
מסופר,  מקאסוב  שלום"  ה"אהבת  על 
בצל  לחסות  שבאו  בחסידים  מחדיר  שהיה 
קורתו, כי אל לו ליהודי לחיות רק עם עצמו, 
גם את השני, לדאוג למענו  לזכור  עליו  אלא 
ולנסות לעזור במה שאפשר. מסופר כי גביר 
אחד הגיע אליו, נכנס ומסר "קוויטעל" בצירוף 
שוחח  הרבי  נפש".  "פדיון  עבור  נכבד  סכום 
אתו בסבר פנים יפות, והגביר חש עצמו שבע-
רצון, עד שה"אהבת שלום" שאלו: "האם ידוע 

של  שלומו  מה  לך 
פלוני המלמד הירא-
בעירך,  הגר  שמים, 
הוא  גם  נמנה  אשר 
על אנשי-שלומנו?"

התבייש.  הגביר 
התעניין  לא  מעולם 
מלמד  של  במעשיו 
בקצה  המתגורר  עני 

העיר.
"הידוע לך מה שלומו?!" ביקש הרבי שוב 
'עסק'  כל  לי  היה  לא  מעולם  "לא...  לדעת. 
הרבי  פנה  הגביר.  השיב  הזה",  המלמד  עם 
"אוי  הלב:  מן  היוצאים  בדברים  העשיר  אל 
לגביר על  לאותה בושה! הקב"ה עשה אותך 
אחיך - ואתה אינך מעוניין לדעת כלל מי הם 
אחיך! הרי שניכם מתגוררים בעיר אחת, ואין 
האחד יודע על רעהו! האין זה מכבודך לדעת 
מה מעשיו של המלמד, וכיצד הוא מתפרנס?! 
הם  מי  לדעת  ותדרוש  תחקור  לא  מדוע 
ה'  ויראי  האביונים הכשרים, תלמידי-חכמים 
הדרים בעירך, כדי להיות שותף עימם ולהקל 
על קשייהם? הרי לשם כך נתן לך ה' ממון - 
יתברך  ידעת שה'  לא  האם  להם!  לסייע  כדי 
משפיל גאים ומגביה שפלים?! מעתה - סיים 
הרבי - זכור נא להשגיח על עניי עירך, ובזכות 
תציל  צדקה  כי  הצרות,  מכל  ניוושע  זאת 

ממות!"
דבריו של  את  בהכנעה  עליו  קיבל  העשיר 
והלאה  שמכאן  והבטיח  שלום",  ה"אהבת 

ישנה דרכיו, ויעשה את אשר מוטל עליו.
פירש  זצ"ל  אליעזר"  ה"דמשק  הרה"ק 
בהגדרה חריפה את המשנה באבות )א, יד( "אם 
אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני"; כשאדם 
הולך ברחוב ורואה שמולו הולך מישהו שאינו 
מכירו, הרי הוא שואל: "מי זה?", ואילו כשהוא 
רואה בעל-חי מגיע מולו, הרי הוא שואל: "מה 
אדם   - לבעל-חי  אדם  בין  ההבדל  זהו  זה?". 
הוא בגדר "מי" ובעל חי הוא בגדר "מה". ובזה 
אני  אין  "אם  יתפרש: 
האדם  אם   - לי" 
רק  לא  ודואג  פועל 
בשביל עצמו, כי אם 
"מי  אזי  לזולתו,  גם 
לי", הוא בגדר "מי", 
ואילו  אדם.  בגדר 
 - לעצמי"  "כשאני 
רק  דואג  הוא  אם 
אזי  לזולתו,  ולא  לעצמו 

"מה אני" - הרי הוא דומה לבהמה...
דואג  אחד  שכל  ע"י  הוא  העולם  קיום 
זצ"ל  חיים"  ה"חפץ  מרן  שפירש  כפי  לחברו, 
וחסרונן",  רבות  נפשות  "בורא  הברכה  את 
ע"פ הכתוב "עולם חסד יבנה". יסוד הבריאה 
כך  בשל  חסד.  עושה  היקום  וכל  חסד,  הוא 
ברא הקב"ה את הנפשות עם חסרונות, יחיד 
שיוכרחו  כדי  וחסרונותיו,  אחד  כל  כרבים, 
ליהנות מזולתם בכל החסר להם, ומה שחסר 
שניהם  שע"י  נמצא  חברו.  לו  ישלים  לאחד 

קיים העולם.
"החלצו מאתכם" פירשו צדיקים בפרשתנו: 
מעצמכם,  צאו   - אייך!"  פון  ארויס  "גייט'ס 
טובת  על  רק  נתונה  מחשבתכם  תהיה  שלא 
נגד  תהיה  הזולת  טובת  שגם  אלא  עצמכם, 
עיניכם, לחשוב על השני ועל צרכיו. וכן פירשו 
"וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל", 
משה רבינו ע"ה קרא "ראשים" לאלה שמטים 
ומכופפים עצמם לבני ישראל, לדעת בצערם 

ולסעוד לבבות נשברים.

נקום נקמת בני ישראל אחר תאסף אל עמך )במדבר לא, ב(.

כשהוא  פטירתו,  לאחר  שגם  היא,  מהצדיק  הבקשה 

הרודפים  כל  את  להסיר  יזכור  העליונים,  בעולמות 

ולהמתיק דינים מעל בני ישראל.

הרה"ק רבי חיים מקראסנא זי"ע ]"כרם בית ישראל"[

אל  ויאמרו  וגו'  גד  ולבני  ראובן  לבני  היה  רב  ומקנה 

משה וגו' אל תעבירנו את הירדן )לב, א(.

ומקנה רב - לבני ראובן ובני גד היה קנין חזק ואמיץ 

משה  אל  ויאמרו  ע"ה.  רבינו  במשה  היינו  שלהם,  ברב 

וכו', מכיון ששמעו שרבם אינו נכנס לארה"ק, אמרו: 'אל 

תעבירנו את הירדן', כי רצוננו להישאר עם הרבי.

הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע ]"נר ישראל"[

ויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברות התאווה )לג, טז(.

 - המתרחק מתורה שהתקבלה בסיני, היכן תמצאהו 

בעד התאווה אלא  לעצור  אי אפשר  בקברות התאווה. 

כוחות  יד  תחת  האדם  נמסר  תורה  בלי  התורה,  בכוח 

התאווה.

הגאון רבי צבי פסח פראנק זצ"ל אב"ד ירושלים ]"משואה לדור"[

ואם יצא יצא הרוצח את גבול עיר מקלטו וגו' )לה, כו(. 

ובילקוט: "אפילו פסיעה אחת".

להתחייב  אדם  עלול  טובה  לא  אחת  בפסיעה  ומה 

בנפשו, כל שכן במידה טובה מרובה, שע"י פסיעה טובה 

אחת, "ַא גוטען טריט", יכולים לזכות בחיים!

הרה"ק רבי ישראל מגור זי"ע ]"פאר ישראל"[

ליקוטים יקריםממעיינות החסידות

ונכתב בספר
"אנשי הצבא בזזו איש לו" )במדבר לא, נג(. 

בזזו מלשון בזיון. אנשי הצבא, הלוחמים מלחמת 
עצמו  עבור  רק  וחושב  הדואג  כזה  אדם  מבזים  ה', 
ולו לבדו, כי צריך לדאוג גם עבור הזולת, ולהתפלל 

עבור כלל ישראל.
"אהבת שלום" פרשת מטות

ֶכם ֵהָחְלצּו ֵמִאתְּ
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7:44  ............ הנרות  הדלקת 

8:04  ........................ שקיעה 

5:50  ................... החמה  נץ 

8:47  .............. מג"א  סזק"ש 

9:23  ................ גר"א  סזק"ש 

10:34  ........ תפילה  זמן  סוף 

מנחה  גדולה  .................  1:32

8:03  ........................... שקיעה 

מוצאי ש"ק  '50 דקות' ...... 8:53

9:15  ... רבנו תם:  זמן  מוצש"ק 

זמנים לשב"ק פרשת מטות מסעי



וויידענפעלד  בעריש  דוב  רבי  הגה"צ  סיפר 
זצ"ל גאב"ד טשעבין, שכאשר התגורר רבנו בעירו 
טשעבין )תרצ"ב-צ"ו(, השיא פעם גאב"ד טשעבין 
שבע  לסעודת  רבנו  את  והזמין  מבניו,  אחד  את 
חסידים  כמה  בלוויית  הלך  רבנו  בביתו.  ברכות 
רבנו  הוציא  הסעודה  באמצע  הרב.  של  לביתו 
לקנות  מאנשיו  אחד  את  ושלח  מכיסו,  מעות 
פנה  מכך,  הרב  שמע  כאשר  לשתות.  שכר  חבית 
אל רבנו ואמר: הלא אנכי הבעל שמחה והכל מוכן 
עבור המסובין לאכול ולשתות, למה ישלח כבודו 
לקנות משקה? ענה לו רבנו, שמבואר בתוס' שדרך 
האורח לתת משקה לבני הבית. להשתוממות כל 
רבנו  בש"ס.  כזה  תוס'  שאין  הרב  הגיב  הנוכחים, 
לכל  חילק  ורבנו  משקה  הביאו  מאומה,  ענה  לא 

המסובין, וכשנסתיימה הסעודה שב רבנו לביתו.
זמן  שכעבור  וסיפר,  טשעבין  גאב"ד  המשיך 
מסוים נזדמן לפניו ללמוד מסכת כתובות, ובהגיעו 
לדברי התוס' בדף נ"ז: ד"ה השתא, שכתבו: "שדרך 
חן  למצוא  כדי  הבית  לבני  להשקות  האכסנאי 
בעיניהם", עמד נבהל ונשתומם, בהיזכרו בוויכוח 
רבנו  עם  הצדק  כי  לדעת  נוכח  ועתה  רבנו,  עם 
שאכן יש תוס' כזה. הרב לא היה יכול להתאפק, 

וכשהרצה אח"כ את שיעורו לתלמידים בישיבתו, 

סיפר להם את הכל, ואמר: הנני רוצה לפרסם כי 

נעלמו ממני אז דברי התוס' הללו, והרבה בשבחו 

של רבנו שהיה מן הנעלבין ואינן עולבין שעליהם 

בגבורתו'  השמש  כצאת  'ואוהביו  אומר  הכתוב 

)גיטין לו:(.

וסיים גאב"ד טשעבין: מדרגה זו חשובה אצלי 

יותר מהרבה אותות ומופתים! )"כרם שלמה"(.

חזק  "חזק  אמירת  למנהג  טעם  נתן  רבנו 

ובצדקה,  בתפילה,  בתורה,  מצינו  כי  ונתחזק", 

שמכוח השפעת הטוב לאחרים, יושפע טובה גם 

על המשפיע.

יותר  "ומתלמידי  מצינו:  בתלמוד-תורה 

מכולם".

בתפילה מצינו )ב"ק צ"ב(: "המתפלל בעד חברו 

והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה".

בשביל  "עשר  ז'(:  )תענית  מצינו  בצדקה 

שתתעשר".

זהו שאנו אומרים "חזק חזק" - כל אחד אומר 

חיל  ונוסיף  אנו  גם  נתחזק  וממילא  לחברו,  כך 

בתורה הקדושה )"קדושת ציון"(.

לזכר עולם יהיה צדיק

מעלת השבתות שבימי בין המצרים
צדיקי הדורות הפליגו במעלת השבתות 

"תפארת  בספה"ק  המצרים,  בין  שבימי 

שלמה" )פר' דברים( כתב, שהשבת בימי בין 

המצרים גדולה יותר מכל ימות השנה, כי 

כשבא יום השבת יש שמחה לפני השי"ת 

קיים,  היה  המקדש  שבית  מבזמן  יותר 

מהפיוט  המפורסמת  במליצתו  ומסיים 

ת בעמק הבכא"... בָּ "לכה דודי": "רב לך שַׁ

אשר על כן ראו אצל הצדיקים ההולכים 

אלה  בשבתות  שגם  הבעש"ט,  בדרך 

ברוך  רבי  והרה"ק  בשמחה,  שרויים  היו 

הזמר  בתיבות  זאת  רמז  זי"ע  ממעז'יבוז 

'כל מקדש': אוהבי ה' המחכים בנין אריאל 

- ביום השבת קודש שישו ושמחו - - -

מפורסם מאמרו של הרה"ק רבי נפתלי 

כידוע  היא  שבת-קודש  מרָאּפשיץ:  צבי 

)שבת  חז"ל  שאמרו  כמו  מהקב"ה,  מתנה 

טובה  לו הקב"ה למשה: מתנה  "אמר  י:(: 

יש לי בבית גנזי ושבת שמה, אני מבקש 

ליתנה לישראל, לך והודיעם", וחז"ל אמרו 

רק  שייך  מצרא'  דבר  'דינא  כי  קח:(  )ב"מ 

במקח וממכר, אבל במתנה לא שייך 'דינא 

בין  שבימי  בשבתות  כן  אם  מצרא',  דבר 

ב'מתנה'  שהרי  לשמוח,  מותר  המצרים 

אין שייך 'דינא דבר מצרא'...

למען דעת

הרה"ק רבי בן ציון מבאבוב זי"ע 
בעל "קדושת ציון" • ד' באב תש"א, 75 שנה לעלותו על המוקד על קידוש השם

ואוהביו כצאת השמש בגבורתו

המשפיע לאחרים מתברך בשפע

ת"ח  "גזירות  של  בשיאם  ת"ח:  אב  ג' 
הרה"ק  השם  קידוש  על  נהרג  ות"ט", 
בעל  מאוסטרופול  שמשון  רבי  המקובל 
פולנאה  העיירה  יהודי  עם  יחד  ידין",  "דן 
שנהרגו אז על קידוש השם ע"י הצוררים.

ד' באב ג' תכ"ח: נחמיה ְוִסיָעתוֹ מעולי 
לחומות  ֲארּוָכה  לעלות  החלו  הגולה, 
ירושלים. בניית החומה ארכה 52 יום, עד 

כ"ה באלול שבו נשלמה הקמת החומה.

זה עלתה בסערה  ביום  ה' באב של"ב: 
השמימה נשמת רבנו יצחק לוריא - האר"י 
בספה"ק  בצפת.  ונטמן  זי"ע,  הקדוש 
אייזיק  יצחק  רבי  להרה"ק  חסד"  "נוצר 
הקדוש  מרן  כתב:  זי"ע,  מקאמארנא 
נשמתו  יצאה  לוריא  יצחק  רבנו  האלקי 
"שמרני  )ספרד(:  שפניא  בלשון  כשאמר 
מידי גאוה". ובדברים האלה יצאה בטהרה 
"אלקי,  ז"ל:  הבעש"ט  רבינו  של  נשמתו 
רבון כל העולמים, אל תבואני רגל גאוה"...

קורא הדורות

הרה"ק ר' בנציון הלברשטאם מבאבוב נולד בשנת תרל"ד, לאביו הרה"ק רבי שלמה 
מבאבוב נכד הרה"ק רבי חיים מצאנז זי"ע. מילדותו ניכרו כשרונותיו המזהירים, חריפותו, ורגשותיו הטהורים 

שנבעו ממעמקי ליבו. זקנו ה"דברי חיים" קרא אליו עוד בקטנותו: "אתה תהיה חכם מחוכם".
ב"בר מצוה" שלו כשהיה אצל הרה"ק רבי יהושע מבעלזא, השתעשע עימו מאוד ואף כיבדו באופן נדיר 

לשיר "שיר המעלות אשא עיני אל ההרים"...
מזוגתו הרבנית חיה פראדל, בת הרה"ק רבי שלום אליעזר מראצפערט הי"ד בן הרה"ק מצאנז זי"ע, נולדו 
להם י"א צאצאים, ובראשם בנו הגדול הרה"ק רבי שלמה מבאבוב, אשר נותר לפליטה לאחר המלחמה והקים 

מחדש את חצר הקודש באבוב.
בשנת  אביו  הסתלקות  לאחר  באבוב.  העיר  כאב"ד  ונתמנה  בתורה  בגדלותו  רבנו  בלט  אביו  בחיי  עוד 
תרס"ה, ועד לשואה, הנהיג את עדת חסידי באבוב שבגאליציה. רבנו התמסר במיוחד לחינוך הדור הצעיר, 
כאשר בנוסף להיותו מרא דאתרא דבאבוב ואדמו"ר לחסידים, הקים את הישיבה בעיר באבוב, בה הרביץ 
תורה בעצמו ומינה בה ר"מים גאונים ותלמידי חכמים. לישיבת באבוב נפתחו קרוב ל-60 סניפים ברחבי 

גאליציה, שכולם עמדו תחת הנהגתו. בשנת תרפ"ט למדו בישיבות 830 תלמידים.
בעקבות תלאות מלחמת העולם הראשונה, התרחקו רבים מצעירי ישראל מדרכי התורה, ורבנו ביד אומן 
החל לקרבם, עד שתוך כמה שנים הקים בגאליציה דור חדש של לומדי תורה יר"ש, כשהוא נופח בהם רוח 
חיים של אהבת תורה, קדושת החסידות, וטהרת המידות. מלבד הרבצת התורה החינוך והחסידות, היה גדול 
כוחו בניגון, כי חננו ד' בקול ערב ובכישרון יצירה להפליא. ניגוניו של רבנו שיצאו מלב ורגש ודביקות בד', 

נישאו על שפתי המוני תלמידיו, והחדירו בהם התעוררות והתרוממות דקדושה.
עול כספי כבד נשא רבנו על עצמו, אלא שהוא לא חס על בריאותו ועל ממונו, כי לא היה כסף נחשב 
אצלו אם היה זה לטובת חינוך הדור. אולם הפירות והגידולים הטובים שיצאו מרשת הישיבות, היו האוצרות 

ששימחוהו ורוממו את רוחו.
השפעתו של רבנו ניכרה בכל רחבי גאליציה, בדעת תורה ובפקחות עילאית ניהל את העדה, כששמו הולך 

לפניו גם בין השלטונות.
בפרוץ השואה נמלט רבנו מבאבוב ולאחר טלטולים הגיע ללעמבערג, שם נתפס ע"י הרוצחים הרשעים 

ימ"ש ונהרג על קידוש השם. ד' ינקום דמו במהרה.

מתולדותיו


