
סגולת שלום 

1.  וראה בספר בית ישראל )דף ט.( שסיפר מרן 
הגדול  המגיד  לזקינו  אשר  הריזינער  אדמו"ר 
לו  שיהיה  השמים  מן  הבטיחו  ]ממעזריטש[ 
והתפלל,  שנה,  וחמישים  מאה  על  גדולה 
ומפי  מפיך  ימושו  "לא  השמים  מן  לו  וקראו 
זרעך ומפי זרע זרעך, אמר ה'" היינו שהשי"ת 
אומר 'מעתה ועד עולם עד קץ המשיח לא יכלו 

צדיקים מזרעו'.
זי"ע  מפראהבישט  הרה"ק  רבינו  התבטא  וכן 

פעמים רבות, כדלהלן:
מכתבי  הובא  לג(  )עמ'  ישראל  בית  כרם  בספר 
בזה  נאוויסעליץ  אבד"ק  וועטשטיין  הגרי"פ 
הלשון: הרה"ק הרשב"א ז"ל מפראהבישט נ"ע 
כו  )ויקרא  דכתיב  מאי  הלשון:  בזה  אמר  זיע"א 
שנמצא  זמן  כל  בתוככם",  משכני  "ונתתי  יא( 
אז  ישראל,  בני  אחינו  בקרב  שלי  ממשפחה 
נפשי  תגעל  "ולא  ההמשך  על  מובטחים  יהיו 

אתכם".
בעת  כי  ט.(  )דף  ישראל  בית  בספר  מובא  עוד 
האלוף  הגאון  עם  מרוז'ין  הרה"ק  שהתחתן 
היא  והמנהג  היילפארין,  יוסף  יעקב  רבי 
של  היחוס  לחשוב  החיתון  ההתקשרות  בעת 
את  יוסף  יעקב  רבי  הגאון  והציע  המחותנים, 
הנה  זלל"ה  אדמו"ר  מרן  והשיב  יחוסו,  מקור 
שאם  היינו  מחסה,  מלשון  היא  יחוס,  ענין  מה 
יש איש בתוך המחסה אזי תועיל המחסה להגן 
עם  יחסן  היה  זלה"ה  המגיד  זקננו  הנה  עליו. 

בנו המלאך, והמלאך הקדוש היה מיוחס עם בנו הוא אבי 
הקדוש הרב שלום זלה"ה, ואבי היה יחסן עמדי, ואני הנה 

אני מיוחס עם בניו הקדושים.
מרן  של  חופתו  שלפני  ח:(  )דף  ישראל  בית  בספר  וראה 
אדמו"ר רבי אברהם יעקב זללה"ה מסאדיגורה הביע אליו 
]מרן הרה"ק מרוז'ין זי"ע[ ברכתו, ואמר אבי זללה"ה ]הוא 
הרה"ק רבי שלום שכנא מפארבישטש זלה"ה[ אמר 'אז פין 
מיינע קינדער וועט מען וויסן וועהר איך בין', והמשיך מרן 
הס"ק ואמר אז פין מיינע קינדער וועט מען וויסן ווער גאט 

איז.
וכן סיפר הרה"ק רבי יצחק מהוסיאטין זי"ע )שיח יצחק, ג' 
חשון( שאמר מרן הסבא קדישא מרוז'ין זי"ע: אבי ]הרה"ק 
מי  ידעו  'מבני  אמר  זי"ע[  מפראהבישט  שכנא  שלום  רבי 

שמים  ששם  דהיינו  ה',  מי  ידעו  שמבני  אומר  ואני  אני', 
יתגדל ויתקדש עליהם.

לעסוק  החלו  שכאשר  מובא  טו:(  )דף  ישראל  בית  ובספר 
בשידוכי בנו של מרן הרה"ק מרוז'ין זי"ע, הלא הוא הרה"ק 
רבי  הרה"צ  בת  עם  זי"ע  מסאדיגורה  יעקב  אברהם  רבי 
אהרן מקארלין זללה"ה, ובאותו פרק עוד היה אביו הרה"ק 
העומד  עיקר  היה  והוא  חיותו,  בחיים  מסטאלין  אשר  רבי 
יען שמרן הריזינער דרש שיתן  נכדתו הבתולה, אכן  מצד 
סך אלך רו"כ, לא פחות, והרה"צ רבי אשר זלל"ה לא היה 
ביכלתו ליתן סכום כזה על כן לא יצא הדבר לאור, ובתוך 
יוסף  רבי  הרה"צ  עם  שידוכין[  ]בקשרי  מרן  התקשר  כך 
דוד בנו של הרה"ק רבי צבי אריה מאליק זלל"ה, אולם לא 
אסתייע מילתא והכלה שבקה חיים. אחר כך התחילו עוד 
זלל"ה,  רבי אהרן  הפעם לדבר אודות השידוך עם הרה"צ 

אם  כי  באחת  הוא  הריז'ינער  ומרן 
לא  לנדוניא  רו"כ  אלף  סך  יסלק  לא 
רבי אשר  והנה הרה"צ  יעשה השידוך. 
היה  ולא  עני  היה  זלל"ה  מסטאלין 
ואמר  ענה  רצונו.  למלאות  לו  אפשר 
קשה  'לכאורה  זי"ע  אשר  רבי  הרה"צ 
מרן  ]ה"ה  בשנים  רך  איש  איך  הדבר 
על  אכפו  יכביד  זי"ע[  מרוז'ין  הרה"ק 
איש זקן כמוני ליתן לו דוקא אלף רו"כ, 
מאין אקח לו, אכן אני מאמין באמונה 
קדוש  מפי  שמעתי  כאשר  שלימה, 
קודם  שאמר  זלל"ה  ברוך  ר'  הרבי 
על  העולם  את  מניח  שהוא  פטירתו 
שני בניו של הרבי שלום מפרבישטש, 
עוז  בכל  להתאמץ  מחוייב  אני  כן  על 
השידוך  ונגמר  רו"כ',  האלף  לסלק 

הנ"ל.
ויש לציין בענין זה מה שסיפר הרה"ק 
רבי יעקב מהוסיאטין זי"ע )אהלי יעקב, 
לייב  הירש  רבי  הרה"ק  על  תג(  דף 
ברוכ'ל  ר'  הרבי  אל  שבא  ז"ל  מאליק 
בלי  כסא  על  וישב  ז"ל,  ]ממעז'בוז'[ 
בישיבה.  יכבדהו  הבית  שבעל  לחכות 
ואמר  קצת,  הקפיד  ברוכ'ל  רבי  הרבי 
חד  אני  כי  ספסלים  הרבה  אין  'אצלי 
'גם  לייב:  הירש  רבי  השיב  בדרא', 
ר'  אני חד בדרא'. שאלו הרה"ק הרבי 
ברוכ'ל 'איך יתכן שני חד בדרא', ענה רבי הירש לייב 'ישנם 
זצ"ל.  מפראהבישט  שלום  רבי  הוא  מהם  ואחד  שלשה, 
שאלתי'?  על  תשובה  היא  'הזאת  ברוך  רבי  הרבי  שאלו 
כבודו  חד בדרא במעלתו,  'כל אחד  לייב  הירש  רבי  השיב 
בתורה, אני בחכמה, והרה"ק רבי שלום מפראהבישט הוא 
חד בדרא בבנים. ושאל שוב הרבי רבי ברוך 'ואם כבודו חד 
ישראל  על  היום  היה  קטוג  איזה  נא  יאמר  בחכמה  בדרא 
למעלה?' השיב רבי הירש לייב 'השטן קטרג על בני ישראל 
ברוך  הרבי  ושאל  דעבוד",  הוא  לגרמייהו  דעבוד  מה  "כל 
'ואיך המתיק כבודו'? ענה רבי הירש לייב 'אמרתי רבונו של 
שלם  עצמם?  טובת  וכוונתם  אותך  עובדים  ישראל  עולם, 
להם מדה כנגד מדה, הושיעם ועשה זאת למען שמך'. אז 

חייך הרבי רבי ברוך ואמר 'פקח כבודו'.

מהרה”ק הרבי הגדול רבינו ָֹשלֹום ַֹשְכָנא ְמְּפָראהִּביְשְט זיעועכי”א
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נחום  מנחם  רבי  ]הרה״ק  זי״ע  אבי 
שרוצה  מי  אמר:  משטפנשט[, 

לזכות לשבת שמחה שידבר 
בליל שישי מזקני הגדול רבי 
זי״ע,  מפראהבישט  שלום 
ממנו,  סיפור  לו  אין  ואם 
משולחנותיו  לפחות  שידבר 
בית  ומספסלי  הקדושים 

מדרשו.

סגולת הצדיק משטפנשט זיע״א
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כשהוליך רבי ישראל מרוז’ין לחופה את בנו רבי אברהם יעקב מסאדיגורה אמר, אבי רבי שלום מפראהבישט זי”ע רגיל היה לומר ‘מבני ידעו מי אני’, ואני אומר ‘מבני ידעו מיהו האלקים’.

השלמות וציונים 

תורת שלום
תורת הרה"ק רבי שלום מפראהבישט

לא יכלו צדיקים מזרע 
הרה"ק מפראהבישט זי"ע

"ונברכו בך כל 
משפחות האדמה" 

)בראשית יב ג(.

פעם אחת נכנס אחד מחשובי אנשי חסידיו 
וראה  ויהי כאשר פתח הדלת  להיכל קדשו, 
ואנה  אנה  בחדרו  הולך  שלום  הרבי  שרבי 
פה  'יש  קרא  כך  ובתוך  במחשבותיו,  תפוס 
ואמר  הנ"ל,  האיש  אל  וקרב  אשה',  ילוד 

היינו  המשרה"  "למרבה  ו(  ט  )ישעי'  'כתיב 
שקודם ביאת גואל צדק יהיה הרבה שררות, 
היינו ראשי בני ישראל, אבל "לשלום אין קץ" 
היינו ששמי שלום אין קץ. שלא יכלו צדיקים 
מזרעי עד עת קץ הימין)1(.        כרם ישראל, דף כ:

ווארט השבוע

ידע מה חובת האדם בעולמו
מדברי כ״ק אדמו״ר רבי משולם זוסיא מטשערנאביל 

זי״ע – לרגל יומא דהילולא י״ז חשון תשמ״ח.
שאלו פעם את הרה"ק מריזין זי"ע מפני מה לא האריכו ימים אביו 
הרה"ק רבי שלום שכנא מפראהבישט זי"ע וזקינו הרה"ק רבי אברהם 
מריזין  הרה"ק  השיב  בצעירותם.  העולם  מן  ונסתלקו  זי"ע  המלאך 
'וכי סבורים אתם אז זיי זענען געקומען זיך פרעגלען אויף די וועלט 
]- שהם באו להיטגן בעולם הזה[, הם באו כדי למלאות את חובת מה 
ששייך להם לתיקון העולם, וכיון שהשלימו תפקידם הלכו לעולמם.                                                     
צור צדיק, ערך הרה"ק מרוז'ין עמ' שלט

אהל ומצבת האדמו"ר מטשערנוביל זצ"ל בבית העלמין זכרון מאיר בב"ב


