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בעניני קדושת השבת

בענין טהרת המקוה 

חלק ג

 האדמו"ר מהאלמין  אור הזוהר 238 * אב תשע"ג
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

קודש לכ והיה השביעי וביו
חצות אחר  עש "ק נוסע  היה לא  מבארדיטשוב  הצה"ק

הואהצדיק ,בדר פע נסע  זצ"ל מברדיטשוב יצחק לוי ר'
ומכיו קטנה, לעיירה  באו הששי  ביו ומשמשו. שלו והגבאי
לשו חצות אחר  הששי  ביו לנסוע לבלי הצדיק היה  שנוהג 

עיירה . באותה לשבות נשאר , מקו

ונזדמש היו עיירה, לאותה  הצדיק של ביאתו  שקוד
והיו . לצדיקי שהתחפשו , רמאי רצופות אחדות  פעמי
כדר העי למראית  ונוהגי , ומשמשיה  גבאיה  ע  באי
בה שהרגישו עד  הבריות, את ומרמי ,אמיתיי  צדיקי
, לש יצחק לוי ר' כשבא  ולפיכ . ונוכלי  רמאי אלא   שאינ
. הרמאי כאחד  אלא אינו זה  ג שבוודאי העיירה, בני אמרו
הרב את מכיר שהוא שאמר  איש איזה  נמצא המבוכה, ולמרבה
החליטו הבא. זה  של ותואר בדמות כלל ואיננו מברדיטשוב,
התורה , קריאת בשעת בשבת, שלמחר , העיירה בני
וילקוהו , גדולי בזיונות לו יעשו  לתורה , לעלות כשיקראוהו

מלקות.

העיירההגבאי  בני לב שאי הרגישו הצדיק של ש  והמשמ
הפצירו כ ועל ,עליה מזימות  חורשי  ה וכי , עמה  של
להגיע יספיקו שעוד , סמו אחר  למקו  מש לנסוע בהצדיק
שמימיו ואמר . לה שמוע אבה  לא הצדיק אבל  לשבת. שמה 

יסע . לא היו  וג הששי,  ביו נסע לא

בציבור .לפנות שבת לקבל הכנסת  לבית הצדיק בא ערב 
של ותנועות והתפעלות בקולות כדרכו, הצדיק, התפלל
שכבר והקהל, תמיד. נוהג שהיה  כדר והתלהבות, התעוררות
יכול זה  כמה  ותמה: עומד רמאי , אלא שאינו אצלו, הוחלט 

עושה! שהוא המשונות בהעוויות הבריות עיני את לסמא

הכנסת,ונכרי בית  יד על העיירה , דר שעה  באותה  עבר  אחד
קולות הנכרי מששמע  .מש פרסאות כמה  הרחוק אחד לכפר

אחד: ליהודי שאל הכנסת, מבית יוצאי  משוני

? שומעי שאנו הללו הקולות מה

היהודי:השיב  לו

 וצועק מברדיטשוב, הרב שהוא ואומר אלינו. אורח איזה  בא
בתפילה .  כ

שאלתהנכרי אחרי המזיגה. בית  לתו ונכנס להכפר, בא

שמע חדשות איזו שאלו והחוכר , בדברי נכנסו  כנהוג , ,השלו
הנכרי: לו אמר .בדר

בית יד על משונות צעקות ושמעתי העיירה , דר עברתי
אורח, רב איזה  שבא לי אמרו הדבר, לפשר ושאלתי הכנסת,

. כ ומתפלל

לו החוכר :אמר 

? תדע אולי הרב, הוא ומי

מברדיטשוב שהרב  לי, שאמרו  הנכרי השיב   כמדומה,
הוא.

שולחנוומלמד ועל בביתו שהחזיקו החוכר, בבית היה אחד
והוא הנכרי, דברי את  המלמד כששמע תורה. בניו את שילמד
מהמאורע , מאוד נתרגש  מברדיטשוב, הרב  את הכיר  המלמד,

נצטער :  וג נתרגש הסמוכה . בעיירה  נמצא שהצדיק

?פניו אקבל לא ואני לגבולנו, בא צדיק אפשר 

ומיד,ולא תיכ ברגל, ללכת שהחליט  עד  דעתו נתקררה 
הצדיק. פני לחזות להעיירה,

ומ וכ חלפהעשה. מחשבה  . פתאו עמד ,בדר קצת שהל
במוחו:

כמה העיירה עד מכא ! היו שבת הלא עושה ? אני מה 
שבת?! ואחלל  אל ואני יש , שבת תחומי

 שהחליט :וכ עד בדעתו, ושקל והרהר , המלמד, עמד

.פניו לקבל מוכרחני כא שהצדיק  מכיו מה ! יהי

 שוב :הל ועמד ,אר כברת עוד

לחלל מותר  כלו בידי! בעבירה" הבאה  "מצוה  הרי סו סו
רב ? פני הקבלת מצות בשביל שבת

והכריע :עמד ושקל, וחשב והרהר ,

!ללכת

הולושוב  הלילה  כל היה  וכ ועמד. הל ועמד, קצת הל
עומדות רגליו נמצאו הבוקר  שכאור עד ,והול וחוזר ומתחרט 
בבית עומד הקהל היה  כבר להעיירה  כשהגיע להעיירה. סמו
והצדיק  בתורה, קראו הכנסת לבית וכשנכנס בתפילה, הכנסת
עצמ את הכינו כבר העיירה בני הבמה. על עלה  עצה  זה 
שהיה והמלמד, הדלת, נפתחה  והנה  "הרמאי", את "לכבד"
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הכנסת, לבית התפר ,שמי וירא אוריי כבר  בהעיירה ידוע
וצעק  בבהלה , אליו, ר הבמה, על עומד הצדיק את וכשראה

ביללה :
!השבת את חיללתי רבי! אוי, רבי,

הצדיק:אמר  לו
פיקוח  משו לכא  בביאת יש  כי השבת , את חיללת לא

בסכנה . שרוי הייתי באת שאלמלא נפש,
מברדיטשוב ,ואז הרב  באמת הוא  שאמנ העיר , בני ראו

שחשדוהו. על ומחילה סליחה  ממנו ובקשו 

לאור גדול בזיו ע"י זכה זי "ע מקאמארנא הצה"ק
השבת

מורי כתב לי סיפר בזה "ל: זצ"ל מקאמארנא רבינו מר הרה"ק
פי' צבי עטרת בעל הרה "ק [והוא צבי רבינו הקדוש דודי ורבי
דעת וחלישות ,ויסורי ביטול לו יש  עש "ק שבכל הזוה "ק] על
בעיר בעש"ק היה  אחת  ופע שבת. לאור ליזכות כדי מאוד
לנוס  והוצר למאוד. עד גדול בבזיו מש אותו והבריחו  בראד
והוצר שבת בגדי בלא  לש ללילה  קרוב ובא פודקאמי לעיר 
אמר קודש ובשבת . הבגדי  ע באו ואח"כ שבת, לקבל
בי  ונדלקו תפלתי את לי האיר  לי היה  בזיו כ כל רבש"ע
ולא מימי כזה אור טעמתי שלא הרעיו יכילהו לא אברי רמ"ח
ידי  על אלא   אד יזכה  לא זה ולכל השביעי. אל עד  אטעו
ע האר "י  מר פי על הרח"ו כתבי ע הקדוש זוהר לימוד
[היכל עיי"ש וכו' טוב  הריב"ש אש להבת ישראל אור  הקדמות

ואתח פ' ].(דכ"ג )הברכה

השבת ששלח מאגרת  נורא  סיפור
ז"ל עזרא "אב אברה ראב"ע)להרב (הנקרא

מראות עינינו תחשכנה  אשר  ומחפיר מבהיל  באופן מתחלל  קודש והשבת  היות א"ה.
לזאת בפרהסיא. ש "ק  ומחללי מהרסי נגד נפש  במסירת  ומפגינים פנים, בושת  בלי 
ועוד עזרא, אבן להרב שנשלח  השבת" מ"אגרת נורא המעשה  עתה להדפיס אמרתי
ר"ל ביסורים שנענשו  ש "ק , למחללי מכבר  שקרא מה  ונפלאים נוראים סיפורים איזה 

השמים. מן כפולה  ושכרם זה, ידי על  וישיבו  לב ויתנו יתעוררו אולי ובבא, בזה 

***
הלילה בחצי עשרה  ותשע מאות ותשע   אלפי ארבעת בשנת
הספרדי   אברה ואני טבת, לחדש  עשרה  בארבעה  שבת ליל
קצה הנקרא  האי מערי אחת בעיר הייתי  עזרא  אב הנקרא 
הייתי  ואני נושבת, ארנו מגבולות שביעי גבול שהיא הארנו
כמראה לנגדי עומד והנה  בחלו ואראה עלי ערבה ושינתי יש
האגרת זאת קח אלי ויאמר  ויע חתומה , אגרת ובידו  גבר
אשר  הש ואבר לה' ואשתחוה ואקוד השבת אלי ששלחה

ואקראנ  מור  נוטפו וידי ידי בשתי ואתפשנו הכבוד זה  הכבדני
בקרבי  לבי  ח  הטורי בקראי א למתוק, כדבש בפי ותהיה 
חטאתי  ומה פשעי מה  לנגדי העומד ואשאל  נפשי, יצאה  וכמעט 
ולמדתי  בראני אשר  והנורא הנכבד הש את שידעתי מיוו כי
יוצא הייתי בואה ובטר השבת, את אהבתי  לעול מצותיו
בשמחה אותה  משלחה הייתי בצאתה   ג לבי, בכל לקראתה 

אלי. שלחה  ומדוע  נאמ כמוני עבדיה  בכל  ומי ,ובשירי
היא: וזאת האגרת זאת

יקרים. דת עטרת שבת  אני 
אות. אני  בניו ובין השם ובין

אלהים. כלם מעשיו ובהכל
מן. אז  ירד ולא 

האדמה. על  לחיים  עונג אני
נקיבות. גם  זכרים חדות אני 

אבלים. בי יתאבלו  ולא 
ואמה. עבד  ימצאו השקט

איש. ביד הם בהמות כל ינוחן
יקדש. הוא  ביינו משכיל  וכל

תבונה. שערי ימצאו יום בכל
דרך. מעשות מכובד

הדברים. בעשרת רביעית
ודורים. דורות לכל עולם ברית

ספרים. כל  בראשית כתוב וכן
להורים. מופת אהיה למען
קברים. שוכני לעם ומרגוע 

נערים. עם זקנים בו וששים
ישרים. מות על יספדו לא  ובי 

בשערים. הם אשר והגרים
ושירים. וחורים בסוסים

כנזירים. חשובים  יבדיל וגם
שערים. מאה נפתחו ביומי

דבר. ודבר חפץ מצוא  ונכון
אשם. מכל  ושמרתיך

בך. נמצא  שגגה בזקניתיך
שביעי . יום לחלל כתוב ושם
האמונה. דרך איגרת  לחבר

נעורים. מימי מאוד שמרתני  למען
הספרים. אליך הובאו אשר

נדרים. תדור  ולא תחשה ואיך
העבדים. כל  אל ותשלחם 

ויעתלמיד הביאו אשר לה הוגד הוגד השבת ציר  אלי ויאמר 
את לחלל כתוב   וש התורה  פרושי  ספרי אתמול בית אל
התורה במלחמות  להלח השבת כבוד בעבור ותאזור השבת,

איש . פני תשא ולא השבת אויבי ע

ידי ואיק וארח מאוד, מאוד נבלהל ונפשי עלי רוחי  ותתפע
פירוש  ש כתיב  והנה הלבנה  אור  אל חוצה  הספרי ואוציא
עלה שני  יו בוקר היה  כאשר  אומר  והוא  בוקר , ויהי ערב  ויהי
בגדי, קרעתי וכמעט  , היו אחר   הול הלילה  כי  של א '  יו
ולא אחת שבת לחלל טוב  אמרתי כי הפירוש זה  קרעתי  וג
נהיה  ג הרע, הפי' זה  יראו א הרבה  שבתות ישראל יחללו
ואדור שבת כבוד בעבור ואתאפק , הגוי בעיני וקלס לעג  כולנו 
שאכתוב עד הקדוש  יו צאת אחר  לעיני שנת את א נדר

ל התורה   יו ראשית את לבאר ארוכה  מכשולאגרת הרי
עמה  הצדיקי  ג הפרושי ישראל כל כי ומוקש, פח ולהסיר 
יו בכל השי"ת מעשה בראשית פרשת נכתבה לא כי  יודעי
כאשר השבת ישמרו  אי התורה שומרי שידעו בעבור רק

בראשית. ימי לספור הש"י שבת

לספורוהנה  לנו היה השביעי  יו בוקר  עד הששי סו יהיה   א
במזרח ישראל כל מתעתע הפירוש זה הנה  הבא , הלילה 
זה בפי' והמאמי , החיי  ג הרחוקי  ג הקרובי  ג ובמערב 
תדבק  גדול בקול אותו והקורא ממנו, השבת נקמת  ינקו הש "י
יבש ידיו התורה  בפירושי אותו הכותב הסופר   ג לחכו, לשונו

אור . יהי ישראל בני ולכל תכהה , כהה  ימינו  ועי תיבוש

נכוחותועל בראיות השבת" "אגרת ספר הראב "ע חבר  זה 
ומזלות תקופות  בחשבונות גדולות והלכות  הכתובי ובבאור 

ע "ש . ערב, ועד מערב  לשבות הקבלה צדקת מוכיח


