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

גליון

ברוקלין, נ.י.

יוצא לאור ע“י

חטא העגל מגודל התשוקה
קום עשה לנו אלהים. שמעתי ממורי )הרבי רבי בונם מפרשיסחא(, 

שחטא העגל היה מגודל תשוקתם לדביקות ה', עד שרצו איזה 

ענין תמידי ומוחש שיוכלו ליחס אליו השראת השכינה. ולזאת 

אמרו 'כי זה משה האיש', היינו, שהגם שהיה באפשרי ליחס זה 

למשה, אף על פי כן, מאחר שהוא 'איש' לא יספיק לנו. 

כח  מגודל  מקום,  מכל  גדול,  חטא  מזה  שנהיה  הגם  והנה 

מחשבת ישראל ועוצם תשוקתם פעלו שינתן להם משכן.

תורת כהן פר' תרומה

מקאצק  הרה"ק  שהגיד  מה  עם  אחד  בקנה  עולים  הדברים 

זי"ע דלכאו' למה על חטא העגל הועיל תשובה, ואילו על חטא 

המרגלים לא הועיל תשובה?

'עשה  רוחנית  תביעה  בקשתם  היתה  העגל  דבחטא  ותי' 

היתה  כוונתם  המרגלים  אולם  לפנינו'.  ילכו  אשר  אלהים  לנו 

לארציות וגשמיות בלבד 'ואת הארץ מה היא', על כן לא נתקבלה 

תשובתם.

עמוד האמת

תשובה בלב שלם
והרבי רבי בונם זי"ע תי' הקושיא דעיקר התשובה הוא, באם 

שיודע שאין לו שום תקוה, והוא ככלי חרס הנשבר שאין לו שוב 

ועושה  ולהבא,  מכאן  ה'  את  לעבוד  רוצה  זאת,  כל  ועם  תקנה, 

כאשר צוה ה', אף שיודע שאין לו שום תקוה מחמת גודל חטאיו 

שחטא זהו תשובה אמיתית ושלימה, וזה הסוג היה בחטא העגל, 

כי היה החטא הראשון, ולא ידעו כלל שתשובה מועיל, והיה להם 

צער גדול ומרירות הלב בשלימות, ולכן היה התשובה בשלימות. 

והיו  יודעים שיועיל תשובה,  היו  כבר  אבל בחטא המרגלים, 

סוברים שעשו תשובה ויחזרו כבראשונה, ולא היה להם מרירות 

הלב, ע"כ לא הועיל להם התשובה, מחמת שלא עשו בלב שלם.

נפלאות חדשות בפרשתן וחדות שמחה פר' נח

אין העת להעניש
אנא חטא העם הזה חטאה גדולה. ותמוה, שהיה מבקש בעדם 

ואמר לשון חטאה גדולה, שהגדיל החטא?

נופל  ילד  שאם  במשל  זי"ע,  מווארקא  אדמוה"ז  כ"ק  ותי' 

מכה  האב  אז  סכנה  ואינו  קלים  הפצעים  אם  וניזק,  השלחן  מן 

אותו ומענישו עבור זה ומיסרהו, אבל באם הפצעים קשים אזי 

איננו אומר לו שום דבר, ורק ממהר להצילו וקורא רופא לחבשו 

ולהציל אותו.

וגו' חטאה גדולה' שהמכה כבדה מאוד  'אנא  וז"ש משרע"ה 

שצריך  ורק  ולהענישם,  ליסרם  עכשיו  עת  ואין  סכנה  והוא 

להצילם שהסכנה גדולה עכשיו.
כ"ק אדמו"ר זי"ע

משה התעלה מכל נגיעותיו
מחני נא מספרך. בהיותי בזה אזכיר שהגיד רבינו הקדוש )האבני 

נזר( זצ"ל בשלנו הטהור בשבת קודש פ' תשא, ופתח ואמר, יש 

אין  'ואין  ע"ה  רבינו  משה  שאמר  בשעה  מקום,  באיזה  במדרש 

מחני נא מספרך אשר כתבת', אז נענה על מחלוקת קרח, וצריך 

פי' ע"ז. 

בהתלהבות  ואמר  בהשלחן  עצמו  ואחז  לבכות  התחיל  ואז 

גדולה בזה"ל: א קטופעס אוועק צו ברענגען א מענטש פון די  

וועלט ח"ו אם יהי' לו נגיעת עצמו כחוט השערה הוא עצמו אבד 

כ"כ אלא  גדול  א'  נעשה בפעם  לא  ואפי' מרע"ה  עולמות,  שני 

עלה מדרגה אחר מדרגה, ובשעה שאמר 'מחני נא מספרך אשר 

כתבת' אז עלה למדרגה גדולה מכולן. 

אשר  מספרך  נא  'מחני  ואמר  אז  בקול  הקדוש  רבינו  וצעק 

אלף  יאבדו  חז"ל  כפי'  עולמות,  שני  איבוד  פשוט  הוא  כתבת' 

שמרע"ה  בשעה  ואז  מהם,  אחד  של  צפורן  יוזק  ואל  כמשה 

עלה למדרגה שהשליך אפי' העולם הבא עבור צפורן של אחד 

מישראל, הי' יכול שפיר לענוש את קרח שיאבד מן העולם ולא 

המדרש  פי'  וזה  השערה,  כחוט  אפי'  עצמו  נגיעת  שום  לו  יהי' 

שאז נענה על מעשה קרח עכדה"ק.
אביר הרועים אות רנח

זכירת חטא העגל לטובה
ופקדתי עליהם חטאתם. הרה"ק אדמו"ר הצעיר מווארקא זי"ע 

דיבר בקדשו 'ופקדתי עליהם חטאתם' לא די שמחלתי להם, רק 

בכל דור ודור אפקוד עליהם חטאתם עכלה"ק.

וביאר תלמידו הרה"ק רבי בעריש מביאלא זי"ע את דבריו, כי 

כל החטאים הם קטנים מחטא העגל, ומכל מקום מחלתי להם, 

גדול מכל החטאים,  וכיון שמחלתי להם על חטא העגל היותר 

מכל שכן שאמחול להם על החטאים הקטנים שבכל דור ודור.
בישישים חכמה עמ' שה

ומסופר שהרה"ק רבי וואלף מסטריקוב זי"ע אחר פטירת רבו 

העניך  רבי  הרבי  אל  נסע  לא  זי"ע  הרי"ם  החידושי  בעל  הרה"ק 

מאלכסנדר זי"ע, ופ"א לאחר פטירת הרבי רבי העניך פגע בחסיד 

אחד מהרבי רבי העניך וביקשו שיאמר לו תורה מרבו, ואמר לו 

מסטריקוב  הרה"ק  כשמוע  ויהי  רבו.  בשם  הנ"ל  תורה  החסיד 

וואס האבען  בזה"ל:  ואמר  וצעק  הזו תלש בשערו  זי"ע התורה 

זיי גיוואלט האבען, וואס זיי האבען מיך נישט געלאזט פאהרען... 

)מה רצו ממני, למה לא הניחו לי לנסוע(.
שיח שרפי קודש בפרשתן

פר'  כי תשא
תשע"ו לפ"ק

גליון

נח

  פניני הפרשה  

הטעם שלא בחרו באהרן 
שיהיה המנהיג

משה  רבי  הרה"ח  סיפר  אהרן.  על  העם  ויקהל 
פעם  זי"ע:  אמשינאוו  חסידי  מזקני  ז"ל  בוים  אהרן 
מגדולי  ז"ל  אוסטראווער  לייבל  רבי  הרה"ח  נסע 
ברכבת  סוחר  וגם  גדול  למדן  והיה  אמשינאוו  חסידי 
מחסידים  קבוצה  נסעה  קרון  באותה  לפולטוסק, 

ומלבדם לא היה אלא ר' לייבל ואחי.

אותה קבוצה החלה לדבר על כל הרבי'ס את כולם 
הגיעו  שהם  עד  קאשע,  מהם  ועשו  השלחן  על  שמו 
זי"ע, הם  דוד מאמשינאוו  יעקב  רבי  הרה"ק  לדבר על 
חסידי  הם  בקרון  הנמצאים  הללו  השנים  כי  ידעו  לא 
אמשינאוו. נו, עליו הרי אי אפשר לדבר הוא הרי עסקן 
הרי  רבי?  אמרו,  כך  ואלם  גדול,  ולמדן  הכלל,  לטובת 
אחד בא אליו מרחוק ומתברר לו שהוא נסע לעשות 
אינו  פעם  אף  הוא  ובקיצור  ואשה,  בעל  בין  שלום 

בביתו.

רבי לייבל זה היה יליד אוסטרובא, אוסטרובא היא 
והוא  ליטאי,  היה  דיבורו  מבטא  ולכן  ליטאית  אצל 
לאהרן  שבאו  היהודים  דבריכם,  לי  ניראים  לא  קרא: 
לכאו'  עגל,  לעשות  וביקשו  איננו'  'משה  ואמרו  הכהן 
הרי כתוב 'הוא משה ואהרן' שהיו שווים לגדולה, היה 
להם לבחור את אהרן למנהיג, אין לכם את משה קחו 

אהרן?

אלא מאי, אהרן הרי היה אוהב שלום ורודף שלום, 
עגל  אז,  בביתו,  יהיה  לא  הוא  לרבי  אותו  יעשו  אם 

שיהיה, ובלבד שישב בבית...
יד דוד עמ' קלד

לקחתי את הילדה מרשותו
הרה"ק רבי  פקד עון אבות. פעם בא חסיד אחד אל 
חולנית  שלו  שהילדה  וסיפר  זי"ע  מווידאמע  יעקב 
מווידאמע,  הרה"ק  שאלו  רב.  בכי  ובכה  ר"ל  גוססת 
במה היא ילדתך, בזה ששמו אותה בעריסה שלך? לך 

לך!

יצא האיש מבית רבנו ולא ידע מה היה לו לעשות. 
שייכנס  זצ"ל  מווידאמע  לוי  רבי  הרה"צ  מבנו  ביקש 

פנימה אל אביו, לשאול על זאת.

שהילדה  לאיש  אמרת  איך  ושאל,  לוי  רבי  נכנס 
במתק  מווידאמע  הרה"ק  אביו  לו  השיב  שלו?  איננה 
מתים',  הבנים  האבות  'בעוון  חז"ל  אמרו  הלא  לשונו, 
והילדה  הביתה  ילך  מרשותו,  הילדה  את  לקחתי  לכן 

תתרפא, וכך הוה.
בישישים חכמה עמ' קפז

אמרות קודש ופנינים יקרים על פרשת השבוע

שיח חסידים
עובדות וסיפורים השייכים לפרשתן
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יש ליתן טעם  נזמי הזהב.  פרקי 

למה הוצרך אהרן לזהב של ישראל 

עפי"מ  באש,  אותו  ולהשליך 

מכתב  טליא  הוינא  כד  שראיתי 

הרב הקדוש ר' אהרן מטשערנאבל 

לחזור  שלוחו  ביד  שנתן  זצללה"ה 

בערי ישראל לקבץ ממון, וכך כתב, 

לא ממון אני צריך כי הכסף בביתי 

צריך  שאני  אלא  כאבנים  מצוי 

הזה  ולדבר  שבשמים,  לאביהן  ישראל  תפילת  להעלות 

נצרך לי כסף מקובץ מכל ישראל, עכת"ד המכתב. 

והסברתי לי עפ"י מאמרם ז"ל )ירושלמי תרומות סופ"ח( 

המקובץ  בכסף  וא"כ  הרצון,  הוא  הלב  בכיס,  תלוי  הלב 

לרצונות  דמיוני  לפועל  והוא  רבים,  רצונות  בו  תלויים 

התפלה לאחדם ולהעלותם כנ"ל. 

כוונת  זה היתה  יש לומר שמעין  ולפי הדברים האלה 

אהרן לקבץ זהב מכל קצות ישראל ולעשותם גוש אחד, 

וזה הי' לפועל דמיוני להתאחדות רצונות ישראל.

ועם זה יובן למה השליכהו באש ולא הסתפק לעשותו 

דבש  היערות  דברי  עפ"י  קורנס,  הקשת  ע"י  אחד  גוש 

ע"י  באשר  אש,  ע"י  הם  המאכלים  רוב  שתיקוני  מה 

בכל  וארס  זוהמא  הקדמוני  הנחש  הטיל  אדה"ר  חטא 

של  וארס  הזוהמא  את  לשאוב  האש  וטבע  המאכלים, 

ידוע  והנה  עכת"ד.  לאכילה,  ראוי  המאכל  ונשאר  נחש, 

מתפרדין,  ענפין  הם  וסט"א  בקדושה  הוא  קיבוץ  שכל 

וע"כ אפי' קיבוץ לרע אי אפשר שלא יהא בו שורש טוב 

אלא שנפל בנופלים כידוע ליודעים, וע"כ )הושע ד'( 'חבור 

עצבים אפרים הנח לו'. 

וע"כ היתה עצת אהרן שהזהב הזה שהוא לפועל דמיוני 

להתאחדות והתחברות רצונות ישראל אחרי אשר הנחש 

הקדמוני הטיל בו ארס וממנו נסתעפה התאחדות לרעה 

ולהקהל  חור  את  להרוג  מרידה  של  קשר  לקשר  רח"ל 

על אהרן יובא באש, והאש תשאב ממנו את הארס הזה 

והרשעה כולה כעשן תכלה וישאר ע"י ההיתוך גוש אחד 

נקי וטהור, וכך יהיו ישראל קהלה קדושה ואגודה אחת 

אחדות  תשוב  כאשר  ממילא  ואז  אחד,  בלב  אחד  כאיש 

ישראל לקדמותה לא יהי' לשטן עוד שום מקום להכניס 

בהן טעות וכחות חיצונים, כי כאשר הם כאיש אחד בלב 

אחד הם כחומה בצורה בפני כחות הרע כנ"ל. 

ומומחה  בקי  כרופא  אהרן  עמוקה של  עצה  היתה  וזו 

לרפאות מקור מוצא המחלה, ואז ממילא המחלה תחלוף 

הלז  בזהב  גם  הכניסו  רב  ערב  מכשפי  אך  לה.  ותלך 

מרבית כחות הטומאה והכישוף, ובזוה"ק )קצ"ב.( שאהרן 

הרגיש  ולא  מידם  הזהב  ולקח  מהמכשפים  אסתמר  לא 

ואלמלי צוה להם להניחו בארץ והי' הוא בעצמו מגביהו 

ולא  והכישוף  נפרדים ממנו כחות הטומאה  היי  מהארץ 

יכלו לעשות מאומה, אך לא כן נעשה.

וע"כ לעומת כוונתו הטובה להתיך את כל הזהב והאש 

תשאב ממנו את חלקי ארס הנחש עד שישאר גוש אחד 

הכניסו  ישראל,  להתאהדות  דמיוני  לפועל  וטהור  נקי 

שהיו  הטומאה  כחות  מרבית  לעומתו  בו  המכשפים 

מושכין לחיבור רע שלא הי' בכח האש לשאוב את מרבית 

הזוהמא והטומאה, וע"כ מחיבור רע זה יצא העגל שהי' 

חציו  שהי'  ע"ב(  )קצ"ב  כבזוה"ק  וחמור  משור  רע  חיבור 

שור וחציו חמור.
שם משמואל ויקהל תרעו

נושא השבוע:

קיבוץ 
רצונות 
ישראל

ממשנתו של:

השם משמואל

בכיה בשבת
נחלקו הט"ז והרמ"א )או"ח סי' רפ"ח ס"ב( אם שרי לבכות 
בכי' של תענוג בשבת, והביא הרה"ק ר' וואלף מסטריקוב 
דהנה  תענוג,  של  בכי'  בשבת  לבכות  שמותר  ראי'  זי"ע 
טבח  'טבוח  יוסף  שאמר  דמה  פצ"ב(  )ב"ר  במדרש  איתא 
והכן' הי' בשבת, וכמו"כ איתא דיוסף היה מענג את השבת 
ש"ק  שסעודות  וכו'  והכינו  ט"ז(  )שמות  בקרא  כמפורש 
הרי  רחמיו,  נמכרו  כי  'ויבך'  כתיב  ואעפ"כ  הכנה,  צריכה 

מפורש בקרא שמותר לבכות בשבת.                 
שיח שרפי קודש פר' מקץ                                                

מקוה 
זי"ע  מקוטנא  יהושע  רבי  הגה"ק  של  קדשו  לשון  זה 
'אמנם  וזל"ק:  בשבת  חם  במקוה  טבילה  בנוגע  בתשובה 
)המקוה  כן  עושין  טריסק  בקהלת  אשר  לי  והוגד  שמעתי 
הרב  הוראת  ע"פ  נכוה(  האדם  שבשר  עד  בשב"ק  ביותר  חמה 

הרה"ק  דשם, גם כמדומה ששמעתי מגאון אחד, אשר גם 
כ"כ  להקל  אין  ועכ"ז  כך,  הנהיג  בעלז  מק'  זצ"ל  מוהר"ש 
שיהא חם ביותר... טוב הדבר להחמיר שלא יהא חם ביותר 

רק ממוז, כי אין להורות דבר התמוה לרבים'.  
שו"ת ישועות מלכו או"ח סימן יט

מוקצה
אמר הרה"ק מקאצק זי"ע, הגם כי כלי שמלאכתו להיתר 
כבוד  משום  אבל  בשבת,  לטלטל  מותר  וסכין  כף  כגון 
להכלי  צריך  שאין  בעת  נזהר  להיות  יפה  שבת  קדושת 

לטלטלו בידיו.
זר זהב פר' חקת

בורר
כוונת  דהיינו  בשבת  ולשתות  לאכול  שצווי  מצינו 
החיים  בעץ  כמ"ש  בשבת  איננו  הני"ק  להוציא  האכילה 
הוא  ובורר  הפסולת  מתוך  אוכל  הבורר  כמו  הוה  שזה 
ביומא  ותתא  דלעילא  ברכאין  כל  רק  בשבת.  מלאכה  אב 
יצא  שמהאוכל  בשבת  לאכול  צווי  ולכך  תליין  שביעאי 
שפע  ממשיכים  הם  בשבת  אוכלים  שבנ"י  שע"י  מאכל 

וברכה לעולם.
תפארת שלמה פר' עקב

אא"ז זצוק"ל מקאזמיר בסעודת  פעם אחת בעת ישבו 
צוה  עשה,  מה  שבקערה,  הרוטב  בתוך  זבוב  ונפל  שבת 
למשוך הקערה מחוץ לשלחן, להכניס כף אל הרוטב תחת 
הזבוב ולהשפיל הקערה למטה, ועל ידי זה נמצא הכף עם 
הזבוב למעלה, ואין זה בורר פסולת, אלא בורר אוכל על 
ידי הקערה שהשפיל למטה, והכף עם הפסולת נמצא בלי 

עשיה למעלה.

ואמר, כן הוא גם בשמים משתמשים בעצה זו, שנאמר 
ויעל', אם רוצים להציל את מי מן הגיהנם,  'מוריד שאול 
שאול'  'מוריד  לכך  בעצמו,  להוציאו  כך  כל  ראוי  ואינו 
מורידים הגיהנם בהשפלה למטה, וממילא נמצא זה 'ויעל' 

עומד למעלה.
מאמר יחזקאל עמ' קנד

ספיקת כף
יהושע  ישראל  ר'  הצדיק  הגאון  הרב  ממו"ר  שמעתי 
זצל"ה זי"ע אבד"ק קוטנא בעהמ"ח ישועות ישראל כאשר 
למדתי אצלו בילדותי בק"ק קוטנא והייתי יושב בש"ק על 
שלחנו הק' והי' דרכו בקודש בכל פעם להתעורר ולצעוק 
בקול 'רבונא דעלמא כולא' ואח"כ בלשון אשכנז: הַאר פון 
דיא גאנצע וועלט, ובשעת התעוררות הי' מכה כף על כף 

והשמיע קול. 

הפרושים  מכת  וי"א  מופלג  למדן  אחד  איש  הי'  ואז 
מק"ק מעזריטש הי' נעצר בק"ק קוטנא על תורה ועבודה 
הנ"ל,  הרה"ג  מו"ר  שלחן  אל  בש"ק  לבוא  דרכו  והי' 
ובביאתו לביתו ושמע הקולות והספקת כפים הרכין א"ע 
ולחש לאזניו הק' בזה הלשון: רבי הלא אין סופקין נאמר, 
זיך  פאשט  אז  עי,  הלשון,  בזה  זצל"ה  הרה"ג  לו  והשיב 

פאשט זיך, ואין בזה איסור חלילה.

במשנה  דאיתא  דהא  הקדושים,  דבריו  אח"כ  והבנתי 
ביצה דף לו ע"ב ובשו"ע או"ח סי' שלט ס"ג דאסור להכות 
כף על כף משום גזירת תיקון כ"ש, ואף שהרמ"א ז"ל כתב 
שם שנוהגין להקל אבל דברי התוס' ידוע שם במקומו דאף 
דאיך דבטל הטעם לא נתבטל הגזירה, אבל כ"ז הוא כשיש 
כף  להכות  בכוונה  כשהולך  דהיינו  הגזירה  לענין  שייכות 
שום  מחמת  עשה  שלא  באם  אבל  קול,  והשמיע  כף  על 
אבריו  נתעוררו  לבו  התעוררות  מחמת  רק  לזה  כוונה 
בתנועה להכות כע"כ, בודאי שלא עשה איסור דרבנן בזה.
שו"ת עני בן פחמא או"ח סי' ה'

עת האסיף

 אוסף קטעים נבחרים בעניינים השייכים
לפרשתן וענינא דיומא

ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת  

מלאכת שבת

משנכנס אדר מרבין בשמחה. 

זי"ע  מווארקא  אדמוה"ז  כ"ק  פי' 

ד'מרבין' הוא מלשון 'חינוך' )דעל 
'ומשחת  מא(  כח,  )שמות  הפסוק 

'ותרבי'(,  התרגום  מתרגם  אותם' 

והיינו שצריך לחנך את עצמו מעט מעט כדי 

שיהי' בשמחה שלימה בפורים.                            

שיח שרפי קודש

הרבי רבי העניך מאלכסנדר זי"ע אמר בשם החי' הרי"ם 

לי'  )תענית כ"ט:( דבר ישראל דאית  זי"ע דהא דאיתא בגמ' 

דינא בהדי נכרי לישתמיט מיניה וכו', ולימצי נפשיה באדר 

לי'  לבריא מזליה. הפירוש דאית 

דינא בהדי עכו"ם שלו, שיש בכל 

אחד חלקו של עמלק, ועתה הזמן 

שיוכל לגדור את זאת ולברר זאת.                                                                                                            

יכהן פאר פר' שקלים

משנכנס  כך  בשמחה  ממעטין  אב  שמשנכנס  'כשם 

זוכה  כך  באב,  הממעט  ערך  לפי  פי'  בשמחה'.  מרבין  אדר 

כל  משוש  אתה  'שישו  עדה"כ  באדר,  בשמחה  להרבות 

זוכה  ירושלים  על  המתאבל  'כל  וע"ד  עליה',  המתאבלים 

ורואה בשמחתה'.

הרה"ק רבי וואלף מסטריקוב זי"ע, זר זהב עמ' פח

לקח הפרשה
יסודות בעבודת ה' הנלקחים מפרשת השבוע

אמרות קודש ופנינים יקרים בענינא דיומא

דבר בעתו

• חודש אדר •
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זי"ע  מקאצק  מהרה"ק  ביותר  חרופה  אימרה  יש 
ימי  במשך  כי  החסידים,  של  בליבותיהם  פעם  שגער 

החול עושים הם העולה על רוחם 
לובשים  השבת  ובהתקדש 
את  חובשים  הקפוטה  את 
ומתלהבים  השטריימל 
ואילו  דודי,  לכה  בריקודי 
כך  בחול  'כמעשהו  אומר  אני 

מעשהו בשבת'.

גד'ל  רבי  הגה"ח  וכותב 
אייזנר זצ"ל )מורשת גד פר' יתרו עמ' 

קכב( שכאשר השמיע הרה"ק מקאצק זי"ע דברים הללו 

הרבו החסידים אשר כה נעצבו אל ליבם מדבריו חוצבי 
הלהבות ומנקרי הגידים של הרבי מקאצק, להשתעשע 
בונם  רבי  הרבי  בזמנו  השמיע  אשר  הניחומין  בדברי 
בני  עם  הם  שקשורים  כשם  באומרו:  זי"ע  מפרשיסחא 
ישראל ומחוייבים לצו הבורא 'מחלליה מות יומת', כך גם 

יש להם שייכות וקשר של קיימא ל'ישמחו במלכותך'.

הנ"ל  דברים  השמיע  זי"ע  הרי"ם  שהחידושי  ואחר 
רקדו  שבת,  בליל  זה  והיה  זי"ע  בונם  רבי  הרבי  בשם 

החסידים עד אור הבוקר.

יש להתבונן בזה, דממ"נ היש לאדם שייכות  ולכאו' 
נשמע  זי"ע  מקאצק  הרה"ק  מדברי  לא,  או  השבת  אל 
אין  החול,  ימי  במשל  כשורה  מתנהג  האדם  אין  דאם 
זכיתי לבי שהתנהגתי  יאמר  ומי  לו שייכות אל השבת, 
כשורה משך ימי החול, ואילו מדברי הרבי רבי בונם זי"ע 
נשמע שכל אדם יהי' מי שיהי' כמו שיש לו שייכות אל 
'ישמחו  אל  שייכות  לו  יש  כמו"כ  יומת'  מות  'מחלליה 

במלכותך'?

התי' ע"ז ממשיך רבי גד'ל זצ"ל במילים קצרים והיא 
יסוד גדול וכללי בעבודת ה' האיך לגשת אל כל מצוה, 

והדברים מבו' בספרים וסופרים.

וכותב רבי גד'ל: אכן הבושה אשר מכסה את פני איש 
ישראל בהתקדש השבת, הכאב המפלח את לבו בנותנו 
דעתו על לבישת הקפוטה על אותו הגוף אשר התעסק 
בימות החול בדברי הבל ורעות רוח, היא זו אשר אמנם 

מסוגלת להביאו לידי קדושת השבת, עכ"ד.

כלומר, בכל מעשה מצוה שהאדם עושה אף אם הכין 
עצמו כראוי עד כמה שידו מגעת, מ"מ לעולם אין האדם 
יוצא ידי חובתו, דמי האדם קרוץ מחומר היום כאן ומחר 
והאדם  ה',  דבר  את  לעשות  בקדשים  להתעסק  בקבר, 
בהתבוננו בזה, מיד יתלבש עליו רוח בושה ושברון לב, 

וזהו הדרך הנכון להגיע לעשות את מעשה המצוה.

'אשרנו  ושמחה  בתענוג  מעוטר  לב  השברון  אותה 
מה טוב חלקנו - ברוך אתה ד' שלא עשני גוי' ואני זוכה 
היתה  וזה  ראינו אצל חסידי קמאי,  ה',  דבר  לקיים את 
מהות גשתם אל כל מצוה ולכל צעד ושעל בעבודת ד'.  

שאמר  מה  וראה  נא  בוא  התפלה',  'עבודת  לדוגמא 
בכמה  ישראל  בישמח  כמובא  זי"ע  בונם  רבי  הרבי 
מקומות וזל"ק: )צו אות א'( כמו"ש הרבי ד"ב מפרשיסחא 
זצללה"ה זי"ע על 'שוכן עד מרום וקדוש שמו', ר"ל אחרי 
פה  לפתוח  נוכל  איך  ורוממותך  גדלותך  רואים  שאנו 

ולהתפלל לפניך מרום וקדוש, אלא 'וכתוב רננו צדיקים 
יג,  )דברים  ככתוב  שנתפלל,  בתורתך  שכתוב  היינו  בה'', 
זו תפילה,  וגילו לנו חז"ל )תענית ב'.(  'ואותו תעבודו',  ה( 
ומחויבים אנחנו לקיים מצותיך אף שאין אנחנו יכולים 

להכין א"ע כראוי לפניך, עכל"ק.

וכן היא בכל מעשה מצוה, ובפרט בשבת קודש וכמו 
שהאריך בזה רבינו הישמח ישראל 
האופן  שזהו  מקומות  בהרבה 
השבת,  אל  עצמו  להכין  הנכון 
בכל  לחדש  רבינו  עוד  וכתב 
מצוה דאם האדם מקיים מצוה 
ומשים אל לבו תוך כדי עשיית 
הכנה  עשה  לא  אשר  המצוה 
היטב  ועי"ז  כדבעי,  להמצוה 
היטב נשבר לבו לגזרים, ומתבייש 
להרים ראשו, ע"י הכנעה זו מאיר עליו קדושת המצוה 
ההוא כאילו הי' מכין את עצמו בהכנה דרבה, והי' מייחד 

כל היחודים הראוים ליחד ביראה ואהבה. 

וזל"ק:  ובעוד הרבה מקומות(  ח'  נח אות  )פר'  וכמו שכתב 
יום  בכל  א"ע  ולטהר  לקדש  האדם  הוא שצריך  והענין 
במדה אחת מהז' מדות, ובשבת נשלם הז' מידות, וכמו"כ 
אמנם  שנותיו...  בכל  א"ע  ולטהר  לקדש  האדם  צריך 
כאשר יגיע יום הששי לאחר חצות היום, שמתנוצץ אור 
קדושת שבת.. ונותן האדם אל לבו באמת ממעמקי לבו 
הש"ק  קדושת  נרגיש  איך  ד'  אל  וצועק  הפחות,  מצבו 
בחרישה  א"ע  הכינו  לא  לאשר  מתיקות,  עריבות  נועם 
וכמו"ש  מאוד,  מאוד  ומתבייש  יקצור,  והיאך  וזריעה, 
הכנעה  בכח  בש"ת,  אותיות  שבת  ע"ב(  ה'  דן.  )בתקו"ז 

עליו קדושת שבת מעולם העליון  הוא ממשיך  והבושה 
בלי התעוררות דלתתא, כאילו הכין א"ע בימות השבוע 
מנועם  ומתיקות  עריבות  להרגיש  וזוכה  דרבה,  בהכנה 

יקרת ש"ק, עכל"ק.

)פר'  אחר  במקום  ישראל  הישמח  רבינו  עוד  וכ"כ 
הוא  ש"ק  לקדושת  הנחוצה  הכנה  והנה  א'(:  אות  שמיני 

ג"כ הכנעה וביטול, כי כאשר נותן האדם אל לבו באמת 
ממעמקי לבבו כאשר יגיע יום הששי לאחר חצות היום 
שמתנוצץ אור קדושת אמת, כמאמרם ז"ל )ירושלמי דמאי 
אמת,  אומר  והוא  עליו  שבת  אימת  הארץ  עם  ה"א(  פ"ד 

ומתבונן בכל תהלוכותיו מששת ימי המעשה, ומתמרמר 
בלבו איך נרגיש עריבות נעימות קדושת ש"ק, לאשר לא 
הכין א"ע, מחסדי הש"י זוכה באותו כח הכנעה ושבירת 

הלב להרגיש נעימות קדושת הש"ק, עכל"ק.

מעשה  ואנשי  חסידים  אצל  ההכנה  היתה  כה  ואכן 
מי  קודש,  השבת  יום  הנורא  יום  בבוא  הקודם,  מדור 
מעוצמת  ובושה  הכנעה  בהם  הבחין  לו  שכל  שעיני 
להם  שאין  שמרגישים  בהם  היתה  ניכר  היום,  קדושת 
שום שייכות אל השבת מצד מעשיהם, ובאותה שברון 

לב קבלו את השבת מלכתא. 

וזל"ק:  תרע(  )בהעלותך  משמואל  השם  בדברי  ונסיים 
להתבייש  האדם  שצריך  הענין  'בשת',  אותיות  'שבת' 
מקדושת שבת ולסלק את החומריות מעליו, כי איך יוכל 
לגשת אל השבת והוא משוקע בחומריות, ואין לבוא אל 
שער המלך בלבוש שק. וזהו שלשה ימים לפני השבת, 
היינו להכין א"ע לקדושת השבת, וג' ימים לאחר השבת, 
היינו לראות להשאר בקדושת השבת ולהתבייש ליכנס 

לחומריות מאחר שהי' לו אור גדול כזה, עכל"ק.     

טיול 
בכרם

מאמר משולב, להעיר ולעורר, להעמיק ולהגביה מושגים

מזמור שיר ליום השבת
הרי"ם(  )החידושי  ז"ל  זקיני  קודש  מפה  שמעתי 
כשהי' על נשואי קודש שעשה הרה"ק באסטילא 
שנתאספו כמעט כל הצדיקים, שמע מפ"ק הזקן 
מרן ר' אברהם יהושע העשיל זצ"ל, דהקב"ה רם 
אך  להודות,  לגשת  ברי'  שום  בכח  ואין  ונישא 
טוב  כו'  שיר  'מזמור  ואומר  פותח  קודש  השבת 
ששבת  ידי  דעל  ויברכו',  יפארו  לפיכך  להודות, 
הבריות  עיני  נפקח  להודות  שטוב  מעורר  קודש 
זז  לא  התורה  שמתיקות  אמר  להודות,  שיוכלו 

מפה קדשו ה' רביעי שנה עכ"ל. 

מידידינו דוד צבי ע"ה מביאלא שמעתי ששמע 
שסיים  הנ"ל  נשואי  על  שם  שהי'  חסיד  מזקן 
מאן  יונגר  'דער  זצ"ל  זקיני  על  ממעזבוז  הקדוש 
הוא כולו שבת קודש', ומשכו שירקד עמו, וזקני 

זצ"ל בענותנותו לא סיפר הסיום.
שפתי צדיק בשלח אות לה

חידושי תורה בשבת
מפי  ששמעתי  מה  רב  ממעשה  ידענא  עובדא 
אאמו"ר  כ"ק  מעמד,  באותו  הי'  שהוא  וכו'  גסי 
נזר  האבני  הק'  מרן  לפני  אחת  פעם  אמר  זצ"ל 
זצ"ל איזה חידוש בתורה ואמר לו האדמו"ר זצ"ל 
שבודאי נתחדש לו זה החידוש בשבת שגם הוא 
חידושי  שיש  ואמר  בשבת,  החידוש  אותו  אמר 
תורה שאי אפשר שיתחדשו רק בשבת עכדה"ק. 

'בשבת  דכו"ע  בגמ'  דאיתא  מה  הבנתי  ובזה 
הי'  התורה  דנתינת  לכאו'  דמשמע  תורה',  נתנה 
אפשר רק בשבת, ועיין בס' הק' שם משמואל )רמזי 
שבועות( שדקדק כן מל' הגמ'. ולפי דכ"ק האדמו"ר 

זצ"ל מובן היטב, משום דנתגלה למרע"ה כל מה 
חידושי  שיש  ומפני  לחדש  עתיד  ותיק  שתלמיד 
תורה שנתגלים רק בשבת ע"כ מוכרח הי' שנתינת 

התורה תהא רק בשבת, והבן.  
אור פני יצחק בקונטרס שיחת 
תלמידי חכמים אות ח'

התורה  וזל"ק:  אמת  השפת  למש"כ  ויצויין 
שלומדין בשבת אין בה שכחה.

שפת אמת בפרשתן תרסב

בגדי משי בשבת
נגע צרעת בגד הצמר או הפשטים  זאת תורת 
משמע  'משי',  בגד  נזכר  לא  והנה  עור.  כלי  או 
שבבגד משי אין מצוי נגעים, ועי' בכלי יקר )פסוק 

מז( שהרגיש ג"כ בזה. 

וזהו הענין הנהוג בכל ישראל על שבת ללבוש 
וטומאה  נגע  שום  בו  מציאות  שאין  משי,  בגדי 

כלל. 

בכל  העולם  באומות  מצינו  שלא  פלא  וזהו 
אלא  משי,  בבגדי  לבושים  שיהיו  כולו  העולם 
ישראל לבדם לובשים בו והוא מיוחד לבגדי שבת.   
דברי ישראל פר' תזריע                                                                                                                                           

ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ֹקֶדׁש ַלה' 

הכנה הראויה 
אל השבת

נועם השבת
גודל זיו נעימת וקדושת יום השבת באורם 

ובמשנתם הבהיר של רבותינו הקדושים
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יומא דהילולא של
כ"ק אדמו"ר רבי יצחק מאמשינאוו זצוקללה"ה זי"ע זכרונו לברכה

י"ט אדר תשנ"ג

כ"ד  ביום  נולד  זי"ע  מאמשינאוו  יצחק  רבי  הרה"ק 

הרה"ק  טבת שנת תרעד בעיר אסטראוו לאביו הגדול 

הרבנית  הצדקנית  ולאמו  זי"ע,  מאמשינאוו  יוסף  רבי 

זצ"ל  וואקס  אלעזר  חיים  רבי  הגה"ק  בת  ע"ה  שרה 

אבד"ק קאליש ובעל נפש חיה.

בעודו  עליו  העיד  זי"ע  מגור  אמת  האמרי  הרה"ק 

ילדותו, אשר זה הנער קדוש מרחם.

תרע"ח  כסלו  ט"ז  ביום  שנים  לשלש  קרוב  לאחר 

נסתלק זקינו הרה"ק רבי מנחם מאמשינאוו זי"ע ואביו 

הרה"ק רבי יוסף זי"ע נתמנה למלאות מקומו ולהמשיך 

הנהגתו, עברה המשפחה להתגורר באמשינאוו למגינת 

לב תושבי עיר אסטראוו.

הגדול  אביו  במחיצת  אמשינאוו'  ב'חצר  שם 

ותהליכותיו,  פסיעותיו  כל  אחר  בעקבו  ופרח,  גדל 

ובהתהלכו בחצרו ער היה לקלוט את המתרחש סביבו, 

ולחקוק כל דבר שבקדושה בעמקי נשמתו.

ומאז  קדושה,  גינוני  בו  ניכרו  ילדותו  בטל  בעודו 

הכלים  אל  נחבא  כשהוא  עוה"ז,  מעניני  מופשט  היה 

ומתבודד בינו לבין עצמו ועובד את בוראו בהצנע לכת.

בהגיע לפרקו דברו בו נכבדות ובא בברית האירוסין 

רבי  הרה"ק  בן  זצ"ל  לאנדא  יוסף  רבי  הרה"צ  בת  עם 

זגערש  בעיר  שהתגורר  זי"ע  מסטריקוב  מענדל  מנחם 

הסמוכה ללאדז'.

שמחת  התקיימה  תרצ"ד  שנת  טבת  י"ד  ביום 

רב  קהל  בהשתתפות  הבירה,  בווארשא  הנישואין 

מחסידי אמשינאוו וסטריקוב ובראשם גדולי אדמור"י 

פולין.

אחר נישואיו התיישב בעיר זגערש, אולם בעת אשר 

עקב  ימיו  בסוף  עבר  מאמשינאוו  מהר"י  הרה"ק  אביו 

גם  עבר  אטוואצק,  המרפא  בעיר  להתגורר  חולשתו 

רבינו לאטוואצק כדי לעמוד לימין אביו.

רבי  הרה"ק  דודו  אל  מאוד  נתקרב  באטוואצק  שם 

שמעון שלום מאמשינאוו זי"ע ובשנות הזעם ברח עמו 

כל הדרך עד הגיעם לאדמת אמעריקא.

בשנת תש"ז הגיע לחופי ארה"ב, בתקופה הראשונה 

הרה"ק  ורבו  דודו  אצל  דירתו  היתה  לארה"ב,  לבואו 

וויליאמסבורג,  בעיר  זי"ע  מאמשינאוו  שמעון  רבי 

במאנסי,  עליון  מדרש  בית  בישיבת  שהה  הקיץ  בזמן 

שבתקופה ההוא היותה קיבוץ נאה של תלמידי חכמים 

ובני עליה.

בתו  הרבנית  עם  מחדש  ביתו  את  בנה  תש"י  בשנת 

של הגאון החסיד רבי דוב בעריש פערקאל זצ"ל מזקני 

אב"ד  זצ"ל  פערקאל  יעקב  רבי  הגאון  בן  גור,  חסידי 

קאלושין.

לקראת חג השבועות של אותה שנה ציוה עליו דודו 

הרה"ק רבי שמעון מאמשינאוו זי"ע לפתוח דלתי בית 

מדרשו בעיר וויליאמסבורג.

לקראת חג המצות של שנת תשכ"ד העתיק את אהלו 

בית  את  הקים  פארק שם  בארא  לעיר  והעביר משכנו 

מדרשו.

ביום ערב שבת קודש פר' כי תשא י"ט אדר תשנ"ג 

הועלה  צוואתו  פי  על  מרומים.  לגנזי  נשמתו  עלתה 

ארונו לארץ ישראל, ומנו"כ בבית החיים בטבריא סמוך 

לדודו הרה"ק רבי שמעון מאמשינאוו זי"ע.

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן

נקודת בעבודת ד'
נלקט מתוך הקונטרס 'ליקוטים יקרים' אמשינאוו

דיבוק חברים
על  לומר  או  כלשהו  תקנה  לעשות  אותו  שאלו  פעם 

דוקא,  ואמר שאין דברים מיוחדים  דגוש,  ענין לשום  איזה 

וכשהתעקשו שרוצים בכל זאת איזה הוראה לקבל עליהם, 

אמר, שישבו יחד ל'לחיים' אחר התפילה.
עמ' כג

לימוד התורה
רבותינו  שהנחילו  החסידות  שעיקר  רבינו  לנו  השריש 

הק' הוא בעסק לימוד התורה הק' לדעת רבינו, חשוב הוא 

ויראת  תורה  באהבת  המלא  אדם  בה,  והוגה  תורה  הלומד 

שמים, לא צעקות ולא זעקות, לא טבילות ולא סיגופים, לא 

'ענינים' ולא סגולות, לא 'השגות' ולא דמיונות, אלא יהודי 

ישר אשר לבו לשמים, עומד ומבקש לעשות רצון קונו.
עמ' ז'

עבודת ה' 
די  ביז  זי"ע  מנחם  רבי  הרה"ק  זקינו  בשם  לומר  נהג 

מיטעלע יארן זענען רוב תורות געווען אויף נישט צו גיין צו 

הויך, אז מגייט צו הויך האט מען א נפילה.

ועובדא הוה באחד מפרחי החסידים שישב בבית המדרש 

מצוותיך',  'דרך  בספר  והגה  החסידות,  ספרי  לארון  סמוך 

עליו  וראו  התפעלות,  ובעל  גדול  ריכוז  בעל  היה  הוא 

שמתפעל תוך כדי לימוד, רבינו התבונן בו, ואח"כ קרא לו 

בשמו, ולא שמע כלל, שוב קרא ולא שמע, בפעם הג' שמע 

ונתר ממקומו לשאול את רבינו מה רצונו, ושאל אותו: וויפל 

איז די זייגער...
עמ' יג

לעשות  איך  ואמר  חדש  טלית  לקנות  רבינו  ביקש  פעם 

העטרה, וכן שינוחו פס אחד באמצע הטלית כנהוג בהרבה 

מקומות, ושאלו את פיו, האם הטעם בזה כדי להפריד חלק 

העליון וכו' אמר לא. שוב שאלו האם כדי שלא יקרע הטלית 

אזוי  נישט  און  הויעך,  אזוי  נישט  אמר:  הקיפול,  במקום 

נידריג, אזוי גייט מען...
עמ' יד

שמחה
ורבים  החסידות,  בדרך  הלך  לא  אשר  אחד  איש  היה 

שבגללו  אחד  חסיד  לו  ואמר  תו"מ,  שמרו  לא  עירו  מבני 

יהודי  סרים מבני עירו מדרך הישר, שכשרואים איך נראה 

ירא וחרד בעצבות אין רוצים לילך בדרך זה, אך כשרואים 

ואינו  היום  כל  בשמחה  שהוא  לחמוד  במה  יש  הרי  חסיד 

פארקוועשט, וזהו אחד מהיסודות של הבעש"ט זי"ע ועכ"י.
עמ' כא

שמירת עינים
פעם ביקשו אחד עצה לשמירת עינים, שחק רבינו מאוד 

'בדוק  והיא  ואמר  ונתחייך  עבורך...  עצה  לי  יש  לי  ואמר 

ושחק  נישט'...  'קוק  העצה:  את  לו  גילה  ואח"כ  ומנוסה'... 

הרבה.
עמ' כה

איך יכולתי לישן?
הרה"ח רבי שלמה קופיץ ז"ל: בשנת תשנ"ב  סיפר 

אדמוה"ז  כ"ק  של  דהילולא  יומא  פסח  של  אחרון 

מווארקא זי"ע בשבת ובליל שבת יו"ט ערך רבינו זי"ע 

את הטיש )שהיה האחרון של פסח האחרון בחייו( ובאמצע 

נכשל  ולא  נכלם  ולא  נבוש  'שלא  גמר  המזון  ברכת 

תיבת  את  אמר  'רצה'  לומר  ובמקום  ועד',  לעולם 

'אלקינו' של יעלה ויבוא, ומיד נזכר שצריך עדיין לומר 

ונעצר  רצה, ומצד שני כבר אמר את שם ה' אלקינו, 

וביקש שיבואו רב, והושיבו את הרב ע"י רבינו ורבינו 

הקשיב איך מספרים לרב את כל הסיפור ופסק הרב 

אבל  ויבוא'.  'יעלה  יאמר  ואח"כ  'רצה'  לומר  שיחזור 

לבקש  ברמיזה  והתחיל  מזה,  בצער  מאוד  הי'  הרבי 

פוסקים  יש  למעשה  כי  להמשיך  לו  שירשה  מהרב 

הסוברים להמשיך.

בבוקר,  קמתי  שלמה,  ר'  סיפר   - בבוקר  למחרת 

ובאו  היה שם  לא  ואף אחד  לביהמ"ד  ובאתי מוקדם 

וקראו לי מבית רבינו זי"ע, עליתי לרבינו זי"ע ושאל 

אותי, שלמה האסט שוין געזאגט ברכת התורה? אחר 

וגם  ביקש ממנו שאברך  ברכתי,  לא  שעניתי שעדיין 

אוציא אותו בברכות )כלו' שלא ישן כל הלילה(. 

איז  רבי  דער  וואס  נדהמתי  ז"ל  שלמה  ר'  וסיפר 

גארנישט געשלאפען א גאנצער נאכט? ענה לי רבינו 

געשען?  מיר  איז  וואס  געהערט  נישט  האסט  זי"ע 

עניתי לו ניין. אמר לי רבינו איך האב נעכטען נאכט 

ארויס געזאגט א שם לבטלה קען מען זיך עפעס אזוי 

לייגען שלאפן נאך דעם? )הוצאתי אתמול שם שמים לבטלה 

וכי איך אוכל לישן?(

קובץ דברי השירה, עמ' צא 

קרא אותי בעל גאוה!
יוסף  רבי  הרה"ק  כששהה  האחרונות  בשנותיו 

עשר  בשבעה  אכל  באטוואצק,  זי"ע  מאמשינאוו 

בתמוז עקב חולשתו, וכשנכנס אליו בנו בעל הילולא 

זי"ע פקד עליו אביו שיאכל גם הוא אתו.

יאך  און  פרומער,  א  געווען  בין  יאך  רבינו:  ואמר 

מיר  האט  טאטע  דער  און  געגעסען,  נישט  האב 

עד  באנק  מיר  טוט  עס  און  גאוה',  'בעל  אנגערופען 

היום וואס איך האב נישט געגעסען. )הייתי פרומער ולא 
אכלתי, ואבי התבטא עלי בעל גאוה, ועד היום אני מתחרט שלא 

אכלתי(.

ימות עולם עמ' סו 

התבדלות מעניני עוה"ז
התגורר  כשעוד  באמעריקא,  מגוריו  ימי  בראשית 

בוויליאמסבורג בהבית ברחוב ראדני סטריט, השכיר 

רבינו את עליית ביתו לאחד, הלה שעוד לא עמד על 

דהיות  פתחו,  על  הימים  באחד  התדפק  רבינו,  טיב 

וההסקה בביתו נתקלקל מבקש הוא מרבינו )המשכיר( 

אף  עת  באותה  שהה  לא  רבינו  בבית  לתקנו,  שידאג 

של  דלתו  על  רבינו  דפק  דקות  כמה  כעבור  אחד, 

השוכר ופטיש בידו, באמרו שכלי זה מצא בביתו אולי 

יעזור לו זאת לתקנו...
משמרת הקודש ח"א עמ' ריט

בדרכי הילולאואלה תולדות פניני הילולא


