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יביאו אשר את  והכינו

"החוזההצדיק  בש  נתפרס שאח"כ ,מלובלי יצחק יעקב ר '
הגדול המגיד בצל מסתופ נעוריו בימי היה  ,"מלובלי
ביו זה היה למזריטש הראשונה בפע כשבא  ממזריטש .
וראה , המבשלי לחדר  תיכ ונכנס קודש, שבת ערב

רי"י:  לה אמר  שבת. סעודת בהכנת שמתעסקי

 אני בשבת, אוכל שאני הדגי שאת תמיד , נוהג  אני הנה
כ ועל ועש "ק,  ביו  בתיקונ קצת להתעסק בעצמי טורח

מנהגי.  לקיי עתה   ג רוצה  אני

לו.עמד  והל בעצמו, אותה מלח דג , חתיכת ונטל

 והתלמידיכ ראו מעמד, באותה שהיו הגדול, המגיד  של
תמהו:

אליו תגיע  זה דג  חתיכת שדוקא הזה, להאבר לו, מני וכי
החתיכות כל שאר בי תתערב החתיכה  הלא הסעודה ? בשעת
כל בי המשמשי ע"י והמתחלקות המתבשלות, הרבות

!?להשלח המסובי

החדש .לעגו  האבר של המוזר  המעשה על התלמידי

שנתפרסוהיה  זה זלמניו, ר' הרב  ג התלמידי בי  ש
וקשר חוט , לקח ה "תניא". בעל ,הזק אדמו"ר  בש אח"כ
בה , ייעשה  מה ידע  למע ,לסימ זה  בחוט  דג חתיכת אותה
ראה לא ,כמוב יצחק, יעקב  ר' הסעודה. בשעת  זו, בחתיכה 

.הסימ על ידע ולא 

הדגבשעת  חתיכת את והנה זלמניו, ר' ראה  הסעודה 
סמו היושב  אחר , לאיש  המשמש  הושיט  בחוט  המסומנת
הדג חתיכת את לקחת האיש  אותו כשרצה ."אבר" לאותו
יכול ולא  קדחת, של רעדה   פתאו אחזתו לאכלה , בידו
יעקב שר'  מקו לאותו אחר, לצד מנתו את וסילק לאכול,
ר' של למקומה  בדיוק הקערה הגיעה וכ , ש ישב  יצחק

ואכל. המנה  את רי"י לקח יצחק. יעקב

גדול.אז   אד הוא זה  שאבר הרב, הבי

אחת בשעה עולמו  קונה יש

בימותהרי"מ פע נסע  ," "הרי "חידושי בעל ז "ל, מגור 
פעמי וכמה  מקולקלות, היו  הדרכי מקוצק. להרבי החור
יותר רב זמ הנסיעה  נמשכה  כ ועל המרכבה , אופני נשברו

רחוקי היו עדיי בבוקר  שבת ערב  שביו עד הרגיל, מכפי
הורגל לא כי מזה, הרבה  נצטער הרי "מ מקוצק. פרסאות  כמה
ולשבות לרדת בדעתו עלה וכבר  שבת, בערב  בדר לנסוע 
עמו יחד שנסעו החסידי  וג ,הדר א על כפר באיזה
את הרי"מ שאל לעשות. מה ידעו ולא  זה , על  כול נצטערו
איזו לקוצק לבוא באפשרותו יש הפחות לכל  א העגלה בעל
ללבו מאד נוגע הדבר  כי לו ואמר  שבת, קבלת  קוד שעות
יהנה בזה  להתאמ יוכל  וא בקוצק, קודש בשבת שיהיה
כמה עד כשמעו פשוט , איש שהיה  העגלה , בעל מאד. אותו
למלא ביכלתו אשר  כל שיעשה אמר להרי"מ, נוגע הדבר
במהירות ונסע  מתניו, בעוז העגלה  בעל חגר הרי"מ. חפ
ארצה  מהסוסי אחד נפל הדר לחצי כשהגיעו אפשר  ככל
נצטערו והחסידי הרי"מ זאת כשראו ומת. היגיעה מרוב 
מאוד הפציר  העגלה  בעל אבל , בדר לשבות והחליטו מאוד,
להנות שיוכל הו מכל לו יקר  כי ואמר  הלאה, שיסעו בהרי"מ
שמע מועד. בעוד לקוצק שיבואו בעיניו, וברור  הרבי, את
היו בעוד באמת לקוצק ובאו  הלאה, ונסעו לדבריו הרי"מ 
העגלה . בעל של השני הסוס  ג מת שבת בליל אבל גדול,
שלא העגלה לבעל להודיע שלח הרי"מ זאת כששמע  תיכ
החסידי ישתדלו שבת אחר מיד אי"ה  כי מאומה , ידאג
הצער אבל . טובי סוסי שני לקנות כס לו ויתנו בעדו,
ש ומת שנחלה עד העגלה, בעל של ללבו מאוד נגע

בקוצק.

מעלהאמר  של די לבית העגלה  בעל כשבא כי ז "ל, הרי"מ
כי  מקטרגיו, רבו הזה , בעול מעשיו על וחשבו די לתת

, טובי  ממעשי וריק פשוט   אד מליהיה אחד מלא אבל 
איבד קודש  שבת שמירת מחמת כי בזכותו, להפו הרבה טוב 

נפשי, את ג כ ואחרי רכושו, אחריאת לזכות מאוד ויגע 
,הדי פסק ויצא קודש . שבת על חפצ למחו לבוא שיוכלו
העבירות בעד עונש מכל פטור  יהיה  קודש שבת שבזכות
באשר אפשר , אי כ ג רוחני עד ג לו לתת אבל שעשה,
בעול שיהיה פסקו ולכ , טובי מעשי מכל ריק הוא
ארבעה לו ויהיו הזה, בעול חי שהוא לו שידמה ,הדמיו
רחבה דר על תמיד ויסע יפה, לעגלה  רתומי  דוהרי סוסי
שבכל ביותר הגדול לעונג  לו יהיה  וזה מכשול, בלי וטובה 

. רוחניי  תענוגי מיני

הגמרא מאמר  לי נתיישב  הרי"מ עוד אמר  ועכשיו

 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה
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י"זי "ח ) זרה  עולמו(עבודה  קונה יש  ואמר: רבי "בכה :
אדרבה רבי, בכה למה  : שואלי  והמפרשי אחת". בשעה
הבא.  עול לקנות אפשר  אחת שבשעה  על לשמוח היה   צרי
ריק  שלנו, העגלה  בעל כמו שהוא איש , על בכה  רבי אבל
ידה על שזכה  גדולה , מצוה  איזו ועשה  , טובי  ממעשי
אלא לו לתת אפשר  אי והרגשתו מושגיו לפי א הבא ,  לעול
והוא שעה", "חיי בגדר  רק שהוא הזה,  עול מתענוגי תענוג

אפשר שלו עולמו לומר : רוצה אחת", בשעה עולמו "קונה 
ב זה כגו ועל הזה :  עול של שעה" ב"חיי רק רבי.להיות כה 

 וסיי:הלשו בזה הרי"מ

עי שנפקחה ופעלנו טובה, כפויי נשארנו לא  מצדנו אנחנו
לו, נית הבל של תענוג  ושרק מת, שהוא להרגיש שכלו

.התחתו עד בג  מקו כ אחרי והשיג 
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