאוו למלא מקום אביו ולקבל 
האדמורי"ם  גדולי  על  נמנה  רבינו  האדמורו"ת.  עול  את  עליו 
והרבנים בפולין והשפעתו היתה גדולה עד למאוד בכל השטחים 
החסידיים והציבוריים, וכמעט לא היה דבר שנעשה בלי ידיעתו 
והסכמתו. ביתו ובית מדרשו שימשו כתל תלפיות להמון חסידים 
ונפשם.  לבם  בכל  בו  והתדבקו  ואנשי מעשה ששיחרו לפתחו 
באהבת  הימים  כל  רבינו  של  חלקו  מנת  היתה  החסד  מידת 
פתוח  היה  ביתו  קודש,  באש  בקרבו  שיקדה  הגדולה  ישראל 
לרוחה בכל שעות היום והלילה והכניסו בו אורחים לרוב והיה 
עומד ומשמש עליהם במאכל ובמשתה. ביותר התמסר לחזק 
ברוחניות  מחסוריהם  לכל  ודאג  נפש,  ומרי  לב  נשברי  ולעודד 

ובגשמיות כאב רחמן.

בתקופתו האחרונה נחלש לבו הטהור של רבינו מצרות 
יצאה  תרצ"ו  שבט  ג'  וביום  ומכאוב,  חולי  הרבה  וידע  ישראל, 
נשמתו בקדושה ובטהרה. השאיר אחריו בנין וחתנין רבניו, ה"ה 
בניו כ"ק אדמו"ר רבי יעקב דוד אבד"ק דזערדאוו וכ"ק אדמו"ר 
רבי יצחק מאמשינאוו-ארה"ב. ובין חתניו נמנה הגה"ק רבי יעקב 
שרגא פייביל זינגער אבד"ק אוסטראוו-מאז. אביו של כ"ק מרן 

אדמו"ר זצוקללה"ה.

 כ"ק מרן אדמו"ר הרה"ק
 רבי יוסף קאליש 

 מאמשינאוו זצוקללה"ה
ג' שבט תרצ"ו

• קול צהלה ורינה •
ברכת מזל טוב כפולה ומכופלת שלוחה בזה אל מול מעלת כבוד

הרה"ג רבי ראובן שיינער שליט"א 
מגיד שיעור דף היומי בבית מדרשינו רבות בשנים 

לרגל השמחה במעונו בנישואי נכדתו הכלה המהוללה תחי'
 בת לבנו מו"ה משה יהושע הי"ו

יה"ר שיזכה לרוב תענוג ונחת דקדושה לאיוש"ט


