
את  ח(  )ברכות  חז"ל  דרשו  בציבור  תפלה  על 
הכתוב "א-ל כביר לא ימאס", שתפילת הציבור 
)סוטה  חז"ל  אמרו  עוד  לעולם.  ומקובלת  רצויה 
לג( שתפילת הציבור אינה צריכה סיוע ממלאכי 

נצב  'אלקים  שנאמר  עמהם  ושכינה  השרת, 
קסז:(  )בראשית  בזוה"ק  ו.(.  )ברכות  קל'  בעדת 
והוא  ד',  לפני  עולה  הרבים  שתפילת  מובא 
מתעטר בה, מפני שעולה בגוונים רבים של כל 

המתפלל  מהציבור  אחד 
כדרכו. 

אהרן'  ה'בית 
כתב  מקארלין 
בציבור  שתפילה 
לאדם  לעזור  יכולה 
כמו כוח של  בכל דבר 
וב'מאור  הדור.  צדיק 
משפטים  פ'  ושמש' 
שהמתפלל  מובא 
מובטח  הציבור  עם 
תהיה  שפרנסתו  לו 

תהא  והברכה  לו,  מזומנת 
מצויה במעשי ידיו.

הנלמד  בפרק  באבות,  המשנה  דברי  את 
השבת )ב, יג( "אל תהי רשע בפני עצמך", ביארו 
שהכוונה שלא יתפלל ביחידות - "בפני עצמך", 
נקרא  שיהיה  ייתכן  ביחידות,  יתפלל  אם  כי 
"רשע" חס ושלום. כי בתפילה ביחיד צריך כוונה 
לאו  ואם  נפש,  ומסירות  ויראה  אימה  יתירה, 
תפילתו נדחית. אבל כשמתפלל עם הציבור, אף 
שלא זכה לכוון בשלימות, עם כל זה אין התפילה 
נמאסת. כמובא בזוהר הקדוש )ח"א רלד.( בביאור 
הכתוב )תהלים קב, יח(: "פנה אל תפלת הערער, 
יחידי,  פרושו  "ערער"  תפלתם",  את  בזה  ולא 
יחיד  תפילת  ו(,  יז,  )ירמיה  בערבה"  "כערער  כמו 
צד,  בכל  ולחפש  לדקדק  משמים  אליה  פונים 
ומעכבים אותה בכל עולם ועולם אם היא ראויה 
תפלתם"  את  בזה  "לא  אבל  ולעלות.  להמשיך 

של הרבים מלעלות - בזכות הציבור.
כל דבר של עבודת ד' הנעשה בציבור וברבים, 
סד:(  )ברכות  אמרו  חז"ל  ביותר.  גדולה  מעלתו 
התורה  שאין  לפי  בתורה,  ועסקו  כתות  "עשו 
ג:( מסיק  )מגילה  ובגמרא  נקנית אלא בחבורה". 

שתלמוד תורה דרבים גדול מהקרבת תמידין. 

ויקרא  כהנים  ותורת  )רש"י  שאחז"ל  מה  ידוע 
התורה  את  העושים  מועטין  דומה  "אינו  ח(  כו, 

שכוח  לנו  הרי  התורה",  את  העושין  למרובין 
הרבים גדול ונשגב עד אין שיעור. וידוע מאמר 
חסידי, שדבר שבמנין - אפילו באלף מקטריגים 

לא בטל, ועושה פירות למעלה.
זה  נב( "אם פגע בך מנוול  )סוכה  בדברי חז"ל 
יהונתן  ר'  הרבי  דקדק  המדרש",  לבית  משכהו 
בספרו  זי"ע  אייבשיץ 
מדוע  דבש",  "יערות 
אינו אומר סתם 'יעסוק 
כי  ומתרץ:  בתורה'? 
לומדים  המדרש  בבית 
וע"י  בחבורה,  תורה 
ברבים  התורה  לימוד 
כוח  מתבטל  ובחבורה, 

היצר הרע.
שאצל  מסופר 
מבעלזא  הרה"ק 
השנים  באחת  זצ"ל, 
החסידים  כשרצו 
מאוד  יראו  השבועות,  חג  לאחר  לביתם  לשוב 
תפוג  החול,  לימי  ויחזרו  לביתם  בבואם  שמא 
הנשגבות  בשעות  לה  שזכו  ההתעוררות  כל 
את  והציעו  הרבי  אל  איפוא  נכנסו  הרבי.  בצל 
אמרנו:  באקדמות  הרה"ק:  להם  ענה  חששם. 
קביעין  שירתא,  דא  שבח  שמעתון  כד  "זכאין 
זכיתם  היא:  והכוונה  חבורתא".  בהנהו  תהוון  כן 
את  שירתא',  דא  'שבח  לשמוע  הקדוש  בחג 
התורה  קבלת  את  וכן  התורה  דברי  אמירת 
ואמירת ה'אקדמות', אם ברצונכם ש'קביעין כן 
יהיה קביעות, העצה לכך:  זה  תיהוון' - שלדבר 
תקימו  לבתיכם  שבשובכם   - חבורתא'  'בהנהו 
חבורות לשנן בצוותא ובחבורה את אשר ראיתם 
ושמעתם, אזי מובטח לכם שהחג ימשיך לעשות 

רושם בנפשכם, ויגרום להתעלותכם עוד ועוד.

להגיד שבחו של אהרן שלא שינה )רש"י ח, ג(.
חבירו,  של  בשבחו  לספר  'אסור  חז"ל  שאמרו  הגם 
של  שבחו  "להגיד  גנותו',  לידי  בא  אתה  שבחו  שמתוך 
"שלא  בשבחו,  לספר  אפשר  הכהן  אהרן  על   - אהרן" 
שינה" אף פעם מדרך התורה, ואי אפשר לבא אצלו לידי 

גנותו.
הרה"ק רבי צבי אלימלך מבלאזוב זי"ע ]"צבי לצדיק"[

ולא יהיה נגף בגשת בני ישראל אל הקודש )ח, יט(.
כאשר יבואו אל הצדיק, סיבת הדבר לא תהיה בשביל 
שום  להם  אין  כי  חסרונם,  ד'  שימלא  עליהם  שיתפלל 
שלא  עליהם  שיתפלל  כדי  תהיה  הסיבה  אלא  חסרון, 
יצטרכו לגשת הקודש - שגם בעתיד לא יהיה להם שום 

חסרון.
הרה"ק רבי מאיר מדז'יקוב זי"ע ]"אמרי נועם"[

עמדו ואשמעה מה יצוה ה' לכם )ט, ח(.
ומדוע  רבו.  מפי  לשמוע  המובטח  כתלמיד  וברש"י: 
שראה  כיון  אלא  תשובה?  לשמוע  מובטח  היה  באמת 
ורצויה,  נכונה  כוונה  בכזו  לשאול  באו  טמאים  שאותם 

ידע ברור שיקבל על כך תשובה. 
הרה"ק רבי מאיר יחיאל מאוסטרובצא זי"ע
 ]"מאיר עיני חכמים"[

על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו )ט, כג(.
"אם  יאמר  עושה,  שהאדם  ופעולה  תנועה  כל  על 
ירצה השם" או "בעזרת השם", למשל: הנני נוסע בעז"ה, 
למקום  וכשיבוא  בעז"ה,  פלוני  במקום  לחנות  ובדעתי 
החניה יאמר: באתי הנה בעז"ה, ונמצא שם שמים שגור 

על פיו בכל פעולותיו.
של"ה הק'

ליקוטים יקריםגדול כוח הציבור

ונכתב בספר
תריעו  ולא  תתקעו  הקהל  את  ובהקהיל 
)במדבר ו, כו(. בשל"ה הקדוש )מס' ר"ה( מבואר, 
לדינים.  רומז  ותרועה  לרחמים  רומז  שתקיעה 
ע"י תפילה   - "ובהקהיל את הקהל"  וזהו שאמר 
כל  ועל  עליהם  תמשיכו   - "תתקעו"  בציבור, 
- לא תגרמו  "ולא תריעו"  ורחמים,  ישראל חסד 

לעורר דינים ח"ו.
מקור ברוך, פרשת במדבר

מעלת ההכנה לתפילה

בס"ד. גליון ל"ח • פרשת בהעלותך ]פר' שלח באר"י[ תשע"ו • אבות פרק ב' • דף היומי: בבא קמא כ"ה •

8:10  ............ הנרות  הדלקת 

8:30  ........................ שקיעה 

5:17  ................... החמה  נץ 

8:29  .............. מג"א  סזק"ש 

9:05  ................ גר"א  סזק"ש 

10:21  ........ תפילה  זמן  סוף 

מנחה  גדולה  .................  1:32

שקיעה ........................... 8:31

מוצאי ש"ק  '50 דקות' ...... 9:21

9:43 תם:  רבנו  זמן  מוצש"ק 

זמנים לשב"ק פרשת בהעלותך מזלא טבא וגדיא יאה
לידידנו הנכבד ממייסדי ומתומכי כוללינו

ר' מאיר זאב האללענדער וב"ב לאוי"ט
Mr. and Mrs. Volvie Hollander 

לרגל נישואי בנם החתן החשוב יצחק ארי' שיחי'
יהי רצון שיזכו לרוב עונג ונחת דקדושה



בענייני  הבחורים  אחד  עם  פעם  שוחח  רבנו 

את  ופירש  המחשבה,  ושמירת  עיניים  שמירת 

ליבנו  ודבק  בתורתך,  עינינו  "והאר  התפילה 

יהיו  שהעיניים  מד'  מבקשים  אנו  במצוותיך": 

שמורים, שיראו רק מה שהתורה מתירה לראות; 

"ודבק ליבנו במצוותיך" - שהלב שלנו יהא דבוק 

רק במה שהתורה מצווה!

במלחמת המפרץ )Gulf War( בשנת תשנ"א, 

למרות  איש  נעדר  שלא  ד'  חסדי  ראו  כאשר 

דיבר  ישראל,  ארץ  על  מעיראק  שירו  הטילים 
הדור,  את  להציל  צדיקים  של  כוחם  על  רבנו 
זי"ע,  מזוועהיל  שלמה  רבי  הרה"ק  על  וסיפר 
ארץ  את  לכבוש  ימ"ש  הנאצים  בקשו  שכאשר 
כל  נאמר  בגמרא  הקידוש:  לפני  אמר  ישראל, 
לקב"ה  שותף  נעשה  כאילו  "ויכולו"  האומר 
מה  לו  ויש  דיעה  יש  לשותף  בראשית,  במעשי 
לומר, מבקש אני איפוא מרבש"ע שיציל ויגן על 

עמו ישראל! ומיד אח"כ ניגש ואמר קידוש.
ואמר  ניגש  הסיפור,  את  רבנו  כשסיים 
"ויכולו"... ועל אף שבדרך כלל היה רבנו מסתיר 
זכו  זו שעת-רצון בה  גדלותו, היתה  ומצניע את 
נעשה  הוא  כיצד  הקדושה,  בעבודתו  לראות 
"שותף" ומתחנן לפני ד' להציל ולשמור על עם 

ישראל.

לזכר עולם יהיה צדיק

כיבוד הזקנים
אל משה  ה'  "ויאמר  טז(  )יא,  על הפסוק בפרשתנו 
חז"ל  אמרו  ישראל",  מזקני  איש  שבעים  לי  אספה 
המקום  בשניים  ולא  אחד  במקום  "לא  לד(:  סי'  )ספרי 

מוצא  שאתה  מקום  בכל  אלא  לזקנים,  כבוד  חולק 
זקנים, המקום חולק כבוד לזקנים", עיי"ש.

זקן  תראה  "אם  תקעט(:  )סי'  חסידים  בספר  כתב 
ובחור, אע"פ ששניהם בחיבה יחדיו, ואפילו הבן והאב 
הזקן  דעת  תחליש  אל  זה,  את  זה  אוהבים  שוודאי 
לשאול מן הבן לפני האב, שהרי כל זמן שהיה אברהם 
)ועיי"ש  יצחק"  עם  הקב"ה  שדיבר  מצינו  לא  קיים, 
עוד ראיות שהקב"ה הקפיד לא לגרום חלישות דעת 

לזקן(.
ובכל  זקן שצריכים לכבדו בקימה  נחשב  מאימתי 
וע"פ  שנה,  שבעים  מבן  השו"ע  לפי  כיבודים?  מיני 
לגיל  הגיע  אם  ובספק  שנה.  ששים  מבן  האריז"ל 
הזקנה, מסתבר שצריך להחמיר, כיון שכיבוד זקן הוי 

דאורייתא.
ביותר צריך להיזהר בכבוד זקנים תלמידי-חכמים, 
שאמרו חז"ל )סוף מס' קנים( ש"כל זמן שמזקינין, דעתן 
"שבשעה  הרמב"ם  שם  ופירש  עליהן",  מתיישבת 
ויתחזק  חכמתם  תרבה  גופם,  ונחלש  מזקינין  שהם 

שכלם ויוסיפו שלימות".
ששכח  בזקן  "היזהרו  ח:(  )ברכות  חז"ל  הזהירו  עוד 
תלמודו מחמת אונסו, דאמרינן לוחות ושברי לוחות 
וכתב שם המאירי שיש לכבדו בכל  מונחות בארון", 

הכבוד, כאילו לא שכח כלום.

למען דעת

הרה"ק רבי ישראל מרדכי מראחמיסטריווקא זי"ע 
כ"ב בסיון תשס"ד, 12 שנים להסתלקותו

והאר עינינו

שותף לקב"ה

כ' בסיון: יום זה היה יום פורענות מקדמת דנא, בו 
תם עונשם של האוכלים המתאווים בקברות התאוה, 
שהרשעים הצטערו והלכו עד חודש ימים )כ' באייר - 

כ' בסיון. כמובא בגמ' יומא עה.(.
הפרעות  שיא  סיון  בכ'  היה  השני  הצלב  במסע 
ליום  וסליחות  קינות  יסדו  ז"ל  והראשונים  ביהודים, 
הכיפורים,  יום  הזה. חלק מהסליחות אומרים במוסף 

בהתאם למנהג הקהילות.
הנוראות  הפרעות  סיון  בכ'  היו  ת"ח-ת"ט  בגזירת 
ע"י הקוזאקים  פולין,  וסביבתה עד  ביהודי אוקראינה 
כי  הורה  ארצות"  ארבע  "ועד  ימ"ש.  חמלניצקי  של 
יום  ובחרו  לנקבה,  ט"ו  ומבת  לזכר  ח"י  מבן  יתענו 
שאינו  לפי  הלאה,  גם  נמשכו  שהגזירות  אע"פ  זה 
ב"מגן  כמובא  שנה,  בכל  בו  שיתענו  ורצו  בשבת,  חל 
אברהם" )סי' תקפ( "נוהגים להתענות ביום כ' בסיון בכל 
שהרשעים  במקומות  סליחות  ואמרו  פולין",  מלכות 

הצוררים הגיעו בשנות ת"ח-ט.
בימים ההם תיקן בעל ה"תוספות יום טוב" את ה"מי 

שברך" למי שאינו מדבר בביהכנ"ס ובקריאת התורה.

קורא הדורות

כ"ק אדמו"ר הגה"צ רבי ישראל מרדכי טווערסקי מראחמסטריווקא 
זצוק"ל, מירושלים, נולד בשנת תרפ"ט בירושלים, לאביו הרה"ק רבי יוחנן 
זצ"ל ממשיך שושלת בית רחמסטריווקא - בן הרה"ק רבי דוד זצ"ל, בן 
הרה"ק רבי מנחם נחום זצ"ל, בן הרה"ק רבי יוחנן זצ"ל, צעיר בני המגיד 

הק' רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע.
בצעירותו זכה רבנו לגדול על ברכי זקניו צדיקי רחמיסטריווקא, ועד 

אחרית ימיו זכר בערגה את זכרונות הקודש בצל קדשם.
מנעוריו היה ספון באהלי תורה ועבודת ד', מתוך קדושה ופרישות. 
בירושלים.  אמת"  "שפת  ובישיבת  עולם"  "חיי  בת"ת  קנה  משנתו  את 
יומו היה מוקדש ללימוד התורה עד כלות הנפש, משעות הבוקר  סדר 
שלו  התפילה  עבודת  גם  הלילה.  של  הקטנות  השעות  עד  המוקדמות 
ורבים  עצומה,  בדבקות  מתפלל  היה  ארוכות  שעות  מופלאה,  היתה 

מיהודי ירושלים היו באים לראותו בתפילתו.
בשבע ברכות שלו השתתף הרה"ק רבי אהרן מבעלזא, ואמר לחותנו רבי סנדר אורי: "תשמרו 

עליו היטב, א פארצייטישער יונגערמאן!" ]הוא אברך מהדורות הקודמים[.
והבריח  החיים  רוח  והיה  שיעורים,  בה  מסר  בירושלים,  עיניים"  "מאור  ישיבת  ממייסדי  היה 

התיכון של לימוד התורה בקרב התלמידים.
גדולות  והתבטאו  בשבחו  שהפליגו  הקודמים,  הדורות  ומאורי  מגדולי  מיוחדת  לקירבה  זכה 
הוכתר  ורבנו  זצ"ל,  יוחנן  רבי  הרה"ק  אביו  נסתלק  תשמ"ב  בשנת  בקודש.  הליכותיו  על  ונצורות 
שהכתירו  זצ"ל,  ממחנובקא  העשיל  יהושע  אברהם  רבי  הישיש  הרה"ק  קרובו  מקומו.  לממלא 
לממלא מקום אביו, התבטא כי גם בחצרות טשערנאביל לפני שמונים שנה, כאשר נמנו עליה רבבות 

חסידים, היה הוא בגדר חידוש.
בגודל ענוותנותו לא אבה בתחילה לקבל את עטרת ההנהגה, אך חזקו עליו הפצרות החסידים, 
אשר צבאו על דלתו לקנות הימנו קנייני-דעת ואורחות-חיים. ענוותן והצנע לכת היה, וכדרך אבות 
השלשלת שהענווה היתה עטרה לראשם, עמל כל ימיו להסתיר את דרכיו הנשגבים מעיני הבריות.

כל ימיו דרש ממקושריו להתחזק בלימוד התוה"ק סם החיים, כי כאשר מתייגעים בה הרי כל 
היום נראה אחרת.

האציל  על שכמו,  העם  את משא  באהבה  נשא  ולפרט,  לכלל  נאמן  כרועה  למשגב  נודע  רבנו 
עליהם מהוד תורתו וקדושתו להנהיגם במסילה העולה בית ד', העתיר בעד כל יחיד, ופעל ישועות 

נשגבות בקרב הארץ.
פעם שבר את רגלו ונפל למשכב, היה זה ביום השבת, ורבנו סירב בתקיפות לנסוע לבית החולים, 
למרות ייסוריו הנוראים. כך שכב ולא היה יכול להזיז רגלו, ואז החל ללמוד בעיון עם חברותא את 
הלכות חולה בשבת... מאז סבל ייסורים במשך שנים, אבל בכל שנות ייסוריו לא יכלו לדעת אם 

כואב לו או לא, כי לא סיפר על כאביו לגבאים או למקורבים.
נתבקש לישיבה של מעלה בכ"ב סיון תשס"ד ונטמן באהל צדיקי ראחמסטריווקא בהר הזיתים. 

בנו ממלא מקומו כ"ק אדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א בירושלים.
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מרת מרים אלטע בת הרב דוד ע"ה
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