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שנה י"א תשפ"ב

האזינו השמים ואדברה ותשמע
הארץ אמרי פי )לב א(

התלמידים בלי הרבי ,משום כך היא
קטנה ומצומצמת מאד.

תועבת ד' כל גבה לב.

מסופר על הרה"ק רבי יוסף דוב

מסופר חסיד אחד הלך בדרך עם

סולובייציק מבריסק זיע"א ,ששאלו

הצור תמים פעלו )ל"ב ד'(

אותו פעם ,מדוע ארוכה כל כך שירת

מסופר על הרה"ק רבי שמעון

ושלשה

מירוסלב שהאריך ימים והגיע לזקנה

האזינו

ומקיפה

ארבעים

אליהו הנביא זכור לטוב ,ובדרכם
נתקלו בנבלה שהיתה מעלה סרחון
רב ,שקשה היה על אותו חסיד לסבול

פסוקים ,לעומת זאת כוללת שירת

מופלגת ,שאלו אותו תלמידיו במה

הים ששרו על נס קריעת ים סוף

הארכת ימים ,השיבם הרבי ,תמיד

את זה עד שסתם את נחיריו שלא יכנס

וטביעת המצרים ,רק שמונה עשר

קבלתי הכל באהבה ולא הרהרתי

בו הריח הרע .והסתכל החסיד באליהו

פסוקים ,וביותר קצרה שירת הבאר

אחר מעשיו של הקב"ה ,שברור

הנביא וראה שלא איכפת לו כלל.

ששרו בני ישראל במדבר ,ואין בה

כשמש כי כל מעשי ה' מוצדקים

ושוב פגעו בדרכם באדם שגאותו

אלא ארבעה פסוקים בלבד .השיב

וטובים ,אלא כשאדם אינו מרוצה

הרב לשואלים בבדיחות הדעת ,רבים

ניכרת היתה על פניו ,וראה החסיד את

ושואל קושיות ומתלונן ,מעלים אותו

מכם מכירים בודאי את הפתגם ,הרבי

השמימה ומראים לו ,הכל טוב ובצדק,

לבדו יודע הרבה מאד ,הרבי עם

ואני אינני מתלונן לכן לא מעלים

תלמידיו יודעים גם כן לא מעט ,ואילו

אותי להיווכח בצדקת ה'.

אליהו הנביא שם ידו על אפו ,כאילו
מרגיש הוא בסירחון ואינו יכול לסבלו,
ושאל אותו החסיד על פשר התנהגותו,
ענהו אליהו הנביא ,כי זה שמתגאה

התלמידים לבדם אינם יודעים אלא
הצור תמים פעלו )ל"ב ד'(

סירחונו גדול משל נבלה ,וטומאתו

שירת

מסופר על הרה"ק ה"חזון איש" זיע"א,

גדולה ממנה ,כי כל הנוגע בנבלה אינו

האזינו שר משה רבינו לבדו ולכן היא

שפעם בא אליו אדם אחד ,והקשה

טמא אלא עד הערב ,והנוגע בזה

שירה גדולה ומקיפה ,שירת הים

קושיות על ההשגחה העליונה בקשר

שעליה נאמר "אז ישיר משה ובני

עם השואה הנאצית שניתכה על עם

ישראל" ,קטנה משירת האזינו שמשה

ישראל באירופה .העיר לו החזון איש

שר לבדו ,אך כיון שמשה מצרף את

ואמר:

במלאכת

קולו בשירה זו ,היא עדיין גדולה

התפירה ,ורואה את החייט כשהוא

הבאר

גוזר וקורע את האריג ,חושב כי אותו

שבספר במדבר ,נאמר במפורש "אז

חייט משחית את הבד .ולאמיתו של

ישיר ישראל" ,שירה זו שרים אפוא

דבר אינו אלא מכין בגד חדש.

מעט מאד .לפי מאמר זה מתיישבת
השאלה

היטב

למדי,

ואילו

שנשאלה,

לגבי

שירת

זמני כניסת החג
ירושלים 6:07 :ת"א6:22 :

מי

שאינו

מבין

פרשת האזינו

שמתגאה מביא עליו טומאות הרבה,
כי על ידי כך בא לקטטה ומריבה,
שנאה ,קנאה ,לשון הרע ,כעס ,שקרים
וליצנות ,ונאמר תועבת ד' כל גבה לב.

)קב הישר(

זמני יציאת השבת
ירושלים 7:18 :ת"א 7:20 :ר"ת7:55 :

גם בקיום מצותיו יתברך צריכים אמונה
ר' מרדכי החייט היה איש פשוט ,תמיד מהעשרה הראשונים

הד' מינים ,וכאשר רק האיר השחר של ערב סוכות ,מיהר למקוה לטבול

המשכימים לבית המדרש לאמירת תהלים ,חבר קבוע הוא בחברת

לכבוד המאורע לצורך יום טוב ,וכי בכל סוכות יגיע הוא לידי כך שיוכל

ה"עין יעקב" הנלמד בין הערביים ע"י ר' יצחק השותק ,ולפעמים כשיש

לקנות לו לבד אתרוג? ומיד עם גמר שיעוריו ותפילת שחרית ,טרם לכתו

לו זמן חוטף הנו גם איזה משנה ,ביחד עם חברת משניות הנלמד ע"י

לביתו לטעום משהו ,מיהר לחנותו של ר' חיים ראש הקהל ,הסתכל על

הרב בכבודו ובעצמו.
אמנם קשה לו להבין פרק משניות ,אבל לעומת זה הרי התהלים

האתרוגים שברשותו ,בחר לו לולב יפה עם הדסים משולשים והבטיחו
לשוב בשביל האתרוג.

שגור על פיו ,וכל היום באמצע עבודתו ,כמו בהליכתו ברחובותיה
הצרים של העיירה ,ממלמל הוא ללא הפסק מזמוריה ,וגם ב"עין

אהא! – תפסו ר' חיים בשרוולו – אכן בשביל זה עבדתם כל כך הרבה

יעקב" ,יש לו קצת ידיעה ,אבל ,בעיקר הוא מצטיין בתמימותו

לפני יום טוב ,בשביל האתרוג ,מעשה נאה ר' מרדכי ,באמת יפה! ר' מרדכי

ובישרותו ,ידעו אנשי העיירה כי אחר דבורו שוב לא ישנה ,ואם קבע

לא ענהו דבר ,נפרד ממנו בידידות ,כששחוק קל על פניו הלבנים ,והבטיחו

איזה מחיר על איזה שהוא טלאי ,הרי שמזה אין כבר לגרוע .ככה חי

עוד פעם שתיכף יחזור לבחור לו אתרוג יפה ,הדר .בפנים קורנות יצא ר'

לו ר' מרדכי זה עשרות שנים ,את דרכו הזה ,התמימי והפשטני ,התווה

מרדכי מחנותו של ר' חיים כשבידו האחת הלולב ,מאוגד כבר עם

לעצמו עוד בהיותו צעיר לימים .כבן עשר או אחד עשרה היה כאשר

ההדסים וההושענות ,כשלקראתו שני אנשים בלתי מוכרים ,שמראה

מתו עליו באופן פתאומי הוריו ,ובעצמו הצטרך לדאוג לפרנסתו ,לא

חזותם העיד כי אכן אנשי מעלה המה ,לא היסס ר' מרדכי לרגע ,ניגש

היתה לו כבר אפשרות לשבת בבית המדרש וללמוד כשאר חבריו בני

אליהם והושיט להם את ידו ב"שלום עליכם" רחב .האנשים הזרים החזירו

גילו ,על כן למד מלאכת החייטות ,כלומר ,מלאכת תיקון בגדים

לו בעדינות "עליכם שלום" ,ואז פנה אליו הזקן שבהם משאלה צנועה,

קרועים והטלאת טלאים ,ומאז – קבע לו את דרכו ,להגיד כל בוקר את

אשר היות ובאופן בלתי צפוי נקלעו לעיירה זו ,לכן שואלים הם אותו ,אם

כל התהלים ,ובערב קצת "עין יעקב"  -ויעבור עליו מה ,משיעוריו

אפשרי הדבר שיהיו אצלו במשך חג הסוכות .הלב כאילו הפסיק מלדפוק

אלו הוא לא ירפה.

אצלו לשמע הצעה זו ,מוחו עבד במהירות מסחררת ,והרי – הרהר לעצמו

עברה שנה ועוד שנה ,את בניו השיא כבר וגם לבנותיו לקח חתנים

– אצטרך להכין בשביל שני האנשים האלו אוכל על החג כולו ,ואז לא

מחוננים ,כעת נשארו הוא וזוגתו בלבד ,ההוצאות בבית איננה כבר

ישאר לי אפילו פרוטה אחת על האתרוג ,זאת אומרת שכל עמלי ועמל

כה גדולה ,וגם כוחו אינו עמו כתמול שלשום ,לכן מתעכב הוא עוד

אשתי בחודש האחרון בגלל האתרוג – לשוא היה! ומאידך ,איך זה אפשר

חצי שעה ,עוד שעה בבוקר ,בבית המדרש ,ובערב בא כבר יותר

לסרב לשני יהודים המבקשים לחוג אצלו ,ומה גם ,כפי הנראה אנשי

מוקדם .עבר הקיץ ,ימי הרחמים והסליחות התקרבו ,וביחד אתם ימי

מעלה המה ואולי תלמידי חכמים! .

חשבון הנפש ,רעיון חדש צף לפתע במוחו של מאטיל :הנה אני זקנתי,
אין איש איתי בבית זולת זוגתי ,ולמה לא אקנה בשבילי אתרוג ולולב

כן ,כן! ענה ר' מרדכי אחרי רגעי דומיה ,אבל האנשים ,בראותם שינוי

על חג הסוכות הבעל"ט? ! וכי מוכרח אני דוקא לצאת תמיד עם

פניו ומחשבותיו המרובות אודות זה ,חשבו כי אולי פגעו במקרה באחד

האתרוג שקונה ר' חיים ראש הקהל בשביל כל העיירה? ! למה לא

שאין ביכולתו לארח שני אנשים ,וכי רק בגלל אי יכולתו לסרב להם הוא

אבחר לי בעצמי אתרוג "הדר" בשבילי ,והרי גם זה יהיה לי לזכות

מזמינם – התחילו להתנצל לפניו ולבקש את סליחתו ,ובאם קשה לו הרי

ולמליץ יושר לאחר מאה ועשרים ,ואם לא עכשיו אימתי!

ימצאו להם איש אחר שלא יצטער בגללם .אבל ר' מרדכי שלנו ,שוב לא

בבוקר ,בבואו מבית המדרש ,סיפר לאשתו את רעיונו הנפלא וגם

הרפה מהם ,לא כי ,אלא אורחיו יהיו ,בסוכה ,ביחד עם האושפיזין ,יש

את דאגתו הגדולה שאין לו אפשרות להרויח על זה .אבל היא ניחמה

ב"ה לאל ידו לכלכל בכבוד שני אורחים ,שהרי לפני הימים הנוראים

אותו ויעצה לו ,כי הן נכון ,חלילה לו לבטל את שיעוריו שהורגל בהם

הקרה לו ה' פרנסה בריווח! אחרי ריבוי הפצרות הסכימו האורחים

מזה שנים וגם ח"ו שלא יחדל מלתת את צדקתו לר' חיים ,אלא מאי –

להתארח אצלו ,אבל אף רגע לא יכול היה להסיח דעתו מהאתרוג ,מבטו

בערב ,בבואו מבית המדרש ,ניעור שנינו עוד שעה שעתיים ונעבוד

נפל כל העת על הלולב שבידו ,לבו נצבט בקרבו, .לו היה באים רק חצי

עוד קצת והכסף הזה יהיה מיוחד בשביל אתרוג ,סוף סוף גם אני אינני

שעה יותר מאוחר ,רק חצי שעה!" ..בקושי רב עלה בידו להבליג בעד

צעירה – חשבה בעצמה – ואולי על ידי שאשתתף בהרווחת הכסף

צערו ההולך וגדול ,לעצור בעד דמעותיו שחיפשו להם מקום בעינו

לצורך האתרוג יהיה גם לי לזכות!

העומדות להתפרץ דרכו החוצה ,ולהראות לאורחיו פנים מסבירות – אם

הדבר הוטב בעיניו ועוד באותו היום התחיל לעבוד שעה נוספת

כי לא שמחות כל כך .בבואו הביתה ,מיהר למטבח לספר לאשתו את

אחרי בואו משיעוריו בבית המדרש – כשאשתו עוזרת לעומתו .ליצני

אשר קרהו ,אשתו נחמה אותו ,כי סוף סוף אין זה אסון ,שהרי הכסף לא

העיירה אמנם צחקו עליו ,וכי מה – טענו – אין לו לר' מרדכי זמן יותר

נגזל ממנו חלילה ,אלא במקום האתרוג יהיה לנו שני אורחים מהוגנים

מתאים לצבור כסף לעת זקנותו ,רק דוקא לפני הימים הנוראים? אבל

מסובים על שולחנו בסוכתו ,ומה הרעש? מי יודע מה חשוב יותר בשמים?

גם הם ידעו כי בטח כוונה טובה לו לר' מרדכי בהתנהגותו זו ,כי כולם

ובכלל ,אי"ה לשנה הבאה ,נתאמץ עוד יותר שבכל אופן ישאר לנו גם על

הכירו אותו ואת צדקותו.
מידי יום ביומו נתופסו כמה פרוטות בקופה המיוחדת שעשה לו,
לשכר עבודתו ועבודת אשתו בעד עבודת השעה הנוספת ושהיה

אתרוג .היא הצהירה לפניו בחגיגות שהיא מוותרת בלב שלום על חלקה
בכסף לטובת האורחים ,אבל הוא מיאן להינחם ,האתרוג ,האתרוג מה
יהיה עליו? !

מיועד להם לקניית אתרוג ,בעיניים כלות הסתכל מפעם לפעם לתוכה

הוא רץ במהרה לחנותו של ר' חיים ,סיפר לו את כל צערו וביקשו לבטל

לראות האם כבר יש לו מספיק בשביל קניית הד' מינים ,ואין לשער

את הזמנתו ,ר' חיים נד לו בראשו כמשתתף בצערו וניסה גם כן לנחמו,

את גודל השמחה שהשתררה בביתם בשעה שבישר לאשתו ,כי לפי

ובאותו הזמן שהתעכב בחנותו של ר' חיים ,מיהרה אשתו לשוק ,קנתה

חשבונו יש כבר מספיק בשביל האתרוג! ואף אז – לא הלך שוב לישון

בשר ודגים בשביל האורחים שלה ,והכינה צרכי סעודות יו"ט בכבוד

באותה השעה כהרגלו מאז ומתמיד ,אלא התעכב שעה נוספת בבית

גדול ,כיאה לבית יהדי כשר.

המדרש על לימודו ב"עין יעקב" ומשניות.
ממחרת יום הכפורים לא הלך כבר ר' מרדכי לעבודתו ,אלא מיהר
לעשות סוכתו ,בכדי שבערב חג הסוכות יהיה פנוי לגמרי בשביל קניית

עם הכנס החג ,התלבשו האורחים בבגדי חג ושלשתם צעדו באטיות לבית
הכנסת ,כאן סובבו כולם את האורחים ,בברכות "שלום עליכם",

גם הרב ניגש אליהם ,ובהיווכחו שאכן תלמידי חכמים הם ,מיהר
להתפלפל עמם בהלכות סוכה ,לולב ואתרוג עיני כולם נפנו לעבר

מידת הכרת הטוב

הפינה בה עומד הרב והתפלפל בהתלהבות עם אורחיו של ר'
מרדכי,

בספה"ק "חובת הלבבות" כתוב שמידת "הכרת הטוב"

בעיניים מלאי קנאה הסתכלו על ר' מרדכי שזכה לאורחים חשובים

היא אחת המידות הבסיסיות והכרחיות בעבודת השי"ת,

כאלה .והוא – רגע שמח ,בראותו כי אכן תלמידי חכמים גדולים

והסיבה לכך שהאדם לא מכיר טובה לבוראו ,היא מפני

הם אורחיו ,ורגע הצטער ,בהעלותו את זכר האתרוג שהפסיד

שחושב שהכל מגיע לו.

בגללם .ואכן היכול היה לספר לאלו שהסתכלו עליו במבטי קנאה,
מה עלו לו האורחים האלו ,ואיזה שכר יקר הוא שילם בעדם.
אחר התפילה צעד בשמחה לביתו ,כששני אורחיו החשובים
משני צדדיו ,פניהם קורנות ומשולהבות ,ומיד עם היכנסם לסוכתו,

משל לזוג שבמשך שנים רבות גידלו בביתם יתום
ודאגו לכל מחסורו .היתום הרגיש בביתם כבתוך שלו,

תקפתם שמחה עילאית ,בדבקות עצומה התחילו להזמין את

ולא חש שלמעשה עושים אתו חסד במשך שנים כה

האושפיזין הק' ,ר' מרדכי עמד לו מן הצד כמבויש ,הסתכל עליהם

ארוכות ,באחד הימים הגיע עני לבית ונתנו לו נדבה

בעין חדה ובלבו החליט כי אכן לא רק תלמידי חכמים הם אורחיו
אלא נראה גם צדיקים גדולים .האורחים בנוכחם לדעת ,כי מארחו
הנו אמנם איש כשר וירא שמים ,אבל בכל זאת אינו בר אורין ,לא

הגונה ,ופיו לא פסק מלברך את בעל הבית ולהודות לו
על חסדו הגדול .לנוכח ברכות אלו של העני ,שאלה

התפלפלו בדברי תורה ,רק סיפרו לו אגדות חז"ל וסיפורי צדיקים

בעלת הבית את בעלה :מדוע העני שעשינו לו טובה פעם

שתוכנם הכללי היה התחזקות היהודי בה' ובתורתו וכו' .בפה פעור

אחת ,מודה לנו כה רבות ,ואילו היתום שאנו מגדלים

יושב לו ר' מרדכי ,כשפניו קורנות ובולע כל מילה היוצאת מפיהם,
שכח לגמרי את האתרוג ואת צערו ,כל עמלו כדאי היה לו בכדי
לשבת עם אורחים כאלה ולשמוע מהם את הסיפורים הנפלאים.

בביתנו ומשפיעים עליו טובה כה גדולה ותמידית ,אינו
מודה לנו אף פעם? אמר לו בעלה :אם תרצי אוכל לגרום

כשקם ר' מרכי בבוקר כבר מצא את האורחים מתהלכים בסוכה

לו ליתום שיתחיל להודות לנו .הוא קרא ליתום ואמר לו:

אנא ואנא בשמחה עצומה ,נו ,ר' מרדכי – פנו אליו  -אולי נלך

גידלנו אותך במשך שנים הרבה עד עכשיו ,ואנו שמחים

למקוה ,לטבול לכבוד יו"ט ומה גם שיש לנו מצות לולב ,ר' מרדכי
בשמעו את המילה "אתרוג" נשתנו פניו פתאום ,ומלבו פרצה אנחה

שהקב"ה זימן לנו מצוה כה חשובה ,אולם עכשיו גדלת

כבידה ,האנשים השתוממו על זה ,ופנו אליו ברוך :מה זה אתכם,

ויש באפשרותך לעמוד ברשות עצמך ,לכן ,אני מציע לך

למה חוורו פניכם? אנחה זו מה היא עושה בסוכה? באין ברירה

שתעזוב את ביתי ותנסה לחיות חיים עצמאיים .הדברים

הוכרח לספר להם את כל מה שעבר עליו ,ושזאת היתה גם סיבת
התעכבותו כמה רגעים טרם ענה להם שיהיו אצלו .שני האורחים
חיזקו אותו לבל יפול ברוחו ,ואדרבה סימן מובהק הוא שכוונתו

נפלו על לבו של היתום באופן קשה מאד ,אך בלית
ברירה הוא יצא לרחוב ,ניסה להתפרנס ולמצוא אוכל,

היתה באמת רצויה ,וע"כ שלחו לו אורחים יהודים לסוכתו ,וכו'

ניסה למצוא מקום מגורים וכו' ,לצערו לא עלה הדבר

וכו' .כשחזרו מהמקוה ניגש אחד לחבילתו ,הוציא משם אתרוג יפה

בידו ,רעב ונושפל הוא הסתובב ברחובות ,כשראה אותו

והדר והגישו לר' מרדכי ,הנה ר' מרדכי ,קחו לכם אתרוג במתנה
גמורה – פנה אליו – ותראו מה זה השגחה פרטית ,בעצם ,אין
דרכינו להגיד למישהו שברצוננו לסעוד אצלו ,ומחכים אנו בבית

אותו אדם ,קרא לו ואמר שהוא רואה שהוא אינו מסתדר
לבד ולכן ,הוא יקבל אותו שוב בשמחה לביתו כפי שהיה

המדרש עד שמישהו קורא אותנו ,אבל אתמול בבוקר ,תיכף בואנו

עד כה .מאותה שעה ואילך ידע אותו יתום כיצד להודות

העירה פגשנו בכם ,משום מה התחשק לנו דוקא לחוג אצלכם,

למטיבו ,העובדה שנישל אותו מכל הטובה שהיתה לו,

ואכן ,עכשיו רואים אנו בשביל מה ,להראות לכם את השגחתו
יתברך ,ואיך שצריכים להתחזק באמונה בו!

החדירה לדעתו את הידיעה שעושים עמו חסד תמידי
ועליו להכיר טובה ולהודות על כך.

ר' מרדכי לקח את האתרוג והסתכל בו מכל צדדיו ,הדר באמת,
פתאום נזכר שאתמול ,מרוב צער ,שכח להחזיר לר' חיים את

הנמשל :האדם חי בעולמו של הקב"ה ,וה' משפיע עליו

הלולב המאוגד ,ואכן ,האין זה השגחה פרטית ,כי בשביל מה לו

חסד תמידי ללא הרף ,אולם האדם שהורגל לכל זאת

לולב כשאין לו אתרוג – וזרם דמעות התחיל לזרום מעיניו
התמהות .כשנרגע קמעא ,החזיר להם את אתרוגם ,אחזם בשתי

אינו חש בטובה הגדולה ואינו יודע להודות לה' על כך,

ידיו ,ובקול חנוק פנה אליהם :אחי ,צודקים אתם ממני ,אכן חסרה

אולם כאשר האדם נקלע ח"ו לצרה או כפוקדת אותו

בי האמונה בה' ,כי לולא זאת מה הצער על שזכיתי לשני אורחים

חלילה מחלה ,אזי הוא מבין שכל חייו וכל נשימה שלו

כמותכם? ,כן ,כן ,יכול להיות יהודי ארבעים שנה ,וחמישים שנה,
לדקדק על קלה כחמורה – ובכל זאת תחסר לו קצת האמונה
והבטחון בה' ,כן ,כן ,צודקים אתם! גם בקיום מצותיו יתברך צריכים

הינם חסד שהבורא יתברך מעניק לו באותו רגע ,באותה
שעה הוא לומד גם כיצד להודות לה' על חסדיו

אמונה ,כי לולא היא – מאיפה יש לך בכלל כח לקיים המצוות .אחר

התמידיים ,והוא מכיר טובה לה' על כל מה שהוא עושה

הוסיף :אבל לא ,לא אקח מאתכם את האתרוג רק בשבילי ,לא ולא!

למענו תמיד.

אדרבה ,גם הלולב שלי אתן לכם ,בשביל שלשתנו יהיה! ובשמחה
רבה ברכו שלשתם "על נטילת לולב"

עפ"י הבן איש חי זיע"א(

שבת קודש י"ב תשרי

משפחות רבות שלא הגיעו לרגע

התחשבות בזולת
סיפור זה התחרש בעת שהגה"ק

הזה.

הרה"ק רבי שמואל ב"ר מנחם מענדל המוהר"ש
מליובאוויטש )תר"מ(

ושימח את אשתו

רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל ,ליווה
את חתנו הגר"א קוטלר זצ"ל ונכדו

הגאון רבי משה אהרן שטרן

שובם

זצ"ל משגיח ישיבת קמניץ ,הבחין

את

פעם באברך תוך שנה ראשונה

מבצר התורה הגדול של לייקווד,

לנישואיו ,העומד ומשוחח לאחר

האב הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל

סדר הישיבה .העיר ואמר לו:

ובנו ענקי התורה ,ניצלו כידוע

כאשר

מתבטל

בניסי ניסים מציפורני הנאצים

ומשוחח ולא הולך הביתה ,עובר

קצרה

הנך על מצות "ושימח את אשתו".

בארץ ישראל טסו לאמריקה ומרן

סיימת ללמוד ,רוץ לביתך וקיים

הגר"א קוטלר זכה להיות שם

את המצוה כדבעי.

רבי

שניאור

לאמריקה,

בשואה.

זצ"ל

בדרכם

ולאחר

עם
להקים

שהייה

לומד,

אינך

אהבת ישראל

ונכדו נפרדו ממנו וירדו בגרם

מסופר :פעם אחת הגיע הרה"ק

המדרגות ,בדרכם לרכב שהמתין

בעל ה"אהבת ישראל" מוויזניץ

להובילם

זיע"א לעיר חוסט שבאוקראינה,

למטה,

ושהיה

אמור

לשדה התעופה.

והמנונים נקהלו לקבל את פניו

והנה הבחינו תלמידי ת"ת "עץ

בתחנת הרכבת ,ביניהם היה יהודי

חיים" שר' איסר זלמן לא ירד עד

אומלל,

שבגדיו

לרחוב ממש ,אלא ליווה את ר'

קרועים

שניאור

ואביו

רק

עד

אמצע

מוכה

שחין

ובלויים,

מזוהמים

כאשר

ניגש

ומרושלים,

הוא

המדרגות ,שהובילו מדירתו אל

לקבל

הכביש ,נשקו ונפרד ממנו .תלמידי

ונישקו,

הת"ת ביקשו לדעת מדוע ולמה לא

בידידות

ירד הגאון עד למכונית ,הלא דבר

מהנוכחים הזילו דמעה בראותם

הוא .ואז השיב להם מרן הגרא"ז

מהי

אמיתית,

זצ"ל תשובה מרטיטת לב ושצריכה

ובראותם לאיזה יחס זוכה יהודי

להרעיד את ליבו של כל אחד

זה

הגיע

מאתנו .הרי לא כל חבריו של נכדי

ה"אהבת ישראל" לעיר ווישיווא,

זכו להגיע למצב שבו הוא נמצא

ובין

מנקה

עתה ,רובם נשחטו ונעקדו על

הארובות של העיר ,שגופו ובגדיו

קידוש השם ,איך אני יכול לרדת

מפוחמים ומזוהמים ,הרבי חיבק

עד לרחוב ולנשקו לעיני כולם

אותו ונישקו ,בלא להשגיח על כך

ולהפגין בכך את שמחתי? הרי יש

שבגדיו מתלכלים.

לע"נ הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנא זיע"א
ב"ר ישכר בער זיע"א
נלב"ע יו"ט ראשון של חג הסוכות
תנצב"ה

שלום,

חיבקו

והחל

אהבת

מהרבי.

מקבלי

ובאהבה,

פעם

פניו

יום רביעי ט"ז תשרי
הרה"ק רבי שמעון מירוסלב ב"ר ישראל )תרנ"ו(
הרה"ק רבי צבי הירש ב"ר שלמה שפירא )דרכי
תשובה – תרע"ו(

יום שישי י"ט תשרי
הרה"ק רבי אליהו ב"ר שלמה זלמן
)הגאון מוילנא  -תקנ"ח(
הרה"ק רבי יעקב יצחק ב"ר אשר )היהודי הקדוש –
תקע"ד(
הרה"ק רבי אליעזר )יחזקאל( ב"ר יצחק פאפו
)פלא יועץ – תקפ"ד(
זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

הצדיק

משוחח

ישראל

יום ראשון י"ג תשרי
הרה"ק רבי שלום שכנא מפראהביטש ב"ר אברהם
המלאך )תקפ"ח(
הגה"ק רבי עקיבא אייגר ב"ר משה )תקצ"ח(
יום שני י"ד תשרי
הרה"ק רבי ישראל ב"ר שבתי מקאזניץ )תקע"ה(
הרה"ק רבי יוסף צבי ב"ר ישראל דושינסקי )אב"ד
ירושלים  -תש"ט(
יום שלישי ט"ו תשרי
יעקב אבינו
הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנא ב"ר ישכר בער )תרנ"ו(

יום חמישי י"ח תשרי
הרה"ק רבי משולם איגרא ב"ר שמשון )אב"ד
פרעסבורג – תקס"ב(
הרה"ק רבי נחמן ב"ר שמחה מברסלב )תקע"א(

ממקימי התורה .התרגשות רבה
ניכרה בר' איסר זלמן בעת שחתנו

הרה"ק רבי אברהם המלאך ב"ר דוב בער
)תקל"ז(

איתו
רבים

אחת

היה

שמיעת קריאת התורה )ו'(
א( ברור הדבר אשר השומע קריאת התורה
כהלכתה ,הנה מלבד זאת אשר מקיים מצות
השם ,הנה עצם ענין הכבוד שמכבד את התורה,
על ידי זה התורה מעוררת רחמים עליו ועל
אנשי ביתו ,ברוחניות ובגשמיות) .סידור הרב
בעל התניא זיע"א ,עמוד שכ"ב(
ב( מי שרוצה לחוס על כבוד שמים ,ולקדש שם
שמים ברבים ,ולהיות בכלל מזכה את הרבים,
יעשה כמו שראיתי בכמה מקומות בחוץ לארץ
ששוכרין איש שישגיח על זה ,או שהיו מנדבים
עצמם על זה ,למחות ביד המדברים בשעה
שהשליח ציבור חוזר התפילה ,ובשעת הקריאה,
וכו' ,כיון שזה גורם אריכות הגלות בעוונותינו
הרבים ,בלבד שלא יגרום קטטות ומריבות
כמעשי הפתאים ,רק יבקש ברחמים ובתחנונים,
ולפעמים לעת הצורך יגעור ,ולא ישא פנים ,לפי
העת ולפי הזמן ,ואז הקב"ה יסייע בעדו להיות
בכלל מזכה את הרבים) .שומר אמונים ,מאמר
פתחו
שערים ,פרק י"ב(

לע"נ
מרת פייגא מלכה שיינברגר ע"ה
ב"ר יהודה לייב זצ"ל
נלב"ע י"ד תשרי תנצב"ה

