
כלב  שלם  דבר  "אין  הצדיקים  פתגם  ידוע 

ד'  את  העובד  כל  יתברך".  לעבודתו  נשבר 
'אדם  שהוא  הרגשה  מתוך  בתורה  ועוסק 

אין  ורב-ערך,  ונעלה  חשוב  שהוא  השלם', 

בעבודת  אמיתיים  להישגים  להגיע  ביכולתו 

יביאהו  לב  שהשברון  שאסור  כמובן  השם. 

אדרבה,  ביותר,  גרועה  מידה  שהיא  לעצבות, 

תורת החסידות מלמדת, שהדרך הנכונה היא 

שילוב תמידי של שמחה 
על  שמחה  ולב-נשבר; 
יתברך,  לעובדו  שזכינו 
ולב נשבר על שעדיין לא 
לשלימות  להגיע  זכינו 

האמיתית.
הסיפור,  ידוע  כך  על 

ה'ישמח  שכשהגיע 

לראשונה  זי׳׳ע  משה' 

החוזה  פני  את  לקבל 

הטרידה  זי"ע,  מלובלין 

כיצד  השאלה  אותו 

החסידים  מרבין 

בעוד  תמיד,  בשמחה 

"ראוי  א(  סי׳  )או"ח  בשו"ע  ההלכה  שנפסקה 

לכל ירא שמים להיות מיצר ודואג על חורבן 

אנו  גם  מלובלין:  הרבי  לו  אמר  ביהמ"ק". 

ועורכים  הבית,  חורבן  על  ודואגים  מצרים 

החסיד  לדברי  אנו  נאמנים  אך  חצות,  תיקון 

ב'חובות הלבבות' )פ"ד משער הפרישות( "הפרוש 

צהלתו בפניו, ואבלו בלבו".
מעלתו של לב נשבר גדולה מאוד. בקדושת 

"כתר" אומרים אנו: "כבודו מלא עולם" ומיד 

הקשה  כבודו".  מקום  "איה  אומרים  אח"כ 

לומר  היה  צריך  לכאורה  מנחם':  ה'שארית 

להיפך - לשאול תחילה את השאלה "איה?" 

מלא  "כבודו  התשובה  את  לענות  ולאחריה 

עולם". אלא יש לומר, כי 'איה'  

מחצית  היינו   ,)16( שש-עשרה  בגימטריא 

ממספר ל"ב )32(, וזה רומז ל'לב נשבר'. אם 

כן יש לומר הכוונה, כי 'איה' - יהודי המקיים 

מקום  שוכן  אצלו  נשבר,  בלב  ומצוות  תורה 
כבודו יתברך. לפי זה 'איה' הוא המשך מראה 

מקום-כבודו של השם יתברך... 

זי"ע  קיצעס  וואלף  זאב  רבי  על  מסופר 

חשוב  מאד  שהיה  זי"ע,  הבעש"ט  תלמיד 

הבעל-תוקע  להיות  כיבדו  ולפיכך  רבו,  בעיני 

שלו בראש השנה. לאחר שקיבל מהבעש"ט 

כוונת  סוד  את  הק' 

אותן  רשם  התקיעות, 

בכדי  נייר,  גליון  על 

בדף  להסתכל  שיוכל 

אך  התקיעות.  בשעת 

תקיעת  זמן  כשהגיע 

את  מצא  לא  שופר, 

הכוונות.  היו  בו  הגיליון 

נשבר  זאב  רבי  של  לבו 

שאיבד  מאחר  בקרבו, 

וכך  הכוונות,  גליון  את 

לב,  שברון  מתוך  תקע 

בידו  עלה  שלא  כך  על 

לזכור את הכוונות.

את  הק'  הבעש"ט  שיבח  התפלה,  אחרי 

התקיעות  עלו  היום  כי  לו  באמרו  תקיעותיו, 

כראוי, והוסיף:

רבים,  יש חדרים  בהיכל המלך  כי  לך,  "דע 

לאותו  המיועד  מפתח  מותאם  חדר  ולכל 

חדר. אמנם קיים מכשיר מיוחד המתאים לכל 

כל  את  לבקוע  ניתן  בו  הגרזן,  והוא  החדרים, 

המפתחות  הן  הכוונות,  הסגורות.  הדלתות 

רק  יש  שער  שלכל  אלא  למעלה,  לשערים 

מפתח אחד - והוא הכוונה המתאימה לשער 

זה. מה שאין כן 'לב נשבר', הוא בבחינת גרזן 

לא  ואם כשמכוונים,  לכל השערים.  המתאים 
תמיד מצליחים למצוא את הכוונה המתאימה, 

כדוגמת המפתח המיוחד לכל חדר, הרי היום 

הפותח  כגרזן  שהוא  לב-נשבר,  מתוך  תקעת 
את כל השערים!"

ויקחו לי תרומה )שמות כה, ב(. וברש"י: לי - לשמי.
בעשיית  הנאמר  מקדש",  לי  "ועשו  בפסוק  לקמן  גם 
מכאן  לשמי.   - ועשו  כאן:  כמו  רש"י  מפרש  המשכן, 
לומדים אנו, שאפילו את ההכנות לדבר שבקדושה - ולא 

רק את העשייה עצמה - צריך לעשות בלתי לה' לבדו.
הגאון רבי זלמן סורוצקין זצ"ל אב"ד לוצק 
]"אזניים לתורה"[

זהב וכסף ונחושת )כה, ג(.
הרה"ק מאפטא היה אומר, שבזמן שקוראים בפרשת 
תרומה 'זהב וכסף ונחושת', יש התעוררות גדולה בשמים 
להתבונן  ויש  רב.  ושפע  טוב  כל  לישראל  להשפיע 
בדברים אלה, למען דעת מהי התכלית של הכסף והזהב 

שבעולם.
הרה"ק רבי איציק'ל מפשעווארסק ]אנטווערפן[ זי"ע
 ]"יפה שיחתן"[

בית  לשמי  ועשו  וברש"י:  ח(.  )כה,  מקדש  לי  ועשו 
קדושה.

על כל אחד ואחד לעשות את ביתו לבית של קדושה.
הרה"ק רבי מנחם מאמשינוב זי"ע ]"פנינים יקרים"[

הכרובים  פני  יהיו  הכפורת  אל  אחיו  אל  איש  ופניהם 
)כה, כ(.

צריך  יחד,  בתורה  עוסקים  תלמידי-חכמים  כששני 
שכל אחד ירצה לשמוע את דברי חברו, לא שכל אחד 
)עיין  יותר ממנו  יודע טוב  ירצה להראות לחברו שהוא 
את  לדעת   - תהיה  שניהם  של  המטרה  אלא  ס"ג(,  שבת 
רעהו,  אל  יביט  שאחד  אחיו'  אל  איש  'ופניהם  האמת. 

שירצה לשמוע מה שחברו אומר.
"חתם סופר" בשם רבו הגה"ק רבי נתן אדלער זי"ע

ועשית מנורת זהב טהור מקשה תיעשה המנורה )כה, 
לא(.

העבודה הקשה ביותר היא 'זהב טהור', שיהיה הכסף 
איש  ח"ו.  איסור  שום  מבלי  טהור,  האדם  של  והזהב 
זוכה   - המנורה'  'תיעשה  ביותר,  וזהבו  כספו  המטהר 

למדרגה שברוב קדושתו יוכל להאיר בעולם.
הרה"ק רבי מרדכי מנעשכיז זי"ע ]"רשפי אש"[

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר

וחצי  אמתיים  שיטים  עצי  ארון  ועשו 
ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קומתו 
)שמות כה, י(.

שלום  שמעתי ממורי חמי הקדוש רבי 
מבעלזא זי״ע שאמר, שכל האמות שנצטוו 
לעשות לארון שבו התורה - ארכו, רחבו 
]חצי,  שבורות  אמות  היה  הכל  וקומתו, 
וחצי, וחצי[ לרמז שאי אפשר לזכות לאור 
אלא  תורה,  לקבל  כלי  ולהיות  התורה 

בשברון לב.
"לב שמח"
הרה״ק רבי חנוך העניך מאלעסק זי״ע

תורה ועבודה בלב נשבר
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חזה  השואה,  פרוץ  לפני  האחרונות  בשנתיים 
רבנו באופן ברור מאוד את הבאות. הוא רצה מאוד 
בלחצם  כן  עשה  שלא  אלא  ישראל,  לארץ  לעלות 
לכך,  שמסוגל  מי  כל  את  זירז  רבנו  החסידים.  של 
של  מידיהם  מועד  מבעוד  ולהימלט  לארץ  לעלות 
המרצחים. הרה"ק רבי מרדכי מבילגורייא זצ"ל ציין 
הדור  מיחידי  היה  רבנו  כי  השואה,  לאחר  לימים, 
החורבן  על  מפורש,  באופן  מראש,  והתריע  שחזה 
לגלות  רשות  לו  ניתן  השמים  "מן  ובא.  הקרב 

ולדבר!" - אמר.

"בטוח אני שצורר היהודים יהא לו סוף רע ומר, 

אך מי יזכה לראות זאת?!"... -  אמר רבנו. וכשסיפרו 

וחדש  גדול  ביהמ"ד  לבנות  שרוצים  החסידים  לו 

עבור קהל החסידים, נענה רבנו: "פה בפולין אין עוד 

מה לעשות, אם רוצים דווקא - בארץ ישראל!"

ומזונא,  חיים  בנים  בגימטריא  שבת  רבנו:  אמר 

עם השם חת"ך ]שם הפרנסה[; שבת קודש יש בה 

סגולה לכל ההשפעות!

לזכר עולם יהיה צדיק

מאה ברכות בכל יום
אדנים  לעשות  ציוה  שד'  נכתב  בפרשתנו 

כתב,  כז(  לח,  )שמות  הטורים  בעל  במשכן. 

לברך מאה  חז"ל  שכנגד מאה האדנים תיקנו 

ברכות בכל יום.

בגמרא )מנחות מג:( למדו לברך מאה ברכות 

ישראל  'ועתה  יב(  י,  )דברים  מהפסוק  יום  בכל 

'מה'  וברש"י:  מעימך',  שואל  אלקיך  ה׳  מה 

הביא  שם  ובתוספות  'מאה'.  כמו  אלקיך  ה׳ 

וממילא  מלא,  בכתיב  'שואל'  נכתב  שבתורה 

יש 100 אותיות בפסוק זה, מכאן שצריך לברך 

מאה ברכות.

תיקן  המלך  שדוד  הביא  מ"ו(  )סימן  הטור 

לברך מאה ברכות, כמו שכתוב על דוד המלך 

בגימטריא  'על'  על',  'הוקם  א(  כג,  ב'  )שמואל 

יום מתו מאה אנשים מישראל  מאה, כי בכל 

רח"ל, ולא ידעו מה הטעם לגזירה, עד שדוד 

המלך השיג ברוח קדשו ותיקן לברך את מאה 

הברכות.

ברכות  הרבה  כך  כל  בשבת שאין מברכים 

להשלים  לכתחילה  צריך  העמידה,  בתפילת 

לו  אין  ואם  פירות.  באכילת  ברכות  מאה 

פירות יכוון כשמברכים את ברכות ההפטרה, 

ובעליות לתורה. כמו כן בתענית ציבור שאין 

בברכות  יכוון  כאשר  לצרף  יוכל  אוכלים, 

העליות לתורה וההפטרה )ספרי הפוסקים(.

ברכות  שמאה  כתבו,  החסידות  בספרי 

לומדים מהפסוק 'ועתה ישראל מה ה׳ אלקיך 

שואל מעמך כי אם ליראה', מכאן רמז שמאה 

ברכות בכל יום בכוחם להביא ליראת שמים.

הרה"ק רבי אלטר יחזקאל אליהו מדזיקוב  זי"ע
ז' באדר ב' תש"ג, 74 שנה להסתלקותו

צופה למרחוק

השפעת השבת

נולד  שס"ט-תפ"ט:  אלפים  ב'  באדר  ז' 
ונפטר משה רבינו ע"ה, רעיא מהימנא, ונטמן 

בהר נבו בעבר הירדן.
חז"ל )מגילה יג:( אמרו שהמן הפיל פור ונפל 
נסתלק  רבנו  משה  כי  ושמח,  אדר,  בחודש 
באדר, אבל המן לא ידע שביום שנולד משה 
של  שנותיהם  ממלא  שהקב"ה  מת,  זה  ביום 

צדיקים מיום ליום.
זכור(,  לשבת  דוד'  )'כסא  החיד"א  ומביא 
הילולא  יום  הוא  הסתלקותם  יום  שלצדיקים 
עולים  הם  זה  ביום  כי  ושמח,  גדול  יום   -
שמח  והמן  השכינה,  מזיו  להתענג  למעלה 
כי חשב שיום זה הוא יום צער, אבל אדרבה, 
זה  שביום  לנו  מרמז  שנולד  ביום  הסתלקותו 
וגדולה.  תפארת  של  יום  לו  והוא  חזק,  מזלו 
ישראל  על  הגין  רבנו  זכותו של משה  ואמנם 

להצילם.

קורא הדורות

בין גדולי הצדיקים מנהיגי יהדות גאליציה בדור שלפני השואה, בלט משכמו ומעלה 

הרה"ק רבי אלטר יחזקאל אליהו מדז'יקוב, בנו הגדול של הרה"ק רבי יהושע מדז'יקוב 

בעל 'עטרת ישועה', וחתן דודו הרה"ק רבי ישראל מוויזניץ זי"ע בעל 'אהבת ישראל'.

ובשנינות. כשרונותיו  ובהבנה מהירה, בפקחות  הצטיין בתפיסה חדה  ומנעוריו  נולד בשנת תרמ"ה,  רבנו 

היו כראוי לנצר מגזע ראפשיץ. למרות חולשתו בילדותו, למד את שיעוריו הרבים בנגלה ובנסתר מתוך עמל 

ויגיעה, יחד עם אביו שלמד עמו וחינכו. במיוחד התבלט בעבודת התפילה, אשר נאמרה בהתלהבות דקדושה 

ובדבקות עצומה. בהגיעו לפרקו, לקחו דודו ה"אהבת ישראל" מוויזניץ )חתן ה'אמרי נועם' מדז'יקוב( כחתן 

לבתו, החתונה התקיימה בעיר וויזניצא, בהשתתפות אלפי חסידים שבאו להשתתף בשמחת חצרות דזיקוב 

וויזניץ.

לאחר נישואיו נשאר סמוך על שולחן חותנו, אולם אביו ביקשו לשוב אליו, ואכן כעבור זמן לא רב שב 

לדזיקוב, שם ישב ועסק בתורה יומם ולילה.

בשנת תרס"ט מינה ה'עטרת ישועה' את רבנו כרב הצעיר של דז'יקוב. רבנו ישב על כס הרבנות, בתבונה 

ובכשרון ניהל את עניני העיר, וזכה להערצת כל החוגים.

בשנותיו האחרונות של ה'עטרת ישועה', כאשר נחלש, היה לפעמים מסרב לקבל את החסידים והפנה אותם 

אל רבנו. כן המעיט בעריכת השולחנות, וציוה על כל חסידיו להתאסף אצל רבנו.

לאחר הסתלקות אביו בשנת תרע"ג עלה רבנו למלא את מקום אבותיו, וכאבן שואבת משך אליו את כל 

עדת החסידים המפוארת. אף חסידים אחרים ששמעו הטוב הגיע אליהם באו לחסות בצלו. 

לשם  שבגאליציה,  טארנא  הגדולה  בעיר  התיישב  ובסיומה  מדז'יקוב,  נמלט  הראשונה  העולם  במלחמת 

העתיק את חצרו ובה הנהיג את עדת חסידיו. בשנת תרפ"ד, הוכתר בנו בכורו הרה"ג רבי חיים מנחם דוד זצ"ל 

הי"ד כרב העיר דז'יקוב.

חצרו של רבנו בטארנא נעשתה למבצר קודש, רבנו השקיע כוחות להצלת נערי ישראל מסכנות הכפירה 

והחילוניות. החצר משכה אליה מאות בחורי חמד, שהתלכדו סביבו כחומה  של המפלגות הסוציאליסטיות 

בצורה ועמדו תחת פיקוחו האישי והמסור. בקלויזען של חסידי דז'יקוב ברחבי גאליציה, ישבו מאות בחורים 

ושקדו בהתמדה על התורה והעבודה. בחגים ובשבתות מיוחדות, כאשר היו הבחורים באים לטארנא להסתופף 

בצל הקודש, התמלא ביהמ"ד הגדול מפה לפה, כאן ישבו ועסקו בתורה ובחסידות במשך כל שעות היממה.

חצר הקודש דז'יקוב המתה גם המוני חסידים ואנשי מעשה שבאו להסתופף בצל קדשו - חסידים שבאו 

לבקש עצות והדרכות בעבודת ה'; אנשים מרי-נפש שבאו לשטוח לפניו את צרותיהם; עסקנים ואישי ציבור 

באמריקה  חסידים  לרבנו  לו  היו  הציבור.  בענייני  המחוכמות  תשובותיו  ואת  חוות-דעתו  את  לשמוע  שבאו 

ובבלגיה, בלונדון אף היה קלויז של חסידי דז'יקוב, היה זה הקלויז החסידי הראשון בעיר, ורבנו נסע לבקר שם.

בפרוץ השואה, נדד רבנו וגלה לכמה מקומות. בז' אדר ב' תש"ג, בסלקציה האחרונה שעשו הנאצים ימ"ש 

בקראקא, נרצח רבנו ביריות ע"י הרשעים ימש"ו במחנה פלאשוב שע"י קראקא, בהיות בן 59. עד ראיה סיפר, 

שבשעת הסלקציה יצא שרבנו היה צריך לעמוד מאחורי אשה, ולא רצה בשום אופן. אף כשאיימו עליו לרוצחו 

לא רצה לעמוד שם, ואז ירה בו הנאצי ימ"ש. הסובבים שמעו את ה'שמע ישראל' יוצא מפיו בקדושה ובטהרה, 

ה' ינקום דמו זי"ע ועכ"י.

מתולדותיו

למען דעת


