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שבת ש_ל מי
“מען ווייסט שוין, מען ווייסט שוין אלעס", הדהדה קריאתו 
של החסיד המפורסם רבי מרדכי חנה ע"ה. היה זה בבוקר היום 
שלמחרת הבחירות ברומניה, האברכים היו מקובצים בחבורות 
חבורות בנסיון ללקט עוד איזה שהוא בדל מידע לגבי תוצאות 
הבחירות, והנה קולו של רבי מרדכי חנה נשמע ברמה: “מען 
ווייסט שוין, מען ווייסט שוין אלעס". הכל הפנו אליו מבטיהם 
בסקרנות גלויה מחד ובתמיהה מרובה מאידך, וכי מה לרבי מרדכי 
חנה עם החדשות והתוצאות. אך רבי מרדכי חנה ממשיך בשלו, 
“מחר נוסע הרבי מוויען למקום פלוני, וביום שאחריו למקום 
פלוני, בלילה ישהה הרבי במקום פלוני, ולמחרת ישוב לביתו", 

חתם רבי מרדכי חנה את חדשותיו המסעירות...
אכן אלו הן חדשות ראויות לשמן, ואלו הן החדשות המסעירות 
בימים אלו את כל אברכי אנ"ש בני חבורות ‘צוותא' ובתוכם אותך, 
סערט-ויז'ניצער יונגערמאן המקושר בעבותות אהבה לאילנא 
דחיי בכל לב ובכל נפש. “מען ווייסט שוין", יודעים אנו כי בעז"ה 
מתעתד כ"ק רבינו שליט"א לעשות את השבת פרשת ויקה"פ 

החודש הבעל"ט, בסוד ישרים ועדה בקרבנו ובתוכנו.
ידיעה זו היא חשובה בפני עצמה, כי בהתבוננות על הדבר 
הגדול הזה ואפילו במעט מחשבה, המצא תמצא ידיעה זו כאבן 
דרך לנו ולדורותינו, אשר בחר בנו כ"ק רבינו שליט"א להוות סמל 
ומופת לדמותו של חסידישער יונגערמאן הנושא על שכמו 
את דגלה של סערט ויז'ניץ, ואותנו רואה כ"ק רבינו שליט"א 
כמתאימים וראויים לשבות בצילו הטהור בשבת מרוממת זו, 
בו נהיה לחטיבה אחת של תורה וחסידות המתאחדים בקדושת 
השבת ואהבת ישראל בהתקשרות אמיתית ודביקות אל הצדיק.

טייערע ברודער, שים נא עיניך ולבך על הדברים האלה, חזור 
עליהם ובדוק בעומקם, ותראה כי הדברים מעוררים בקרבך 
רגשות עצומים של שמחה וחדוה וגם עול ואחריות, ומעתה 
תראה לנצל את הימים העומדים לרשותך להכנה דרבה עד 
תומם ביראה ובאהבה כיד ה' הטובה עליך כאשר הוא באמנה 
אתך מזה ימים ימימה, למען תזכה לשמר בקרבך את כל השפע 
הרב העתיד לבוא עליך ועל כולנו בשבת הגדול והקדוש הזה 

בגשם וברוח. שבת של מי? שלך!

גוט שבת

הוא יעשה ש_לום ע_לינו
קושיא ידועה צפה במוחנו כאשר אנחנו פוגשים את מצוות ‘ואהבת לרעך כמוך' ומצוות 
‘לא תשנא את אחיך בלבבך', הרי דברים אלו הינם מדברים התלויים בלב, והאיך מצווה 
אותנו התורה לחוש אהבה לכל יהודי כאשר איננו מרגישים את זה וחלילה לפעמים ההיפך, 
או בדוגמא הפשוטה ביותר - אין לי איתו כלום, אני לא מכיר אותו, ואני לא מעוניין ליצור 
איתו קשר – ולכן באמת איני שונא אותו אבל איך מצווה אותנו התורה ב'ואהבת' ולא רק 

לאהוב אלא כמוך – כמו שהאדם אוהב את עצמו?
אולם כפי פשטות הקושיא, כך גם ידועה ומפורסמת התשובה האמיתית: כלל ישראל 
הוא נשמה אחת, וכל נשמות ישראל שורש אחד להן, וכשם שאדם אוהב את עצמו מעצם 
טבעו ואף בלא שום סיבה וטעם, כך המציאות שאדם אוהב כל אחד מישראל כנפשו ממש, 
ואין צורך לחדש ולהמציא את האהבה הזאת רק צריך לעורר אותה ולבטא אותה על ידי 
מעשים, וכן על ידי מחשבה טובה על הזולת, ואותה אהבה וקשר עמוק שבנשמת כל יהודי 
מתעוררת על ידי אותה אהבה ואמירה טובה, פעמים שאותה אהבה מתכסית עם כיסוי של 
חשבון מסוים או טינה וכעס ח''ו, ופעמים פשוט עדיין לא הוציאו לאור עולם את האהבה 
הפנימית והתחברות בלב שלם – אבל תמיד האהבה נמצאת עמוק בפנימיות, וחסר רק 

מעשה להוציא אותה ולהציף אותה החוצה.
נמצינו למדים שעיקרה של מצוות אהבת חברים הוא דבר התלוי במעשה בלבד, בשונה 
משאר מצוות שהרבה צריך להתייגע לפנימיות המצווה או השבת ולמצוא עיצות להחדיר 
בקרבנו את קדושתם ועומק עניינם – עיקר מצוות ‘'ואהבת לרעך כמוך'' – הוא בעשייה 
פשוטה וטכנית, וכמבואר בלשונו הטהור של רביה''ק ה'אהבת שלום' זיע''א בפרשת 
קדושים )עה"פ לא תשנא את אחיך(: צריך להיות האחוה בהתגלות הדיבור גם כן, והיינו לומר 
לחבירו ‘'אחי''. ובהמשך דבריו: שלא תכסה את בחינת ‘אחיך' - היינו האחוה - בלבך, רק 
שתהא בהתגלות הדיבור גם כן. רואים אנו בדבריו הק' כי העבודה היא להוציא ולהביע 

את האהבה במעשים.
נתאר לעצמנו שהיינו רואים בספה''ק שמי שמזמר זמר מסוים בשב''ק – זוכה לכל 
ההארות של שב''ק ועי''ז משלים באמת חלקי העבודה של שבת – אין ספק כי לשוטה 
ייחשב מי שלא יזמר וישורר זמר זה – אין דבר יותר קל מאשר לעשות פעולה ומעשה 
בעולם העשייה וזה הרבה יותר פשוט מאשר לכוון כוונות ולהתעמק במעלת השבת כאשר 

מורים לנו רבותינו הק'.
אין ספק שלפעמים נצרך למדת האחדות הרבה מחשבה ותחבולות ועצות בפרט 
כאשר קרה והיה מעט ]או הרבה[ פירוד לבבות, שאז צריך להתאמץ ולהתייגע הרבה 
איך מסלקים את המכשולות והגבעות שרובצים על הלב ומכסים את האהבה הטבעית 
והפשוטה לכל ישראל, אולם ברוב המקרים מדובר במעשה ודיבור פשוט – לגשת לשני 

המשך בעמ' ג <<<

ֿפניהם איש אל אחיו
אחדות וחבורות

הר"ר עמרם קוסטינר הי"ו

ֿפני הדברים
דבר 'צוותא'



דא"ח מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
 שזכינו לשמוע במעמד 'צוותא' הקמת החבורות לצעירי האברכים

 יומא דהילולא של רבינו הקוה"ט בעל אהבת שלום זיעוכי"א | י"ז במר חשון תשפ"ג

אברכים חשובים ויקרים מאד, התאספנו כאן היום לחזק את ענין החבורות, 
כידוע דבר זה הוא תועלת גדולה בעבודת ה', תועלת ברוחניות ובגשמיות, 
ובפרט להולכים בדרך הבעש"ט הק' זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל - דרך 

החסידות זהו יסוד גדול ענין ההתאספות בחבורות, להתאסף יחד.

היום יומא דהילולא של זקה"ק בעל 'אהבת שלום' זכותו יגן עלינו ועל כל 
ישראל, ברצוני לקרוא כאן ד"ת מהספר 'אהבת שלום' )בפרשת קרח(, מובטחני 
שכל אחד יודע ד"ת זה, אולי אפילו הזכירו זאת מקודם, והיות שעכשיו הוא 

היא"צ נלמד יחד ד"ת זה.

בפסוק )במדבר יז, כג( 'והנה פרח מטה אהרן לבית לוי', ומפרש ה'אהבת שלום' 
הק' וזה לשונו: דהנה ידוע דהעיקר ושורש הכל לאיש המשכיל, הוא דיבוק 

חברים ואסיפתם והתקשרותם באמת 
לאמיתו זה לזה, והוא בחינת שלום. 
ומזה נצמח חסדים גדולים וישועות 
גדולות, הן בגוף והן בנפש. והוא על 
דרך  הוי מתלמידיו של אהרן אוהב 
שלום ורודף שלום )אבות פ"א מי"ב(, כי 
אהרן הוא שושבינא דמטרוניתא )זוהר 
ח"ג נג:(, מידת החסד ומידת הרחמים 

)שם ח"א רסו:(, ומידה זו תצמח ביותר 

מדיבוק חברים, בחינת שלום, בחינת 
'כלי', שהוא ראשי תיבות כהן לוי 
ישראל )זוהר ח"ג כט:(, ורומז לשלש 
בחינות חסד דין רחמים )תקו"ז קד.(, 
בחינת התכללות, בחינת שלום, ואז 
נעשה כלי מחזיק ברכה, על דרך לא 

מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום )עוקצין פ"ג מי"ב(. וזהו 
'והנה פרח מטה אהרן לבית לוי', פירוש אהרן הוא מידת החסד כנ"ל, ולוי הוא 
לשון דביקות ואחדות, מלשון 'ילוה אישי' )בראשית כט, לד(, ופירושו שמידת 
החסד תצמח ותפריח ביותר מדיבוק חברים ואחדותם והתקשרותם זה לזה 

באמת כנ"ל, עכ"ל.

חזינן מתוך דבריו הקדושים של ה'אהבת שלום' חשיבות ונחיצות ותועלת 
החבורות, ש"נצמח מזה חסדים גדולים וישועות גדולות, הן בגוף והן בנפש".

ובמקום אחר כתב האהבת שלום )בפרשת כי תשא ד"ה ויעמוד( שההתאספות 
ביחד בלב שלם יש לזה כח לטהר כמו מקוה, ומביא דברי הזוה"ק )עי' ח"ג מב.( 
אסיפתן זו טהרתן, שהיא מטהרת אותם ממש כמו מקוה, ומבאר דהנה 'מקוה' 
יש לה שני פירושים, א' מקוה הוא לשון אסיפה, על דרך הכתוב )בראשית א, ט( 
'יקוו המים', וגם כן מקוה הוא כפשוטו לשון מקוה טהרה שטובלין בו. ומרמז 
שאם ישראל מתאספים יחד באהבה ואחוה הרי זה מטהר כמו טבילת מקוה.

וכן כתב עוד )פרשת ויקהל ד"ה או יאמר ויקהל( ש'מקוה' הוא בגימטריא שם 

הקדוש קנ"א, שהוא גימטריא של שם אהי"ה במילוי ההי"ן )אל"ף ה"ה יו"ד ה"ה(, 
דכשאדם טובל במקוה מאיר ומופיע עליו השם הקדוש קנ"א, וכשישראל 
נאספין יחד באחדות הוא נחשב כטבילת מקוה, ואסיפתם זו טהרתם, ומאיר 
ומופיע השם הקדוש על ישראל בבחינת הארת טבילת המקוה. ובזה מפרש 
הפסוק )שמות לה, א( 'ויקהל משה את כל עדת בני ישראל', פירוש 'ויקהל' הוא 
בגימטריא קנ"א שם הקדוש הנ"ל, וגימטריא מקוה. גם פירושו של ויקהל היא 
אסיפה, כפירושו של מקוה. ופירושו, שעל ידי שמשה רבנו ע"ה אסף את כל 
ישראל באסיפה והתקשרות היה מאיר השם קנ"א על ישראל בבחינת הארת 

טבילת המקוה, והיה נחשב להם כטבילת מקוה.

רואים מזה גודל הכח שיש באסיפה והתחברות יחד שהוא כמקוה 
המטהרת. כל אחד צריך להיטהר, כל אחד יודע היכן הוא אוחז בעבודת ה', 
באיזה ענין הוא צריך להתחזק וזקוק 
לרחמי שמים, מאיזה מצב הוא צריך 
להתרומם ולהיכן הוא צריך להגיע, ועל 
כן אם מתאספים יחד הרי הוא כמו 
מקוה שזה מוציא את האדם מכל 
מיני מצבים שהוא שקוע בהם, כן 
התאספות ישראל יחד  בדיבוק חברים 
ובהתקשרות זה לזה מוציא אותם מן 

המיצר ומטהר ומרומם אותם.

הרה"ק מרוז'ין זכותו יגן עלינו 
אמר )עירין קדישין החדש, ד"ה האספו, 
הג'(, שלפני ביאת המשיח יתלה כל 

היהדות על חוט השערה, כהררים 
התלויים בשערה, והעצה היחידה לזה 
תהיה להתקבץ ולהתאסף באסיפות ולדבר יחד דברי חסידות, עובדות מצדיקים 
מעבודת ה' שלהם ומכל פעולותיהם, ובזה יהיה חיזוק גדול לאמונה באחרית 
הימים, וזה מרומז בפסוק )בראשית מט, א( האספו ואגידה לכם את אשר יקרא 
אתכם באחרית הימים, 'האספו' יחד 'ואגידה לכם' באגודות אגודות, מכיון 
'את אשר יקרא אתכם' מלשון קרירות, שה'בעל דבר' יקרר אתכם בדרכים 
ותחבולות שונות 'באחרית הימים', והעצה לזה היא 'האספו', ובזה יוכלו 

להתגבר ולעמוד כנגד ה'בעל דבר'.

במקור ברוך )פרשת שמות ד"ה הם ילכו( מביא ג"כ מהספרים הק' )הובא ברמתים 
צופים אות קכ"א בשם הרה"ק ר' דוד מלעלוב( לפרש מה שאמר פרעה )שמות ה, ז( 'לא 

תאספון לתת תבן', תאספון מלשון אסיפה, וזה אשר חרה מאד לפרעה אשר 
בני ישראל מתאספים יחד בשבת ובכל עת מצוא, כיון שידע שעל ידי זה הם 
מוסיפים דעת ותבונה, וזהו 'לא תאספון' שלא יתאספו, והוא משום 'לתת 

תבן' שזה מוסיף להם דעת, וזה מפריע מאד לה'בעל דבר'.

ידוע העובדא שאירע אצל הרה"ק ה'אהבת שלום', שפעם אחת ישבו 
החסידים יחדיו בבית מדרשו ועסקו בדברי תורה בחסידות ובשירות ותשבחות, 

ב



לפתע נכנס ה'אהבת שלום' לבית המדרש והרים קולו עליהם 'מה זה שאתם 
מבלים כאן זמנכם לריק באסיפת מרעים, לכו ללמוד או שתלכו לביתכם לישון', 
כך גער בהם ויצא מבית המדרש, החסידים תמהו מאד שהרי ידעו שדרך רבם 
שמעורר אותם תמיד להתאסף ולישב יחד, ועתה הוא גוער בהם שילכו, אבל 
כיון שרבם ציוה עליהם להפסיק ולילך, מוכרחים לציית ולילך משם, אולם 
בהגיעם אל הדלת לצאת השתוממו לראות שהדלת נעולה מבחוץ ואי אפשר 

לצאת, מה עשו החסידים, בלית ברירה חזרו לישב יחדיו כבראשונה.

למחרת הגיע ה'אהבת שלום' וסיפר להם דברים כהווייתן, וכה אמר להם, 
אמש בא אלי ה'בעל דבר' ואמר לי, שאם תמשיכו להתאסף יחד אזי הוא 
בעצמו יתעסק באופן מבהיל עם כל מי שיושב באסיפה זו. ומכיון שראיתי 
חומרת המצב עלה בדעתי עצה להפיס דעתו של ה'בעל דבר' וגערתי בכם שלא 
להמשיך ההתאספות, אולם מאידך ברצוני היה שתמשיכו להתאסף יחד ועל 
כן נעלתי את הדלת. והיה לי הנאה ממכם שהיה לכם את הדעת איך לנהוג 
למעשה והמשכתם לישב כבראשונה, היטבתם אשר עשיתם. מעובדא זו 

רואים אנו שהסיטרא אחרא לא הפריע לו שילכו 
ללמוד, שיעסקו בתורה, אבל לישב יחד באסיפת 

מרעים, דבר זה לא היה יכול לשאת.

את הענין של החבורות בכלל צריך לקחת 
במלוא הרצינות, צריך להשתדל לבוא ולהשתתף 
בכל פעם שמתאספים, וצריך לזה עקשנות, כמו 
בכל דבר שבקדושה שצריך עקשנות לקיימו 
כראוי, כל שכן בדבר זה שרואים איך שה'בעל 
דבר' נעמד נגדו בכל כוחו ביודעו התועלת שבזה, 
ק"ו שצריך לזה עקשנות, הוא יביא לאדם הרבה 
תירוצים והרבה סיבות למה אינו יכול לבוא, היום 

אני נמצא במקום פלוני ופעם אחרת טרוד בענין פלוני, תמיד הוא ינסה להפריע 
לזה, וצריך עקשנות גדולה, אבל כשיודעים שזה מגיע מהיצה"ר יותר נקל 

להתגבר על המכשולות.

וכשיושבים ומתאספים יחד צריך להיות באחדות ובלי שום פירוד לבבות 
ח"ו, אף שלפעמים ישנם דעות שונות, זה אומר בכה וזה אומר בכה, מותר ואף 
צריך לשמוע כל דעה, אך בלי פירוד לבבות ח"ו, רק שהכל יהיה באהבה ואחדות.

מובא בכל הספה"ק שבכדי להיות באחדות מוכרח להיות בענוה ושפלות, 
להחזיק עצמו בדרגה פחותה, כי הבעל גאוה אינו יכול להתחבר עם זולתו, הוא 
אינו יכול להיות באחדות, שהרי הוא חושב לעצמו, אני גדול וחשוב, ואם יאמר 
אחר איזה דעה יחשוב בלבו, מי הוא זה שיאמר לי מה תעשה ומה תפעל, 
הרי אני אני הוא, ומבין אני יותר טוב ממנו, אני בר דעת וגם תלמיד חכם גדול 
ממנו, אדם כזה אינו יכול להתחבר עם חבירו. אבל מי שמתנהג בענוה הוא 
סובל לשמוע גם את דעת השני, ויכול הוא להיות באחדות ולהתחבר עם השני 

כאיש אחד בלב אחד.

במאור ושמש כתב )פרשת כי תצא ד"ה כי יקרא(, דהנה ראינו בדורות שלפנינו, 
טרם נתפשט בעולם נוגה אור דרך הבעל שם טוב הקדוש אשר מראש חודש 
אלול ואילך כל איש אשר נגע יראת ה' בלבבו 
וחרד מאימת הימים הנוראים  ירא  והיה 
הממשמשים ובאים, היו נסגרים חדר בחדר 
להתבודד בלי חברת האדם בבתי כנסיות או 
בביתם, ומהם אשר התענו תעניתים ועשו 
סיגופים ופרישות מבני אדם, אמנם הגם 
כי רחמנא לבא בעי וכל מעשה אשר יהיה 
כוונת עושהו בלתי לה' לבדו הוא טוב לפני 
אלהים, אולם לא זו הדרך העיקרי בעבודת 
ה' יתברך, רק העיקר והיתד שהכל תלוי בו 
ותוכן דרכי התשובה הנכונה המצא תמצא על 
ידי אהבת חברים ודיבוק חברים והתקרבות 
לצדיקי הדור, שעל ידי זה יבוא לתכלית ההכנעה כי יראה עבודת חבריו וגודל 
תבערת יקוד לבבם והתלהבותם לעבודת הבורא ברוך הוא ועל ידי זה ילמד 
לעשות גם הוא כמותם, ויכיר עוותתו וישוב בתשובה שלימה. והגם כי ידמה 

זמנים  לפעמים  יש  אחד  "לכל 
קשים, נסיונות קשים, פעמים יש 
כאלו שהם בעצבות, קשיים שונים 
הנגרמים מן העולם הזה, החבורות 
הם עצה נפלאה לזה, זה חיזוק גדול 
מאד, החבורה מביאה שמחה לאדם, 

ונותנת הרבה כוחות לאדם"

ולומר ‘'שלום עליכם'' או ‘'גוט מארגן'' לבבי ולהתעניין בשלומו ובמעשיו של 
הזולת, ובמעשה פשוט זה כבר זכינו לאהבת חברים שהיא יסוד היסודות 
בעבודת ה', כמו שמאריכים בספרים הק' ובפרט בספה"ק 'אהבת שלום' שהוא 
מלא וגדוש בחשיבות מידה זו ובהשפעות העצומות שנשפע לישראל כאשר 
ישנה אהבה אמיתית ביניהם, ובוודאי שגם במצות אהבת ישראל ישנה עומק 
לפנים מעומק, והרבה מדרגות זה למעלה מזה, אולם פשטות המצווה והעומק 
האמיתי הוא – שהאהבה קיימת בעצם, אולם צריך לעורר אותה ולהוציאה 
מהכח אל הפועל, וכאשר אנו מסירים את הכיסויים שמאפילים על האהבה 
– אנו חוזרים לאהבה האמיתית שאין למעלה ממנה, כיון שזו אהבה אמיתית 

ושורשית מעצם נשמות ישראל, 
וכאשר מדברים מאהבת ישראל בוודאי ש'הקרוב קרוב קודם', ויש לכל 
אחד לראות האם בחבורה שלו ]או בשיעור שלו וכדו'[ יש אחד שלא מספיק 
בידידות איתו ואין מספיק אהבה וקשר ביניהם – אין לך דבר יותר קל מלומר לו 
א גוט ווארט בידידות ולחפש את המכנה המשותף ואת הנושאים המעניינים 
אותו, וכאשר הלבבות פתוחים ובני החבורה מקושרים יחד באהבה וידידות 

אמיתית אזי הדרך קצרה מאוד להתעלות יחד כל בני החבורה.

>>> המשך מעמ' א

ג

בנפשו אשר בעת התבודדותו יעורר לבבו יותר לשוב בתשובה ולהדבק בה' 
מאשר יהיה בחברת אוהבים וחבירים מקשיבים, כי על ידי חברת בני אדם 
יפרד מדביקותו, עם כל זה כשינהג באסיפה באהבת חברים יוכל להמשיך 
הארה לאורך ימים על ידי מה שמקרבם לעבודת הבורא, ואילו בהתבודדות 

אינו פועל כי אם לשעתו. עכ"ד.

הענין של החבורות, מלבד התועלת הגדולה בעצם ההתאספות בחבורות, 
אני מרגיש שע"י החבורות יהיה לי יותר התקשרות עמכם ויתחזק הקשר 

עמכם ע"י החבורות.

לכל אחד יש לפעמים זמנים קשים, נסיונות קשים, פעמים יש כאלו שהם 
בעצבות, קשיים שונים הנגרמים מן העולם הזה, החבורות הם עצה נפלאה 
לזה, זה חיזוק גדול מאד, החבורה מביאה שמחה לאדם, ונותנת הרבה כוחות 
לאדם, וכן זאת הזדמנות להשיח את אשר בלבבו עם חבירו לקיים 'דאגה בלב 

איש ישיחנה' )משלי יב, כה(, וזה מיקל על האדם ברוחניות ובגשמיות.

ברצוני להודות לכל אלו שעמלו לארגן כינוס זה, יתברכו כולם בכל הברכות, 
השי"ת יעזור שזכות בעל ההילולא יגן עלינו ויעמוד לנו שנוושע כל אחד בכל 
הענינים, שפע ברכה והצלחה וכל ההשפעות טובות, ונזכה לביאת גואל צדק 

במהרה בימינו אמן. 



שבת קודש בצילא דמלכא
בצל מרן רביה"ק בעל "אהבת שלום" זי"ע מקאסוב

מחד בשבתא לשבתא
יום השבת שהוא נזר הבריאה, תפס מקום נכבד בחיי מרן רביה"ק בעל 
"אהבת שלום" זי"ע. דבר זה משתקף גם בספרו הק', אשר כידוע אין שלשה 

דפים שלא מוזכר בהם תיבת 'שבת'... 
רבינו זי"ע היה מתחיל את עבודת קדשו כבר ביום ראשון בשבוע, והיה 
מזהיר את בני ביתו וחסידיו המקורבים, שיזהרו לא לחטוא במשך ימות השבוע, 
כי האיך יהיה להם פנים ביום שבת קודש... זה לשונו הטהור של רבינו זי"ע 
)פר' משפטים ד"ה שש( – "חז"ל אמרו )ביצה טז.( מחד בשבתא לשבתא, פירוש, 

שראוי לאדם לצייר בחד בשבתא כאילו היום הוא ערב שבת ממש, והזריזות 
העצומה שנוהג בהכנתו בערב שבת, צריך לנהוג תיכף מחד בשבתא, כי כל ששת 
ימי המעשה צריכים להיות כיומא אריכתא, והיום הוא ערב שבת, וצריך לירא 
ולפחד פן ח"ו יגיע שבת קודש והוא אינו מוכן ועומד לקבל הארתה", עכל"ק. 
בדרך כלל היה רבינו זי"ע מלחין שיר חדש בכל שבוע לכבוד שב"ק, ופעם 
אחת אירע שביום רביעי התהלך רבינו זי"ע כולו אחוז דאגה, באמרו לעצמו, "כבר 
יום רביעי ומה אעשה שאין לי עדיין על שבת קודש"... וכך חזר על הדברים 

מספר פעמים. כששמע זאת יהודי 
עתיר נכסים ובעל אמצעים כספיים, 
חשב ברוב תמימותו שכוונת רבינו 
זי"ע היא על דברים גשמיים, שכנראה 
אין לו עדיין כסף לקנות צרכי שבת, 
ולכן ניגש אל רבינו ושאל אותו, לכמה 
כסף יזדקק עבור צרכי השבת. אך 
רבינו הפטיר לעברו בבדיחות הדעת, 
"וכי כסף זקוק לי? הרי אני צריך לחבר 

שיר חדש עבור שבת קודש"...  

קבלת שבת
תפילה זו היתה אצל רבינו זי"ע עילאית ביותר, וגדולי עולם הפליאו אותה. 
פעם אחת שבת הרה"ק רבי אורי מסטרעליסק זי"ע במחיצת גיסו רבינו זי"ע 
]שהיה חתן מרן הרה"ק רבי יעקב קאפיל חסיד זי"ע[, ואח"כ התבטא בפני 
תלמידו הרה"ק רבי יהודה צבי מסטרעטין זי"ע – באמרו, "גיסי הקדוש התפלל 
בליל שבת קודש תפילת קבלת שבת, והיה זה ממש כמו תפילת כל נדרי"... 
כמו"כ היה הרה"ק מסטרעליסק אומר לחסידיו, "אם אמנם גדול כוחי בעולמות 
העליונים ביום השבת בעת אמירת קדושת כתר, בכל זאת יגדל כח גיסי הרב 
מקאסוב יותר בליל שבת קודש, ובפרט בעת אמירתו שבעה הקולות, אשר 

הוא ממש בוקע רקיעים"...
הרה"ק רבי צבי הירש זי"ע בן החוזה הק' מלובלין זי"ע, שבת פעם בקאסוב 
אצל רבינו זי"ע, ובחזרתו לביתו סיפר לאביו החוזה הק', שכל העבודות שראה 
אצל רבינו הוא כבר ראה גם אצל החוזה הק', אבל את מסירות נפשו של רבינו 
בעת אמירת הקולות בליל שב"ק, לא ראה גם אצל אביו, כי הרי רבינו היה 
מתפלל בתוך מחיצה שהפסיקה בינו לבין הקהל, ובעת שאמר את שבעת 
הקולות בהתלהבות יוצאת דופן, עלה על הספסל והביט לתוך המחיצה, וראה 

את רבינו שוכב על הארץ בפישוט ידים ורגלים...

'באטע'
מהמנהגים המיוחדים שהנהיג רבינו ומפעולותיו להפצת דבר ד' בציבור, 
ידוע שבין הדברים ישנם את חשיבות ההתאספות יחדיו באסיפת מרעים 
בליל שב"ק ולזמר זמירות ותשבחות לא-ל חי. התכנסות זו היתה מכונה בשם 

'באטע', על שם המקל שבו היה השמש דופק במקלו בדלתות ומודיע היכן 
תהיה ההתכנסות בליל שבת. המקום נקבע לפי החלטת המארגנים, כשהכינוס 
היה נערך לעיתים בביתו של 'בעל שמחה' או בבית פרטי. בעיתות כאלו היו 
המתכנסים מזמרים זמירות שב"ק, ואוכלים יחד פירות ומגדנות, ומשמיעים 

דברי תורה מצדיקי הדורות.
דבר נאה היה מספר הרה"ק בעל "אמרי חיים" זצוק"ל )שרפי קודש עמ' 
קפב( שהניגון "גוט שבת" המושר בליל שב"ק אחרי התפילה ובסיום עריכת 

השוה"ט, מקורו מחסידי קמאי בקאסוב. החסידים הוותיקים והאדוקים, היו 
נוהגים ללכת לקבץ עוגות וכבדים וחתיכת דג מלוח לאסיפת מרעים בליל 
שב"ק, והרי בחינם לא נתנו להם... לפיכך היו מזמרים את הניגון "גוט שבת"... 
ידוע המעשה שסיפר כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א במעמד ייסוד החבורות 
ביומא דהילולא דרבינו השתא שהיה עם חסידי קאסוב שישבו פעם בליל 
שב"ק בביהמ"ד להתוועדות מרעים, ולפתע נכנס רבינו זי"ע לביהמ"ד, וגער 
בהם על שהם מבלים עיתותם בלילה, ואמר להם – 'או שהנכם יושבים ולומדים 
או שאתם הולכים לישון, אבל מה זה להתעכב כאן באסיפת מרעים וסיפורי 
צדיקים'. כאשר שמעו המתכנסים 
את דבריו תמהו מאד, כי הרי ידעו עד 
כה שהתאספות מרעים היא מדברים 
ברומו של עולם, ומה נשתנה היום. 
ופנו לצאת, אך מה מאוד השתוממו 
לראות, שהדלת נעולה מבחוץ ואין 
שום עצה לצאת, וע"כ בלית ברירה 
חזרו לשבת בצוותא ולזמר שירות 
ותשבחות. בבוקר בהפגשם עם רבינו 
אמר להם: "דעו לכם כי בעת אשר 
ישבתם באסיפת מרעים, בא אלי 
ה"בעל דבר" ואמר לי, שעל כל עבודתכם ותפילתכם הוא יכול עוד להסכים 
אבל על ענין ההתאספות מרעים – בשום אופן לא יסכים וירעיש עולמות על 
זה, ואם לא אלך להפריע לכם אזי הוא בעצמו ילך להפריע לכם, והוסיף עוד 
שאם לא אלך להשבית את אסיפתכם, אזי יניח את כל העולם ויתעסק בי, 

ולשם כך נעלתי את הדלת, אבל אתם תמשיכו בדרך זו גם להבא"...

יום השבת
התפילות ביום השבת במחיצת רבינו היו בהתלהבות גדולה ועצומה, כיד ה' 
הטובה עליהם של חסידי קאסוב. סיפר הרה"ח ר' אברהם יוסף מבורשא זצ"ל, 
כי כאשר שבת בפעם הראשונה בקאסוב בצילו של רבינו, לא היה רגיל עדיין 
לתפילה עילאית כזו בבחינת 'כל עצמותי תאמרנה', ובשבת בבוקר כשרבינו 
עבר לפני התיבה והתחיל תפילת "הודו לה' כי טוב", פתחו החסידים את פיהם 
בקולות אדירים, עד שמרוב הרעש לא היה מסוגל להצטמצם בתפילתו, 
ובלית ברירה נאלץ לחכות עד שהגיעו לתפילת שמונה עשרה, שאז נעמד 

להתפלל ביחידות...
לאחד שנכנס פעם אצל רבינו לבקש עצה וסגולה נגד השכחה, אמר לו 
רבינו, שיתפלל בצפרא דשבתא מתפילת 'נשמת' ועד אחרי 'ישתבח' בכוונה 
רבה. בנו מרן רביה"ק בעל "תורת חיים" זי"ע אמר על כך, כי זה מרומז בראשי 
תיבות – ש'כן ח'ובת כ'ל ה'יצורים', ראשי תיבות שכחה, והסגולה היא מה 
שכתוב אחרי זה, "לפניך ה' אלקינו", שנהיה תמיד עומדים לפני השי"ת, ואין 

שכחה לפני כסא כבודך.   
מקורות: מעשה אבות, אבן שתיה, כתר מלכות.

"שורש ויסוד הכל הוא התקשרות צדיקים והתקשרות אהבת 
חברים בבחי' אמת, וע"י התקשרות הצדיקים וההתקשרות 
 ואהבת חברים באמת לאמיתו שהוא קשר של קיימא, 
עי"ז יכול להבריח מעל עצמו כל התאוות עד קצה אחרון."
)אהבת שלום בפרשתן(

ֿפני השכינה
תיאור ממחיצת קדשם של רבותינו הק' צדיקי עליון אנפי שכינתא

הר"ר יוסף מאיר האס הי"ו

ד


