
הביא  נצבים[  ]פר'  משה'  'ישמח  בספה"ק 

ע"פ דברי ה'יערות דבש', כי בהיות האדם חושב 

באמת שאין לו לחיות רק אותו היום, הרי מי פתי 

בלב  ה'  לעבודת  רק  להקדישו  שלא  הנה  יסור 

שלם. ומכל שכן אם יעלה בלבו שעדיין לא עבד 

את השי"ת מעודו, וכל חייו עברו באפס תקוה, 

ודאי יתעורר באהבה עזה וביראה נפלאה לעבוד 

ליוצרו בכל כוחו. ובזה מפרש את הכתוב 'אתם 

נצבים היום', אם אתם נצבים רק 'היום', בידיעה 

לכם  קיום  שאין 

ביום  רק  תמיד, 

כי  בו,  שאתם  זה 

העבר אין והעתיד 

בוודאי  אז  איננו, 

ה'  לפני  'כולכם 

אלקיכם'.

גם  דרש  כך 

בספר 'אוהב חסד' 

דוד  רבי  ]להרה"ק 

יא  מנדבורנא-באנ

זי"ע[: כתיב )דברים 

'וידעת  לט(  ד, 

והשבות  היום 

מרמז  לבבך',  אל 

האדם  שאם 

להשי"ת  מתפלל 

עבדות  עול  את  לו  יש  היום  שרק  זו,  בכוונה 

כבר  יצטרך  שמחר  חושב  ותמיד  ב"ה,  הבורא 

לעמוד לפני כסא הכבוד ולתת דין וחשבון, אזי, 

- תפילתו תהיה בשלימות  'והשבות אל לבבך' 

ובכוונת הלב. וזהו 'ואברהם זקן בא בימים', שכל 

יום היה חושב בלבו שרק היום צריך לעבוד את 

לעול  עליו  עבודתו  היתה  לא  ממילא  השי"ת, 

ולכן  ב"ה,  למקום  רצויה  בכוונה  אלא  ולמשא, 

'ברך ה' את אברהם בכל'.

על פי רעיון זה מסופר מהרה"ק רבי יששכר 

למה  אותו:  שאלו  שפעם  זי"ע,  מבעלזא  דוב 

נוהגים החסידים לטבול במקוה-טהרה בכל יום? 

השיב הרבי: כתיב )שבת קנג.( 'שוב יום אחד לפני 

מיתתך. וכי אדם יודע איזהו יום ימות? אלא כל 

כל  ונמצא  למחר,  ימות  שמא  היום  ישוב  שכן 

הרי  תשובה  עשיית  לפני  והנה  בתשובה'.  ימיו 

הלכות  ערוך'  ב'שולחן  כפי שנפסק  לטבול,  יש 

ערב יום הכיפורים )סי' תר"ו( שיש לטבול בערב 

יום כיפור לקראת 

והוידוי  התשובה 

של יום הכיפורים. 

לכן נהגו החסידים 

יום  בכל  לטבול 

ויום!

יהודי  על 

כל  על  להאמין 

שגם  ויום,  יום 

היום הזה הוא יום, 

וספור  מנוי  והוא 

ועל  חייו,  בימי 

בכל  ישתדל  כן 

בו  לקיים  כוחותיו 

ביום  ואף  מצוות, 

שקשה לו לעסוק 

יעסוק  או  כראוי,  יתפלל  הפחות  לכל   - בתורה 

את  לזכות  הקב"ה  רצה  כי  חסדים,  בגמילות 

ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, ויש לנו 

במה להחיות עצמנו בכל יום בכמה מיני לימודי 

התורה הק' ובכמה מיני מצוות. והעקר שישתדל 

שלא יטעה ח"ו שהיום הזה בטל והולך, כי צריך 

היום  אותו  אם  כי  לו  שאין  יום  בכל  שיחשוב 

לבד, בבחינת 'היום אם בקולו תשמעו' ]'משיבת 

נפש'[.

אל המקום אשר יבחר ד' אלוקיך )דברים כו, ב(.

נאמר 'אשר יבחר' בלשון עתיד, רמז הוא שהקב"ה בוחר בכל 

מקום שאיש ישראל מקדש אותו, ואותו מקום מתקדש כעין 

קדושת המקדש - 'המקום אשר יבחר ד' אלוקיך'.

הרה"ק רבי משה יחיאל מאוז'רוב זי"ע ]"אש דת"[

ארץ זבת חלב ודבש )כו, ט(.

את  גם  בה  להשיג  שניתן  היא,  ישראל  ארץ  של  סגולתה 

סודות התורה, שעליה נאמר 'דבש וחלב תחת לשונך'.

הרה"ק רבי משה מאיהעל זי"ע ]"ישמח משה"[

ושמחת בכל הטוב )כו, יא(.

"בכל הטוב" רומז לתורה, כמאמר חז"ל 'אין טוב אלא תורה', 

עליכם לשמוח בתורתו יתברך, "שאם היו בני ישראל מרגישים 

ומתלהטים  משתגעים  היו  התורה,  טוב  ועריבות  במתיקות 

כי  למאומה,  וזהב  כסף  מלוא  בעיניהם  ייחשב  ולא  אחריה, 

התורה כוללת כל הטובות שבעולם!"

אור החיים הק'

ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך )כח, ב(.

גם  לו  שיהיה  היא,  הברכה  עיקר   - השגה  לשון  'והשיגוך' 

השגה מה לעשות עם הברכות.

הרה"ק רבי ישראל ממאדז'יץ זי"ע ]"דברי ישראל"[

קללות  שקוראים  טעם  לא:  מגילה  במסכת  חז"ל  אמרו 

שבמשנה תורה סמוך לר"ה, כדי שתכלה שנה וקללותיה ותחל 

שנה וברכותיה. והכוונה בזה, שאם ח"ו נגזרה גזירה על ישראל, 

אז ע"י "נשלמה פרים שפתינו", דהיינו מה שאנו קוראים פר' 

יוצאים בזה התוכחה, וממילא תחל שנה וברכותיה  כי-תבוא, 

אכי"ר.

הרה"ק רבי שלמה מראדאמסק זי"ע ]"תפארת שלמה"[

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
ואת  החוקים  לעשות את  מצוך  אלוקיך  ד'  הזה  היום 
המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך 

)דברים כו, טז(.

כלל גדול הוא בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו 
כי אם אותו היום, הן בעסק הפרנסה והצטרכותו, צריך 
שלא יחשוב מיום לחברו כמובא בספרים, וכן בעבודתו 
ואותה  היום  אותו  אם  כי  עיניו  לנגד  ישים  לא  יתברך 
השעה. כי כשאדם רוצה להיכנס בעבודת השם, נדמה 
לו כאילו הוא משא כבד כל כך. אבל כשיחשוב שאין לא 

רק אותו היום, לא יכבד עליו המשא כלל.
'מחר  לאמר:  ליום,  מיום  עצמו  ידחה  שלא  וגם 
אתחיל', 'מחר אתפלל בכוונה ובכוח כראוי', וכיוצא בזה 
כי אם אותו  לו לאדם בעולמו  כי אין  בשאר העבודות, 
היום ואותה השעה שעומד בה, כי יום המחר הוא עולם 
אחר לגמרי. 'היום אם בקולו תשמעו' )תהלים צה, ז(, היום 

דווקא.
"לקוטי מוהר"ן" להרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע
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6:50  ............ הנרות:  הדלקת 

7:12 ......................... שקיעה: 

6:25  ................... החמה:  נץ 

9:00  .............. מג"א:  סזק"ש 

9:36  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:40

1:19  .............. גדולה:  מנחה 

7:10  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 8:00

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 8:22

זמנים לשב"ק פרשת כי תבא

ליקוטים יקרים



ורבים  ישועות בקרב הארץ,  נודע כפועל  רבנו 

נהרו לחצרו להיפקד בדבר ישועה ורחמים. מעשה 

בית  לו  היה  רבנו,  יהודי מחסידי  כי  נורא מסופר, 

היה  שלא  שותף,  לו  והיה  סבון,  לייצור  חרושת 

יצא השותף לבית  חסיד. פעם באשמורת הבוקר 

עד  נבהל  וכשנכנס  יום,  בכל  כהרגלו  החרושת 

הנכרים  מעובדיו  אחד  את  ראה  עיניו  מול  מאוד, 

תלוי על חבל, לאחר ששלח יד בנפשו. היהודי הבין 

ואם  בעיר,  דרים  יהודים  מאות  רע,  בכי  שהעסק 

הוא  ח"ו.  אכזרי  פוגרום  יהיה  הדבר  יוודע  חלילה 

מכונת  אל  הנכרי  גופת  את  וזרק  רבות  הרהר  לא 

הנכרי  גופת  הפכה  שעות  מספר  תוך  הבישול. 

לסבון. היהודי נשבע לעצמו, שאף אחד מלבדו לא 

ידע על הענין, ואפילו לשותפו החסיד לא סיפר.

כעבור שבוע ימים נקראו השותפים למשטרה, 

ושם הודיעו להם שחושדים בהם שהם העלימו את 

הנכרי. השותף החסיד, שבאמת לא ידע כלל מכל 

אשר נעשה, מיהר לנסוע אל רבנו, סיפר לפניו את 

כל המעשה, וביקש את ברכתו שיזכה במשפט.

רבנו הורה לקרוא גם לשותף השני, ואמר להם: 

"הלא אתם שכרתם עורך-דין בקייב, וגם המשפט 

יתקיים בקייב. בקייב מתקיים מדי חמשה שבועות 

בין  אולי  לשם,  מגיעים  אנשים  והמוני  גדול,  יריד 

כל כך הרבה אנשים יופיע גם העובד הנכרי שלכם, 

את  להם  יראה  והוא  למשטרה  מהר  תקראו  ואז 

עדות  תרשום  המשטרה  שלו,  המזהים  הניירות 

מפיו שהוא חי, וכל המשפט יתבטל".

כבר  שהנכרי  האמת  את  בלבו  שידע  השותף 

לגלות,  שלא  לעצמו  הבטיח  אך  חי,  אינו  מזמן 

חברו  משם.  וברח  רבנו,  דיבורי  על  מאוד  התרגז 

לבקשו  אחריו  לרוץ  והחל  נבהל,  החסיד  השותף 

שיחזור, אך הוא לא הסכים ונסע חזרה לביתו.

מת[  שהנכרי  ידע  ]שלא  שהחסיד  לאחר 

כשהגיעו  לקייב.  השניים  נסעו  מאוד,  בו  הפציר 

לקייב היה זה בדיוק באמצע היריד, ומרוב המוני 

האנשים שהסתובבו שם, נתנו יד אחד לרעהו כדי 

שלא ייעלמו בעיר הגדולה. לפתע הבחין השותף 

בעובד הנכרי - שהוא הכניסו לסיר הבישול. החל 

המתנגד לזעוק בקול 'יעזאק', ונפל ארצה מתעלף.

החסיד שראהו, שמח לקראתו ושאל לו "להיכן 

שכביכול  אותנו  מאשימים  עתה  הרי  נעלמת? 

רצחנו אותך". ענה הנכרי, שהוא ברח מבית הוריו 

לו מריבה עימם. קרא היהודי לשוטרים  כי היתה 

שעמדו שם, וסיפר להם את כל הסיפור, הם בדקו 

היטב את ניירותיו של הנכרי, ורשמו מפיו את כל 

המעשה, וכמובן שהמשפט התבטל.

לבית  נלקח  מתעלף,  ארצה  שנפל  השותף 

מבית  יצא  חודשים  שבעה  לאחר  ורק  החולים, 

החולים. אך הוא היה משותק קצת והוכרח ללכת 

על מקלות. כשיצא מבית החולים ביקש משותפו 

שנהג  על  לפייסו  רבנו,  אל  עמו  שיסע  החסיד, 

ברבנו בזלזול. כשנכנסו אל רבנו, אמר להם מיד: 

"צריך שתהיה מעט אמונה, אפילו מעט. למה שלא 

יאמינו שאם עלול לבוא פוגרום על מאות יהודים, 

יכולים אפילו ע"י פרק תהלים אחד להכניס רוח-

חיים באדם לכל הפחות למשך 10-15 דקות?!"...

דרש רבנו את הכתוב )תהלים ב, ז(: "אספרה אל 

חוק" כשיהודי מדבר לפני רבונו של עולם ומבקש 

על ענייני פרנסה ]לחם חוקי[, "ה' אמר אלי" אומר 

מחויב  ואב  בני,  הרי  אתה  אתה"  "בני  הקב"ה:  לו 

לתת לבנו לאכול. וכי "אני היום ילידתיך"? האם רק 

היום נולדת? - הרי גם עד עתה לא היית רעב, אם 

כך תקבל פרנסה גם הלאה, "שאל ממני ואתנה" - 

רק תבקש ממני, תתפלל, ואני אתן לך!...

לזכר עולם יהיה צדיק

השבתות האחרונות של השנה
זצ"ל,  לעווינשטיין  יחזקאל  רבי  הגה"צ 

המשגיח דישיבת פוניבז', היה מעורר להתחזק 

השנה,  של  האחרונות  השבתות  בשני  ביותר 

דקדוקיה  פרטיה  כל  על  בשמירת שבת-קודש 

והלכותיה, דהיינו להחמיר אף בחומרות שאינו 

נוהג בהם בכל שבתות השנה )ועל דרך שכתב 

בשולחן-ערוך אורח-חיים סימן תר"ג, להחמיר 

בעשרת ימי תשובה אף בדברים שאינו מחמיר 

בהם כל השנה(.

חול  דיבורי  אלה  בשבתות  לדבר  שלא  וכן 

כלל. וגם לקבל על עצמו, להתנהג בכל שבתות 

יוכל  זה  וע"י  ובהתרוממות,  בהתעלות  השנה 

להיגאל ולזכות בדין בימים הנוראים.

)קיח:(  בשבת  בגמרא  הרי  בזה:  וביאר 

שבתות  שני  ישראל  שמרו  "אלמלי  אמרו 

שני  של  מעולה  שמירה  גם  אזי  נגאלים",  מיד 

ולגאול  להצילו  מסוגלת  היחיד,  אצל  שבתות 

אותו, שיזכה לשנה טובה ומתוקה!

הרה"ק רבי מרדכי דוב מהארנוסטייפל זי"ע
בעל 'פלא יועץ' ו'עמק שאלה' • כ"ב באלול תרס"ג, 114 שנים להסתלקותו

פועל ישועה להצלת ישראל

נוכח פני השם

י"ח באלול: לפי מסורת חסידית, ביום זה נולד 
זי"ע,  טוב  שם  בעל  ישראל  רבי  מרן  התגלה  וגם 

מייסד דרך החסידות.

כ"ד באלול תרצ"ג: ביום זה הסתלק מן העולם 
בעל  זי"ע  מראדין  מאיר  ישראל  רבי  הגה"ק  מרן 
ה'חפץ חיים'. היה זה באותה שנה בה עלה הצורר 
עדיין  ההיא,  בשנה  בגרמניה.  לשלטון  הנאצי 
הטירוף  גודל  את  הדעת  על  להעלות  היה  קשה 
חיים',  ה'חפץ  אולם  הנאצים.  שיבצעו  והרשעות 
ביומו האחרון עלי אדמות, והוא עבר זה מכבר את 
גופו  שבראדין,  בפינתו  לו  ישב  התשעים,  שנתו 
פתאום  החדר.  בפינת  יושב  והוא  כפוף  החלש 
ושאל:  נכדו  כלפי  ראשו  הפנה  ממקומו,  התנער 
"מה נשמע?" - שאלה שלא היתה צפויה מפיו של 

הצדיק החולה והתשוש.
רבי משה לונדינסקי, ראש ישיבת ראדין, שישב 
ליד מיטתו, השיב כי העולם צריך לרחמים מרובים 
על  ליהודים.  להרע  בגלוי  מאיים  שהרשע  משום 
שאומר  )כמי  רם  בקול  חיים'  ה'חפץ  השיב  כך 
ציון  "ובהר  ולרושמם(:  לשומעם  שראוי  דברים 

תהיה פליטה והיה קודש"! )עובדיה א, יז(.
סיפור זה סיפר נכד ה"חפץ חיים" להגאון רבי 
יוסף שלמה כהנמן זצ"ל אב"ד ור"מ פוניבז', שהיה 
הגאון  החליט  כך  ומתוך  חיים",  ה"חפץ  תלמיד 
פוניבז'  ישיבת  בנין  על  הזה  הפסוק  את  לחרוט 
שהיו  מפוניבז',  הגאון  התבטא  לימים  בבני-ברק. 
היה אז  נבואה ממש, שהרי אי אפשר  דברי  אלה 
לחזות בחורבן הנורא של יהדות אירופה, ובהצלה 

שתבוא מארץ ישראל.

קורא הדורות

רבנו נולד בשנת ת"ר, לאביו הגה"צ ר' משולם זוסיא מטאלמיטש נכד הרבי ר' זושא מאניפולי, ולאמו 
הרבנית בת הרה"ק ר' יעקב ישראל מטשערקאס בן הרה"ק ר' מרדכי מטשערנאביל זי"ע.

בגיל שש התייתם מאמו, ועבר להתגורר בבית זקנו הרבי מטשערקאס וזקנתו הרבנית דבורה לאה בת 
הרה"ק רבי דוב בער מליובאוויטש. במעונו של זקנו ובצל קדשו גדל בתורה ובקדושה, עד שהתפרסם 
כעילוי מופלג. שמעו הטוב יצא לתהילה ובעודו בן י"ג נלקח לחתן ע"י הרה"ק ה"דברי חיים" מצאנז זי"ע. 

הוא התקשר מאוד לחותנו ואימץ רבים ממנהגיו.
לנסוע  לו  הורה  הוא  עדה,  להנהיג  להתחיל  מטשערקאס  הק'  זקנו  עליו  ציוה  צעיר  אברך  בעודו 
להארנסטייפל, ואורו החל להאיר בארץ. לאחר הסתלקות זקנו בתרל"ו נהרו המוני חסידיו להארנסטייפל.
גאונותו ובקיאותו היו לשם דבר, נודע כאחד מעמודי ההוראה, והשיב תשובות רבות אשר חלקם 
נדפסו בספריו המרובים. הרה"ק רבי אהרן מטשערנאביל זי"ע התבטא פעם: "דין שהרב מהארנסטייפל 

פסק - הרי כך פוסקת התורה הקדושה!"
רבנו הותיר אחריו את חיבוריו הק' "פלא יועץ" עה"ת ומועדים, שו"ת "עמק שאלה" על ד' חלקי שו"ע, 

"חיבור לטהרה" על הל' נט"י ומקוואות, "תורי זהב" על הלכות ריבית, "עמק חכמה" פרפראות עה"ת.

מתולדותיו

למען דעת


