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גליון

פניני חסידות ולקחי חיים, פירות מתוקים שנלקטו מאילנות שבכרם רבותינו הק‘

ברוקלין, נ.י.

יוצא לאור ע“י

מרע"ה פחד מהתקרבות לרשעים
)החידושי  מו"ר  זקיני  אמר  וגו'.  הכבדתי  אני  כי  פרעה  אל  בא 

ח"ו  כשרואין  כמו  כי  אמרו  ז"ל  הק'  רבותינו  ז"ל,  הק'  הרי"ם( 

ים לא יחטפו אותו באיזו אבר פן ימשכו  אחד נטבע במצולות 

כן  סכנה,  ואין  להצילו  יוכלו  בשערותיו  כשיאחזו  רק  ויסתכנו, 

פחד מרע"ה לירד לפרעה בראותו שמוטבעים כל כך בחשכות, 

עד שאמר לו ברוך הוא 'בא וגו' אני הכבדתי', דסוף כל סוף הכל 

ממנו יתב"ש. 

וסיים מרן ז"ל: 'איך שפל ונבזה האב ניט וואס אהן צי ווערין', 

עד כאן לשון קדשו. 

ע"ה בעת שהתפלל  אבינו  ובזה הבנתי מה שביקש אברהם 

עבור סדום ועמורה ואמר 'אנכי עפר ואפר', כי ירד קדוש כזה 

ורצה להציל המושחתים, לכך התלבש בעפר ואפר שאין בו שום 

תואר כלי שימשך ח"ו.
שפתי צדיק אות ב'

דברים הללו איתא גם ברמתים צופים באריכות ומוסיף וזל"ק: 

אפילו  להרשעים  להתקרב  הוא  גדולה  סכנה  כי  שידוע  והענין 

להעלות אותם שלא ימשכו את הצדיק חס ושלום עמם. 

ידי  על  אפילו  טיט  שמפנה  שמי  ז"ל  הבעש"ט  שאמר  וכמו 

כלים הרבה וארוכים אי אפשר שלא יתחזו עליו איזה לכלוכים, 

וידוע מה שאירע לו עם הנוכל שבתי צבי ימח שמו. 

וכמו שאמר הרה"ק מו"ה חייקיל מאמדור על משנה )אבות ה', 

ה'( עשרה נסים וכו' שלא אירע קרי לכהן גדול ביום הכפורים. 

ולזאת היה מתירא משה מאוד לגודל טומאת פרעה, ובפרט 

להתקרב  לבוא  שצריך  היינו  'לך',  לשון  ולא  'בא'  לו  שאמר 

למקומו ומשם יפיל אותו וכל מרכבה שלו למעלה. ולכך הראה 

החושך  וכל  עוד,  ואין  כולו  העולם  כל  שמלא  איך  הקב"ה  לו 

וההסתר מאתו בכוונה מכוונת ומי שרואה זאת לפניו אין כאן 

שום הסתר וחושך כלל וכלל. 
רמתים צופים מע' החידושי הרי"ם אות ה', ע"ש עוד

ע"י זכירת יציאת מצרים נשרש האמונה
הק'  ממורי  שמעתי  כו'.  בנך  ובן  בנך  באזני  תספר  ולמען 

למצרים  נגע  היה  המכות  שבכל  נודע,  כי  זצ"ל,  מפרשיסחא 

ורפואה לישראל. ואמר כי במכת דם, נתרפאו כל ישראל מחולי 

מורידי"ן )טחורים(, ונשים אשר לא היה להם וסת כראוי. ובמכת 

צפרדעים, נתרפאו ישראל מחולי התולעים. 

עבדיו,  ולב  לבו  את  הכביד  אשר  בזה  כן,  גם  לומר  ואפשר 

בלבבם  השי"ת  אמונת  ונתחזק  הנפש,  מחולי  ישראל  נתרפאו 

עבדו',  ובמשה  בה'  'ויאמינו  שכתוב  כמו  הצדיקים,  ואמונת 

ונתחזק ונשרש אמונת השי"ת בלבבם ובלב בניהם עד סוף כל 

הדורות. 

וזהו 'למען תספר באזני בנך ובן בנך כו'' 'וידעתם כי אני ה'', 

והוא על דרך 'הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו', כי מלך בשר ודם 

שעושה חסד עם בני מדינתו, החסד הוא לשעתו, לא כן הש"י, 

בכל שנה ושנה כשמגיע העת והזמן שנעשה בו החסד, נתעורר 

ישראל,  גאולת  חסד  נתעורר  ב'פסח'  לישראל,  החסד  אותו 

ב'שבועות' חסד קבלת התורה, וכן כולם. 

ובכל שעה שאנו זוכרים הנסים של יציאת מצרים, נקבע ונשרש 

וחיי  נצחיות,  היא  תורה  כי  הש"י,  אמונת  מישראל  אחד  כל  בלב 

עולם נטע בתוכנו.
בית יעקב אלכסנדר

אפיקורס אמיתי 
יוסף  רבי  הרה"ק  אמר  'ממטיתו'.  פירש"י  לילה.  פרעה  ויקם 

כי  אותו רשע,  טיבו של  לנו  לרמז  בא  שרש"י  זי"ע  מאמשינאוו 

כל אפיקורס שבימינו אינם אלא פורקי עול, ואם רק יחושו כבר 

יצעקו בתפילה או להבדיל יפנו אל מכשפים. 

בכל  ונוכח  שראה  אמיתי,  אפיקורס  שהיה  פרעה  כן  לא 

המכות שהתראותיו של משה נתקיימו במלואן, ועתה התרה בו 

'ומת כל בכור וגו' מבכור פרעה', ורשע זה פשט את בגדיו ועלה 

על מיטתו לישון בלב שקט בלי מורא ופחד... 

מפי הרה"ק רבי יצחק מאמשינאוו זי"ע, אמרי קודש 

מאמשינאוו  יצחק  רבי  הרה"ק  שסיפר  למה  עוד  ויצויין 

אנשים  זי"ע  מפרשיסחא  בונם  רבי  הרבי  אל  באו  שפעם  זי"ע, 

שיחתו  כדי  ותוך  אמונה,  בענייני  עמהם  להתווכח  אפיקורסים 

היו  קדם  בימי  אפיקורסים,  בנמצא  אין  כבר  כהיום  להם:  אמר 

עדיין  זאת  ובכל  מכות  לו  שנתנו  פרעה  כדוגמת  אפיקורסים, 

'מי ה', משא"כ היום שכאשר רק שומעים קול רעם, מיד  אמר 

יצאו  כאשר  ויהי  ישראל...  שמע  ואומרים  קאפי"ל  חובשים 

הדברים מפ"ק, אחזם חרדה ולבשו כלם קאפלעך ואמרו שמע 

ישראל..
גליון שיח חסידים אמשינאוו, פר' בא, גם ידוע מה שאמר הגר"ח 

מבריסק זצ"ל לפורק עול א' שאמר להגר"ח שיש לו הרבה 

'קשיות', ענה הגר"ח באם אכן היה לך קשיות הייתי משיב 

לך, אבל ידעתי בני ידעתי כי אין זה קשיות רק תירוצים..    

אימתי מצרפין פושעי ישראל
לאביו  מעשיו  שנתנכרו  למי  פירש"י  בו.  יאכל  לא  נכר  בן  כל 

מפושעי  אף  מצרפין  תפלה  לענין  מדוע  ולכאו'  שבשמים. 

ישראל, ולקרבן פסח לא?

תי' הרה"ק מקאצק זי"ע, בשלמא ביום הכיפורים שהוא מצרף 

א"ע לכלל ישראל ומקבל על עצמו ה' עינוים נכון לצרפו, אבל 

לענין קרבן פסח הנכרי מריח ריח הצלי של הקרבן פסח ורוצה 

לאכול ממנו אין מצרפין אותו.

אמת ואמונה אות תתקג

פר' בא
תשע"ו לפ"ק

גליון

נד

  פניני הפרשה  

לדבר מצוה קופצים
ושמרתם את המצות. דרשו חז"ל )מכילתא 

ט( 'מצוה הבא לידך אל תחמיצנה'.

)בן  זי"ע  איגר  לייבל  רבי  הרה"ק  כאשר   

נגד  לקאצק  נסע  זצ"ל(  הגרע"א  בן  זצ"ל  הגר"ש 

רצונם של אביו וחותנו שהתנגדו לחסידות, 

אם  קנקנו  על  לתהות  הגרע"א  זקינו  רצה 

הדברים  בתוך  בתורה,  עוסק  הוא  עדיין 

ד"ה  ה:  )שבת  התוספות  מש"כ  לפי  שאלו 

דסבר  עזאי  דלבן  הירושלמי(  בשם  בשלמא 

ד'  מעביר  משכחת  לא  דמי,  כעומד  מהלך 

אמות ברה"ר שיתחייב, אלא בקופץ. וקשה 

דא"כ למה נגזור בשופר גזירה רחוקה שמא 

בקפיצה,  הרבים  ברשות  אמות  ד'  יעבירנו 

שופר  תקיעת  וידחה  רחוק,  חשש  הרי"ז 

בשבת. )הקושיא מופיעה גם בדו"ח להגרע"א בחי' 

לר"ה דף כ"ט בשם חכם א'(.

ואמר:  זי"ע  לייבל  רבי  הרה"ק  התלהב 

חשש  זה  אין  עסקינן,  מצוה  שבדבר  מכיון 

יהודי  אין  מצוה  לדבר  שיקפוץ,  כלל  רחוק 

הולך כי אם קופץ בזרירות.

כשראה זקינו הגאון זי"ע את התלהבותו 

על  להרהר  אין  שח"ו  החליט  למצוה, 

החסידים.

יגדיל תורה  

רחום וחנון
קדש לי כל בכור. הרה"ק הרבי רבי העניך 

נזדמן פעם לפדיון בנו של  זי"ע  מאלכסנדר 

אחד מעמי הארצות, בגשתו אל הכהן טעה 

האב ותחת אשר יאמר 'הרי זה בני בכורי וכו', 

אמר 'הרי זה בני כבודי ָפאֶטער רחום וחנון', 

שאלו הרה"ק מאלכסנדר הניחא הא דאמרת 

'ָפאֶטער רחום' שפיר, שהלשון דומה ל'פטר 

רחם', אבל חנון האיך אתא ובא לכאן?

נענה האב ואמר: אויב איז ער רחום איז 

ער חנון אויך )אם הוא רחום אזי הוא ג"כ חנון(...

בדביקות  חוזר  מאלכסנדר  הרה"ק  והיה 

על דבריו אלו, ואוחז בידיו הק' את פיאותיו 

גדולה  מרוב התפעלות, ואמרם בהתלהבות 

ובלשון תפילה ובקשה להשי"ת.

מפי ספרים וסופרים בפרשתן הערה סד 
ע"ש עוד, וראה בחשבה לטובה נוסח אחר            

אמרות קודש ופנינים יקרים על פרשת השבוע

שיח חסידים
עובדות וסיפורים השייכים לפרשתן



גליון כרמנו / פר' בא תשע"ו / גליון נ"ד ב

התעמקות בפרשיות הללו
הרה"ק מקאצק זי"ע אמר, שבסדרות הללו המדברים 

מגלות ויציאת מצרים צריך כל אחד לייגע את עצמו כמו 

שמייגע עצמו בהויות דאביי ורבא. 

דגלות  משום  צדיק  השפתי  כתב  הדברים  ובביאור 

וגאולת מצרים שייך בפרטות אצל כל אחד שיש לו לצאת 

ממיצר שלו, וזל"ק: כי כמו שהי' גואל הכלל מושלך ביאור 

כמעט מסוכן, ומכל מקום הכין ברוך הוא רפואה קודם, 

שנצטרעה בת פרעה וניצל, כן כל אדם אף שמסוכן במה 

שמשוקע ביאור של עולם הזה, או בטירוד מזון, או בקנאה 

מבוא  שיש  גאולתו  דרך  מוכן  מקום  מכל  וכבוד,  תאוה 

ניצוץ  ידי  על  לטוב,  הכל  יתהפך  וממש  ולהגאל  להנצל 

התלהבות תשוקה להש"י. 

 שפתי צדיק שמות אות יד

ברוך  לרבי  פעם  אמר  זי"ע  נזר  האבני  והרה"ק 

מה  בקאצק  כשהיינו  אתה  זכור  ברוך,  ז"ל,  סטשינער 

בו  לעיין  צריכים  הללו  הסדרות  כי  אומרים?,  שהיה 

דהנה  בזה,  הכוונה  נזר  האבני  וביאר  ותוס'!.  כבהלכה 

מבו' בזוה"ק שאם מבררין הלכה גם האיש נעשה מבורר 

נעשה  עי"ז  בו  מייגע  שאדם  יגיעה  ע"י  והוא  בעצמו, 

הגוף מבורר, והימים האלה העיקר לברר בהם רע מהטוב 

כמבואר בספרי המקובלים.  

שיח שרפי קודש ערך שובבי"ם 

שובבי"ם

תענית בשובבי"ם
שמענו שאמר בפעם )כ"ק אדמו"ר הזקן זי"ע( לכ"ק אחי 

אדמו"ר הק' זצללה"ה בענין תענית שובבי"ם בזה"ל: אחד 

עבור עצמו ואחד עבוד הכלל ישראל.

תפארת שמואל ליל ב' של סוכות אות ו'.

רבינו  ישראל:  תפארת  בספר  מובא  דעובדא  וגופא 

הק' )בעל ישמח ישראל( הי' קדוש וטהור מימי נעוריו ופעם 

אחת כשהי' אביו אדמו"ר )הזקן( הק'  נחלה מאוד לא משו 

בניו הק' מתוך האוהל שלו, והי' אז בימי החורף בשעה 3 

ביום ולא יכלו לילך לצאת מאביהם אפי' להתפלל כי הי' 

נחלש מאוד. ופתאום שאלו אביו התפללת תפלת שחרית 

ולא  היום  מתענה  אתה  האם  שאלו  ואח"כ  השיבו,  ולא 

השיבו ושאל אותו אולי תענית שובבי"ם, וענה לו רבינו 

הק' בפליאה בזה הלשון  הע שובבי"ם, והשיבו לו אביו 

הק': איינער פיר זיך, איינער פיר דיא וועלט

תפארת ישראל אות קעז

שבירת הלב
השי"ת,  רצון  תחת  להכנע  איש  לכל  גדול  לימוד 

יצטרך  ולא  וכל הפורעניות  יסיר מעליו כל הצרות  ובזה 

להכנעה אחרת. 

והנה 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 שבבים יהי' עגל שומרון', וזה 

יותר טוב מכל תעניות ימי השובבים. והוא רחום יכפר עון.

שם משמואל ויחי תרעב

 ראש חודש

גופא בתר רישא גריר
הוא  מהחודש  האור  דעיקר  פעמים  כמה  אמרנו 

נכלל בראש חודש, ושמטעם זה נקרא ראש חודש ולא 

ראשון של חודש, מפני שהוא ראש של החודש וכולא 

בתר רישא גרירא.
 פרי צדיק ר"ח אייר אות א'

קידוש החודש

הטעם דלא מהני שליחות
אנן  התורה  מן  דאמרינן  הפוסקים  לטעם 

שליחותייהו דקמאי עבדינן )עי' תוס' גיטין פב:(, א"כ למה 

אין אנו מקדשין את החדשים?

וי"ל בדרך פלפול דהנה שמעתי מאדמו"ר זצללה"ה 

מגור בביאור הא דאמרינן )כתובות עד.( כל מילתא שא"א 

דבדבר  דביאורו,  תנאי,  מהני  לא  שליח  ע"י  לקיים 

אכן דבר  ומהני תנאי,  הכוונה מהני שליחות  שעיקרו 

שעיקרו המעשה לא מהני שליחות ולכן לא מהני תנאי 

ג"כ. וחליצה מוטעית כשרה מאחר שאין עיקר הכוונה.

שהרי  הדיבור,  שעיקרו  החודש  בקידוש  כן  ועל 

'אתם אפילו מוטעין', ממילא לא מועילה שליחות.

אבני נזר זי"ע, נאות הדשא ח"א עמ' קמז 

אמירת הלל

רק מנהגא
ענין הלל בר"ח שהוא רק מנהגא, יש לומר עפ"י מה 

מפרשיסחא  זצללה"ה  ר"ב  הרבי  אדמו"ר  כ"ק  שהגיד 

ראה  בצלאל  אצל  משה  נכנס  נ"א(  )פ'  שמ"ר  בדברי 

שהותיר מן המשכן אמר לפני הקב"ה רבון העולמים 

עשינו את מלאכת המשכן והותרנו מה נעשה בנותר, 

המפרשים  וכל  לעדות.  משכן  בהן  ועשה  לך  לו  אמר 

נתקשו בזה. 

אחר  שאף  אדם  בני  שיש  זצללה"ה  הוא  והגיד 

כבר  אבל  עוד  לעשות  בוער  לבם  עדיין  הנדבה  כל 

והותר,  דים  היתה  שהמלאכה  במשכן  כמו  נתמלא 

יותר מכל  ותוספת הנדבה היתה חביבה לפני הקב"ה 

אלא  כלל,  מהם  דרושה  בלתי  היתה  שהרי  הנדבה, 

משכן  מהן  ועשה  'לך  לו  שאמר  וזה  מופשטת,  אהבה 

וזהו  ביותר.  לפני  חביב  שזה  דייקא,  'בהם'  לעדות', 

השיריים  היינו  זמרה',  בשירי  'הבוחר  מברכים  שאנו 

של הזמרה שעדיין הלב הומה לומר זמירות ותשבחות 

נוסף על מה שאמר, והשי"ת בוחר בזה ביותר, ודפח"ח 

ושפ"י. 

וכך י"ל בענין הלל בר"ח שאיננו נדרש ולא בא עליו 

ציווי, אלא שישראל בעצמם לבם הומה לומר הלל, זה 

חביב לפני המקום ביותר. 

ונראה שזה בא מחמת שהוא יו"ט של דוד המע"ה 

שריבה להקב"ה בשירות ובתשבחות, ע"כ ביו"ט שלו 

הוא משפיע ממדותיו לכלל ישראל להיות לבם הומה 

בשירות ותשבחות. וזהו שאנו אומרים בשיר של ר"ח 

)תהלים קד( 'אשירה לה' בחיי אזמרה לאלקי בעודי יערב 

עליו שיחי אנכי אשמח בה'.
שם משמואל ר"ח חשון תרפ

קידוש לבנה

ליל ט"ז בחודש
זה ערך כ"ה שנים שהייתי באלכסנדר אצל אדמו"ר 

הי'  אם  ברור  זוכר  ואיני  זי"ע  זצל"ה  )מאלכסנדר(  הזקן 

ליל  נראית הלבנה עד  הי'  ולא  או טבת  בחודש כסלו 

הנ"ל  וחצי מתשצ"ג  י"ח  י"ד  ט"ז שהי' אחר הזמן של 

ודיבר עמנו בזה, והזכרתי לפניו את דברי הגאון חתם 

כזה  מעשה  שהי'  ק"ב(  סי'  או"ח  )ח'  בתשובתו  ז"ל  סופר 

מוהר"ש  קראקא  אבד"ק  הגאון  והתיר  כסלו  בחודש 

לאנדא ז"ל לברך עליו בליל ט"ז אחר זמן הנ"ל ואז הי' 

ח"ס  הגאון  את  השואל  ושאל  ר"ל  שמה  חולשה  זמן 

הנ"ל אם שפיר עביד ומסיק שם להלכה כי י"ח שעות 

אחר זמן הנ"ל בודאי דגם לכתחילה יכולין לברך עלי' 

בשעת הדחק אך רוצה להתיר עוד יותר ע"ש.

להכריז  שלו  השמש  את  זצל"ה  אדמו"ר  אז  וצוה 

לברך  מתיר  ז"ל  הח"ס  שהגאון  שלו  המדרש  בבית 

הלילה על הלבנה, והלכו כל העולם לחדש את הלבנה. 

אך הוא ז"ל לא הי' ביכלתו אז לצאת החוצה מאפס 

יצא החוצה אחורי  או שתים  בריאתו, אך בעוד שעה 

ביחד,  עמו  לברך  מנין  אז  ונשארו  אותה  לקדש  ביתו 

כהנ"ל  הגמ'  את  שנשנה  ואמר  עמו,  ג"כ  הייתי  ואנכי 

מעוטף  עומד  הי'  ז"ל  והוא  כהנ"ל  הגמ'  לשון  ואמרנו 

במלבוש הפוטער שלו, והטיתי אוזן לשמוע אם מוציא 

מפיו הקדוש מפורש הברכה בשם ומלכות ולא יכולתי 

הנ"ל  המלבוש  עם  הקדוש  פיו  את  כיסה  כי  לשמוע 

למען לא ישמע זולתו איך הוא אומר. וכן אמר לי אח"כ 

ישראל  ישמח  בעל  זי"ע  זצל"ה  אדמו"ר  הרה"ק  בנו 

אזנו  את  ג"כ  שהטה  ממש  אצלו  עומד  הי'  ז"ל  שהוא 

ומלכות  ז"ל אם אומר בפירוש השם  לשמוע מן אביו 

ולא יוכל לשמוע כהנ"ל.  
שו"ת עני בן פחמא או"ח סימן כא 

סעודת ראש חודש

מרבים בסעודה
לאמשינאוו  אנשים  הרבה  באים  היו  חודש  בראש 

ר"ח,  לסעודת  זי"ע  מאמשינאוו  מנחם  רבי  להרה"ק 

היו  ולא  הסעודה,  ובאמצע  ביום,  מאוחר  באים  והיו 

מספקים להכין. והרבנית ז"ל כשהיה לה טענות אליו 

מנחם  רבי  הרה"ק  אמר  מתחלה,  להכין  אפשר  שאי 

שמרבים  תי"ט(  סי'  )או"ח  ערוך  בשלחן  איתא  זי"ע, 

בסעודת ראש חודש, וכי מהו מרבים, וכי עוד חתיכת 

יהודי  עוד  הוא  מרבים  רק  בשר?  חתיכת  ועוד  דגים 

ועוד יהודי נאך א יוד און נאך א יוד.
אמרות קודש אמשינאוו, עמ' מא

אמרות קודש 
ופנינים יקרים 
בענינא דיומא עת האסיףדבר בעתו

 אוסף קטעים נבחרים בעניינים השייכים
לפרשתן וענינא דיומא

ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם ֹראׁש ֳחָדִׁשים 

ראש חודש
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ַּדֶּבר ָנא ְּבָאְזֵני ָהָעם ְוִיְׁשֲאלּו. )יא, ב(

ליקח  נצטוו  מדוע  כך  על  עומדים  המפרשים 
שלם  בלב  לתת  מוכנים  היו  המצרים  הרי  בהשאלה, 

מה שירצו, ובלבד שיצאו ממצרים?
אמר האדמו"ר רבי משה מלעלוב זי"ע, רצה השי"ת 
שלא ישובו למצרים, לכך ציום לשאול מן המצרים, כי 
על ידי שיהיו להם בעלי חובות רבים כל כך במצרים, 

לא יהיה חשש שיעלה על דעתם לחזור למצרים.
יגדיל תורה

ִהְנִני ֵמִביא ָמָחר ַאְרֶּבה ִּבְגֻבֶלָך. )י, ד(

הקב"ה  אמר  לא  ארבה  שמכת  לומר,  לי  יראה 
למשה, רק השם ציוה שיבחר משה בעצמו איזה מכה 
לטובתם.  הכל  עושה  שהשי"ת  יתראה  ובזה  שירצה. 
מה שאין כן אם היו כל המכות על פי השם בפירוש, 
את  עשה  לטובתם  שלא  ולומר  להטעות  מקום  היה 
המכות האלה רק מאיזה טעם אחר. אכן בזה שאמר 
להם השי"ת שיבחרו בעצמם איזה מכה שירצו, בזה 

נראה שכל מה שעשה היה הכל בשבילם.
הרבי רבי בונם מפרשיסחא זי"ע, 
קול שמחה אות א', ע"ש עוד

ְוֹלא ָקמּו ִאיׁש ִמַּתְחָּתיו. )י, כג(

מכאן  ז"ל  מו"ר  הרי"ם(  )החידושי  זקיני  מפ"ק  שמעתי 
רמז על השיעור לענין קריאת שמע משיכיר את חבירו 
הרגיל ואינו רגיל ברחוק ד' אמות, כי גבי שבת כתיב 
'שבו איש תחתיו' )שמות ט, כט( ואמרו חז"ל בעירובין 

)מח( שהשיעור ד' אמות נקרא תחתיו. 

אם כן במצרים שהי' חושך ולא קמו איש מתחתיו, 
משמע כשיכול לראות עד ד' אמות, נקרא אור יום.

שפתי צדיק אות כד

ַוָּיַנח ְּבֹכל ְּגבּול ִמְצָרִים. )י, יד(

מסורה  הטורים  בבעל  'וינח',  כתיב  ארבה  במכת 
קודש.  בשבת  הארבה  שנח  השביעי'  ביום  'וינח  עם 
מהו הלימוד, אולי הכוונה שנח מלאכול הצמחים אף 
שמותר לו, והי' קידוש שם שמים שברי' קלה כזו יש 
לה הרגש מקדושת שבת קודש, כעין חמור דר' פנחס 
בן יאיר שהחמירה על עצמה שלא תאכל טבל, דכיון 
ניצוץ  בו  נתוסף  כזה  קדוש  לשליחות  הארבה  שזכה 
דעת כמו החמור שרכב עליו ר' פנחס בן יאיר, דאין 
חש  ולא  קודש  בשבת  הארבה  שבא  כפשטי'  לפרש 
לשביתת בעלי חיים דהלא אין תחומין למעלה מיו"ד, 

ורוח הקדים הי' יכול להביאו מלמעלה מיו"ד.
שפתי צדיק אות יד

בתחנונים  פרעה  ביקש  לכן  אמרו:  צחות  בדרך 
ומאי  הזה',  המות  את  רק  מעלי  'ויסר  הארבה  במכת 

כולי האי יותר משאר המכות הקשות?
ומכל  ותעצומות,  בעוז  הארבה  שהכה  כיון  אמנם 
מקום כשהגיע השבת נח כדת וכהלכה, אין לך דבר 
'מות'  כזו,  מכה  מכה'...  פרומע  'א  מאשר  קשה  יותר 

טוב הימנה...

בדרך צחות 

מצוה הזאת של קידוש החודש 
שעיקרה  רבוה"ק  במשנת  נתבאר 

ההתחדשות,  ענין  את  להורות  באה 
שנכלה,  עד  נתמעט  הירח  שכמו 
כמו"כ  לראשונה,  חוזר  אח"כ  ומ"מ 
יוכל  ח"ו  ונתמעט  פגם  אפי'  איש  כל 
ע"י תשובה לחזור כבראשונה, וכלשון 
אות  הגדול  )שבת  ישראל  הישמח  רבינו 
א'( בשם כ"ק אדמו"ר הזקן זי"ע וזל"ק: 
וזה פי' הכתוב 'החודש הזה לכם', היינו 
'לכם',  היא  הירח  חידוש  עיקר  שכל 
כלומר בשבילכם, להורות לכם תשובה 
אורכם  ונתחסר  נתמעט  אם  שאפילו 
התשובה,  ע"י  ולהאיר  לעלות  תוכלו 
עכל"ק. לזאת הבה נקבל חיזוק מדברי 
יכול  איש  שכל  הזה  בענין  רבוה"ק 

להתחדש כבראשונה.

רבינו  בדברי  יאיר  דברינו  פתח 
שכתב  ד'(  אות  נח  )פר'  ישראל  הישמח 
חדש  התחדשות  היא  יום  שכל  דכמו 
כדכתיב 'המחדש בטובו בכל יום תמיד 
להאדם  יש  כמו"כ  בראשית',  מעשה 
בכל  וזל"ק:  תמיד  לחדש  הכח  תמיד 
שידע  היינו  חדשים,  בעיניך  יהי'  יום 
הוא התחדשות חדש,  ויום  יום  שבכל 
ע"ע  ויקבל  מחדש,  שמתחיל  והיינו 
מהיום והלאה לעבוד את ד' בכל לבבו 
כברי'  והוא  מאודו,  ובכל  נפשו  ובכל 
דהע"ה  וכמ"ש  שנולד,  וכקטן  חדשה 
ר"ל  עמך',  אנכי  גר  'כי  יג(  לט,  )תהלים 

קושיא  שום  ואין  היום,  שנתגייר  כגר 
וזה  העבר,  על  ואשוב  העבר,  על 
עמו  באת  היום  כאילו  ז"ל  שפירש"י 
כברי'  שאני  ט'(,  כח,  )דברים  בברית 
המחדש  הוא  כי  הולדי,  כיום  חדשה 
בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, 
ויום הוא מע"ב, עולם חדש,  יום  שכל 

ומתחיל מחדש, עכל"ק.

ובספה"ק דגל מחנה אפרים )ריש פר' 
עקב( מאריך ג"כ בעבודת ההתחדשות 

ומביא מזקנו מרן הבעש"ט זי"ע שאמר 
זקנה'  לעת  תשליכני  'אל  הפסוק  פי' 
כי  'פירוש שיזקין הדבר אצלו,  וזל"ק: 
אברי  בכל  חלישות  גורם  הזקנה  כמו 
האדם מחמת שתש כוחותיו ולחלוחו 
האדם,  את  המחיה  הדמים  ומריצות 
אין  וזקן  ישן  שדבר  ברוחניות  כן  כמו 
לו בו תענוג וחיות גדול ולא דבר חדש, 
'בכל  ו'(  ו',  ואתחנן  זוטא  )פסיקתא  וזהו 
ג',  )איכה  כי  יהיו בעיניך כחדשים',  יום 
אמונתך',  רבה  לבקרים  'חדשים  כג( 
לבקרים  שחדשים  ידי  על  כי  פירוש 
מעשה  יום  בכל  מחדש  שאתה  היינו 
אמונתך',  רבה  זה  ידי  ועל  בראשית 

עכל"ק.

מקור נפלא מצינו בדברי רבותה"ק 
שכותב  וכפי  ההתחדשות  לעבודת 

תרע"ג(  שנת  תצוה  )פר'  משמואל  השם 
דמה גוי שנולד מטפה סרוחה אמרינן 
בי' גר שנתגייר כקטן שנולד דמי כ"ש 
ישראל שנולד מטפה קדושה דאמרינן 
'יש לומר  וזל"ק:  בו כקטן שנולד דמי 
שכל מי שמתחיל מחדש ומקבל עליו 
בעת  הוא  הרי  באמת  והלאה  מהיום 
הזאת מנעוריו, וכמאמר הכתוב )תהלים 
ב'( 'בני אתה אני היום ילדתיך', ואפי' גר 
שנתגייר שבא מטפה פסולה נמי כקטן 
שנולד דמי, ורות מכיון שנתנה דעתה 
לנעמי,  הכתוב  אותה  השוה  להתגייר 
ומבטן  מלידה  הקדושים  לישראל  ק"ו 
עליו  ומקבל  דעתו  שנותן  שמאחר 
ונושע  שבת  לעונג  זוכה  באמת  מחדש 

מכל הענינים המעיקים' עכל"ק.

ואף מי שעדיין אינו בדרגה זו וחש 
ולהתחיל  לקבל  מוכן  אינו  שעדיין 
חיים מחדש על דרך התורה, אבל מ"מ 
משתוקק לזה, יכול להתפלל להקב"ה 
הרה"ק רבי צדוק  ע"ז כמו שהורה לנו 
הכהן זי"ע )פרי צדיק פר' ואתחנן אות ב'( 
'לב  ע"ה  המלך  דוד  שהתפלל  שזהו 
חדש  נכון  ורוח  אלקים  לי  ברא  טהור 
שיחדש  מהקב"ה  שביקש  בקרבי' 
חדשה  בריה  ושיהיה  נכון  רוח  לו 
בתפלתו  שאמר  'וכמו  הק':  וכלשונו 
'כרוב רחמיך מחה פשעי וגו' לב טהור 
מכלל  ז"ל  וכאמרם  אלהים'  לי  ברא 
בלבו  כשחשב  היינו  טמא,  דאיכא 
מרוב המרירות שראה אחר כל יגיעתו 
והשתדלות עד שהיה לבו חלל בקרבו 
בתענית  הרע  ליצר  שהרגו  שאז"ל 
יארע לו מכשול כזה, היה  זה  ועם כל 
יתברך  להשם  בלבו  גדולה  הצעקה 
שהוא כל יכול ואין לו עצה רק לברוא 
לו  שיהיה  מאין  יש  חדשה  בריאה  לו 
לב טהור ופעל זאת שריחם עליו השם 
להיות  הרחמים  מדת  מצד  יתברך 

נעשה בריה חדשה, עכל"ק.

בעבודת  מושג  איזה  לקבל  וכדי 
עד  הק'  רבותינו  במשנת  ההתחדשות 
להטות  כדאי  מגיעים,  הדברים  היכן 
אוזן ולהתבונן היטב לבין חילוקי דעות 
תלמידי  מעל  שרפי  תרי  הנהו  שבין 
הרה"ק  ה"ה  זי"ע  בונם  רבי  הרבי 
שמואל  רבי  והרה"ק  זי"ע  מקאצק 
צופים(  רמתים  )בעמח"ס  זי"ע  שינאווע 
זי"ע  בונם  רבי  הרבי  בכוונת  שנחלקו 
במאמר מסויים, ויסוד הפלוגתא סובב 
וזה  ההתחדשות'.  'עבודת  על  והולך 

גופא דעובדא.

אות  )פ"ה  צופים  רמתים  בספר  הנה 
זי"ע  בונם  רבי  הרבי  בשם  מביא  נז( 
מאת  יהודה  'וירד  וישב(  )בפר'  עה"פ 

עדלמי  איש  עד  ויט  אחיו 
שם  במדרש  ואיתא  וגו'', 
בשקו  עסוק  היה  'ראובן 
עסוק  היה  יהודה  ובתעניתו 
בורא  והקב"ה  אשה  ליקח 
וכותב  וכו'',  אורו של משיח 
בונם  רבי  הרבי  בשם  צופים  הרמתים 
שיהודה  המדרש  בביאור  שאמר  זי"ע 
חשב בדעתו לאחר מעשה מכירת יוסף 
שבודאי לא יועיל לו שום תשובה, על 
שאולי  כדי  ורבי'  בפרי'  הי'  עסוק  כן 

יקום א' מבניו ויעלה אותו. 

מכ"ק  'שמעתי  וזל"ק:  וכמ"ש 
המדרש  על  זי"ע  מפרשיסחא  אדמו"ר 
פסוק  על  א'(  פה,  )פרשה  וישב  רבה 
וירד  ההיא  בעת  'ויהי  א'(  לח,  )בראשית 

יהודה וגו' כי אנכי ידעתי את המחשבות 
וכו' ראובן היה עסוק בשקו ובתעניתו 
יהודה היה עסוק ליקח אשה והקב"ה 
בורא אורו של משיח וכו'', וביאר כי כל 
אחד היה עסוק בתשובה על שעל ידו 
בהיותו  ויהודה  מאביהם,  יוסף  נטרד 
מלך עליהם בודאי היו דבריו נשמעים 
ולהשיבו  יוסף  לפטור  ביכולתו  והיה 
לאביו על כן חשב בדעתו שאין מועיל 
אולי  חשב  כן  על  אצלו,  תשובה  שום 
כן  על  מזרעו  אחד  אותו  ויעלה  יקים 
היה עסוק ליקח אשה, ומחשבה זו יקר 
בעיני הקב"ה על כן היה בורא אורו של 
וכו'.  וזה שפתח כי אנכי ידעתי  משיח 
עצמם  את  שהתיאשו  מחמת  כאן  וכן 

לפיכך הביא, עכל"ק.

משמואל  השם  מביא  מאידך  אולם 
)פר' וישב שנת תרע"ב( בשם זקינו הרה"ק 

רבי  שהרבי  לומר  שח"ו  זי"ע  מקאצק 
זי"ע כיוון לזאת, שלדבריו נמצא  בונם 
ואין  חלקו  איבד  שיהודה חשב שכבר 
לא  ישראל  כלל  ואצל  תקוה,  עוד  לו 
יכול  מצב  בכל  רק  זאת,  מדה  קיים 
כוונת  רק  מחדש.  להתחיל  האדם 
שחשב  שכיון  להיפוך,  היא  המדרש 
היום,  עד  שעשה  מה  שאיבד  יהודה 
לכן אדרבא קיבל עוז ותעצומות וחיזק 
מחדש,  התורה  את  והתחיל  עצמו 
פרי'  שהיא  הראשונה  במצוה  והתחיל 

ורבי' ולכן וירד יהודה ויקח אשה וגו'.

וכמש"כ וזל"ק: הרה"ק רבי ר' בונם 
שיהודה  אמר  זצללה"ה  מפרשיסחא 
שום  תועיל  לא  שלו  בעצמו  חשב 
אל  להשיבו  יכול  הי'  באשר  תשובה 
יעלה אותו  אביו, ע"כ נשא אשה אולי 

אחד מבניו. 

כשסיפרו  מקאצק  זצללה"ה  וזקיני 
לרבינו  לי'  חס  זה המאמר אמר  לפניו 
יסמוך  שאיש  כה  שיאמר  זצללה"ה 
על בניו שיתקנוהו, רק בודאי כך אמר 
שמאחר שחשב שאיבד כל מה שסיגל 
לעבוד  מחדש  התחיל  ע"כ  היותו  מיום 
הראשונה  המצוה  מן  והתחיל  ה'  את 

שבתורה, עכת"ד.   

טיול 
בכרם

פשוטו שלמאמר משולב, להעיר ולעורר, להעמיק ולהגביה מושגים
מקרא

ים  ה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדׁשִ ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ

התחדשות



גליון כרמנו / פר' בא תשע"ו / גליון נ"ד ד

6993550@GMAIL.COM או אל GILYONKARMEINI@GMAIL.COM להערות וכן לקבלת הגליון בדוא"ל נא להתקשר במערכת אל
ולקבלת הגליון בדואר הרגיל נא להתקשר במערכת באי מייל הנ"ל או בטעל: 347-699-3550

גליון הבא יופיע בעזהשי"ת
פר' יתרו הבעל"ט

יומא דהילולא של כ"ק מאורן של ישראל
הרה"ק מרן רבי יוסף מאמשינאוו זצוקללה"ה זי"ע זכרונו לברכה

ג' שבט תרצ"ו לפ"ק

להחזיק בחסידות
מחסידיו  לא'  זי"ע  רבינו  קרא  פעם 

מאד  אדוק  שהיה  ז"ל  אהרן  משה  רבי  הרה"ח 

באמשינאוו, וכה אמר לו: ברצוני לומר לך איזה 

דבר, ותדע לך אם תשמע תזכה לנחת מהילדים 

עד סוף כל הדורות, אבקשך שתחנך את ילדיך 

רבי  לאיזה  הבדל  שום  אין  'חסידים',  שיהיו 

יסעו, העיקר שיחזקו בחסידות.

ירד בדרגא, פעם הרבי היה  דע לך, העולם 

צדיק יסוד עולם עם דעה בשמים וגזר והקב"ה 

ואמר  בתורה  היום  כל  ישב  החסיד  מקיים, 

ידע  ומתנגד  מעוה"ז,  מופרש  והיה  תהלים 

והדייטש  בזמנה,  והתפלל  ערליך  והיה  ללמוד 

)שהלכו בלבוש קצר( היה גם כן א פרימער יוד.

הוא  הרבי  בדרגא,  ירדו  כלם  כהיום  אך 

דייטש,  המתנגד  מתנגד,  הוא  החסיד  החסיד, 

והדייטש הוא חצי... לכן אבקשך שתחנך ילדיך 

נחת  לך  יהא  כן  תנהג  ואם  בחסידות,  להחזיק 

מבניך עד סוף כל הדורות.
אהל יוסף החדש עמ' תלב

טהרת המקוה
כשהתבטא א' בפני רבינו זי"ע שהוא מרגיש 

איך שהמקוה מטהרתו, השיבו: דאס אז מקוה 

דו  וואס  דאס  אבער  אמת,  איז  מטהר  איז 

הדבר  נכון  )אמת  אנדערש...  עפעס  איז  שפירסט 

שהמקוה מטהרת, אבל מה שהנך מרגיש זה משהו אחר...(

ימות עולם עמ' סד

הכל מתחיל מ'הקנעפיל'
סיפר הרה"ח רבי מנחם בוים שליט"א: סיפר 

ז"ל, שהיה גר בפולין  לי רבי אברהם רוזנגרטן 

חסידי  היו  משפחתו  וכל  אמשינאוו,  בעיירה 

אמשינאוו, 'כאשר עמדתי לעלות לאר"י בשנת 

מהרה"ק  פרידה  ברכת  לקבל  נכנסתי  תרצ"ה, 

רבי יוסף זי"ע מאמשינאוו, וכך אמר לי בשעת 

הפרידה: אברהם, דו פארסט קיין ארץ ישראל, 

א.  זאכן  דריי  צוזאגען  מיר  זאלסט  וויל  איך 

תלמוד  א  אין  קינדער  דיינע  שיקען  זאלסט 

מיט  צוזאמען  דאווענען  זאלסט  ב.  תורה, 

איך  בעהט  זאך  לעצטע  די  און  עולם,  אונזער 

דיר, זאלסט דיך היטן, צו קנעפלען זיך רעכטס 

אויף לינקס.

עניתי לו, מספר רבי אברהם, שהיה אז קצת 

מודרני, מילא את השתי בקשות הראשונות של 

הרבי, אני מבטיח אי"ה לקיימם. אולם הבקשה 

מה  מבין  איני  שמאל,  על  ימין  כיפתור  של 

החשיבות בזה, וגם לא אוכל להבטיח למעלתו 

על כך.

אברהם,  לשונו:  במתק  הרבי  לו  ענה 

זיך  הייבט  אלעס  אז  וויסען,  זאלסט  געדענק! 

אן פון א קנעפל..
אהל יוסף החדש עמ' שצג

 פרקי זכרונות שסיפר כ"ק אדמו"ר זי"ע
מזקינו רבינו בעל הילולא זי"ע

כאשר השיא הרה"ק רבי יוסף מאמשינאוו זי"ע את אחד מבניו, עם בת 
אחד הצדיקים משושילתא אחרת, נערכה 'שבת שבעת ימי המשתה', בעירו 
של המחותן, כנהוג. ובהיות שהרה"ק מאמשינאוו כבר הי' חלוש מאוד לכן 
בניו  יחד עם  וגם את הסעודה אכל  ומקורביו,  בניו  בפני עצמו עם  התפלל 
ומקורביו. בשעת הסעודה הזדרז ביותר, כדי ללכת אל סעודת שבע ברכות, 

הנערכת על ידי המחותן. 
לפי  זה  אין  מקורביו, שכבר  דרעוין חששו  רעוא  לסעודות  כשבא  אולם 
כבוד רבם, שילך גם עכשיו לעריכת השלחן של מחותנו, וניסו למנוע בעדו 
מללכת לשם. אבל הרה"ק מאמשינאוו נטל את המעיל והלך אל הדלת והניח 
לכל  כעפר  'ונפשי  טאג  א  מאל  דריי  'מ'זאגט  בפ"ק:  ואמר  המזוזה  על  ידיו 

תהיה', יעך גיי'.

שמואל  רבי  הרה"ק  של שמחת נישואי  המשתה  ימי  משבעת  באחד 
שלמה מראדזין זצ"ל עם בת הרה"ק רבי יוסף מאמשינאוו זי"ע, אפו בבית 

רבינו טאר"ט )מזונות(, לכבודם של כל האורחים הבאים לחצר מאמשינאוו.
שמחה  ומרוב  שנים,  ארבע  בן  ילד  אז  היה  זי"ע  אדמו"ר  כ"ק 
והתפעלות, נכנס אל חדר זקינו הרה"ק רבי יוסף מאמשינאוו זצ"ל להראות 

לו את הטאר"ט שנאפה.
בא  אשר  הצדיקים,  עם אחד  מאמשינאוו  שוחח הרה"ק  שעה  באותה 
לברכו לעת שמחתו. ובהיותם עסוקים בשיחתם נגע הרה"ק מאמשינאוו כמה 

פעמים בטארט, עד שנימוח הקרעם הנמרח עליו מתוך אי שימת לב לזה.
וכראות הרה"ק מאמשינאוו כי לנכדו היניק יש חלישות הדעת מזה, נכנס 
אל חדר התבשיל והורה שיתקנו את הטארט כמו שהיה מקודם, כדי להרגיע 

נכדו מחלישות הדעת אשר אחזה בו.

הרה"ק רבי יוסף מאמשינאוו זי"ע הפליא ב' דברים מהרה"ק רבי יחיאל 
חטאים  מלא  שהוא  עצמו  על  שאמר  א',  מגאסטינין.  אדמו"ר  זי"ע  מאיר 
'אבער נישט פויעריש'. ב' שכמעט שלא ישן בפסח, ובני ביתו וחסידים דאגו 
לבריאותו ושאלו על הנהגתו זו, והשיבם, תציירו נו אילו הייתם זוכים ב'פינף 
און זיבעציגער' )היינו הלאטעריא שהיה באותם הימים הכי הגדולה בסך שבעים וחמשה אלף 
דולר(, וכי הייתם יכולים לישן מגודל התרגשות, בודאי לא... ואמר שפסח אצל 

כל יהודי כל רגע מימי הפסח זוכה יותר מ'פינף און זיבעציגער' וא"א לישן.

שמעו של רבינו בעל הילולא זי"ע הלך בכל מדינת פולין, וכל החסידים 
בעיר  פעם כאשר הגיע לבקר  בכל  כי  יסופר,  ולדוגמא  ביותר,  כיבדוהו 

'אסטראווע', הדליקו בני העיר לכבודו שני נרות והעמידום ליד החלונות.

הרה"ק רבי מנחם מאמשינאוו זי"ע היה נוהג לומר 'שלום עליכם' בניגון, 
וגם לבש בשבת קודש מעיל לבן )ווייסע בעקיטשע(, ואילו בנו רבינו בעל הילולא 
לבן  לבש מעיל  ולא  בניגון,  בנוסח אמשינאוו ולא  עליכם'  'שלום  אמר  זי"ע 
)חולין  ווייסע בעקיטשע. וכאשר נשאל למה שינה מאביו, אמר דאיתא בגמ' 
קה.( אמר מר עוקבא אנא להא מלתא חלא בר חמרא לגבי אבא, דאילו אבא כי 

הוה אכיל בשרא האידנא לא הוה אכל גבינה עד למחר עד השתא, ואילו אנא 
וביאר רבינו  אכילנא.  אחריתא  לסעודתא  אכילנא,  דלא  הוא  סעודתא  בהא 
בעל הילולא, כי מר עוקבא היה סבור, שכיון שאינו במדריגת אביו אין שום 

סיבה להתנהג כמוהו - נאכצומאכן איז נישט קיין קונץ.

 קורטוב של דבש
אודות חסידי אמשינאוו קמאי

שאלו פעם מהרה"ק רבי יצחק מאמשינאוו 
זי"ע איך הי' ה'סדר' באמשינאוו בענין העברת 
הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום, האם ביום 
הששי לפני חצות היום, לאחר חצות, או ביום 

השבת?
והיתה תשובתו: סדר באמשינאוו, ס'גוט..

לומר  המיועדת  שבשעה  לספר  והוסיף 
נרות  מדליק  השמש  הי'  באמשינאוו  סליחות 
בביהמ"ד, אך עד שהתחילו באמירת סליחות 
כבר כבו הנרות וחזר והדליקם, 'סדר' כזה הי' 

נהוג באמשינאוו.
בדורות  היו  כאלו  עבודה  בעלי  וסיים: 
הקודמים, אך בזמנינו אי אפשר להתנהג בלי 
זמן, ווי שווער עס איז מיט א סדר, איז אסאך 
שווערער אהן א סדר און אהן א זמן )ככל שקשה 
הדבר להיות עם סדר, קשה ביותר להיות בלי סדר ובלי 

זמן(.

ימות עולם עמ' סג

)חתן רבינו בעל הילולא  רבי הערשל מונק ז"ל 
נראה באמשינאוו,  היה  איך  הגדיר פעם  זי"ע( 

מים  שיביאו  חותנו  ביקש  כאשר  אמר:  וכה 
אחרונים, נח משמש האט עס גענומען אויפ'ן 
יעקב  זיך,  פארעט  אסטראווער  שלום  רעיון, 
פסח איז געלאפען ברענגען, אבער קיין מים 

אחרונים איז נישט געווען..
שם

אחד מחסידי אמשינאוו היה רגיל חהתאחר 
ומעולם לא  )פארשלעפט( בכל הזדמנות,  מאד 
לא  בניו  הקדוש,  יום  בליל  נדרי'  ל'כל  הגיע 
השנים  ובאחת  זו,  הנהגתו  לסבול  יכולים  היו 
החליטו שיתחילו לזרזו איזה שבועות מקודם, 

כדי שיגיע בזמן הנכון לאמירת כל נדרי.
למעשה, הגיע רק ל'ברכו', ובשעה שהטה 
להחליף  ששכח  הבחין  'ברכו'  בעניית  ראשו 
מ'יאגט  וועגן  אלס  ואמר:  לבניו  פנה  מנעליו. 

זיך... )זה נגרם מחמת שממהרים(.
שם עמ' רב

אצל הרה"ק רבי יעקב דוד מאמשינאוו זי"ע 
נמשכה סעודה שלישית עד איזה שעות לתוך 
הלילה, ופעם יצא בנו הרה"ק רבי מנחם זי"ע 
גמר  וכאשר  ולהבדיל,  להתפלל  כדי  באמצע 
קודם  לחדרו  ונכנס  שלישית,  סעודה  רבינו 
מבדיל,  כבר  בנו  והנה  ראה  ערבית,  תפלת 
ואילו הרה"ק רבי מאיר מפרשיסחא זי"ע )חתן 
מהרי"ד מאמשינאוו( עסוק עדיין בתפלת שחרית 

)שהיה רגיל להתאחר מאוד(. 

נענה הרה"ק מהרי"ד ואמר: יעצט ווייס איך 
שוין נישט ווי איך האלט...       

שם עמ' לא 

למעלה מן הזמןלראש יוסףפניני הילולא


