
רוממו  זי"ע  ותלמידיו  הק'  הבעש"ט 
והידידים,  החברים  כינוסי  את  מאוד  ושיבחו 
ובגדלות הצדיקים  ד'  עבודת  בענייני  לשוחח 

והחסידים ומידותיהם.
ָלֵתת  תֹאִספּון  'לֹא  ז(  ה,  )שמות  הכתוב  על 
ֶבן ָלָעם', פירש הרה"ק ר' דוד מלעלוב - לפי  תֶּ
פשטות המאמר היה ראוי לומר 'לא תוסיפון' 

התורה  אך  בוי"ו, 
כי  לנו,  לרמז  באה 
הניח  שפרעה  ידוע 
אחד  יום  לישראל 
מהעבודה  חירות 
ומשה  במצרים, 
רבנו ע"ה בחר להם 
השבת  יום  את 
והיתה  למנוחה, 
להתאסף  דרכם 
ביום ההוא יחד עם 
משה וזקני ישראל, 
תוכחת  לשמוע 
ולהתחזק  מוסר 

באמונת ד'.
בגודל  ופרעה 
היה  חפץ  רשעותו 
גילולי  את  שיעבדו 
מצרים, אך בראותו 
בידו,  עלתה  שלא 
שמחמת  הבין 
יחד  נאספים  שהם 
דעת  מוסיפים  הם 
ועי"ז  ד',  ביראת 
הסטרא- כוח  נכנע 

לכן  בקרבם,  אחרא 
עוד  יתאספו  לבל  ציוה 

'לתת תבן' - דעת ותבונה )'רמתיים צופים'(.
הוסיף על כך נכדו הרה"ק רבי משה מרדכי 
שזקני  מאבותינו,  בקבלה  לנו  יש  מלעלוב:  
רבי דוד סיים - בעולם העליון ייצא משה רבנו 
הכוונה  באמת  היתה  זו   - ויאמר  לקראתנו, 
באות א' שהוספנו ב'לא תאספון'! )'ליקוטי דברי 

דוד'(.

הכתוב  את  מפרש  השדה'  'דבש  בספר 
'האספו ואגידה לכם', 'לכם' דרשו חז"ל )סוכה 

מ.( 'לכל צרכיכם', ע"י האסיפה יימשך לכם כל 
צרכיכם. גם מרן ה'חתם סופר' זי"ע פירש את 
ויחנו  'ויסעו מחרדה  כה(  לג,  )במדבר  הכתוב 
בצוותא  ישראל  מקהלות  ידי  על  במקהלות', 

חדא אפשר להינצל מכל חרדה ומועקה.
מסופר: בחצר הקודש סאדיגורא היה מנהג, 
יעקב  אברהם  ר'  הרבי  היה  ההילולא  שבימי 
מטבעות,  נותן  זי"ע 
מוכרים  והיו 
המטבעות,  את 
ת  ו ע מ ה מ ו
תמורת  שנתקבלו 
של  המטבעות 
משקה  קנו  הרבי 
עבור  'לחיים' 
בשבת  היושבים 

אחים.
אחד  פעם 
עשירים  כשהגיעו 
הצליחו  גדולים, 
את  להם  למכור 
ביוקר  המטבעות 
רב, והתקבץ סכום 
עבור  גדול  כסף 
חשבו  ה'לחיים'. 
שאין  החסידים 
כה  להוציא  כדאי 
עבור  כסף  הרבה 
מן  ואולי  'לחיים', 
להפנות  הראוי 
מהכסף  חלק 
אחרים  לדברים 
אבל  נחוצים. 
מאידך הרי המעות היו 
תמיד מזומנים לקניית 'לחיים' עבור החסידים, 

ולא ידעו מה להחליט.
אהרן'  ה'בית  הרה"ק  שהה  עת  באותה 
אברהם  רבי  חתנו  אצל  בסדיגורא  מקארלין 
יעקב, והחליטו החסידים לשאול את פיו מה 
את  שיתנו  אהרן'  ה'בית  להם  השיב  לעשות. 
כל הכסף עבור שתיית 'לחיים' בשבת אחים, 
בצוותא,  הישיבה  ע"י  שפועלים  מה  והסביר: 

אי אפשר לפעול ע"י שום דבר אחר!

ראות פניך לא פללתי והנה הראה אותי אלקים גם את 
זרעך )בראשית מח, יא(.

כשראה יעקב את בני יוסף שהם הולכים בדרך ישראל 
סבא, אף שהיו נמצאים כל השנים בתוך טומאת מצרים, 
יהיו דומים לפני, והנה  אמר ליוסף: לא פיללתי שפניך 
עתה לא רק שפניך הם ב"ה ממש כפני, אלא הראה אותי 

אלקים גם את זרעך, שגם זרעך יש להם פנים כשלי.
הרה"ק רבי יקותיאל יהודה מסיגעט זי"ע ]"ייטב לב"[

שכל את ידיו כי מנשה הבכור )בראשית מח, יד(.
בכבוד  להיזהר  חייבים  כמה  לנו  הורה  אבינו  יעקב 
הבריות, שהרי היה יכול להורות לאפרים שיעמוד לימינו 
ולמנשה שיעמוד לשמאלו, וכדי שלא לבייש את מנשה 
את  שינה  ולא  ידיו  את  שיכל  לימינו,  העמידו  שיוסף 
לשמאלו,  יעמידו  אם  מנשה  ייפגע  שמא  מנשה,  מקום 

'כי מנשה הבכור'.
הרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק זי"ע ]"נועם אלימלך"[

יברך את הנערים )מח, טז(.
ימי  של  בהתלהבות   - 'נערים'  תמיד  שיהיו  בירכם 

הנעורים לעבודתו יתברך. 
הרה"ק רבי פנחס מנחם מפילץ זי"ע ]"שפתי צדיק"[

יששכר חמור גרם רובץ בין המשפתיים )בראשית מט, יד(, 
וברש"י: בין התחומין.

יששכר - זהו הלומד התורה בהתמדה, ניכרת רביצתו 
בין  המשפתיים'  'בין  התורה,  בקנייני  החזקה  ואחיזתו 
מידת  את  לראות  אפשר  אז  הזמנים,  בין   - התחומין 
כותלי  בין  כששהה  בנפשו  שהשריש  בתורה  הדביקות 

בית המדרש.
 הגאון רבי שלום מרדכי מבערז'אן זצ"ל ]"תכלת מרדכי"[

מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך )מט, כ(.   
ר לעצמו היה מסתפק במועט והיה די לו באכילת  ָאשֵׁ
'והוא יתן' לאורחים ולעניים, להם היה נותן  לחם, אבל 

מעדני מלך וכל טוב.
אלשיך הק' ]"תורת משה"[

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
ישראל מרוזין  פעם בא יהודי לפני הרה"ק רבי 
מי  ואמר:  לבו  את  השיח  אצלו,  ובהיותו  זי"ע, 
פני קדשו?  עוד פעם לראות את  יודע אם אזכה 
לכן בבקשה מרבנו, הגידו לי איזה דיבורים טובים 

שיעמדו לי לנצח.
מיד השיב לו הרה"ק: אומר לכם דברים טובים 
שיעמדו לעזרתכם תמיד - הנה לפני ביאת משיח 
תהא ה'יידישקייט' תלויה על חוט השערה. והעצה 
היא, שיתאספו יחד בכל שבת קודש וידברו אודות 

צדיקים, וזה יחזיק לכם את האמונה.
א(:  מט,  בראשית   - )בפרשתנו  בפסוק  מרומז  וזה 
'האספו ואגידה לכם' - שתעשו לכם אסיפות, וזה 
יהיה לתועלת 'אשר יקרא אתכם באחרית הימים', 
יקרא מלשון קרירות, כאשר תהיה קרירות באמונה 
תרופה  והאגודה  האסיפה  תהיה  הימים,  באחרית 

לזה!
וסיים הרה"ק ואמר: אני מתנה עמכם ג' תנאים 
- א. שתקיימו זאת. ב. שתזכרו זאת. ג. שתספרו 

את הדברים.
כרם ישראל, עמ' לא

שגב קדושת אסיפת יהודים 
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4:24  ............ הנרות:  הדלקת 

4:43 ......................... שקיעה: 

7:17  ................... החמה:  נץ 

9:02  .............. מג"א:  סזק"ש 

9:38  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:28

12:32  .............. גדולה:  מנחה 

4:44  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 5:34

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 5:56

זמנים לשב"ק פרשת ויחי

ליקוטים יקרים



פנחס  רבי  הרה"ק  עם  רבה  בידידות  היה  רבנו 
מקאריץ, כי בצעירותו התגורר רבי פנחס בפולנאה 
גודל  על  אז  עמד  רבנו  תינוקות.  והיה שם מלמד 

קדושתו של רבי פנחס וחיבבו מאוד.
מסופר מעשה נורא, שכשהיה הרה"ק מקאריץ 
מלמד בפולנאה, נתן לו רבנו רשות ללכת בכל עת 
שירצה, למקוה ולחדר המיוחד שהיה לרבנו בתוך 
בית המרחץ של העיר, בלילה או ביום, והורה רבנו 
לבעל המרחץ, שיניח למלמד להיכנס למקוה שלו 

בכל עת.
פעם בא רבי פנחס לטבול אחר חצות לילה, אך 
בעל המקוה לא רצה לפתוח לו שייכנס, כי באותו 
יום קנה כמה עופות והניחם בחדר ההוא. כשראה 
רבי פנחס שאינו מניחו להיכנס, הגביה כמה נסרים 
מהגג ונכנס דרך החור ההוא וטבל שם. אח"כ יצא 
צר  המקום  שהיה  ומחמת  החור,  דרך  מהמרחץ 
ודחוק, נשברה הקורה מהגג ונפלה על רבי פנחס 
כותל  ע"י  כך  מונח  והיה  ונהרג.  מהגג,  בירידתו 
כי מחמת חשכת  ידע אף אדם מזה,  ולא  המרחץ 

הלילה לא הלך לשם אף אחד.
קול  מה  למשמשו:  ואמר  משנתו,  הקיץ  ורבנו 
וראה!  החוצה  נא  לך  בחוץ?  שומע  שאני  הרעש 
המשמש יצא ולא שמע כלום, ונכנס ואמר לרבנו 
לראות,  שנית  שלחו  רבנו  בחוץ.  רעש  שום  שאין 
המשמש  גדול.  רעש  קול  מבחוץ  לו  נשמע  כי 

רעש.  שום  בחוץ  שאין  לרבנו  ואמר  ונכנס  יצא, 
אצל  הרוג  אחד  איש  מונח  מצאו  היום  כשהאיר 
המרחץ, ואנשים הכירו שזהו המלמד. ונעשה רעש 
פקודתו  רבנו  שלח  לרבנו.  מזה  ונודע  בעיר  גדול 

שלא להזיז את ההרוג ממקומו עד בואו לשם.
ובכה  תהלים,  לומר  הכנסת  לבית  הלך  רבנו 
לו  החזר  רבוש"ע,  השי"ת:  לפני  והתפלל  מאוד 
ויחיה, עוד תודה לי עליו, הוא ירא-שמים  נשמתו 
גדול וצדיק. כך בכה והתפלל זמן מה. אח"כ הלך 
פנחס'ל!  לו:  ואמר  והזיזו  ז"ל למקום ההרוג,  רבנו 
קום ולך תלמד עם התלמידים, אתה הרי שכיר יום! 
וכך היה, רבי פנחס קם ממקומו והלך לביתו, וראו 

תחיית המתים ממש. זי"ע ועכ"י.

ישראל  בני  את  להוכיח  היתה  רבנו  של  דרכו 
ואילו  בפניהם,  רק  זאת  אך  קשות,  עימם  ולדבר 
את  והזכיר  עליהם  טוב  המליץ  ד'  לפני  כשעמד 

מצוותיהם. 
הרה"ק רבי פנחס מקאריץ סיפר, שרבנו פירש 
ָנא  "ְלכּו  יח(  א,  )ישעיה  הכתוב  את  דרכו  על-פי 
ֶלג  שֶּׁ כַּ ִנים  שָּׁ כַּ ֲחָטֵאיֶכם  ִיְהיּו  ִאם  ד'  יֹאַמר  ְוִנוְָּכָחה 
ִיְהיּו"; לכו נא בני  ֶמר  צֶּ ימּו ַכּתוָֹלע כַּ ַיְאדִּ ינּו ִאם  ַיְלבִּ
אני   - ואטען  אתווכח   - ונווכחה  לדרככם,  ישראל 
עם השי"ת, ואז יאמר ד' 'אם יהיו חטאיכם כשנים, 
ומחרף  מוכיח  אני  בפניכם  רק  כי  ילבינו',  כשלג 

אתכם.

לזכר עולם יהיה צדיק

חזק חזק ונתחזק
הקורא  שסיים  שלאחר  ישראל,  מנהג 

תורה,  חומשי  מחמשה  חומש  לקרוא 

אומרים: 'חזק חזק ונתחזק'.

כתב  פ"ה(  )סימן  מינץ'  מהר"ם  ב'שו"ת 

הטעם, שהוא כמו שאומרים אחר כל פרק 

כלומר  עלך',  'הדרן  מסכת  סיום  אחר  או 

ויחזור  שלמד  הדברים  את  ישכח  שלא 

סיום  לאחר  שבכתב  בתורה  כך  עליהם, 

ישכח  שלא  'חזק',  הקהל  אומרים  חומש 

אלא יחזור עליהם.

הרה"ק רבי זאב וואלף מז'באריז זי"ע רמז 

יחזק  יהודי  אם   - ונתחזק'  חזק  'חזק  בזה, 

את עצמו פעם אחר פעם, ודאי יסייעו לו מן 

השמים ויחזקו אותו, וזהו 'ונתחזק' - שיהיה 

רבה  במדרש  ]כדאיתא  השמים  מן  נתחזק 

פר' ואתחנן: א"ר חייא רבה, כתיב 'קוה אל 

ד' חזק ויאמץ ליבך וקוה אל ד'', הוי מתפלל 

וחוזר ומתפלל, ויש שעה שיתנו לך[.

הרה"ק רבי יהודא לייב ה'מוכיח' מפולנאה זי"ע
בעל "קול אריה" • כ"א בטבת תק"ל, 247 שנה להסתלקותו

מחיה מתים במאמרו

ממליץ טוב על ישראל

באלכסנדריה  תתקס"ה:  ד'  בטבת  כ' 

שבמצרים נתבקש לישיבה של מעלה גאון 

ישראל וקדושו הנשר הגדול רבנו משה בן 

ארונו  שנה.  שבעים  בן  והוא  זי"ע,  מיימון 

בעיר  נטמן  והוא  הקודש,  לארץ  הועלה 

טבריה ת"ו.

שכאשר  מעשה,  מביא  הדורות'  ב'סדר 

פגעו  לא"י,  הרמב"ם  ארון  את  העלו 

והמלווים ברחו  ליסטים במלווים היהודים, 

הליסטים  רצו  הארון.  את  והניחו  משם 

להשליך את הארון לים, אך בכל כוחם לא 

יותר  היו  הליסטים  הארץ.  מן  להזיזו  יכלו 

איש  אמרו:  כך,  וכשראו  איש,  משלושים 

אלקים קדוש הוא! הלכו והבטיחו למלווים 

היהודים שיוליכו את הארון למחוז חפצם, 

הארון  את  ליוו  ג"כ  עצמם  והליסטים 

ומלוויו, עד שנטמן בטבריה.

נולד  קצ"ד/ה:  אלפים  ב'  בטבת  כ"א 

ע"ה,  אמנו  ולאה  אבינו  יעקב  בן  שמעון 

ונפטר בו ביום בן ק"כ שנה. מקום קבורתו 

בחיי'  ]'רבנו  ישראל  בארץ  ארבל  ביישוב 

שמות א, ו[.

קורא הדורות

רבנו יהודה לייב ב"ר יחיאל מיכל זצ"ל, היה מראשוני תלמידי מרן רבי ישראל בעל שם טוב הק' זי"ע. הוא 

כיהן כ'מוכיח' - מגיד-מישרים בפולנאה עוד בטרם שהתקרב אל הבעש"ט.

והבעש"ט קראו רבי. עד  לו בשמו ישראל,  והיה קורא  גדלות הבעש"ט,  נכונה את  בתחילה לא העריך 

שפעם אמר לו הבעש"ט - שהוא, רבנו, כשאמר פעם את תפילת 'והוא רחום' של תחנון בשני וחמישי, מסר 

עצמו למיתה עבור כלל ישראל. אז ראה רבנו שהבעש"ט הוא בעל רוח הקודש, ויודע מה שחשב ולא סיפר 

לאיש. מאז החל לקרוא לבעש"ט 'רבי'.

יוסף  בשנים הבאות, קירב רבנו אל הבעש"ט כמה מגדולי תלמידיו. אחד מהם היה הרה"ק רבי יעקב 

מפולנאה זי"ע, בעל 'תולדות יעקב יוסף'.

גדול וקדוש היה רבנו, ומסופר שהיה שומע כרוזים מהשמים. 

משה  רבי  שהרה"ק  מסופר,  הסתלקותו  על  תק"ל.  בטבת  כ"א  ביום  מעלה  של  לישיבה  נתבקש  רבנו 

מסלאוויטא, בהיותו ילד בן שמונה, קרא לו אביו הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע, ואמר לו: בא ואראה לך 

דבר שתספרו כל ימי חייך - בשעה זו נפטר לבית עולמו המוכיח מפולנאה, ועל מיטתו עומד עמוד אש - דבר 

שזוכים לו רק אחד או שניים בדור. וגילה את עיניו וראה את עמוד האש...

חלק מדרשות רבנו נשמרו בכתב-יד בבית תלמידו המובהק הרה"ק רבי גדלי' מליניץ בעל 'תשואות חן'. 

בשנת תקנ"ח, נדפסו הדרשות בספר 'קול אריה' על התורה, נ"ך, ש"ס וליקוטים.

רגיל  היה  יוסף  יעקב  רבי  בפולנאה.  יוסף'  יעקב  וה'תולדות  רבנו  קבורת  מקום  על  מסופר  פלא  דבר 

להשתטח על קבר חברו - רבנו. והנה הבחין ביהודי שבא למקום בקביעות, אומר תהלים ומפריש צדקה 

תוך כדי שהוא מקיף את הקבר. לאחר בירור, נודע לרבי יעקב יוסף שהיהודי קנה את חלקת הקבר הסמוכה 

לרבנו. הפציר רבי יעקב יוסף באותו יהודי לתת לו להיטמן שם. היהודי הסכים רק בתנאי שגם הוא לא יפסיד.

ההוא  והיהודי  שנים,  כמה  עברו  קבריהם.  על  הוקם  ואהל  רבנו  ע"י  נטמן  יוסף,  יעקב  רבי  כשנסתלק 

נפטר לבית עולמו. כשרצו לקוברו ליד רבנו ורבי יעקב יוסף, לא היה מקום פנוי. לפתע ראו כיצד הקברים 

מתרחקים זה מזה, הצדיקים פינו מקום לאותו יהודי, ולמחרת שקברוהו שבו הציונים למקומם! ויהי למופת.

מתולדותיו

למען דעת


