
שכשמגיעה  כתבו,  הק'  החסידות  בספרי 

חדש  אור  בעולם,  אור  נעשה  לך-לך  פרשת 

מתחיל להאיר, האור הגדול של אברהם אבינו, 

שכאן התחיל אורו להאיר והוא היה ההתחלה 

הכתוב  שאמר  כמו  ישראל,  כלל  של  והיסוד 

וגו',  צדק'  ממזרח  העיר  'מי  ב(  מא,  )ישעיה 

וכן  אבינו.  אברהם  על  טו.(  )ב"ב  חז"ל  ודרשו 

- זה אברהם,  'יהי אור'  ג(  )ב,  בבראשית רבה 

תקרי  אל  צדק',  ממזרח  העיר  'מי  שנאמר 

'האיר'.  אלא  'העיר' 

הוא  אבינו  אברהם 

כוח  את  שהשריש 

והמסירות  האמונה 

הדורות  בכל  נפש 

אחריו.

שפירש  זהו 

מקאברין,  הרה"ק 

הודה  שאברהם 

החסד  על  להשי"ת 

העצום שעשה עימו, כאשר זיכה אותו בכוח 

סיוע  בלי  בוודאי  כי  האמונה,  של  הגדול 

מלמעלה אי אפשר להגיע לכך. וזהו 'ויחשבה 

לצדקה  זאת  חישב  אבינו  אברהם  צדקה',  לו 

בו  האמונה  כוח  את  לו  שנתן  השי"ת  מאת 

יתברך, ולא החזיק טובה לעצמו עבור זה.

שפירש  מה  פי  על  בספרים,  כתבו  ועוד 

שחותמים  מה  על  זי"ע,  הרי"ם'  ה'חידושי 

בכל  יהודי  שלכל  אברהם',  'מגן  בתפילה 

הדורות יש נקודה של אמונה מאברהם אבינו, 

ועל נקודה זו השי"ת מגין תמיד שלא תכבה. 

הדורות  בכל  לישראל  שיש  האמונה  כוח  כל 

הוא מאברהם אבינו, הוא היה המאמין הראשון 

אמונתו  ובכוח  המאמינים,  לכל  ראש  והיה 

לדורי  ישראל  לכלל  האמונה  כוח  את  הנחיל 

את  ולמסור  באמונה  להתחזק  שיוכלו  דורות, 

הנפש על קידוש שמו יתברך.

הפעיל,  מלשון   - בהשם'  'והאמין  וזהו 

הכניס  הוא  בה',  אחרים  את  האמין  אברהם 

ועל  הדורות.  בכל  האמונה  כוח  את  והשריש 

כן 'ויחשבה לו צדקה' - הקב"ה חישב לו את 

הדבר הזה לצדקה.

הכתוב  את  דרשו  יותר  גבוהה  ובדרגה 

הרה"ק ר' יעקב ישראל מטשערקאס והרה"ק 

ז"ל  מאמרם  ע"פ  זי"ע,  מסקווירא  יצחק  רבי 

ומתפלל,  תפילין  מניח  שהקב"ה  ו.(  )ברכות 

המצוות  כל  את  וכן 

אבל  מקיים,  הקב"ה 

איך  האמונה  ענין 

השי"ת?  אצל  שייך 

לא  בקדושיו  'הן  כי 

טו(,  טו,  )איוב  יאמין' 

אצלו  שייך  ואיך 

יתברך ענין האמונה?

שאברהם  אלא 

בצדקתו  ע"ה  אבינו 

ועמד  נסיונות  בעשרה  שנתנסה  הגדולה, 

שקיבל  אחרי  למאמינים,  ראש  והיה  בכולם, 

מהאצטגנינות  לצאת  ב"ה  הבורא  דברי  את 

'כה יהיה זרעך', פעל הוא  ולהאמין בהבטחת 

יתקלקל  שלא  האמין  שהקב"ה  בצדקתו 

שאברהם השפיע להשי"ת בחינת  ח"ו. נמצא 

אמונה. וזהו 'והאמין בהשם', 'והאמין' מלשון 

בהשי"ת  השפיע  אברהם  לאחרים,  הפעיל 

מדת אמונה.

לו  חישב  הקב"ה  צדקה',  לו  'ויחשבה  וזהו 

היא  צדקה  צדקה.  להשי"ת  נתן  כאילו  זאת 

דבר שאין לחברו והוא נותנו לו, ואיך יתכן דבר 

בו  שהשפיע  שבזה  אלא  להקב"ה?  לו  שאין 

יתברך כביכול מידת אמונה, שיאמין באברהם, 

וזהו  הצדקה.  זהו  תחילה,  לו  היה  לא  שזאת 

שקראו השי"ת 'אברהם אוהבי' )ישעי' מא, ח(, 

שהשי"ת התפאר בו ואהב את אברהם אבינו.

והיה ברכה )בראשית יב, ב(.
כי אברהם אבינו ע"ה בעצמו הוא  'ואתה תברך',  נאמר  לא 
ברכה, והיינו שכשאדם מסגל לעצמו את מידותיו של אברהם 
אבינו ע"ה - עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה )אבות ה, יט(, 
הוא זוכה לברכה בכל העניינים, ואף זוכה בהשגות שאינם לפי 

מדרגתו.
הרה"ק רבי יצחק מאיר מגור זי"ע ]"ליקוטי יהודה"[

וילך למסעיו )יג, ג(. וברש"י: בחזרתו פרע הקפותיו.
כאשר ליצני הדור הקיפו את אברהם בקושיות על דרכי ה', 
שמטריחו לעזוב את עירו ומקומו, וכשמגיע לארץ ישראל יש 
וכל  רעב, לא ענה להם אברהם מיד. אבל כשחזר עם מקנהו 
עושרו, והתברר שהכל היה לטובה, נסתתמו טענות הרשעים. 
בשאלות  שהקיפוהו  מה   - ההקפות'  'פרע  רש"י  שאמר  זהו 

וקושיות.
הגה"ק ה'חתם סופר' זי"ע

ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לא-ל עליון 
)יד, יח(.

כל אחד  צריך  צדיקים,  שני  נפגשים  לרמז, שכאשר  אפשר 
'ומלכי צדק', זה שם בן נח  ללמוד מחברו ממדרגתו הגדולה. 
שהיה שר התורה, הוציא מאברהם מדת 'לחם ויין' - מדתו של 
את  משם  הוציא  אברהם,   - 'והוא'  אורחים.  הכנסת  אברהם, 
מידת 'כהן לקל עליון' - ללמוד תורה יומם ולילה, כי זאת היתה 

מידתו של שם.  
הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זי"ע ]"מרגניתא דרבי מאיר"[

אנכי מגן לך שכרך הרבה מאוד )טו, א(.
כשאדם עובד את ה' כדי לקבל פרס, יש קצבה וגבול למתן 
השכר. ברם, אם עובד את ד' לשמה, אין קץ וגבול למתן השכר, 
כמו השי"ת שאין לו קץ וסוף. 'מגן' פירושו גם 'חינם' )ב"ק פה.(; 
'אנכי מגן' - עבדתני חנם שלא ע"מ לקבל שכר, ו'שכרך הרבה 

מאד' בלי קצבה.
הרה"ק רבי מנחם מענדיל מקאסוב זי"ע ]"אהבת שלום"[

הבט נה השמיימה וספור הכוכבים... כה יהיה זרעך )טו, ה(. 
אבל  קטנות,  כנקודות  הכוכבים  את  רואים  השפל  בעולם 
נבזים  בעוה"ז  נראים   - ישראל  בני  כך  גדולים.  הם  בשמים 
נו: מה  גיטין  )עי'  וחשובים  גדולים  ושפלים, אבל בשמים הם 

שאמרו טיטוס ובלעם לאונקלוס הגר(.
הרה"ק רבי חיים מצאנז זי"ע ]"דברי חיים"[

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
והאמין בה' ויחשבה לו צדקה )בראשית טו, ו(.

אמונה  בהשי"ת  האמין  אבינו  אברהם 
'ויחשבה  המאמינים.  ראש  היה  כי  בשלימות, 
לו צדקה' - הוא החשיב לה' שעשה עמו צדקה 
את  בלבבו  להשריש  אותו  שזיכה  בכך  וחסד, 

האמונה השלימה.
"אמרות משה" 
להרה"ק רבי משה מקאברין זי"ע

ראש ויסוד המאמינים

בס"ד. גליון ק"ה • פרשת לך-לך תשע"ח • דף היומי: סנהדרין ק"ד •

5:30  ............ הנרות:  הדלקת 
5:51 ......................... שקיעה: 
7:19  ................... החמה:  נץ 
9:21  .............. מג"א:  סזק"ש 
9:57  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:49
מנחה גדולה: .................. 1:04
שקיעה: ......................... 5:50
מוצאי שבת '50 דקות': ........ 6:40
מוצ"ש זמן ר"ת ............... 7:02

זמנים לשב"ק פרשת לך לך

ליקוטים יקרים

נא להתפלל ולעורר רחמים עבור מורנו

הרב יהושע העשיל בן שארצע באבטשע שליט"א

לרפואה שלמה במהרה



כמה  לו  שהיו  יהודי  מטשעבין  הרב  אל  נכנס 

כששאל  מכך.  ידע  מטשעבין  והרב  ובעיות,  קשיים 

הרב לשלומו, החליט היהודי שאינו רוצה לצער את 

הרב, והשיב במאור פנים: 'ברוך השם, הכל טוב ויפה'. 

אמר לו הרב: כתיב )בראשית לב, יב(: "ואתה אמרת 

- אם אתה  'ואתה אמרת היטב'  היטב איטיב עימך', 

אומר שטוב, אומר השי"ת 'איטיב עימך', שיעשה לך 

טוב!

בכבודו  רבנו  ישב  בהן  בטשעבין,  רבנותו  בשנות 

של עולם והרביץ תורה לתלמידיו, הקפיד על רגע של 

בטלה, כך בשנות הסבל שעברו עליו בגלותו, בסיביר 

כשהיה  האחרונות  חייו  בשנות  גם  וכך  ובבוכרה, 

חלוש ביותר, לא חדל משקדנותו המופלאה, ובשטח 

זה לא ידע הגבלות של תנאים או הגבלות של זמן.

טשעבין,  בעיר  אחד  יום  של  שבבוקרו  מסופר 

התלמידים,  אחד  אליו  נכנס  כאשר  שבע,  בשעה 

ולומד  במשנתו  שקוע  גמרא,  על-גבי  רכון  מצאו 

התלמיד  בכניסתו.  הרגיש  שלא  עד  בהתלהבות, 

ולצאת  רגליו  שלא רצה להפריע, ביקש כבר לעקור 

מסוים  ענין  לשאול  באמרו שבא  הצטדק  החדר,  מן 

לו.  נענה  ורבנו  שאלתו,  את  השמיע  בעיניו,  הקשה 

בסיום שיחתם, פנה אליו רבנו בשאלה: "מה הדחיפות 

שהיתה בבירור זה, עד כדי כך שהטרחת עצמך לבוא 

התלמיד  השיב   - "מה  הלילה?  חצות  לאחר  אלי 

שבע  כבר  היא  השעה  הרי   - תמיהה  וכולו  בהכנעה 

בבוקר?" רק אז הבין התלמיד שכל הלילה ישב רבנו 

ועסק בתורה, מבלי להרגיש שכבר פנה הלילה, עלה 

השחר והגיע זמן קר"ש של שחרית...

לזכר עולם יהיה צדיק

מצות המילה
ציוה  שהקב"ה  כתיב  בפרשתנו 
המילה,  מצוות  על  אבינו  לאברהם 
בכללי  נימולו.  ביתו  בני  עם  ואברהם 
הגוזר  יעקב  רבי  המוהל  של  המילה 
היה  אבינו  אברהם  של  שהסנדק  כתב, 
זה  ובזכות  המילה,  לו  שיעץ  ממרא, 
התגלה הקב"ה לאברהם באלוני ממרא. 
אך בעלי התוספות כתבו בשם המדרש, 

שהקב"ה בעצמו היה הסנדק.
אות  המילה  סוד  חולין  )מסכת  השל"ה 
ט"ז( כתב, שמטעם זה מברכין 'להכניסו 

עוד  כל  כי  אבינו',  אברהם  של  בבריתו 
באמונה  נכנסים  אין  נימולים  שלא 
ומל  זה  לקרבן  בנו  והמקריב  הקדושה. 
את בנו, כאילו בונה מזבח ומקריב עליו 
כל הקרבנות, והוא שכתוב )שמות כ, כא( 
מזבח אדמה תעשה לי וגו', ולזה נותנין 

הערלה בעפר.
בילקוט מעם לועז )פרשת לך לך פרק 
הבטיח  שהקב"ה  כתב,  מילה(  דיני  ו' 

אחד  כל  כי  בשבועה,  אבינו  לאברהם 
שנימול לא ירד לגיהנום. ואברהם אבינו 
שאות  יהודי  שכל  לשמור  מוכן  עומד 
יכנס  שלא  בבשרו,  חתום  קודש  ברית 

לגיהנם.

הגה"צ רבי דוב בעריש וויידענפעלדזצ"ל אבד"ק טשעבין
בעל שו"ת "דובב מישרים" • י' במרחשון תשכ"ו, 52 שנים להסתלקותו

היטב איטיב

גאונותו העצומה

י"א במרחשון ב' אלפים ר"ח: יום פטירתה 
של רחל אמנו ע"ה לפני 3570 שנים, בהיותה 
בת 26, 36 או 45 שנים, ונקברה בדרך אפרת 

היא בית לחם.
אבינו  יעקב  הניח  את המצבה הראשונה 
ב  ַויַּצֵּ כ(  לה,  )בראשית  שנאמר  כמו  עצמו, 
ְקֻבַרת  ֶבת  ַמצֶּ ִהוא  ְקֻבָרָתּה  ַעל  ָבה  ַמצֵּ ַיֲעקֹב 
ָרֵחל ַעד ַהּיוֹם. הנוסע המפורסם רבי בנימין 
רחל,  בקבר  ביקורו  שבעת  מסר,  מטודילה 
י"א  כנגד  אבנים  י"א  שם  שהונחו  ראה 
שבטים, מפני שעדיין לא נולד בנימין אלא 

בצאת נפשה, ולכן לא הניחו אבן כנגדו.
בשנת שפ"א הגיע השל"ה הקדוש לארץ 
ישראל, ולאחר מכן בנה את הבנין של קבר 
רשות  את  שקיבל  לאחר  חשבונו,  על  רחל 

הפחה התורכי.
הקבר  מעל  התנוססה  תר"א  שנת  עד 
זו  ובשנה  רגליים,  ארבע  על  עגולה  כיפה 
הקיפה השר המפורסם ר' משה מונטיפיורי  
הערביים  החלו  שבסמוך  לאחר  בכתלים, 

את  לקבור 
 , ם ה י ת מ
בכך  וחצץ 
בין טומאתם 
לבין הקודש.

קורא הדורות

הג"ר  לאביו  שבגאליציה,  הרימלוב  בעיירה  תרמ"א  בשנת  נולד  מטשעבין  הגאון 

יעקב זצ"ל אב"ד הרימלוב ובעל שו"ת "כוכב מיעקב", שהיה מגאוני הדור.

כבר בילדותו הפליא בשכלו הבהיר ובתפיסתו המהירה. בהגיעו למצוות נפטר עליו 

אביו, ואחיו הגדולים הג"ר יצחק אב"ד הרימלוב והג"ר נחום אב"ד דומברובה נעשו לו 

רבנים מובהקים, שטיפחוהו לגאון מופלג ולפוסק.

היה חתן הנגיד הג"ר ישראל יוסף קלוגר, מחסידי צאנז ושינאווא. בעודו אברך צעיר 

הוסמך להוראה, ע"י פוסק הדור הג"ר יצחק שמעלקיש בעל "בית יצחק".

בימי חורפו התעסק במסחר, אולם לא פסק ממשנתו ואף קיים חליפת מכתבים 

בדברי תורה עם גדולי הדור. משהפסיד את כספו, הסכים לכהן ברבנות, ובשנת תרפ"ג 

הוכתר כאב"ד העיר טשעבין שבגאליציה. מאז החל להרביץ תורה בישיבה שהקים 

שם, והנהיג את הקהילה. מכל קצות פולין וגאליציה באו בני תורה מופלגים ללמוד בישיבתו.

מקושר היה לצדיקי בית רוז'ין, הוסיאטין ובעלזא, זי"ע.

עבר את מוראות המלחמה בסיביר ובבוכארא, וגם שם לא פסק פומיה מגירסא. הוא ניצל בניסים ובשנת 

תש"ו עלה לארץ ישראל. בבואו בחג השבועות להתפלל בביהמ"ד גור בירושלים, אמר הרה"ק ה"אמרי אמת": 

"נכבד היום בעשרת הדברות את התורה עצמה!" הרה"ק רבי אהרן מבעלזא היה שולח אליו בשאלות הלכתיות, 

וה"חזון איש" התבטא עליו: "דער טשעבינער רב איז פריש אין כל התורה כולה!"

כשהשתקע רבנו בירושלים, נזדמן לו פעם להיפגש עם הגאון רבי יוסף צבי דושינסקיא זצ"ל, שאמר לו: 

זכורני שהיו לו לרבי יעק'לי מהרימלוב שני בנים משמשים ברבנות, ואחד סוחר, הרבנים היו גדולים בתורה, 

והיה הדבר מפורסם, אך כשנפגשתי באחד הימים במארינבאד עם הבן השלישי, הסוחר, דימיתי שהוא עולה 

כיום, האחר השלישי  איפוא,  איה  הרב מטשעבין,  כפי שאומרים  הוא  מר  והנה  בגדלותו.  על שניהם  אפילו 

ה'סוחר'? שתק רבנו מלא ענוה וביישנות, ונשמט לצדדים, עד שמקורבי הגרי"צ דושינסקי גילו לו ברמיזה כי 

הוא הוא... 

כשהתגורר  האחרונות  חייו  שנות  בעשרים  למענה.  והתמסר  מיעקב"  "כוכב  ישיבתו  את  חידש  באר"י 

בירושלים נחשב לאביר הרועים, ולגדול הדור. מכל קצווי תבל הפנו אליו שאלות בכל מכמני התורה.

מעניין במיוחד איך שהתייחס אליו בהערצה הרה"ק ר' איציק'ל מפשווארסק זי"ע שהתגורר אחר השואה 

בפאריז ובאנטוורפען - במכתב אישי ששלח לרבנו בימי מאורעות הדמים באר"י, בר"ח אדר תש"ח, כתב בין 

השאר: "ויאמין כהד"ג אשר בכל יום ויום... אני מתפלל בעד כהד"ג שליט"א, ובעד הרה"צ מבעלזא שליט"א, 

ובעד הה"צ מגור שליט"א, ובעד הה"צ מסאטמאר שליט"א - כמו שמניחין תפילין בכל יום כך אני זוכר שמות 

ארבעתם בכל יום לאריכות ימים ושנים..."

רבנו נלב"ע י' במרחשון תשכ"ו ונטמן בהר המנוחות בירושלים.

מתולדותיו

למען דעת


