
של  כוחם  גודל  על  עמדו  החסידות  בספרי 
גוזר  "צדיק  בבחינת  מרומים,  בשמי  הצדיקים 
והקב"ה מקיים", שהם יכולים להמתיק ולהיטיב 

את הדינים ואת הגזירות מעל בני ישראל.
מפורסמת אימרת סנגורן של ישראל הרה"ק 
מבארדיטשוב, על הכתוב "אתה הראת לדעת כי 
ה' הוא האלקים אין עוד מלבדו": 'אתה הראת 
לדעת כי הוי"ה הוא האלקים' - אם תרצה ח"ו 
לשם  לרחמים,  הרומז  'הוי"ה'  שם  את  להפוך 
אינך  מלבדו',  עוד  'אין   - לדין  הרומז  'אלקים' 

לעשות  יכול 
כי  לבדך,  זאת 
עליך  כך  על 
תחילה  לשאול 
הצדיקים.  את 
'לעושה  אבל 
גדולות'  נפלאות 
מדינים  להפוך   -
לרחמים  קשים 
ת  ו א ל פ נ ל ו
'לבדו'  גדולות, 
של  רבונו  זה,   -
אתה  יכול  עולם, 

לעשות לבדך!
 , ר פ ו ס מ
ל  ל פ ת ה ש כ ש

את  זי"ע  מקאז'ניץ  המגיד  ישראל  רבי  הרה"ק 
הכיפורים  ביום  העמוד  לפני  נדרי"  "כל  תפילת 
האחרון לחייו )תקע"ה(, והגיע לאמירת "ויאמר 
את  רבש"ע!  ואמר:  פתח  כדברך",  סלחתי  ה' 
גודל גבורתך מי יכול לספר ולמלל, איש זולתך 
"אילו  החכם  כמאמר  גבורתך,  את  יודע  אינו 
גם- גופי  חולשת  גודל  ואת  הייתיו".   - ידעתיו 
כן אין שום אדם יודע זולתך, והראיה, כי מנהגי 
בכל שנה להתפלל מדי יום לפני התיבה, ואילו 
לפני  עמדתי  לא  גופי  חולשת  מחמת  השנה, 
התיבה בכל יום כמנהגי, ועם כל זאת, בכל חודש 
אלול השנה התחזקתי בכל כוחי, ועמדתי לפני 
זאת  וכל  ובתחנונים.  בתפילה  יום  בכל  התיבה 

עשיתי רק למען עמך בית ישראל.

יתעלה:  מאיתך  שאלתי  היא  אחת  ואם-כן, 

בניך  עול  את  עלי  לקחת  הדבר  נקל  לי  האם 

בני-ישראל על-אף חולשת גופי, ולך ה' הגדולה 

'סלחתי  התיבות  שני  את  לומר  קשה  והגבורה 

כדברך'?

אולי  העולמים!  ריבון  עוד:  לטעון  והוסיף 

תאמר כי מחמת חסרון הצדיקים בעולם תימנע 

ברימנוב  לך  יש  הלא  כדברך'?  'סלחתי  מלומר 

את הרב ר' מענדילי, אשר יעמוד כנגד כל צדיקי 

הדור. ואולי מפני חסרון ה'אורים ותומים' תסרב 

שני  את  לומר 

'סלחתי  התיבות 

הלא  כדברך'? 

בלובלין יש לך את 

המאיר  ה'חוזה', 

ותומים  כאורים 

קבועים  שהיו 

של  ליבו  על 

ואם  הכהן.  אהרן 

שחסרים  תאמר 

בעלי-תשובה  לך 

אני  הנה  בעולם? 

חולשתי  אף  על 

לעשות  מוכן 

כל  בעד  תשובה 

ישראל, ובבקשה ממך אמור 'סלחתי'. וחזר על 

דבריו שלש פעמים, לאחר-מכן ציווה למנעימי 

בקול:  וקרא  ופתח  נעים,  בקול  לשיר  הזמירות 

'ויאמר ה' סלחתי כדברך'!

כששמע הרה"ק מרוזין מכך, אמר: אני מאמין 

מפי  שמע  מקאזניץ  שהמגיד  שלימה  באמונה 

זאת  ולולא  רבנו,  משה  כמו  'סלחתי'  הקב"ה 

החוזה  גם  ערבית.  להתפלל  ממשיך  היה  לא 

ואמר  קדשו,  ברוח  הדבר  את  ראה  מלובלין 

כיפור: הצדיק מקאזניץ הרעיש את  יום  באותו 

כל העולמות! )"עטרת מנחם", אות קנו(.

בימים  ישראל  על  טוב  הצדיקים  המליצו  כך 

הקדושים!

תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באזניהם )לא, יא(.
לקרות  יכול  אחד  וכל  איש,  כל  ביד  מצוי  שהחומש  אף 
מרומז  כאן  כי  תורה,  משנה  ספר  שיקרא  למלך  צוה  בעצמו, 
ונלך לשמוע ולקבל ממנו  ניסע  סוד הדביקות בצדיק, לאורו 
ישמעו  "למען  הלב  את  מעורר  והוא  השם,  לעבודת  עצות 

ולמדו ליראה את השם".
הרה"ק רבי שלמה מראדאמסק זי"ע ]"תפארת שלמה"[

כאשר  זי"ע:  טוב  שם  בעל  ישראל  דרבנו  בפומיה  מרגלא 
מרגיש  והוא  טוב,  אינו  עיניו  שלמראה  דבר  לאדם  ח"ו  יארע 
ח"ו הסתרת פנים, עליו להאמין שהכל הוא מה' וממילא מוכרח 
אסתיר'  הסתר  'ואנכי  התוכחה  ענין  וזה  טוב.  להיות  הדבר 
ואינו מאמין  בהסתר,  אצלו  היא  יח(, שההסתרה עצמה  )לא, 
שבוודאי טוב גנוז בה. כי אם יאמין שיש טוב בהסתרה זו, אף 

שאינו מבין את הטוב שבה, יהיה לו המתקת הדינים.
"תשואות חן"   

הסתר אסתיר פני ביום ההוא )לא, יח(.
הרי זו נחמה לישראל, שיידעו כי למרות כל הצרות לא עזב 

אותם הקב"ה, אלא רק הסתיר פניו מהם - 'הסתר אסתיר'.
הרה"ק רבי יצחק מווארקע זי"ע ]"בית יצחק"[

ועתה כתבו לכם את השירה הזאת )לא, יט(.
חז"ל דרשו 'לכם' לכל צרכיכם )ביצה כח(. ואפשר לומר גם 
כאן הכוונה: לכם - לכל צרכיכם, התורה תהיה לכל צרכיכם, 

שתקיף את כל החיים שלכם.
הרה"ק רבי פנחס מנחם מפילץ זי"ע ]"שפתי צדיק"[

שמע קולנו ה' אלקינו ]סליחות[.
של  ריבונו  זי"ע:  מבארדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  הרה"ק  אמר 
שלא  אלקינו",  ה'  קולנו  "שמע  עמך,  אעשה  אני  תנאי  עולם, 
ולא  אלקינו',  'ה'  צועקים  שאנו  מה  רק  אם  כי  ותאזין  תשמע 

תשמע שאר דיבורים שלנו!
"אור הגנוז"

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
עמנו  פה  איננו  אשר  ואת  וגו'  פה  ישנו  אשר  את  כי 

היום )דברים כט, יד(.
העתידים,  לדורות  הכוונה  פה'  'איננו  פירש  רש"י 
הוא  היום  עברו.  אשר  הדורות  על  לפרש  כן  גם  ונוכל 
ראש השנה ]עי' זוהר ח"ג דף רל"א ע"א[, והבטיחה לנו 
תורתנו הקדושה, 'כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום' 
- הצדיקים העומדים עימנו בתפילת ראש השנה למען 
נשמות  גם  היינו  פה',  איננו  אשר  'ואת  ישראל,  טובת 
הצדיקים שכבר היו בעולם, אבותינו הקדושים, ונשמת 
כל הצדיקים זצ"ל, 'עמנו היום' - בר"ה הבא עלינו לטובה 

יהיו עמנו, וימליצו טוב בעדנו.
"דעת משה" להרה"ק רבי משה מקאז'ניץ זי"ע, 
פר' נצבים

צדיקי הדורות ממליצים על ישראל
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6:38  ............ הנרות:  הדלקת 

7:00 ......................... שקיעה: 

6:32  ................... החמה:  נץ 

9:03  .............. מג"א:  סזק"ש 

9:39  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:41

1:16  .............. גדולה:  מנחה 

6:58  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 7:48

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 8:10

זמנים לשב"ק פרשת נצבים - וילך

ליקוטים יקרים

נא להתפלל ולעורר רחמים עבור מורנו

הרב יהושע העשיל

בן שארצע באבטשע שליט"א
לרפואה שלמה במהרה



לרבנו היה בירושה תפילין מאביו הרה"ק רבי 
יצחק. רבנו היה חי בדוחק ובעוני גדול, עד שלא 
היה לו כמעט לחם לאכול ובגד ללבוש. עשיר אחד 
נתן עיניו בתפילין אלו, ורצה לקנותן תמורת סכום 
עצום, אולם רבנו לא הסכים בשום אופן למכרם. 
לא  רבנו  אולם  רבות,  פעמים  בו  הפציר  העשיר 

שעה לדבריו, על אף דחקו ועניותו.
ניתן  היה  לא  הסוכות,  חג  בפרוס  אחת  שנה 
להשיג כלל אתרוגים. באחד הימים, הביאו לעירו 
הסכים  לא  האתרוג  ובעל  אחד,  אתרוג  רבנו  של 
על  התבונן  רבנו  מאד.  רב  ביוקר  אלא  למכרו 
מאד  השתוקק  מהודר,  שהוא  וכשראה  האתרוג, 
אולם  בהידור,  המצוה  את  בו  לקיים  כדי  לקנותו 

בהיותו עני ואביון, לא היה הדבר אפשרי כלל.
העשיר הנזכר, שרצה לקנות את התפילין, ראה 
את רבנו מתפעל מאד מהאתרוג, וחשב לעצמו, כי 
עתה הוא הזמן להשיג את מה שלבו חפץ. הוא ניגש 
אל רבנו, ואמר לו: כי אם ימכור לו את התפילין, 
יקנה עבורו את האתרוג. מיד רץ רבנו לביתו, הביא 
ונתנם לעשיר. הלה קיים את דברו,  את התפילין, 
וקנה לו את האתרוג. רבנו חזר לביתו עם האתרוג 

בשמחה רבה ועצומה.
לא  שמקודם  שעשה,  מה  הרבנית  כשראתה 
רצה למכרם אף שהיה יכול להרוויח הון רב, ועתה 
התפילין,  את  לתת  הסכים  לסוכות  אתרוג  עבור 
הפיטם  את  נשכה  כעסה  ומרוב  מאד,  אפה  חרה 
ואמר:  נענה  רבנו,  זאת  כשראה  האתרוג.  מעל 
גם שמחת  וכי  לי,  אין  אתרוג  גם  לי,  אין  "תפילין 
ולכן, אף שבדרך הטבע דבר  לי?!"  החג לא תהא 
כזה גורם לכעס גדול מאד, בכל זאת עצר עצמו 

מלכעוס, ולא התפעל כלל, ולא עשה הדבר עליו 
שום רושם.

צדיקים אמרו על סיפור זה, כי מי שיכול כל כך 
לשלוט על מידותיו, גדול יותר אפילו ממי שיכול 

להחיות מתים!

'עבודת  בספרו  זי"ע  מקאזניץ  המגיד  כתב 
כל  המכירים  צדיקים  "יש  מ"ח(:  פ"ה  )אבות  ישראל' 
שאמר  ז"ל  האר"י  כמעשה  בפניו,  החוטא  חטאי 
על  לו  והודה  שעשה,  העבירות  כל  אחד  לאדם 
כולם, רק על אחד לא הודה, והעביר האריז"ל ידו 
על פניו, והציב לפניו העבירה עצמה שעבר עליה. 
וכמו כן יש בכל דור ודור, וכמו מעשה אצל המגיד 
עבירה  לחוטא  שאמר  זצ"ל,  מיכל  יחיאל  מו"ה 

שעבר עם כל האותות והסימנים שהיו בה".

עקב(:  )פרשת  זי"ע  לוי'  'קדושת  בעל  כתב 
'אחת   - זצ"ל  מיכל  יחיאל  רבי  "שמעתי מהרה"ק 
זה   - ד(  כז,  )תהילים  אבקש'  אותה  ה'  מאת  שאלתי 
ובקשתי, שאת כל בקשותי אבקש  תמיד שאלתי 

תמיד מאת ה'. ודברי פי חכם חן".

רבנו פירש את הכתוב )דברים ה, ה( "אנכי עומד 
היא-היא  הגיאות,   - ה'אנכי'  וביניכם",  ד'  בין 

המפרידה ויוצרת מסך המבדיל 'בין ד' וביניכם'.

לזכר עולם יהיה צדיק

סליחות במוצאי שבת
לומר  להתחיל  נוהגים  שהאשכנזים  טעם 

סליחות במוצאי שבת או ביום א' אחר השבת, 

הדשן'(  'תרומת  מבעל  )מנהגים  יושר'  ב'לקט  כתב 

כי בש"ק יש שמחה, שמחת התורה שעוסקים 

השכינה  ואין  שבת,  עונג  וגם  בתורה,  בשבת 

טוב  לכן  מצוה,  של  שמחה  מתוך  אלא  שורה 

להתחיל להתפלל מתוך שמחה של מצוה.

משום  אמר,  זי"ע  מבעלזא  מהרי"ד  והרה"ק 

שבסליחות אנו אומרים: "איך נפתח פה, באלו 

במדרש  מבואר  אבל  שיחים",  נשפוך  פנים 

בירכו   - השביעי  יום  את  "ויברך  בראשית: 

במאור פנים", אם כך תיכף אחר השבת יש לנו 

פנים לבוא לפניו )'ויגד יעקב'(.

ע"פ  מבעלזא,  מהרה"ק  מובא  טעם  ועוד 

שבת  בערב  המתפלל  "כל  קיט:(  )שבת  הגמרא 

נעשה  כאילו  עליו הכתוב  ויכולו, מעלה  ואומר 

שותף להקב"ה במעשה בראשית". וידוע שאצל 

שהשותף  כלומר  פתוחים,  השערים  שותפים 

אנו  במוצ"ש  לכן  דבר,  בכל  דעתו  לומר  יכול 

השותפות  לנו  שיאריך  מהשי"ת  מבקשים 

אומרים  שאנו  כפי  סליחות,  לומר  שנוכל  כדי 

"במוצאי מנוחה קדמנוך תחילה".

שהוא  דבר  עושים  שאם  הדין,  ידוע  אמנם 

עלינו  לכן  בטלה.  השותפות  השותפות,  כנגד 

לבדוק לפני הסליחות אם אין אנו עושים דברים 

שהם כנגד השותפות )'מקור ברוך'(.

הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב זי"ע
כ"ה באלול תקמ"א, 236 שנים להסתלקותו

שליט על מידותיו

מסך המבדיל

באלקים בטחתי

רוח הקודש

רבי  הרה"ק  נפטר  זה  ביום  תרט"ו:  באלול  כ"ז 

יהושע  רבי  הרה"ק  בנו  זי"ע.  מבעלזא  שלום 

השליח- צריך  הדין  שמן  אמר,  זי"ע  מבעלזא 

ציבור להכין ולקדש את עצמו שלושה ימים לפני 

תפילתו בראש השנה, והנה כי כן נלקח אביו היום 

כדי להתכונן לרדת לפני התיבה בעולם העליון.

כ"ט באלול ג' אלפים של"ב: ביום זה מת נביא 

המוטות  את  שיבר  אשר  עזור,  בן  חנניה  השקר 

יהודה  ולנצחון  וניבא לשלום  ירמיהו,  צוואר  מעל 

וכלי  יכניה  גלות  השבת  ועל  ימים,  שנתיים  תוך 

המקדש )ירמיהו כח, יז(. וראה שם ברש"י, שמת 

ר"ה  לאחר  שיקברוהו  לבניו  וצוה  ר"ה,  בערב 

כדי  היום,  באותו  מיתתו  את  ויעלימו  קודם,  ולא 

לעשות את נבואת ירמיה שקר.

קורא הדורות

רבנו זי"ע נולד בשנת תפ"א בבראדי, לאביו הרה"ק רבי יצחק מדרוהוביטש זי"ע, מתלמידי הבעש"ט 
הקדוש זי"ע. בצעירותו עלה ונתעלה בתורה ובקדושה מפי אביו. אח"כ היה מהאריות שבחבורת לומדי 
זכה  לשמה.  תורה  לומד  שהוא  העיד  צאנזער  חיים  רבי  הגאון  הקלויז  ראש  בבראדי,  הנודע  ה'קלויז' 
להסתופף בצל מרן הבעש"ט, אשר העיד בו שלא טעם טעם-חטא מימיו. אחר פטירת הבעש"ט הסתופף 

בצל המגיד הק' ממעזריטש, כפי שהראו לו משמים.
נודע כמגיד מישרים, היה נודד מעיר לעיר ומוכיח את העם בדרשותיו, וקירב רבים לתורת ולעבודת 
השם. גדולי דורו חרדו לשמו, והרה"ק הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע התבטא שכאשר הוא לובש את 
מלבושו לקראת התפילה ומחבר את הקרסים - הוא ממשיך שפע למעלה לרבבות כיתות מלאכים, וזו 

היא החיות שלהם!
לייב משפאלי,  אריה  רבי  מלובלין,  ה'חוזה'  יצחק  יעקב  רבי  ביניהם  הקדושים,  תלמידיו  היו  רבים 

הרה"ק מאפטא, רבי ארון לייב מפרימשלאן, רבי מרדכי מנעשכיז, ועוד רבים. 
עד שהוכרחו  העליון,  בעולם  ונתדבק  הלך  כך  העולם,  מן  להסתלק  רבנו  של  ככל שקרבה שעתו 
לעמוד על ידו ולשמרו שלא תצא נפש בדביקותו, והיה יושב בחדר שתריסיו סגורים כי לא יכול היה 
לסבול את אויר העולם. משראה תלמידו הרה"ק רבי ארון לייב מפרימישלאן זי"ע שקרבה שעתו, הזכיר 
לו - ע"פ ההלכה - לומר וידוי. אמר המגיד הקדוש: הה, וידוי?! מעולם לא הרהרתי בדבר האסור, לא 

שחתי שיחה אסורה, לא עשיתי מעשה אסור... די, מספיק, עצרו התלמיד... )הרמ"ח סלונים זי"ע(.
ברעווא דרעווין בשב"ק כ"ה באלול תקמ"א, השיב רבנו את נפשו לאלקים בקוראו "שמע ישראל".

רבנו זכה להעמיד את בניו הק': רבי יוסף מיאמפאלא, רבי יצחק מראדוויל, רבי זאב מז'באריז', רבי 
משה מזוועהיל ורבי מרדכי מקרעמניץ, זכותם יגן עלינו. דברי תורתו נאספו בספר "מים רבים".

מתולדותיו

למען דעת


