
בספרי החסידות למדנו, שכל תפילה, בכל 

מצב וזמן שיהודי שרוי, השי"ת מצפה עליה. 

רבי מרדכי מטשערנאביל אמר בשם  הרה"ק 

הבעש"ט זי"ע, שגם איש הטרוד בעסקיו כל 

ששוכח  וכמעט  וברחובות,  בשווקים  היום 

שיש בורא עולם, ורק בעת שבאה עת תפילת 

ואז  התפילה,  זמן  שהגיע  נזכר  הוא  המנחה 

עסוק  שהיה  איך  בהתבוננו  בליבו  נאנח  הוא 

לסימטא  רץ  והוא  העולם,  בהבלי  היום  כל 

להתפלל  צדדית 

שהוא  אף  מנחה, 

בכלל  יודע  אינו 

מדבר,  הוא  מה 

עם כל זאת גם זה 

מאד  ויקר  חשוב 

לפני הבורא ב"ה, 

שלו  והאנחה 

בוקעת רקיעים!

אינו  הקב"ה 

מבזה אף תפילה, 

שדרש  כפי 

יחיאל  ר'  הרה"ק 

פעם  מאלכסנדר 

לפני  השנה  בראש 

הערער"  תפילת  אל  "פנה  שופר:  תקיעת 

ווענדט  אויבערשטער  דער   - יח(  קב,  )תהלים 

פונה  ]הקב"ה  תפילות"  נַאקעטע  די  צו  זיך 

אל התפילות שהם בבחינת 'עירום' ללא שום 

את  בזה  "ולא  עירום[,  מלשון  ערער  כוונה, 

תפילתם" - ואינו מבזה אותם תפילות.

מסופר מעשה שהיה אצל הרה"ק רבי אהרן 

מטשערנאביל, שמשמשו היה מתרגז פעמים 

מיני  בכל  הטרידוהו  הבית  באי  כי  רבות, 

בקשות, והיה המשמש אומר שזה מפריע לו 

להתפלל. יום אחד היה המשמש נרגז מאוד, 

כשנכנס  להתפלל.  שלא  החליט  יום  ובאותו 

למה  אהרן:  רבי  שאלו  הרבי,  אל  יום  באותו 

"האם  ברוגזה:  המשמש  ענה  התפללת?  לא 

זוהי תפילה? מרגיזים אותי כל כך ואיך אוכל 
להתפלל?" השיב הרה"ק מטשערנאביל: "הרי 
הנך רואה שאני מכיר עליך שלא התפללת!"... 
של  לכוחה  שיעור  אין  שהוא  מצב  בכל  כי   -

תפילה!
ממעזיבוז  ברוך  רבי  הרה"ק  דרש  וכאשר 
הקב"ה  פה",  כל  תפילת  "שומע  הברכה  את 
מתפלל  הוא  כאשר  גם  התפילה  את  שומע 

בפה בלבד.
רבי  הרה"ק  על 
מקָאריץ  פנחס 
שאמר  מסופר, 
אחד,  לאדם 
שצר  שבשעה 
ספר  יגמור  לו 
בלי  תהלים 
התנצל  הפסק. 
שהוא  הלה, 
כך  כל  טרוד 
יכול  שאינו  עד 
לכוון כלל, אפילו 
המילות.  פירוש 
רבי  לו  השיב 
אדרבא,  פנחס: 
כזאת  טירדה  בשעת 
"אני  ולומר:  ד',  לפני  שיח  לשפוך  יש  דווקא 
טרוד ואין לי לב לכוון כלל, הנני אומר לפניך 
רבש"ע את התיבות הקדושות שנאמרו ברוח 
הקודש, ואתה בעצמך תפעל בהם מה שאני 
מה  על  סומך  הוא  אם  כן  שאין  מה  צריך". 
גאווה...  משום  בכך  יש  אולי  לכוון,  שיכול 
לפחות  ייצאו  שלא  אפשר  איך  וכי  והוסיף: 

כמה תיבות בכוונה? ]"אמרי פנחס"[.
שנוכל  היא  ד'  מאת  בקשתנו  ואמנם 
להתפלל בכוונה הראויה, כפי שרמזו צדיקים 
אלא  נא  "אין  נא",  הושיעה  ד'  "אנא  בכתוב 
השם  אנא  מבקשים:  אנו  תפילה",  לשון 
כראוי  תפילתנו  שתהא   - "נא"  הושיעה 

ותתקבל לפניך ברצון.

ככל אשר עשה לכם ה' אלקיכם במצרים לעיניך 
)דברים ד, לד(.

- המיצר והצער הבא עליך ח"ו, הוא רק  "במצרים"  
לרעתך,  לך שהיא  נדמה  שלך  הבשר  בעיני   - "לעיניך" 

אבל באמת היא רק לטובתך.
הרה"ק רבי ברוך ממעז'יבוז' זי"ע ]"בוצינא דנהורא"[

שובו לכם לאהליכם ואתה פה עמוד עמדי )ה, כה(.
אליו  לדבר  לזה שחייבים   - לכם'  'שובו  צחות:  בדרך 
אגיד  לו  איהר',  מאכט  'וואס  לכם',  'שובו  רבים,  בלשון 
נא  ]שבו  געזונטרהייט  אינדערהיים  'זיצט   - 'לאהליכם' 
כדבר  אליו  לדבר  שאפשר  זה   - 'ואתה'  אבל  בביתכם[. 

איש אל רעהו, לו אבקש 'פה עמוד עמדי'...
הרה"ק רבי חיים מאיר מויזניץ זי"ע ]"אמרי חיים"[

ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך )ו, ו(.
'בכל נפשך' דרשו חז"ל )ברכות נד.( אפילו הוא נוטל את 
נפשך. היינו אפילו אם יצר-הרע אומר לך שכבר נטל את 
נפשך ואין לך עוד תקוה ח"ו, אל תשמע לו, אלא ואהבת 

את ד' אלקיך!
כתבי הגה"ח רבי משה מידנער זצ"ל מחסידי סלונים

על  היום  מצוך  אנכי  אשר  האלה  הדברים  והיו 
לבבך ושננתם לבניך )ו, ו(.

'והיו  עת,  בכל  תמיד  הק'  התורה  פי  על  תתנהג  אם 
יראו  שבניך  בזה  תגרום  לבבך',  על  האלה  הדברים 
 - לבניך'  'ושננתם  זה  וע"י  מהנהגתך,  כן  גם  ויתחנכו 

שימשיכו ויאחזו בניך אחריך בדרכי התורה והיראה.
הגה"צ רבי יוסף צבי דושינסקיא זצ"ל אב"ד ירושלים 
]"תורת מהרי"ץ"[

ובשבועות  הדברות,  עשרת  קוראים  נחמו  בשבת 
קוראים גם כן עשרת הדברות, כי בשבועות נתן הקב"ה 
תורה לישראל, וכן כשיבא משיח צדקנו כתיב )ישעי' נא( 
'תורה חדשה מאתי תצא', לכך קוראים עשרת הדברות 

בשבת נחמו.
הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע ]"קדושת לוי"[

ליקוטים יקריםממעיינות החסידות

ונכתב בספר
ואתחנן אל ה' בעת ההוא )דברים ג, כג(. לא אמר באיזה 
עת. ויש לומר שהכתוב מרמז לנו שבכל עת יתפלל. ולימד 
כראוי  מוח  לי  אין  עתה  האדם:  יאמר  שלא  בזה,  אותנו 
כראוי  אתפלל  לכשאפנה  רק  עתה,  אתפלל  ולא  לתפילה 
וכנכון. אלא בכל עת ועת יתפלל לפי העת ההיא ולפי המצב 

בו הוא שרוי, יהיה מה שיהיה.
ובזה יתפרש הכתוב )שם ד, כט( "ובקשתם משם את ד' 
וזמן,  אלקיך ומצאת", אמר 'משם' ולא אמר באיזה מקום 
אלא הפירוש הוא 'משם' - מכל מקום ומקום שאתה שם, 

תדרוש את ד' אלקיך ומצאת כי תדרשנו וגו'.
"זרע קודש" להרה"ק רבי נפתלי צבי מראפשיץ זי"ע, 
פרשת ואתחנן

ולא בזה את תפילתם

בס"ד. גליון מ"ו • פרשת ואתחנן "שבת נחמו" תשע"ו • אבות פרק ג' • דף היומי: בבא קמא פ"א •

7:24  ............ הנרות  הדלקת 

7:44  ........................ שקיעה 

6:04  ................... החמה  נץ 

8:53  .............. מג"א  סזק"ש 

9:29  ................ גר"א  סזק"ש 

10:37  ........ תפילה  זמן  סוף 

מנחה  גדולה  .................  1:28

7:43  ........................... שקיעה 

מוצאי ש"ק  '50 דקות' ...... 8:33

8:55  ... רבנו תם:  זמן  מוצש"ק 

זמנים לשב"ק פרשת ואתחנן



רבנו  של  מידתו  גודל  היא  המפורסמות  מן 

בלימוד זכות על ישראל. רגיל היה לומר, כי כשם 

שיש להתייגע לתרץ רמב"ם מוקשה, כך חייבים 

לטרוח על-מנת ליישב כל קושיא שיש על יהודי. 

שאינו  במדרגה  שהוא  יהודי  לתאר  כשרצה 

תפילין  מניח  שאינו  עליו  אמר  תפילין,  מניח 

דרבנו תם... וכשרצה להגדיר יהודי שנתרחק מחיי 

'פושע  ח"ו  ולא  'חלש',  שהוא  התבטא  התורה, 

ישראל' או 'רשע'...

לכל יהודי, ולו הפחּות ביותר, היה קורא 'צדיק'. 

פעם בא אפיקורוס לבעלז, ונכנס לדבר עם רבנו. 

הזה  הצדיק  לבחורים:  לומר  רבנו  שלח  כשיצא, 

מדבר כמו רשע, אל יעמדו בד' אמותיו!

על  העיד  מלעלוב  מרדכי  משה  רבי  הרה"ק 

רואה  אינו  כי  המשיח,  את  להביא  רבנו שבכוחו 

שום רע על אדם מישראל.

ם... ְלַמַען ִיְרּבּו  ר בָּ ֵניֶכם ְלַדבֵּ ם אָֹתם ֶאת בְּ ְדתֶּ ְוִלמַּ

ַמִים ַעל ָהָאֶרץ )דברים יא, יט-כא(. יֵמי ַהשָּׁ ְיֵמיֶכם... כִּ

ַלְמדּו את בניכם תורה  פירש רבנו: על ידי שתְּ

ימיכם  ירבו  מצוותיו,  את  לשמור  אותם  ותחנכו 

בעולם הזה. ולא זו בלבד, אלא: "כימי השמים על 

הארץ", גם בימי השמים שלכם - בעולם העליון, 

תוסיפו  שם  שגם  הארץ,  על  שאתם  כמו  תהיו 

ללכת ממדרגה למדרגה, מכוח הבנים והתלמידים 

המוסיפים בתורה ובמצוות בעולם הזה.

לזכר עולם יהיה צדיק

נחמה בכפליים
הדורות,  גדולי  שאלו   - נתנחם?"  "במה 
טרם  ואנחנו  שנה,  בכל  הסדר  זהו  "הלא 

נושענו, ומה יועיל תנחומין כאלה?"
שאין  צרה  שכל  הניסיון,  מן  שידוע  אלא 
היא  הרי  ממנה,  להיפטר  ח"ו  תקוה  שום 
עצב,  כל  מותירה  ואינה  הלב  מן  משתכחת 
כמו שאמרו חז"ל )פסחים נד( "גזירה על המת 
שישתכח מן הלב". אולם בראותנו שאת צרת 
ומתאבלים  היטב,  זוכרים  עדיין  אנו  החורבן 
עליה, הרי זה נותן נחמה כי בוודאי יש עוד מה 
לקוות לגאולה אי"ה. ולכן אנו מראים שמחה 
הנחמה,  שבועות  ובשבעת  נחמו"  ב"שבת 
שליבנו  המצרים  בין  בימי  שראינו  לאחר 
עדיין ער לכאב החורבן, ממילא עוד תקוותנו 
איתנה לזכות לפדות נפשנו! )"דרשות חתם 
איכה;  מגילת  על  לוי"  "קדושת  ח"ג;  סופר" 

"תפארת ישראל" טשארטקוב(.
בספה"ק ביארו את כפילות הלשון 'נחמו 
נחמו עמי יאמר אלקיכם', שמכיון שאלקינו 
זו  'נחמו',  לנו  שאומר  הוא  ובעצמו  בכבודו 

עצמה נחמה בכפליים.
ועוד אמר הרה"ק ר' שמואל מסלונים: יש 
מראש  אותם  לשער  מסוגל  שאדם  ישועות 
יאיר  הקב"ה  משיח,  בביאת  אבל  בדעתו, 
כמוהו  היה  לא  שעוד  גדול   באור  לישראל 
ביכולתנו  שאין  ישועה  העולם,  בריאת  מיום 
להעלות על הדעת כלל, והיא בבחינת ישועה 

בכפליים - יותר מכל המשוער.

הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זי"ע 
כ"א באב תשי"ז, 59 שנים להסתלקותו

סניגורם של ישראל

בעולם הזה ובעולם הבא

קונסטנצה  הנמל  מעיר  תש"ד:  באב  ט"ז 
לארץ  בדרך  ספינות   3 יצאו  שברומניה 
ישראל, "בולבול", "מפקורה" ו"מורינה" היה 
וביניהם  שואה,  ניצולי  יהודים  מאות  שמם. 
באניות  להגיע  בקשו  שניצלו,  רבים  יתומים 
 308 היו  ה"מורינה"  על  ישראל.  לארץ  אלה 
"מפקורה"  ועל   ,390 "בולבול"  על  נוסעים, 
היתומים  מהילדים  מאות  נוסעים.  כ-320 
הפליגו  ההצלה,  ארגוני  ע"י  ארצה  שהועלו 

ב"מורינה".
 1:00 בשעה  באב,  לט"ז  אור  ש"ק  בליל 
האניה  את  ימ"ש  הנאצים  הפציצו  בלילה, 
שהיו  יהודים  מאות  צוללת,  מתוך  מפקורה 
הי"ד.  ים,  במצולות  טבעו  הספינה  גבי  על 
גדולה,  לסערה  נקלעה  "בולבול"  הספינה 
ניצלו  גדול  בקושי  רק  וטבעה,  וכמעט 
לחוף  כל  בחוסר  להגיע  והצליחו  הנוסעים 
המרוחק כ-150 ק"מ מאיסטנבול שבטורקיה, 
הגיעם  עד  בדרך-לא-דרך  המשיכו  ומשם 
בחסדי  ניצלו  ה"מורינה"  נוסעי  לאיסטנבול. 
ד' והגיעו בשלום לאיסטנבול, משם המשיכו 

ברכבת דרך סוריה ולבנון עד לארץ ישראל.

קורא הדורות

אחד מגדולי צדיקי הדור הקודם, אשר הותירו ד' לפליטה גדולה אחרי החורבן הנורא, 
ולאמו  מבעלזא,  דב  יששכר  רבי  הרה"ק  לאביו  תר"מ  בשנת  נולד  רבנו  מבעלזא.  אהרן  רבי  הרה"ק  היה 

הרבנית בתיה רוחמה נכדת הרה"ק רבי אהרן מטשערנאביל זי"ע.
שנים אחדות חלפו מנישואי רבי יששכר דוב ועדיין לא נפקד בילדים. כאשר נכנסה הרבנית אל חותנה 
נשמה  לעולם  להביא  משתוקק  ובעלך  אעשה,  מה  לה:  השיב  בו,  והפצירה  מבעלזא  יהושע  רבי  הרה"ק 

קדושה שלא היתה בעולם זה חמש מאות שנה!
הדור,  מגדולי  לאחד  פעם  הראה  יהושע  רבי  הרה"ק  זקנו  ופרישות.  קדושה  אותות  בו  ניכרו  מנעוריו 
את הנכד כשהוא ישן. לפתע ראו שהתינוק באמצע שנתו מכסה את ידו בשרוולו, משום שרצה לנגוע אז 
בשערות ראשו, אך מאחר שלא רצה לגעת בשערותיו בידו, כיסה ידו בשרוולו. אותו גדול התפעל מאוד 

בראותו עד היכן נשמר התינוק בקדושה גם בשנתו.
מימיו לא הסתכל מחוץ לד' אמותיו, פעם אף התבטא כי מימיו לא ראה ציפור פורחת, מאחר שלא הרים 

עיניו למעלה.
משחר ילדותו בלט - בנוסף להתמדתו העצומה - בתפיסה חדה ובחריפות יתירה. בהיותו כבן חמש 
פנה זקנו לאביו ואמר לו: בנך שאלני שאלה שהיא מעין קושיותיו החריפות של הרבי ר' העשיל מקראקא! 
כשהגיע לשנתו ה-12, הורה לו זקנו להתעמק ב"קצות החושן", ולהעלות על הכתב את ההערות שיתחדשו 

לו בעיונו. ואכן חיבר קונטרס רב הכמות שהפליא בחריפותו את גדולי התורה שראוהו.
טוב לבבו ניכר בו כבר בילדותו. כאשר היה ילד קטן ואמו היתה רגילה לתת לו אוכל שיקח עמו לחדר, 
והוסיף,  רחמנות,  בעל  שהוא  עצמו  על  אומר  רבנו  היה  לימים  עניים.  בני  לילדים  מזונו  את  מחלק  היה 

שבמידה שנולד האדם עמה רשאי להתפאר בה, ואין בזה משום גיאות.
נהרו  אלפים  בעלזא.  הקודש  חצר  והנהגת  הרבנות  בכתר  התעטר  תרפ"ז,  בשנת  אביו  הסתלקות  עם 

להיכלו ושמו נתפרסם בעולם בקדושתו ופרישותו הנפלאה, ובהיותו פועל ישועות ובעל רוח הקודש.
הגאון רבי מאיר אריק זצ"ל היה פעם אצל רבנו, ומאז לא עבר יום שלא דיבר ממנו, באומרו: "עדיין לא 

ראיתי צורה קדושה ומאירה כל כך; אינני יכול לשכוח מצורתו!"
לאחר השואה הנוראה, בה שיכל את משפחתו ועבר גלות וייסורי-נפש רבים, התבטא לגאון רבי איסר 

זלמן מלצר זצ"ל: ברוך ה', בכל התקופה לא החסרתי אפילו מנהג ישראל אחד!
בניסי-ניסים ניצל רבנו מהמלחמה ועלה לארה"ק. בהגיעו לירושלים, יצאו בני ירושלים לקבל בחרדת 
קודש את פניו, המעמד היה מעורר ומרגש, אלפים הצטופפו סביב המכונית שבה ישב הרבי. הדוחק היה 
עצום. כשהדלת נפתחה ומתוכה יצאו רבנו ואיתו אחיו הגה"צ רבי מרדכי מבילגוריא זצ"ל, נשמע רבנו פונה 
אל אחיו ושואלו: "האם אין רחובות שיש בהם פחות דחיפות של אנשים?"... רבנו ברוב ענוותנותו לא האמין 

שכל הציבור וכל הדחיפות הם לכבודו...
רבנו התיישב בתל-אביב. תקופות בשנה היה שוהה בירושלים, ובה הקים את ישיבת בעלזא. בשב"ק 
פרשת עקב תשי"ז נחלש מאוד, ולפנות בוקר יום א' כ"א באב, עלתה נשמתו בסערה השמימה. מנוחתו 

כבוד בהר המנוחות בירושלים עיה"ק, ורבבות עולים להתפלל ע"י ציונו ביומא דהילולא.

מתולדותיו
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