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מאמריםעת הבציר
 מעניני הזמן

נשיאות ראש בני ישראל ע"י תשובה שלימה
ישראל  בני  ראש  את  תשא  "כי  פרשתינו  בריש  בפסוק 
נגף  בהם  יהיה  ולא  לה'  נפשו  כופר  איש  ונתנו  לפקודיהם 
למה  לדקדק  והמפרשים  בזה  עמדו  וכבר  אותם".  בפקוד 
נאמר כאן לשון של נשיאות ראש דוקא, כי "תשא את ראש" 
בני ישראל, ולא כתב 'כי תמנה' או 'כי תפקוד' את בני ישראל. 
גם יש להבין למה התחילה תורה בלשון רבים לומר 'ונתנו' 
ולכאורה  'איש כפר נפשו',  יחיד  ואח"כ בהמשך כתיב לשון 

היה לו לומר כופר 'נפשם' בלשון רבים כמו שהתחיל.

ענין ואולך אתכם קוממיות 'בקומה זקופה'
בהקדם  כ"ק מרן רביה"ק התפארת שמואל זי"ע  ומפרש 
דברי רש"י ז"ל בפרשת בחקותי עה"פ ואולך אתכם קוממיות, 
שפירש "קוממיות - בקומה זקופה", והדבר תמוה לכאורה כי 
איך מבטיח הקב"ה לבני ישראל שיולך אותם בקומה זקופה, 
)ברכות  חז"ל  שאמרו  וכמו  זקופה,  בקומה  לילך  אסור  הלא 
מ"ג: ובכ"מ( אל יהלך בקומה זקופה דאמר מר המהלך בקומה 

זקופה אפילו ארבע אמות כאילו דוחק רגלי שכינה, דכתיב 
)ישעי' ו'( מלא כל הארץ כבודו. וכן נפסק להלכה בשולחן ערוך 

)או"ח ס"ב ס"ו( דאסור ללכת בקומה זקופה, וא"כ מהו הברכה 

וההבטחה כאן ואולך אתכם קוממיות בקומה זקופה.

מספרים  הידוע  רביה"ק התפארת שמואל עפ"י  ומפרש 
הקדושים שכשאדם מישראל פוגם וחוטא ח"ו, ובפרט בחטא 
'בהמה' רח"ל שהליכתה היא  המר, אזי הוא נעשה בבחינת 
בכפיפת הראש, וכמו שאמר עזרא הסופר "ונכפפה קומתינו 
מפני אשמתינו", היינו מפני האשמות והחטאים נכפף הראש 
וטעם  כלל.  כזה  לאיש  ראש  הרמת  לו  ואין  ח"ו,  כבהמה 
וחרפה  בושה  עליו  ששוררת  מפני  הוא  הראש  לכפיפות 
הבושה,  מגודל  למרום  עין  לישא  יוכל  שלא  עד  כזו  גדולה 
פ"א  ערלה  )ירושלמי  רז"ל  אמרו  שעליה  דכיסופא'  'נהמא  וכמו 
ה"ד( מאן דאכיל לאו דיליה בהית לאסתכולי באפיה וכו' פי' 

בפני האחר  להסתכל  מי שאוכל ממה שאינו שלו מתבייש 
ופגמו  לכלוכו  שמחמת  החוטא  האדם  הוא  וכך  לו.  הנותן 
ולהרים  להסתכל  מסוגל  אינו  מהשי"ת  והתרחקותו  הגדול 
בעוזרו  כאשר השי"ת  אך  עמו.  כלפי השי"ת המטיב  ראשו 
למרום,  עין  ולישא  ראש  להרים  יוכל  אזי  לתשובה,  וזוכה 
ולהיפך לבחינת "מסתכלין כלפי מעלה" שמעתה כבר יש לו 
ולחשוב על  יכול לדאוג  כבר  ומעתה  והתקרבות,  הסתכלות 
ואולך אתכם  הפירוש של  וזהו  ישראל.  וצערן של  ה'  כבוד 
קוממיות "בקומה זקופה", היינו בשורה טובה וגדולה שיזכו 
כלפי  המסתכל  אדם  כהליכת  זקופה  קומה  בחינת  ללכת 

מעלה, ולא כבהמה בקומה כפופה וירודה מחמת הבושה.

ע"י ביטול והאחדות זוכים לתשובה שלימה
ובזה יבואר ענין כי תשא את ראש בני ישראל האמור כאן. 
'תשא' הוא לשון הגבהה והרמה מלשון הכתוב )ישעי' מ'( 'שאו' 
מרום עיניכם, היינו שאומר לו הקב"ה למשה רבינו ע"ה "כי 
ישראל  לבני  שיהיה  כשתרצה  ישראל"  בני  ראש  את  תשא 
הרמת ראש ונשיאות עין למרום בבחי' הנ"ל שיוכלו להסתכל 
חטאתיהםופשעיהם,  מפני  וכלימה  בושה  בלי  מעלה  כלפי 
העצה הנאמנה לזה היא "ונתנו איש כופר נפשו" שכל אחד 
יהא  ומהרבים  ישראל,  כלל  כל  לתוך  נפשו  את  ויבטל  יתן 
נעשה בחינת 'נפשו' דהיינו נפש יחידי כאיש אחד בלב אחד, 
וכמו שאמר הנביא )הושע ד'( "וחבור עצבים אפרים הנח לו", פי' 
שע"י אחדות וביטול לתוך כלל ישראל זוכה האדם לתשובה 
שלימה, ואפילו על אותם חטאים שנאמר עליהם בזוה"ק )ח"א 
והאחדות  הביטול  כח  ידי  על  מ"מ  תשובה,  מהני  דלא  ס"ב( 

נפתחים כל שערי התשובה, ואפשר להתכפר גם על החטאים 
הכי גדולים.

וכה פירש בספר זקן אהרן עה"פ )תהלים קט"ו( 'ישראל' בטח 
בה' עזרם ומגינם הוא, אפילו כשחטא האדם כל כך ונתרחק 
מן  חלק  שום  כלום,  באמתחתו  נשאר  שלא  עד  מהשי"ת 
הקדושה רח"ל, רק עצם הדבר שבשם 'ישראל' יכונה, זה יש 
לו ותו לא, אעפ"כ אם יכלול עצמו בכלל ישראל, אז "עזרם 
כל  ה' בתוך  וישועה מאת  לעזר  זוכה  הוא  גם  הוא"  ומגינם 
יחיד  בלשון  המלך  דוד  התחיל  למה  הביאור  וזהו  ישראל. 
"ישראל בטח בה'" ואח"כ מסיים "עזרם ומגינם" בלשון רבים. 
)ועמו שהאריך בזה כ"ק מרן רביה"ק הישמח ישראל זי"ע בספה"ק ישמח ישראל 

לליל ב' של סוכות(. 

ע"י תיקון חטא המר לא יהיה בהם נגף
וזה שאמר ונתנו איש כפר נפשו לה' בפקוד אותם, "אותם" 
רומז לאות ברית קודש, וממילא "לא יהיה בהם נגף בפקוד 
אותם", היינו כאשר יזכה לתקן ולשוב בתשובה שלימה על 
היא  הכל  גליות  והשעבוד  והיסורים  הצרות  כל  כי  זאת,  כל 
מפאת חטא המר, וכאשר יתוקן החטא הזה לא יהיה בהם נגף 
ולא יוכלו לשלוט להרע לישראל לא בגשמיות ולא ברוחניות, 

כי קודש ישראל לה' כל אכליו יאשמו )ירמי' ב'(. 

"ולזאת צריך האדם לשום אל לבו אולי עונותיו גרם צער 
היא  הפרט  ועל  הכלל  על  דעדו  הרפתקאות  וכל  השכינה 
לבל  עליהם  וירחם  ישראל  להכלל  עצמו  את  ויבטל  בחטאיו 
ממעל  משמים  רחמנות  בזה  ויעורר  הרעים,  ממעשיו  יענשו 

על כל העולם כולו".

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

טיול בכרם ספרי רבותינו הק' ובמשנתם הטהורהמכרם רבותינו

הכנה לשבת קודש
במשנתו הטהורה של 

הרה"ק הרבי רבי אלימלך
 מליזענסק זי"ע

לרגל יומא דהילולא כ"א אדר 

 מי שמתפלל בחול במחשבות טהורות
 זוכה ונתוספת בו בשב"ק קדושה יתירה

...דהנה כפי הנהגתו של אדם כל ימי השבוע ימי החול 
במחשבות טהורות בתפילה אזי בשבת קודש נתוספת בו 
קדושה יתירה יותר ויותר. וכן להיפך ח"ו אם הולך שובב 
בדרך ליבו במחשבות זרות ומעורבבות אזי ביום השבת 
כל המחשבות של ימי החול במחשבות חוץ ופיגול וח"ו 
נסתמים שערי תפילות מלעלות תפילות ישראל, דהיינו 
שעומדים על פתח השערים העליונים ומעכבים תפילות 
תוציאו  ולא  הנביא  אותם  שהזהיר  וזהו  ישראל.  שער 
משא מבתיכם ביום השבת, דהיינו המחשבות זרות שהם 
שחשב  מחמת  השבת  ביום  לפניו  ועוברים  גדול  כמשא 
בהם כל ימי החול...                 )ספה"ק נועם אלימלך פר' וישלח(

הכנה בששת ימי המעשה
מכין  וחול  לשבת  מכין  חול  ב.(  )ביצה  חז"ל  אמרו 
שבתך  עשה  קי"ח.(  )שבת  אמרו  אחר  ובמקום  טוב,  ליום 
דהכל  זצ"ל  אלימלך  מו'  הרה"ק  אדומו"ר  אמר  חול. 
הוא  שההכרח  אחד,  לדבר  וכיוונו  אחד  בקנה  עולה 
ימי המעשה על השבת קודש,  לעשות הכנה בכל ששת 
שבתון  שבת  יהיה  ממילא  קודש  השבת  בבוא  ואז 
"ששת  כ"ג(  )ויקרא  הכתוב  שאמר  וזהו  הקדושה.  בגודל 
שאז  דהיינו  בפתח,  ולא  בצירי  מלאכה"  ֵּתָעֶׂשה  ימים 
השבת  על  החול  ימות  בכל  דרבה  הכנה  האדם  בעשות 
ובהגיע  אחרים,  ידי  על  מלאכתו  'ֵּתָעֶׂשה'  ממילא  קודש 
קודש, מקרא  שבתון  שבת  יהיה  ממילא  קודש   השבת 
 עכדה"ק.                                          )באר משה דרושים לסוכות(

סימן טוב על עבודתו של כל השבוע
ט"ז  )שמות  יביאו  אשר  את  והכינו  הששי  ביום  והיה 
ה'(. להיות שכל מי שעובד עבודתו לשמים וכוונתו לטוב 
הוא  בהיר  אז  לומד  או  שעוסק  מה  בכל  השבוע  ימי  כל 
בשחקים ביום בא יום הששי נתלהב בקרבו אז הבהירות 
של יום השבת אף שלא עשה עדיין הכנת יום, רק המעשה 
גידיו  ושס"ה  אבריו  ברמ"ח  וקדשו  ברכו  החול  ימי  של 
להרגיש את יום השבת קודש מיד בהתקרבו ביום הששי 
בבוקר ונמצא זה הדבר סימן טוב על ימי החול ההוא אם 
היו בקדושה ואם היתה עשייתו נוח לשמים ונוח לבריות 
כשבא בוקר יום הששי מרגיש קדושת שבת טרם בואו...                                 
)ספה"ק נועם אלימלך פר' בשלח(



ב

מפרי הכרם
ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם

הוא  ה'לכם' בשבת  הוא לכם" שגם  "קודש  פירוש 
קודש, כדאיתא בזוה"ק ויקהל שנחית רוח הקודש בשבת 

שנהנה מסעודת בני ישראל... 
)שפת אמת תרס"ד(

ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת 
)שבת  ז"ל  אמרם  פי  על  קודש  המקראי  לבאר  אולי 
קי"ח.( כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד ע"ז כאנוש 

מוחלין לו. והקשה הט"ז )או"ח סי' רמ"ב( אי לא עשה תשובה 
שבת מאי מהני ואי עשה תשובה שבת למה לי, ותירץ 
שיהיו  מהני  לא  דתשובה  אלא  תשובה  שעשה  דמיירי 
מוחלין לו כאמרם ז"ל )יומא פ"ו.( עבר על כריתות ומיתות 
בית דין תשובה תולה ומיתה ממרקת, וקמ"ל כאן דאם 
תשובה  מהני  כהלכתו  שבת  ושומר  תשובה  בעשותו 

שיהיה נמחל לו.

את  לעשות  השבת  את  ישראל  בני  ושמרו  ...וזהו 
השבת, "לעשות" מלשון )ש"ב י"ט( לא 'עשה' שפמו, והוא 
אפילו  הכל  לתקן  זוכה  הגדול  השבת  שבכח  תיקון,  לשון 

החטאים דלא מהני עליהם תשובה...
)מתוך ספה"ק תפארת שמואל ד'(

ראיתי את העם הזה
עורף  קשה  עם  והנה  הזה  העם  את  ראיתי  בפסוק 
זי"ע,  מאיזביצא  יוסף  מרדכי  רבי  הרה"ק  דב"ק  הוא, 
היינו  דברי אדמון,  אני את  'רואה'  הוא מלשון  "ראיתי" 
שדבר זה נראה בעיני ומוצא חן אצלי כביכול מה שהמה 

עם קשה עורף, שיוכלו לשרוד ולהתקיים בעול הגליות.
)יגדיל תורה(

וישמע יהושע וגו' קול מלחמה במחנה
יהושע שהיה הנלחם עם עמלק, הרגיש  כי  פרשנו 
כל  כתיב  שמקודם  רק  החטא,  בא  שמעמלק  וידע 
הנחשלים שפלטן הענן, ולא היה לו לעמלק שליטה בתוך 
המחנה. ועל זה תמה עכשיו קול מלחמה "במחנה", היינו 

שהרגיש שזה הצרעת נספח גם לתוך המחנה.
)שפת אמת תרמ"ג(

אנא חטא העם הזה חטאה גדולה
זי"ע  מווארקא  הזקן  אדמו"ר  רביה"ק  כ"ק  פירש 
הפסוק "אנא חטא העם הזה חטאה גדולה", כלומר אמת, 
יתכן  איך  הוא, אבל  גדול  עגל חטא  הזה לעשות  הדבר 

ולמחרת  השכינה  עם  שדברו  עליונים  קדושי  על  לומר 
שחטאו  משה  אמר  ולכן  רח"ל,  להשתמד  אמרו  ח"ו 
"חטאה גדולה" שהדבר גדול מכחם ואין בכחם לעשות 
זאת, אלא על כרחך שלא היתה להם בחירה, ואם כן מה 
אתה רוצה מהם, וזה היה מליצת משה רבינו על ישראל.                                                             
)בישישים חכמה(

וחנותי את אשר אחון
אחון  אשר  את  וחנותי  ו'(  מ"ה  )שמו"ר  במדרש  איתא 
)למשה( את כל האוצרות  לו הקב"ה  באותה שעה הראה 
של מתן שכר שהן מתוקנין לצדיקים והוא אומר האוצר 
הזה של מי הוא והוא אומר של עושי מצות, והאוצר הזה 
של מי הוא של מגדלי יתומים, וכל אוצר ואוצר, ואח"כ 
מי  א"ל  הוא,  מי  הזה של  גדול אמר האוצר  אוצר  ראה 
שיש לו אני נותן לו משכרו ומי שאין לו אני עושה לו חנם 
ונותן לו מזה, שנאמר וחנותי את אשר אחון, וחנותי את 

אשר אחון למי שאני מבקש לחון, וכן ורחמתי את אשר 
ארחם.

ודקדק כ"ק אבי אדומו"ר ]האבני נזר[ זצללה"ה למה 
לו  יותר מזה שיש  גדול  לו משלו, לאוצר  זה שאין  יגיע 
משכרו. והגיד הפירוש "מי שאין לו" היינו שיודע שאין לו 

כלום, בשביל זה מגיע לו מהאוצר הגדול, עכ"ד. 
)שם משמואל נח תרע"ח(

לחשוב מחשבות
אדר(  כ"ג  )יו"ד  זי"ע  הרי"ם  חידושי  בעל  הגה"ק  דב"ק 
הענין מה שמצינו אצל בצלאל שהיה חושב מחשבות, 
היינו שהיה חושב אודות האיש שנתן את הנדבה למשכן, 
המקודש  לדבר  נדבתו  את  עושה  היה  צדיק  היה  אם 
פשוט  ולאיש  קדשים,  ולקדשי  לארון  דהיינו  ביותר 
עשה את נדבתו לדבר הראוי לו, ולזה צריך להיות חושב 
מחשבות וחכמה גדולה.                                     )חידושי הרי"ם(

לעשות את השבת 
וצריכים  דאורייתא  שבת  תוספת  דאמר  למאן  הרי"ף(  בדפי  ט"ז:  )ביצה  הר"ן  כתב  הנה 
להוסיף מחול על הקודש, אז הכוונה להוספת זמן טרם בין השמשות, שהרי בשעת בין 
השמשות ממילא צריכים להימנע מאיסור מלאכה וכדומה מפני הספק, ועל כרחך הכוונה 
להוסיף זמן מזמן שהוא ודאי חול קודם בין השמשות. וז"ל הר"ן: ולי נראה כיון שצותה 
תורה 'תוספות' צריך להוסיף מחול על הקדש איזה זמן חוץ מן הזמן שהוא נזהר בו מן 

הספק, שאם לא כן לא היה צריך להזהיר על תוספות... 

בספר רמתים צופים הביא ששמע מפ"ק של הגה"ק בעל חידושי הרי"ם זי"ע )יו"ד כ"ג 
אדר( שביאר את דברי הר"ן שמפני שצריכים לפרוש מבין השמשות שהוא ספק שבת, 

ממילא צריך לפרוש מקודם בין השמשות, ומכח זה יכולים אנחנו לעשות תוספת שבת 
ואין כאן חשש משום בל תוסיף, שהרי בהכרח צריכים אנו להקדים. לפי זה יש לפרש 

הכתוב ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת, דהיינו "ושמרו בני ישראל את 
השבת" שלא יכנסו חס ושלום בספק שבת, וזה "לעשות את השבת" שעושים מחול שבת, 
ואפילו ודאי חול שאינו נוגע ורחוק מבין השמשות כדין תוספת שבת, ודבר זה שעושין 
מחול שבת נקרא "לעשות את השבת". ומוסיף הרה"ק רבי שמואל שינאווער )בעמח"ס רמתים 
צופים( ששמעו מפי החידושי הרי"ם "והפליג בדברי תורה זו מאוד, ואמר שמתורץ בזה כמה 

קושיות" עכדה"ק ז"ל. 

ובזה רוצה בעל הרמתים צופים ליישב את קושיית התוספות )ר"ה ט"ז: ד"ה ותוקעים( על 
מה שאמרו ז"ל למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין, והקשו 
בתוס' תימה הא קעבר משום בל תוסיף )במה שחוזר ותוקע(. אמנם לפי דברי החידושי הרי"ם 
הנ"ל שלא שייך בל תוסיף בתוספת שבת כיון שעל כל פנים צריך להוסיף מדינא, וממילא 
אין חילוק בין רב למעט, לפי זה מתורץ שפיר גם קושיית התוס' שמאחר שצריכים אנו 
מדינא להוסיף עד שלושים קולות כדי לצאת המצוה )כמבואר שם בגמרא מפני הספיקות( שוב אין 

כאן איסור בל תוסיף, כסברא הנ"ל.

גרגירים מאוצר הפלפול
תבואת הכרם והדרוש ובדברי הלכה

לקט אמרי נועם 
ודברי אלקים חיים 
מספרים הקדושים

סיפורי צדיקים 
מבין ערוגות הכרם אשכלות הכרם

ולא יהיה בהם נגף בפקד אותם

זי"ע  שמואל  התפארת  אדמו"ר  כ"ק  בני  לי  ספרו 

אחיהם  של  מצוה  הבר  סעודת  על  גדולה,  פליאה 

שמואל  התפארת  רביה"ק  מרן  כ"ק  של  )בנו  ז"ל  ליב  שלמה  הבחור 

שנת  כסלו  חודש  בראש  זה  והיה  בצעירותו(  שנפטר  זי"ע 

תר"ס, אמר רבינו הק' הישמח ישראל זי"ע תורה עה"כ 

ופירש  זאת,  גפן  ופקוד  וראה  משמים  הבט  פ'(  )תהלים 

ם  בקדשו עפ"י המבואר בספה"ק בשם האריז"ל כי שֵׁ

ע"ב בצירוף עם השלש שמות המרומזים בשם יב"ק 

ביחד עולים בגימטריא קפ"ד )ע"ב-יב"ק בגימטריא קפ"ד( וזה 

הרמז "פקד", וזה השם מסוגל לפקודת ישועה ורחמים 

שאנחנו  וזהו  קפ"ד.  ג"כ  העולה  'מספד'  ענין  ומבטל 

מבקשים "הבט משמים וראה ופקוד גפן זאת" דהיינו 

בכח זה השם של "פקד" שיתהפך מספד ח"ו לפקד, 

ואותיות 'נגף' יתהפכו ל"גפן". וזהו ולא יהיה בהם 'נגף' 

ריח...  יתנו  יזכו שהגפנים סמדר  ועוד  אותם,  ב'פקד' 

ופליאה היה אז בעיני כל על ענין אמירת דבר תורה 

כזו בשמחת הבר מצוה, ואח"כ בי"ד אדר שני תר"ס 

כשנתהוה הסיבה רח"ל ששבק חיים לכל חי, ראו הכל 

את הרוח הקודש שלו.                                )תפארת ישראל(

לעשות את השבת לדורותם
דרכו של הרה"ק רבי שלמה לייב מלענטשנא זי"ע 

היה בליל שבת קודש לאחר המוציא אמר וזה לשונו: 

שבת צריך 'לעשות', וכמו שעושין אותו כן הוא, ועתה 

אומר  היה  שבת  ובכל  נוטריקון...  השבת  זה  יעשה 

בסידורו  שכתב  מה  דוגמת  שבת  על  אחר  נוטריקון 

בלשון  אחר  הוא  "אך  צופים  רמתים  של  המחבר  כתב  )כאן  שבת.  של 
אחרים  נוטריקין  אומר  היה  מלענטשנא  שהרה"ק  כוונתו  וכנראה  אשכנז" 

השבת  את  "לעשות  פירוש  שזה  ואפשר  אשכנז(.  בלשון 

לדורותם ברית עולם" בכל שבת ושבת תיקון חדש...
)רמתים צופים( 

ויעשהו עגל מסכה
י"ט  )יו"ד  זי"ע  מפאריסוב  אברהם  רבי  הרה"ק  סיפר 

אדר( כי חסיד אחד היה מתמרמר מאוד לפני רבו והיה 

היו  ממצרים  יצאו  שישראל  בעת  הלא  אותו  שואל 

העגל.  את  עשו  ואיך  מאוד  גבוהה  ומדרגה  במעלה 

והרבי השיב לו בדרך שאלה "איך הדין אם תחסר אות 

אחת בספר תורה?" והשיב החסיד שהתורה פסולה, 

ושאלו עוד א"כ אם תחסר תיבת "עגל" מן התורה? 

והשיב החסיד בודאי פסולה. אז אמר לו רבו "אם כן 

אתה רואה שהעבודה זרה שלהם היא לנו תורה שאם 

תחסר העבודה זרה שלהם פסולה כל התורה"...
)זכותא דאברהם(



ג

ט"ז.( מתנה טוב יש לי בבית גנזי )ביצה  בגמרא  ז"ל  אמרו  הנה 
- אמר  ה' מקדשכם  אני  כי  "לדעת 
לו הקב"ה למשה, משה, מתנה טובה 

יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל, לך והודיע אותם". 

יבואר דהנה  )ד"ה או  לוי בפרשתינו  בספה"ק קדושת  זיל גמור  והנה  שבת היא בתורת 
מתנה מעין
 עולם הבא

ישראל  את  לזכות  הוא  ברוך  הקדוש  שרצה  שמבאר,  הקב"ה( 

בעולם הבא ולכך נתן להם תורה ומצוות. אך חפץ הקב"ה גם 
ל'הטעים' אותנו מקצת מתענוג הגדול של העולם הבא, עולם שכולו טוב, שנוכל 
לדעת ושתהא לנו מקצת השגה במתן שכרן של מצוות בעולם הבא. אך איך ניתן 
להטעים לנו את תענוג השכר בהאי עלמא, והא קיימא לן ש"שכר מצוה בהאי עלמא 
הגדול  בשכרם  וירגישו  שיבינו  כדי  בעוה"ז  'שכר'  לקבל  בנ"י  יוכלו  ואיך  ליכא", 
שלעולם הבא. ולכן התחכם השי"ת ונתנה לנו בתורת 'מתנה', אמור מעתה שאין כאן 
'שכר' בהאי עלמא, רק 'מתנה' ששפיר אפשר להינתן גם בעולם הזה. ומתנה טובה זו 
והאור  הגדול  התענוג  את  שביעי  מקדשי  עם  ירגישו  ידה  שעל  קודש,  שבת  היא 
הנפלא של "מעין עולם הבא", ומזה יוכלו לטעום מקצת ומעין של שכר כל המצוות 

שבעלמא דעתיד.

וזהו ענין ה'מתנה טובה' שאמרו, וכן מה שהוצרך משה ללכת  ע"י השבת תזכו 
לטעום טעם 
עוה"ב

ולהודיעם, מה שלא מצינו בשאר מצוות )שגם המה טובים ויקרים(, אך 
אמר לו הקב"ה למשה שילך ויודיעם יתרון האור שבמצוה זו, 
שעל ידה יוכלו לטעום בהאי עלמא את מתן שכר כל המצוות, מה שאין לנו בשום 

מצוה אחרת בעולם הזה.

וגו' אך את  את הפסוק "ואתה דבר אל בני ישראל  זי"ע  הקדושת לוי  ובזה מפרש 
שבתתי תשמרו כי אות הוא ביני וביניכם וגו' לדעת כי אני ה' מקדשכם" פי' שעל ידי 
שמירת שבת וטעמה הטוב של מעין עוה"ב, זה לכם האות כי אני ה' מקדשכם לעולם 

הנצחי לעולם שכולו שבת. 

בספה"ק אוהב ישראל בפרשתינו מדקדק דלכאורה הלא כל מה  מה נשתנה
 השבת להיות 
מתנה טובה

הן  וחמודות,  לישראל הכל המה מתנות טובות  שנותן השי"ת 
דברים  וכן  יקר,  והון  רב  ושפע  פרנסה  כגון  גשמיים  דברים 
רוחניים, היינו ֵׂשכל ומדע ללימוד התורה ועשיית מצוותיו וקריאת חגים ומועדים 
לששון ולשמחה אשר נתן ה' אלקינו אלינו, כולם מתת ה' הוא המשמחים לבבות בני 
איש הישראלי אשר זכו למתנה זאת, וא"כ למה דוקא נקראת שבת קודש מתנה 

טובה ולא זולת. 

וכותב האוהב ישראל: אמנם יש לומר, כי כל המתנות אשר זיכה  בשבת יש עלייה 
בכל העולמות
 מצד עצמה

ה' את בני האדם כולם המה "מתנה על מנת להחזיר". על דרך 
משל אם יתן ה' לאדם שפע פרנסה ועושר גדול, אז הוא מצווה 
ומחוייב ליתן צדקה ולעשות בממונו גמילות חסדים. וכן אם יש לו ֵׂשכל ומדע מחוייב 
להיות עמל בתורה ומצוות. וגם בחגים וזמנים צריכין אנו לעסוק בהמצוות השייכים 
אליהם ובהם, וע"י עסקינו בהם וע"י תפלתינו אנו ממשיכין קדושה ויחודים לעולמות 
דאקדשינהו  אינהו  ישראל  קי"ז:(  )פסחים  ז"ל  חכמינו  וכמאמר  הקדושים,  עליונים 
להזמנים. ועל ידי זה אנו ממשיכין מלמעלה ג"כ השפעות טובות להכנסת ישראל 

לתתא, והכל הוא בבחי' אור ישר ואור חוזר. 

אך מצות שבת קודש הוא באמת רק "מתנה טובה" שנתן לנו השי"ת שלא על מנת 
להחזיר. כי בשבת קודש יש עלייה לכל העולמות הק' ומתייחדין ומתקשרין, ומקבלין 
דין מן דין השפעות טובות, וכל טיבו וחדו ונהורין עילאין קדישין וכל בוצינין טבין. 
אנו  ותפלתינו  עבודתינו  ע"י  רק  ותפלתינו,  עבודתינו  עסק  בלתי  גם  נעשה  וזהו 
ממשיכין ומקבלין קדושה והשפעות טובות וכל ברכאין מקדושת שב"ק מעולמות 
עליונים קדישין להכנסת ישראל לתתא. וזהו ודאי מתנה טובה וחמודה אין ערוך 
אליה. והכל הוא לגודל עוצם אהבתו ית' ונועם חיבתו לזרע ישראל והרוממות שרמם 

עם קדושו, והבן היטב, עכל"ק.

ונסיים בדברי קדשו של החידושי הרי"ם זי"ע )עי' שפת אמת פר' תולדות  מקבלים גם 
דרך אל 
השבת

)ב"ב ס"ד. ואילך( מי שנותן בור כמתנה  תרמ"ג ועוד( דהנה אמרו חז"ל 

לחבירו, נותן לו ג"כ 'דרך' אל הבור, משום דמאן דיהיב מתנה בעין 
יפה יהיב, משא"כ במוכר עיי"ש כל הסוגיא. ולפי זה אמר החידושי הרי"ם הרי שבת 
קודש היא מתנה טובה שהקב"ה ביקש ליתנה לישראל, וממילא בעין יפה הוא נותן, 

שיהא לנו גם 'דרך' לקבל את השבת ולזכות אליה כראוי.

ופריו מתוק לחכי

 השב"ק מטיב ומשבח 
את האדם לעשותו טוב

...וזהו שאנו אומרים "ויום השביעי משבח 
להודות  טוב  השבת  ליום  שיר  מזמור  ואומר 
איבריו  בהטבה  'מטיב'  קודש  שהשבת  לה'", 
דבר  לשום  ויכספו  ישתוקקו  שלא  אדם  של 
שבעולם רק לעשות רצון הבורא ב"ה. שכל זמן 
שאיבריו של אדם מלוכלכים אין לבו משתוקק 
השגוני  מ'(  )תהלים  ע"ה  המלך  דוד  וכמ"ש  לטוב, 
עונותי ולא יכולתי לראות, והשבת קודש מטיב 
לה',  להודות  שטוב  ורואה  האדם  את  ו'משבח' 
שמועיל  וזהו  לה'".  להודות  טוב  "ואומר  וזהו 

תשובה בשב"ק אפילו על פגם המוח.
)ספה"ק ישמח ישראל בפרשתינו ג'(

 אור קדושת שב"ק משביח
 בשבחא מעליא

אור  מתנוצץ  קודש  בשבת  אשר  ...כידוע 
מופלא ומאיר בלב כל איש ישראל לפי הכנתו 
השביעי  "ויום  אומרים  שאנו  וזהו  ובחינתו. 
משבח ואומר מזמור שיר ליום השבת", כי אור 
קדושת שב"ק משביח בשבחא מעליא את כל 
ליום  שיר  מזמור  לאמור  שיוכל  ישראל  איש 

השבת...
)ספה"ק ישמח ישראל לשבת שובה ז'(

 קדושת שבת מסייע 
לקיום כל המצוות

שבת  במצות  ויקהל  פרשת  בריש  בפסוק 
כתיב "אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם" 

רצ"ל קדושת שבת קודש מסייע להאדם שיוכל 
וכמו שאיתא  ה'.  צוה  כל הדברים אשר  לקיים 
בירושלמי )ברכות פ"א( שמצות זכור את יום השבת 
כלול בועשיתם את כל מצותי והייתם קדושים 
מצותיה  כל  כנגד  שקולה  שהיא  לאלקיכם, 
כ"ה ט"ו( אמר  )שמו"ר  וזה שאמרו חז"ל  של תורה. 
הקב"ה לישראל אם תזכו לשמור שבת מעלה 
אני עליכם כאלו שמרתם כל המצות שבתורה, 
כל  לשמור  מסייע  קודש  שבת  שמירת  היינו 

המצות שבתורה.
)ספה"ק תפארת שמואל ויקהל ג'(

המאחרים לצאת מן השבת
שתי  ישראל  שמרו  "אלמלי  חז"ל  אמרו 
שבתות כהלכתן מיד היו נגאלין". וביאר הענין 
זצללה"ה,  מנאדערזין  חיים  רבי  אדמו"ר  כ"ק 
כלל  רוצה  אינו  הישראלי  נפש  באמת  דהנה 
ושמחה,  ומנוחה  שביתה  יום  השבת  מן  לצאת 
וטוב לו עמו בזה ובבא. אך מוכרח הוא לצאת 
ולקיים  הבא  לשבת  עצמו  את  להזמין  כדי 
"וביום  להיות  שיוכל  תעבוד"  ימים  "ששת 
יוצא  ועכ"פ  הבא,  בשבת  תשבות"  השביעי 
בקושי ומאוחר כאשר כבר היום רד מאד. וזהו 
לצאת  "המאחרים  בזמירות  אומרים  שאנו  מה 
מן השבת" כמו המוכרח לצאת שיוצא בקושי 
ובאחרונה, ואף גם זה הוא בשביל "שממהרים 
לבוא" שמכינים עצמם לשבת הבא להזמין לו 
להפסיק  מוכרחין  ולזה  לו,  כראוי  ועונג  כבוד 
מגמתם  וכל  הימים,  בששת  ולעבוד  למעט 
קודש,  השבת  בשביל  הוא  הזאת  בהעבודה 

ומחד בשביך לשבתא. 

שמרו  "אלמלי  רז"ל  דברי  יבוארו  ובזה 
ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד היו נגאלין", 
דהנה מלת 'שמר' יש בו שתי משמעיות, פירוש 
והשני  ישראל,  שומר  כמו  ממש  שמירה  אחד 
הדבר  את  שמר  ואביו  כמו  ותקוה,  תוחלת 
ופרש"י ממתין ומצפה מתי יבוא. והיינו אם היו 
באמת כל ישראל 'שומרין' כ"כ את השבת שהם 
בו, עד שיקשה עליהם מאד פרידתם ממנו, אך 
הבא  לשבת  להזמין  שמוכרחין  לפי  מההכרח 
בהעבודה  מגמתם  וכל  עליה,  ומקוים  ומצפים 
שלהם בימי המעשה הוא אך עליה, נמצא שכל 
מחשבתם תמיד הוא בשבת, אז מיד היו נגאלים 

וזוכים "ליום שכולו שבת" מדה כנגד מדה. 
)רעיוני תורה(

במשעול
הכרמים

לקט אמרות טהורות ופנינים יקרים
בעניני שבת קודש

וי אבדה נפש 
"שבת  עה"פ  ט"ז.(  )ביצה  חז"ל  דרשו 
נפש,  אבדה  וי  ששבת  כיון  וינפש" 
ששבת  כיון  שאדרבה  ידועה  והקושיא 
שבת  ביציאת  ורק  הנפש,  נתוספה  הרי 
אבדה נפש ולא כששבת. והגיד כ"ק זקיני 
האדמו"ר הגדול מקאצק זצללה"ה שכיון 
ששבת אז נפקחו עיני האיש ויודע ומבין 
כאבידה  שהנני  וי  צועק  ואז  מצבו,  את 

ממש ונפשי נאבדה, עכ"ד.
)שם משמואל יתרו תרע"ו(

כל אחד יש לו שייכות לשב"ק
את  ושמרתם  בפסוק  בפרשתינו 
כי קודש היא לכם מחלליה מות  השבת 
בונם  רבי  הרבי  הרה"ק  אמר  וגו',  יומת 
יחשוב  שלפעמים  זי"ע  מפרשיסחא 
לו  יש  ונגיעה  שייכות  איזה  וכי  האדם 
גבוהה  מדריגה  שהוא  קודש,  השבת  אל 
מאד. אמנם הוא טועה בזה, כי לכל אחד 
ואחד מישראל יש לו שייכות לשב"ק, כי 
כמו אצל חלק העונש של "מחלליה מות 
שייכות,  מישראל  אדם  לכל  יש  יומת" 
דהיינו אם עבר וחילל את השבת ח"ו חייב 
מיתה, א"כ גם בקדושת שבת, על כרחך 
יש לכל אחד ואחד שייכות אל הקדושה. 

)מאמרי שמחה( 
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ִמְׁשָּפֶטיָך ְלֶמֶלְך ֵּתן ְוִצְדָקְתָך ְלֶבן ֶמֶלְך )ע"ב א'(
דוד המלך ביקש שישארו זכיותיו לדורות

לא  כי  ויודע  בוראו,  לפני  ונכנע  שפל  שהוא  מי 

התחיל בעבודה כראוי למלך מלכי המלכים הקב"ה, 

יחוננו מאוצר מתנת חנם, וכל זכיותיו נשאר ונשמר 

והחסד  הברית  שומר  עולם,  עדי  אחריו  לזרעו 

לדורותיו. וזהו שאמר דוד המלך ע"ה )תהלים ק"ג( וחסד 

ה' מעולם ועד עולם על יראיו וצדקתו לבני בנים, ר"ל 

להיראים הקב"ה נותן הכל בחסד וחנינה, למען ישאר 

צדקתם לבני בנים.

וצדקתך  תן  למלך  משפטיך  הכתוב  ביאור  וזהו 

לבן מלך, שהמשפטים והיסורין "למלך תן" עלי יבואו 

לסבלם, "וצדקתך לבן מלך" הצדקה והזכיות שעשיתי 

איני מבקש שכר, רק ישאר הכל לבן מלך. הא למדת 

ולא  גובריה דדוד המלך ע"ה שבכחו לסבול הקורה  רב 

מאוצר  יהיה  השי"ת  שיחננו  ומה  מצותיו,  שכר  ביקש 

מתנת חנם.
)ספה"ק תפארת שמואל פר' נח ב'(

ַמְלֵכי ַתְרִׁשיׁש ְוִאִּיים ִמְנָחה ָיִׁשיבּו )ע"ב י'(
לעתיד לבא יחזירו המתנות

איתא במדרש )בר"ר ע"ח( "כל אותן הדורונות שנתן 

להחזירן  העולם  אומות  עתידין  לעשו  יעקב  אבינו 

למלך המשיח לעתיד לבא, מאי טעמיה מלכי תרשיש 

ואיים מנחה ישיבו, יביאו אין כתיב כאן אלא ישיבו". 

ופירש בזה כ"ק מרן אדמו"ר רבי יעקב יהודה מנאדערזין 

"ואמרת  י"ט(  )ל"ב  וישלח  בפרשת  הפסוק  את  זי"ע 

לעבדך ליעקב מנחה הוא שלוחה" היינו שהמשמעות 

ליעקב,  כפשוטה שהמנחה הזאת היא שלוחה תיכף 

שהרי עתידין אומות העולם להחזירן לעתיד לבא.
)באהלי צדיקים(

ִויִחי ְוִיֶּתן לֹו ִמְּזַהב ְׁשָבא ְוִיְתַּפֵּלל ַּבֲעדֹו ָתִמיד )ע"ב ט"ו(
נתינת פדיון לצדיק

זי"ע  ישראל  הישמח  רביה"ק  מרן  כ"ק  דב"ק 

שבפסוק זה מרומז הענין שנותנים לצדיקים פדיונות, 

כסף  שנותנים  שבא"  מזהב  לו  "ויתן  שנאמר  וכמו 

היום  כל  תמיד  בעדו  "ויתפלל  זה  ידי  ועל  להצדיק, 

יברכנהו".
)תפארת רבותינו( 

זמורות הכרם
• אמרות טהורות על ספר תהלים •

הרה"ח אפרים לסקר הי"ו, בני ברק......................................לרגל הולדת נכדו

מו"ה שמואל צבי לסקר הי"ו, ירושלים................................ לרגל הולדת בנו

מו"ה יואל קאסאוויטש הי"ו, בארא פארק......................... לרגל נישואי בתו

מו"ה יעקב הלברשטאם הי"ו, בארא פארק......................... לרגל הולדת בנו

מו"ה פייביש מענדלאוויטש הי"ו, בארא פארק.......... לרגל הולדת נכדתו

הרה"ח יהודה לנציצקי הי"ו, בני ברק..................................לרגל הולדת נכדו

מו"ה דוד לנציצקי הי"ו, בני ברק............................................. לרגל הולדת בנו

הרה"ח שמואל יצחק לסקר הי"ו, בני ברק................... לרגל נישואי נכדתו

מו"ה אליעזר גולדשטיין הי"ו, אשדוד.............................. לרגל נישואי בתו

יהי רצון שיזכו לרוב תענוג ונחת דקדושה

ברכת מזלא טבא לאנ"ש
 שהשמחה במעונם

נוטעי הכרם

את אחי אנכי מבקש
אלפי  לסקערנאוויטץ  נהרו  להכתרתו  הראשונה  בשבת 
חסידים לקבל פני רבם ולחזות בנועם קדשו. בלילה אחרי עריכת 
השלחן פתח רבינו ואמר: יוסף הצדיק אמר אל המלאך את אחי אנכי 
מבקש, ואני מפרש את הדברים לעצמי כך, "את אחי" ביחד עם אחי 

היקרים אבקש את הדרך להגיע אל מי שאמר "אנכי" ה' אלקיך, לא 

אני לבדי, אלא ביחד עמכם אחים יקרים.

שלשת ימים לילה ויום
על גודל מסירות נפשו ואהבתו של רבינו לכל נפש מישראל, 
מסופר שפעם אחת אירע שנערה יהודית בתו של חסיד אחד פרקה 
עול והתאהבה בגוי רח"ל, וכל התחנונים מצד ההורים והמשפחה 
עלו בתוהו, והנערה ברחה לעיר טשענסטיכאוו והסתתרה במנזר 
תחת פיקוחו של הכומר וחכתה לטקס השמד רח"ל. אביה בא לפני 
רבינו ובכה והתחנן בדמעות שליש שיסע לטשענסטיכאוו ויפעול 

לעיר  רץ  ומיד  ותיכף  התמהמה  לא  רבינו  משם.  שחרורה  למען 

טשענסטיכאוו והלך אל המנזר מקום שהותה של הנערה, והתחיל 

לשחד את המשרתים שם שיכניסו לה מכתבים ופתקאות שכתב 

עבורה, והיא ענתה לו שכאשר ילך הכומר מן המנזר אז היא תצא 

אליו במקום שהועיד לה, רבינו עמד וחיכה על יד המנזר שלושה 

ימים ושלושה לילות רצופות וחיכה להופעתה, לבסוף יצאה, ובכח 

קדושתו זכה רבינו להשפיע עליה בדבריו הק' ושבה אל בית אביה.

מסירות נפש כפשוטו
סיפר הגאון רבי אברהם גאלדברג ז"ל בעל מעשי זית: כאשר 

רבי  של  במעונו  בקביעות  וישן  אוכל  הייתי  בווארשא  למדתי 

שסמכני על שלחנו. בהיותי שם חליתי במחלת טיפוס  מענדל'ע 

שמשני  בעצמו  והוא  בביתו,  דוי  לערש  מרותק  והייתי  מדבקת 

יום  אפילו בעשיית צרכי מאחר שלא יכולתי לרדת מעל מיטתי. 

משמשני  הוא  איך  וראתה  לחדרי,  באקראי  הרבנית  נכנסה  אחד 

אמרה לו למה תעשה מלאכה כזאת בידיך, מוטב אמור למשרת 

שלך ויעשה זאת במקומך. כאשר שמע דבריה התרגש רבינו וקרא 

"כלום אתן ליהודי שיתקרב אל החולה ויבוא לכלל סכנה? וכי לא 

שמעת שהוא נגוע במחלה מדבקת?"...

ואהבת לרעך כמוך
וכה פירש רבינו בעצמו את הפסוק "ואהבת לרעך כמוך אני 

ה'", שהתורה הק' מלמדת אותנו עד כמה צריכים לקיים את חלק 

ה"ואהבת לרעך כמוך" ממש כמו "אני ה'", פי' כמה שצריכים לאהוב 

את הקב"ה, כך גם באותה שיעור ובאותה מידה צריכים לאהוב את 

איש מישראל.

וזוכר חסדי אבות
הסבו  כבר  ווארשא  יהודי  כל  כאשר  פסח  בליל  אחת  פעם 

של  ביתו  דלת  על  רבינו  התדפק  חורין,  כבני  הסדר  שולחן  אל 

אחד מעשירי העיר, ופנה אל בעל הבית ואמר לו "הב לי כסף ובא 

הצטרף אלי להציל נפש מישראל בבית חולים אשר בקצה העיר, 

שמה שכב חולה אנוש עני, ומאחר שלא היה ביכולתו לשלם דמי 

אישפוזו השליכוהו הגויים אל הרחוב, וסכנה נשקפת לחייו, בא אתי 

כי מסוכן הדבר שאדם יחיד ילך בסביבה זו באישון ליל"... נבהלה 

אשת העשיר ופנתה אל רבינו בלשון תקיפה "כסף יקבל מר כחפצו, 

הרי קופתינו פתוחה לפניו, אך אני לא אתן לבעלי לעזוב את שלחן 

הסדר וילך למקום סכנה". בלית ברירה ניגש רבינו לקופת העשיר 

והוציא מתוכה סכום גדול, ואח"כ פנה לבדו אל בית החולים. בדרך 

לברוח  והתחיל  נפש,  לרצחו  שניסו  פראים  גויים  בקבוצת  נתקל 

מפניהם מרחוב לרחוב, והגויים אחריו, כשהוא זועק בכל כוחותיו 

כעבור  נס.  בדרך  מפניהם  ניצול  ואכן  אבות"  זכות  אבות,  "זכות 

שנים רבות כאשר סיפר רבינו מעשה זו, התבטא "שזו היתה אחת 

מהפעמים היחידות שהזדקקתי לזכות אבות".

ברוך מרחם על הבריות
פעם אחת ביום הכיפורים לפנות ערב בין מנחה לנעילה חיפש 

חסיד אחד את רבינו מפני שרצה להזכיר לפניו איזה חולה שיתפלל 

עבורו בעת נעילת שער של יום הקדוש, ולפליאתו הגדולה מצא 

הצום,  מוצאי  על  ומזונות  עוגות  וחותך  עומד  בחדרו  רבו  את 

ענה  זו,  בשעה  לפניו  הזאת  העבודה  מה  החסיד  אותו  וכששאל 

לו רבינו שהוא מכין מזון בשביל הקהל שיוכלו לטעום מיד אחרי 

תפילת מעריב ולא יצטרכו להמתין אפילו רגע.

כבר נתחרטתי על כל מעשי
ולהודיע לכל עיר  רבינו: אבקש להכריז  בתוך צוואתו כותב 

ועיר מקום אשר שם דרים אנשים אשר היו מכירים אותי, או אשר 

אתי  ונתנו  נשאו  אשר  או  ח"ו,  בכבודם  ופגעתי  אותם  מכיר  אני 

והבאתי להם נזק ממון או נזק אחר ע"י מעשה או דבור ח"ו, אשר 

ימחלו לי ויוציאו מליבם כל טינא ושנאה עלי כי כבר נתחרטתי על 

כל מעשי אלה ולא בזדון ח"ו עשיתי זאת...

ואלה תולדות
רבינו נולד לאביו הרה"ק רבי שמעון מסקערנאוויטץ זי"ע 
בימי שבתו בעיר דזילאשין, ונקרא שמו בישראל על שם זקינו 
הק' -אבי אביו- כ"ק מרן רביה"ק אדמו"ר הצעיר מווארקא זי"ע. 
כבר משחר טל ילדותו נודע במידת אהבת ישראל ואהבת חסד 
שהיו טבועים בקרבו כראוי וכיאות לנצר לרבותינו הקדושים 
מווארקא זי"ע. בהגיעו לפרקו נשא את בת כ"ק אדמו"ר רבי לוי 
יצחק מסיראטשין שהיה נכד הרה"ק רבי יעקב אריה מראדזימין 

זי"ע.

לפרנסתו  וטרח  עמל  ואף  לכת,  בהצנע  התנהג  ימיו  כל 
נישואיו  לאחר  מאחרים.  ליהנות  ולא  כפיו  מיגיע  להתפרנס 
בה  הצליח  ואף  במסחר,  עסק  ושמה  ווארשא  בעיר  התגורר 
מאוד, ברם את כל הונו חילק תמיד לעניים ולנזקקים ומעולם 
יהודי  לא נשאר רכושו אצלו. עד מהרה נתפרסם שמו בקרב 
טובי  משבעה  כאחד  ומינוהו  כפרנס  בו  שבחרו  ווארשא, 
העיר הגדולה. רבים היו היוצאים והנכנסים בביתו, והיו נהנים 
יום היו  ממנו עצה ותושיה, המוני עניים וחולים ואנשים קשי 
ומשמשם  עליהם  עומד  רבינו  והיה  קורתו  בצל  מתאכסנים 
ובהסתר,  בהצנע  מופלגת  בפשטות  היו  הליכות  כל  בגופו. 
לעשות  כשבא  מאידך  אמנם  והרבנות,  השררה  מן  והתרחק 
הראש  בזה  היה  הבריות,  עם  חסד  לגמול  או  ליהודי  טובה 
וראשון, והשליך נפשו מנגד לעזור לאחרים ולפעול למען הכלל 

והפרט בכל מה שאפשר.

בשנת  זי"ע  מסקערנאוויטץ  הרה"ק  אביו  פטירת  לאחר 
תרפ"ז נתנו החסידים עיניהם ברבינו שימלא את מקום קדשו. 
חסידים רבים שחרו לפתחו ודבקו בו, ועד מהרה נתפרסם שמו 
כינוהו בלשון  כה'אוהב ישראל' מסקערנאוויטץ, כך  של רבינו 

חיבה.

ריאותיו,  על  ממחלה  וסבל  וחלש  חולה  איש  היה  רבינו 
שהייתה  באוטוואצק  שישהה  עליו  פקדו  שהרופאים  ולמרות 
עיירת מרפא עם אויר צח, לא רצה לעולם לעזוב את מקומו, 
ומשלחם  אחרים  לחולים  כסף  נותן  היה  עצמו  שהוא  הגם 
לאוטוואצק, אך הוא עצמו סירב בכך. ורק משחלה בנו יחידו רבי 
לוי יצחק ז"ל במחלת הריאות, אז נסע ביחד עם בנו לאוטוואצק 
שמה התגורר תקופה מסויימת, כאשר החסידים נהרו בעקבותיו 
לאוטוואצק. אמנם לאחר תקופה קצרה שבק בנו חיים לכל חי, 

ותיכף ומיד עזב רבינו את אוטוואצק וחזר לעירו.

בעונתו,  שלא  שמשו  ושקעה  רבינו  של  ימיו  ארכו  לא 
והנהיג את עדתו רק מעט יותר משנתיים ימים עד שנת תרפ"ט, 
ומנו"כ  תרפ"ט,  שנת  א'  אדר  י"ח  ביום  בטהרה  נשמתו  ויצאה 
בעיר ווארשא. בתוך צוואתו המלאה ענווה ושפלות רוח, כותב 
רבינו: הנני מצוה עליכם כי לא יקראו אותי בשם כינוי של רבנות 
כמו אדמו"ר, מרן, וכדומה, רק בשמי העצמי כמו שקראו אותי 
עוד בחיי אאמו"ר הרה"צ הק' זצללה"ה זי"ע. גם לבלי לכתוב על 

הטאוועל של קברי 'אדמו"ר'.

כ"ק מרן אדמו"ר הרה"ק
 רבי מרדכי מנחם מענדל 

קאליש מסקערנאוויטץ זצוקללה"ה
י"ח אדר א' תרפ"ט


