
מעלה גדולה ראו רבותינו בטירחה ובמאמץ 

לשם מצוה. ה"טורי זהב" )בסימן ת"ס ס"ק ב'( 

מזיע  שיהודי  שהזיעה  האריז"ל,  בשם  מביא 

וראה  הקליפות.  את  משברת  מצוה,  לקיום 

כוונות  בשם  ר"נ(  )סי'  תשובה"  ב"שערי  גם 

האר"י, שהזיעה שאדם מזיע בהכנות ובצרכי 

שבת, הם סגולה למחיקת עוונות.

שכשרואים  יותר,  עוד  ביארו  בספה"ק 

שדברים טובים באים בקושי וצריך להתאמץ 

רצון  שזה  ראיה  זה  הרי  כך,  בשביל  רבות 

השי"ת, ולכן אין זה בא 

בנקל, כי השטן מנסה 

ולהפריע.  להילחם 

המאמץ  כגודל  אבל 

כן גודל השכר על כך.

הרה"ק  על  מסופר 

 , ב ו ש ט י ד ר א ב מ

שיהודי  ששמע 

הגויים,  לבין  נשבה 

כספים  לאסוף  והלך 

לפדותו.  בשביל 

לו  היה  שכבר  אחרי 

לא  הסכום,  כל  את 

לפדות  מיד  הלך 

אלא  היהודי,  את 

אמר שרוצה לחכות עד 

לאחר שיתפלל. תוך כדי התפילה נודע הדבר 

לבין  נשבה  לא  יהודי  ושום  טעות,  היה  שזה 

למי  מיד את הכספים  הרה"ק  החזיר  הגויים. 

בקלות  שמדי  שראה  הסביר,  אח"כ  שתרם. 

פלא  היה  וזה  הסכום,  כל  את  לגייס  הצליח 

לאסוף  צריך  שהיה  פעמים  בכמה  כי  בעיניו, 

כספים לצורך מצוה היה זה קשה מאוד, ואם 

זו  שאין  סימן  זה  הרי  בקלות,  הדבר  בא  כאן 

מצוה.

שכנא  שלום  רבי  הרה"ק  על  מסופר  כך 

מרוזין,  הרה"ק  של  אביו  מפרוהובישט, 

התגייסו  מדרשו,  בית  את  בנה  שכאשר 

התנהלה  הבנייה  בכסף.  לו  לסייע  החסידים 

כסדרה, בית המדרש כבר עמד על תילו, ולא 

היו חסרים אלא הדלתות והחלונות, ואז הורה 

הרבי להפסיק את הבנייה. הצטערו החסידים, 

הרבי  הורה  הרבה  כה  שהשקיעו  שלאחר 

להפסיק, אבל הם שמרו על פקודת רבם.

לבניית  שהתנגדו  כאלה  קמו  זמן  לאחר 

שלום  רבי  חסידי  את  לרדוף  והחלו  ביהמ"ד, 

להם  שבנו  על  שכנא 

חדש.  ביהמ"ד 

הדברים  כשהגיעו 

אמר  הרבי,  אל 

כי  שלומו  לאנשי 

שכדאי  החליט 

הבנין  את  לסיים 

התפלאו  במהירות. 

הבינו  ולא  החסידים 

הרבי,  הוראת  את 

שמעו  שוב  אולם 

את  וסיימו  לקולו 

בהגיע  הבנייה. 

וראש  תורה  שמחת 

היה  החסידים 

העיז  ביינו,  מבוסם 

ההוראות  פשר  היו  מה  הרבי  את  לשאול 

הרבי:  נענה  לבנות?   ושוב  להפסיק,  לבנות, 

ראיתי  בעבודה  כשהתחלתם  פשוט,  הדבר 

שיד  לחשוש  והתחלתי  מתנגדים,  קמו  שלא 

הדבר  היה  שאילו  ביהמ"ד,  בבניית  היצה"ר 

מניח  היה  שהיצה״ר  ייתכן  לא  הטוב  מצד 

להשלימו, לפיכך הוריתי על הפסקת הבנייה. 

שרצוני  נוכחתי  מתנגדים,  שקמו  עתה  אבל 

לכן  הקדושה,  מצד  מקורו  ביהמ"ד  לבנות 

פקדתי להשלימו...

שני חיי שרה )בראשית כג, א( וברש"י: כולם שווים לטובה.

שבי  רעב,  שונות:  תקופות  בחייה  עברה  אמנו  שרה 

בבית פרעה ואבימלך, רוב שנותיה עקרה. בסוף ימיה, 

זאת:  ובכל  זכתה לשנים של הנאה,  יצחק,  מלידתו של 

השפיעו  לא  השינויים  אותם  "כל   - לטובה  שוין  כולן 

עליה, כי תמיד דבקה בו יתברך".

הרה"ק רבי יהודה לייב מגור זי"ע ]"שפת אמת"[

ויקם אברהם מעל פני מתו )כג, ג(.

מעלותיו  השגותיו  כל  כי  אברהם,  אמר  בהספדו 

ותקומתו - "ויקם אברהם", הם בזכותה של שרה - "מעל 

פני מתו".

הרה"ק רבי שלמה ממונקאטש זי"ע ]"שם שלמה"[

ויוצא העבד כלי כסף וכל זהב ובגדים )כד, נג(. 

המיועדת  בשביל  מתאימים  בגדים  איזה  ידע  מנין 

להראות  לדוגמא,  בגדים  איתו  שהביא  אלא   - ליצחק? 

אילו בגדים צנועים לובשים בבית אברהם.

הרה"ק רבי יששכר דוב מבעלזא זי"ע

ואנכי פניתי הבית )כד, לא(. וברש"י: מעבודת אלילים.

כך דרכו של לבן, עבור ריווח של כסף, משליך אפילו 

את האליל שלו.

הרה"ק רבי חיים מאיר מוויזניץ זי"ע ]"אמרי חיים"[

על פני כל אחיו נפל )כה, יח(.

קשה  ישמעאל  בני  מפלת  תהיה  דבר  של  בסופו 

מכולם, וזהו 'על פני כל אחיו נפל'.

הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא זי"ע ]"אך פרי תבואה"[

ליקוטים יקריםממעיינות החסידות

ונכתב בספר
ותרד העינה ותמלא כדה ותעל )כד, טז(. 

לקראתה,  עולים  המים  שהיו  אמרו  חז"ל 
'ותרץ עוד אל הבאר לשאוב',  ובפעם השניה 
אלא  לקראתה,  עולים  המים  שהיו  רמז  אין 
כי בפעם  והטעם,  ולשאוב.  היה עליה לטרוח 
מצוה,  לשם  ולא  לעצמה  שאבה  הראשונה 
ובהיותה צדקנית זכתה שהמים עלו לקראתה, 
אבל בפעם השניה שאבה לשם מצוות גמילות 
יותר  שטורחים  מה  כל  אדרבה,  ואז  חסד, 
חשובה יותר המצוה לפני ד', לכן היתה צריכה 

לטרוח, שיהא שכרה מרובה.
"קדושת לוי"
להרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע

טירחה לצורך מצוה
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4:02  ............ הנרות:  הדלקת 

4:22 ......................... שקיעה: 

6:54  ................... החמה:  נץ 

8:40  .............. מג"א:  סזק"ש 

9:16  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:04

12:08  .............. גדולה:  מנחה 

4:22  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 5:12

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 5:34

זמנים לשב"ק פרשת חיי שרה



רבנו היה מפליא לעשות בענייני שלום בית. 
עליהם  כי  לאברכים  מוסר  אומר  היה  אחת  לא 
עליהם  כי  בפיו  היה  ושגור  ולהתפשר,  לוותר 
להראות התחשבות תחילה, כי הם אלו שלומדים, 
למי  שיש  הטובות  המידות  את  להוכיח  ועליהם 

שלומד תורה.
היום  רוב  בא  והבעל  שהיות  אומר,  היה  עוד 
לביתו  בבואו  הוא  יכול  ממילא  הבריות,  בקרב 
כל  היושבת  האשה  משא"כ  יותר,  רגוע  להיות 
רגשותיה,  את  לחלק  מי  עם  לה  אין  בבית,  היום 

לכן יש להקשיב ולהתחשב בה ביתר שאת.
התבונה  מן  זה  אין  כי  רבנו  הסביר  בחכמתו 
המדרכה,  על  ההולך  לאדם  משל  צודק'.  'להיות 
ברור  הרי  באמצעה,  עמוד  שיש  מגלה  ולפתע 

שלא יעלה על דעתו אם הדבר צודק או לא, אלא 
ילך הצידה. כן הדבר בענייני שלום הבית.

פעם נענה ואמר: 'ובתבערה' )דברים ט, כב( - 
אפשר שיגיע אדם לדרגה שליבו יבער בתפילה, 
'ובקברות  בנסיונות,  שיעמוד  אפשר   - 'ובמסה' 
התאוה' - אף אפשר שיקבור ויבטל את תאוותיו, 
יושב  כשהוא   - הייתם'  'מקציפים  זאת  כל  ועם 
שיבוא  בבית  עליו  מחכים  ביתו  ובני  בביהמ"ד 

לעזור, והוא אינו בא...
הטלית  שקיפול  ידוע  לומר:  רבנו  היה  ורגיל 
ואני  לשלום-בית,  סגולה  הוא  במוצאי-שבת 
אומר, שלהפשיל את השרוול ולעזור לה לרחוץ 
לשלום- בדוקה  סגולה  בוודאי  זה  הכלים,  את 

בית...

לזכר עולם יהיה צדיק

כיצד מברכין
על הכתוב הנאמר בפרשתנו )כד, לג( באליעזר: 
"ויאמר לא אוכל עד אם דברתי דברו, ויאמר דבר", 
לפני  שכשהניחו  צחות,  בדרך  בספרים  פירשו 
אליעזר לאכול, אמר להם "לא אַֹכל עד אם דברתי 
דברי" - קודם עלי לברך לה' על נטילת ידים ועל 
ר" - שיברך במהירות, אך  האכילה, והם ענו לו "ַדבֵּ
ראוי  ואין  אנכי",  אברהם  "עבד  אליעזר  אמר  אז 

לעבד אברהם לברך בלי הכוונה הרצויה.
צדיקי הדורות עוררו להרגיל ילדים מקטנותם 
כפשוטן,  המילים  ובכוונת  כראוי, במתינות  לברך 
כמו שכתב הרה"ק רבי צבי הירש מנדבורנא זי"ע 
ביתא"  "אלפא  בקונטרסו  לצבי",  ד'  "צמח  בעל 
)הדרכות נפלאות ע"פ סדר אותיות א-ב(: "לברך 
כי כשאינו מברך  ורחימו כל מה דאפשר,  בדחילו 
עבודת  ומשכח  לבו,  את  מטמטם  המאכל  כראוי, 

השי"ת".
)שבת  חז"ל  את מאמר  ביאר  מגדים"  ה"נועם 
שאומרים  שכדרך  למאה",  נר  לאחר  "נר  קכב.( 
'שמע ישראל... ד' אחד' בהתעוררות ובכוונה, כך 

יש לברך את המאה ברכות.
ובשו"ע אורח-חיים סימן ה׳ מבאר כיצד צריך 
לכוון בשמות הק' שאומרים בברכה: ה׳, אלקינו, 

לכל שם כוונה משלו.
ממשמשי  אחד  כי  האב"[,  ]"רחמי  מסופר 
הפציר  זי"ע,  מפרמישלאן  לייב  ארון  רבי  הרה"ק 
אליהו  את  לראות  לזכות  שברצונו  ברבו  מאוד 
לו.  הבטיח  והרבי  בחלום,  פנים  כל  על  הנביא, 
כעבור זמן זכה המשמש וראה את אליהו בחלום, 
ובחלומו כיבדו המשמש במרקחת, באומרו כרגיל 
בפי אנשים: "יברך רבנו על זה". כעס עליו אליהו 
כזה  גשמי  דבר  שעל  דעתך  על  יעלה  וכי  ואמר: 

אזכיר אני את שם שמים?!...
המשמש הקיץ וזכר את החלום, ומאז והלאה 
כשהזכיר את השם, הזדעזע כל גופו בחיל ורעדה 

מפחד הדר גאון ה'!

הרה"ק רבי יעקב מפשעווארסק זי"ע
כ"ז בחשון תשנ"ט, 18 שנים להסתלקותו

תיקון המידות

היום  כי  הובא  תענית  במגילת  בחשון:  כ"ז 
כי ביום זה שבה הסולת לעלות  נקבע ליום טוב, 
על המזבח. ומסופר שם בסוף פרק ח', שהצדוקים 
בן  יוחנן  רבן  היו אוכלים מנחת בהמה, טען להם 
זקן  עימו  התווכח  לכם?  מנין   - זו  שוטים,  זכאי: 
אחד וטען שמשה רבנו תיקן ח"ו על דעת עצמו 
המזבח.  מן  ובשר  סולת  מנחת  אכילת  איסור 
השיב לו רבן יוחנן בן זכאי: וכי אין הכתוב אומר 

"ומנחתם ונסכיהם, לריח ניחוח, אשה לה'"?!

ערב ראש חודש: בתקנות התלויות עד היום 
ניי שוהל" שבפראג,  "אלט  בבית הכנסת העתיק 
מימי מהר"ל מפראג זי"ע, נכתב שבכל ערב ראש 
אומרים  בבוקר,  העקידה  פרשת  לפני  חודש 
סליחות המיוחסות לרבי אברהם קרא: "אנא אלקי 

אברהם" וכו'.
עוד מנהג מעניין שמצינו לערב חודש: הרה"ק 
כל  נהג לשלוח  זי"ע  מרימנוב  רבי מנחם מענדיל 
המידות  את  לבדוק  לחנויות,  משגיחים  ער"ח 

והמשקלות )"בית מנחם"(.

קורא הדורות

בעיר  זרח  וצדקתו  תורתו  שאור  זי"ע,  מפשעווארסק  יענק'עלע  רבי  הרה"ק 
אנטווערפען, נולד בו' טבת תרס"ז לאביו הרבני החסיד רבי דוד יצחק זצ"ל מיאשליסק 
שבגאליציה, אשר הסתופף בצל צדיקי בית צאנז שינאווא וצ'יעשנוב, בצילם הסתופפו גם זקניו של רבנו, 

שהיו גדולי תורה וחסידים מופלגים.
רבו הראשון של רבנו היה אביו, אשר למד עמו גמרא ותוספות. כמה מאות דפי גמרא היו שגורים בפיו 
ממה שלמד עם אביו. בבחרותו למד רבנו בישיבתו של הגאון רבי טעבל מדוקלא זצ"ל שהיה גאון חריף, 
ובמחיצתו גדל בתורה ובהוראה. כן למד אצל הגה"צ רבי אפרים דוד אב"ד יאשליסק, אשר למד עימו יורה-

דעה והסמיכו להוראה. מרבו זה קיבל רבנו גם עובדות והנהגות מצאצאי בית צאנז לענפיהם.
כשפחד רבנו מאימת הגיוס לצבא, נמלא לעיירה קלאסנא-וויעליטשקע שע"י קראקא. רבנו למד שם 
גמרא עם תלמידים והיה מרצה שיעוריו במשך 8 שעות תמימות, התלמידים שם התחלפו אך הוא נותר על 

משמרתו. התמדתו ומתיקות לימודו היו לשם דבר.
מצעירותו הסתופף בצל רבו הגה"ק רבי חנה הלברשטאם מקָאלָאשיץ הי"ד, מנכדי הרה"ק מצאנז. רבנו 
למד בישיבה שפתח רבו בעיר ריישא והיה לתלמידו החביב. רבנו הוציא לאור מחדש את הספר של רבו 
'דברי חנה', שרוב דברי התורה בו הם ממה שרבנו שמר בזכרונו. רבו הק' מקאלאשיץ הסמיכו להוראה, 

ופעם אף אמר שיכולים לתת לרבנו קוויטעל ולהיוושע אצלו.
בהגיעו לפרקו שידכו רבו מקאלאשיץ עם בתו של הרה"ק רבי איציק'ל מפשעווארסק זי"ע, אשר התגורר 
לימים באנטווערפען. רבנו ישב אצל חותנו עשרות שנים והסתפק במועט. מיד לאחר חתונתו הנהיג לשוב 
לביתו אחר חצות היום, כי ממילא לא היה לחותנו מה להציע לו לארוחת בוקר... והיה יושב בביהמ"ד ועוסק 

בתורה עם חותנו.
במלחמת העולם השניה גורש רבנו עם משפחת חותנו לסיביר, שם מסר נפשו לקיום מצוות מתוך עוני 
מחסור, וקיבל יסורים באהבה. לאחר שניצל מהמלחמה התמנה כרב בברסלאו שבפולין ויגע רבות להתיר 

עגונות.
רבנו נסע משם לארה"ב וזכה לקירבה רבה אצל הגה"ק רבי יואל מסאטמאר זי"ע. כשביקש פעם את 
ברכת הרבי, אמר לו: רבי יענקלע, הרי אתם יודעים לברך לבד... כשיצא משם אמר רבנו בענוותנותו: ודאי 
אמר זאת הרבי בתור הלצה... כן נסע לארץ ישראל להסתופף בצל הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זי"ע, שכיבדו 

מאוד.
במיוחד קנה רבנו מתורתו ומהנהגתו של חותנו הצדיק רבי איציק'ל מאנטווערפען, שהמונים הסתופפו 

בצילו ונושעו מברכותיו. רבנו ישב בצל חותנו בהתבטלות עצומה.
לאחר הסתלקות חותנו בשנת תשל"ז הוכתר רבנו כממלא מקומו האדמו"ר מפשעווארסק באנטווערפען, 
מכל רחבי אירופה באו להסתופף בצילו, רבים התרוממו בצל קדשו בתורה ובעבודת השם ונושעו באופן 
פלאי מברכותיו, אולם רבנו בענוותנותו תלה הכל בכוח הצדקה, שהיה ממלא מקום חותנו כגבאי קופת 

רבי מאיר בעל הנס.
רבנו היה מספר מופלא מתולדותיהם ומגדלותם של צדיקי הדורות, במיוחד בסעודות המלוה-מלכה 
שערך מדי מוצאי שבת. והיה אומר: לא באתי לעולם אלא כדי לפרסם שהיה צאנזער רב ושינאווער רב 

בעולם!
רבנו נסתלק בכ"ז חשון תשנ"ט, ונטמן ע"י חותנו הק' בביה"ח דק"ק 'מחזיקי הדת' אנטווערפען בכפר 

פיטע שבהאלאנד.  

מתולדותיו

למען דעת


