
גדול,  יסוד  לבאר  הרחיבו  החסידות  ספרי 

שאת כל הדברים הגשמיים יש לעשות לשמו 

ערוך  בשולחן  כך  על  יש  מיוחד  סימן  יתברך. 

)סימן רלא(, ופסק שם המחבר: "בכל מה  או"ח 

אלא  להנאתו,  יכוון  לא  הזה,  בעולם  שייהנה 

לעבודת הבורא יתברך, כדכתיב )משלי ג, ו( 'בכל 

יהיו  מעשיך  כל  חכמים:  ואמרו  דעהו',  דרכיך 

כגון  רשות  של  דברים  שאפילו  שמים,  לשם 

האכילה והשתיה, וההליכה, והישיבה והקימה, 

לעבודת  כולם  יהיו  גופך,  צרכי  וכל  והשיחה, 

לדבר  או  בוראך, 

הגורם עבודתו".

ההתקדשות  חובת 

לדעת  באכילה, 

מצות- היא  הרמב"ן 

של  מהתורה  עשה 

תהיו',  'קדושים 

'החינוך'  בספר  ואף 

כתב  סורר  בן  במצות 

שזו מצות לא תעשה, 

זולל  אדם  יהא  שלא 

וסובא.

החסידות  בספרי 

כמה  אנו  מוצאים 

מעשיות  עצות  וכמה 

טובות  והנהגות 

שינהג בהם האדם לפני אכילתו ובעת האכילה, 

ולקדש עצמו  יצרו  יסייעוהו להתגבר על  ואלו 

זי"ע  אלימלך  ר'  מהרבי  מפורסם  באכילתו. 

שכתב ב'צעטיל קטן', שיאמר שכל מה שאוכל 

אינו להנאת גופו כי אם לחיזוק הגוף לעבודתו 

יתברך שמו. בספר 'מגיד מישרים' ל'בית יוסף' 

יוסף  הבית  מרן  עם  שלמד  שהמלאך  מובא, 

הזהירו: "וכשאתה אוכל, על כל לעיסה ולעיסה 

שבשעת  שהזהירו  ועוד,  תורה".  בדברי  הרהר 

השי"ת.  לפני  עומד  הוא  כאילו  יחשוב  מאכלו 

נכח  שיהודי  זי"ע,  הק'  האר"י  על  מסופר  וכן 

בשעת אכילתו, וראה שלפני אכילת כל כף וכף 

הכריז בדביקות: "ריבונא דעלמא כולא".

בכך,  רבה  עבודה  השקיעו  הדורות  צדיקי 

בלבד.  הגוף  הנאת  לשם  אכילתם  תהיה  שלא 

מסופר על הרה"ק ר' יששכר בער מראדאשיץ, 

שבצעירותו היה עני מרוד, ופעם בחג הסוכות 

היה רעב מאוד, כל היום לא בא דבר מאכל אל 

פיו. והנה משמים הביא לו יהודי ממה שנשאר 

וכשהתיישב רבי בערל  מסעודת-מצוה שערך, 

ולאכול,  רעבונו  את  לשבור  והתחיל  בסוכה 

יושב  הינך  "בערל,  לעצמו:  באומרו  מיד,  פסק 

ולא  הצלחת  בתוך 

בתוך הסוכה!"...

העלייה  בני  אצל 

ענין  תפס  ה'  ודורשי 

זה חשיבות לא פחות 

ללימוד  מההתמסרות 

חלקי  ושאר  התורה 

על  הבורא.  עבודת 

הרה"ק רבי צבי הירש 

זי"ע  מזידיטשוב 

אומר:  שהיה  מסופר, 

בימי חורפי התפללתי 

באכילתי  שאפעל 

פועל  שהנני  מה 

בתפילתי; עתה שוטח 

הלוואי  כי  אני תחינה, 

שאפעל בתפילתי מה שהנני פועל באכילה!...

את  לבאר  מובא  זי"ע  אלימלך  ר'  ומהרבי 

הצדיקים  כי  כוח",  יחליפו  ה'  "וקווי  הפסוק 

מחליפים  בני-אדם,  שאר  לעומת  האמיתיים, 

כוחם  את  הם  משקיעים  שבו  המקום  את 

בעבודה, שרוב העולם משתדלים ביותר בענייני 

תורה ותפילה, ואילו אצל הצדיקים, עיקר הכוח 

האכילה,  לקדושת  הם  מפנים  וההשתדלות 

שמעלתה תגדל יותר!

שלום',  ה'אהבת  שכתב   מה  מובן  וממילא 

שבכוח האכילה בקדושה כדרך הצדיקים, ניתן 

לפעול ישועות, ולנצח את שונאי ישראל.

להגיד שבחו של  פירש"י:  ג(.  ח,  )במדבר  אהרן  כן  ויעש 
אהרן שלא שינה.

מתוך  בו,  ששונה  כדבר  אצלו  היה  שלא  היינו  'שינה' 
כדבר חדש, שאדם  עושה את המצוה  היה  הרגל, תמיד 

עושה בשמחה ובזריזות.
 הרה"ק רבי מרדכי יוסף מאיז'בצא זי"ע ]"מי השילוח"[

כי נתונים נתונים המה לי מתוך בני ישראל )ח, טז(.
לא רק מעצם מתנת העבודה של הלוויים היתה הנאה 
יושבי  כל  יחילו  מלפניו  הלא  בהם,  לו  בצע  מה  כי  לד', 
תבל. חביב היה אצלו יתברך מה שעלה בדעתם להתקרב 
שלהם,  הרצון   - לי'  המה  נתונים  נתונים  'כי  לעבודתו; 
חביב  היה  לעבודתו,  ולהינתן  להתמסר  בדעתם  שעלה 

אצלו כמתנה.
הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע ]"קדושת לוי"[

על פי ד' יסעו... ועל פי ד' יחנו )ט, יח(.
מעשיו  כל  שעל  לאדם,  טובה  והנהגה  רמז  בזה  יש 
יהיה שם שמים שגור על פיו; 'אם ירצה השם', או 'בעזרת 

השם', שירגיל שם שמים תמיד על פיו.
הגה"ק רבי ישעיה הלוי הורוויץ זי"ע ]ה"של"ה"[

ויהי בשנה השנית בחודש השני בעשרים בחודש נעלה 
הענן וגו' )י, יא(.

לנסוע  החלו  אייר  בכ'  כי  התורה  לנו  הודיעה  בכוונה 
הארץ.  קדושת  על  לנו  להורות  בכדי  ישראל,  לארץ 
יום,  מ"ט  של  להכנה  נזקקו  התורה  קבלת  שלפני  כשם 
כך גם לפני מסעם לארץ נדרשו לעשות הכנה בקדושה 
ובטהרה, מיום הקמת המשכן בא' ניסן - שעל ידו נמשכה 

קדושה על ישראל - עד כ' אייר, שהם מ"ט יום.
הרה"ק רבי שלום מבעלזא זי"ע

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם

 )במדבר יא, ה(.
את  להמתיק  בכוחו  יש  צדיק  שאיש  ידוע 
הרשעים  ראש  על  אותם  ולהפוך  הדינים 
בקדושה  אוכל  שהוא  האכילה  באמצעות 
ובטהרה, וזה הכל בכוח התורה הקדושה שנתן 
לנו השי"ת, כי לפני מתן תורה לא היה לנו כוח 
גדול זה. וזהו 'אשר נאכל במצרים חנם', במצרים 
אכלנו חינם, כי האכילה לא עשתה שום פעולה 
יש  התורה,  קבלת  אחר  עכשיו  אבל  לטובה, 
בידינו להפיל שונאים חללים-חללים באמצעות 

האכילה בקדושה ובטהרה.
"אהבת שלום" 
להרה"ק רבי מנחם מענדיל מקאסוב זי"ע

קדושה במקום סעודה
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8:06  ............ הנרות:  הדלקת 

8:25 ......................... שקיעה: 

5:15  ................... החמה:  נץ 

8:27  .............. מג"א:  סזק"ש 

9:03  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:19

1:28  .............. גדולה:  מנחה 

8:26  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 9:16

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 9:38

זמנים לשב"ק פרשת בהעלותך

ליקוטים יקרים



שנאמרו  רבנו  של  תורתו  דברי  וכותבי  עורכי 

להיות  אפשרית,  בלתי  במשימה  נתקלו  בשולחנות, 

והמסורה.  הכתובה  התורה  דברי  כל  על  שליטים 

ל'טיש'  לבוא  שעליהם  הסיקו  מדריגה  בעלי  חסידים 

השבוע  פרשת  דברי  כל  בידיעת  גדולה,  הכנה  אחר 

היתה  לא  ועדיין  הראשונים,  ובפירושי  חז"ל  במדרשי 

פעם שלא נותרו תלמידי חכמים פעורי פה על מובאות 

מפתיעות שהתחדשו לעת הזאת.

ממָאדז'יץ  האדמו"ר  בנו  בפני  התבטא  אף  פעם 

שליט"א: אינני יודע מהיכן מגיעים אלי רעיונות כאלו, 

הכל מתנה משמים!

מלבד כוחו הגדול של רבנו בתורה, היתה לו חביבות 

שהתפשטו  ענינים  להרבה  טעם  למצוא  מיוחדת 

בישראל ולגלות להם מקור בתורה.

מעשה בתלמיד חכם אחד ששמע מהגאון הגדול 

אם  לשואלים  שהשיב  שליט"א,  קנייבסקי  חיים  רבי 

יש מקור למנהג לערוך קידושא רבה לרגל הולדת בת, 

והשיב הגר"ח שלא מצא מקור לכך.

לאחר זמן נכנס הלה לרבנו, ושמע ממנו סמך גדול 

דברי  על  בתרא  בבא  במס'  גרשום  מרבינו  למנהג, 

ועשרים  רב, מאה  הונא אמר  רב  בר  רבה  הגמ' דאמר 

שלושים  לו  "ויהי  שנאמר  לבניו,  בועז  עשה  משתאות 

בנים ושלושים בנות שלח החוצה, ושלושים בנות הביא 

לבניו מן החוץ" וכו', ופירש שם רבינו גרשום את חשבון 

מאה ועשרים, "שעשה לשבעת בניו ולשלושים בנותיו, 

שישים משתאות משנולדו, ובשלוח בנותיו חוצה עשה 

ל' משתאות, וכשהכניס בניו לחופה עשה ל' משתאות, 

הרי כאן ק"כ משתאות". והוכיח רבנו מכאן את מקורו 

הקדום של עריכת הקידוש, כדרך שעשה בועז משתה 

בהולדת בנותיו.

כשחזר אותו ת"ח לגר"ח קנייבסקי עם דברי רבנו, 

הודה לדבריו בהתפעלות יתירה.

לזכר עולם יהיה צדיק

מאכלי שבת
בצלים  בשבתות  לאכול  ישראל  מנהג 

"גאולת  בספר  הטעם  וכתב  ושומים, 

השבת  את  לענג  אדם  חייב  כי  ישראל", 

)ישעי׳  ככתוב  תענוגים שבעולם,  מיני  בכל 

במאכלים  עונג',  לשבת  'וקראת  יג(  נח, 

הלא  יקשה,  אמנם  טובים.  ובמשקאות 

מיני  כל  את  אדם  שישיג  אפשר  אי 

האמת  אבל  והמשקאות?  המאכלים 

יש  לשבת  שמכינים  שהתבשילים  היא, 

כל  את  כולל  היה  והמן  מן,  טעם  בהם 

יוצא  נמצא  עה.(,  )יומא  שבעולם  הטעמים 

אדם ידי חובתו בתבשילי שבת על כל מיני 

המאכלים והמשקאות שיש בעולם.

וזאת ידוע, שהמן היה כולל כל הטעמים 

ובצלים, כדי  שבעולם חוץ מטעם שומים 

שלא יזיק למעוברת כידוע )עיין פסיקתא 

על  שם,  ובספרי  בפרשתנו,  זוטרתא 

השומים"(,  ואת  הבצלים  "ואת  הכתוב 

על כן אוכלים שומים ובצלים בשבת, כדי 

מטעמים  מיני  בכל  שבת  עונג  להשלים 

שבעולם.

יחזקאל מקָאזמיר מובא  ומהרה"ק רבי 

טעם לאכילת בצלים בשבת, כי על שבת 

פורע'  ואני  עלי  'לוו  הקב"ה  אומר  קודש 

אשכנז  בלשון  הוא  ובצלים  סו:(,  )ביצה 

אנו  לכך  חוב,  פריעת  הוא   - ״באצאלין״ 

אוכלים בצלים, לרמז למאמר הקב"ה 'לוו 

עלי ואני פורע', שהשי"ת יפרע החוב של 

שבת קודש ]"אמרי צבי"[.

הרה"ק רבי ישראל דן ממאדז'יץ זי"ע
כ' בסיון תשס"ו, 11 שנים להסתלקותו

כמעין המתגבר

סמך למנהג

מקברות  ת"נ:  אלפים  ב'  בסיון  כ"א 

התאוה נסעו ישראל לחצרות. מרים ואהרן 

משה.  אשת  הכושית  אודות  על  דיברו 

מחוץ  הסגר  ימי  לשבעת  ננזפה  מרים 

למחנה, והעם לא נסע משם עד שנרפאה, 

רבנו שעה  וזאת בשכר שהמתינה למשה 

אחת על שפת היאור.

קורא הדורות

אליהו  שמואל  ר'  הרה"ק  לאביו  שבפולין,  בווארשא  תרפ"ח  בשנת  נולד  רבנו 
ר' ישראל ממאדז'יץ בעל "דברי ישראל", בן  ידידי' אלעזר ממָאדז'יץ, בן הרה"ק  ר' שאול  ממאדזיץ, בן הרה"ק 
ר' יחזקאל מקאזמיר שהיה תלמידם של החוזה מלובלין, המגיד  ר' שמואל אליהו מזווָאלין, בן הרה"ק  הרה"ק 
מקאזניץ והיהודי הק' מפשיסחא, זצוק"ל. בבית רם ונישא זה גדל והתחנך מתוך שאיפה לגדולות, ביגיעה ובעמל 

בתורה ובעבודת השי"ת בדרך אבוה"ק.
בשנת תרצ"ו עלה הילד ישראל דן יחד עם אמו הרבנית לארץ ישראל, שם כבר שהה אביו רבי שמואל אליהו. 
ידעה  שלא  בתורה  ובשקידתו  העילויים  בכשרונותיו  ונודע  בת"א,  התלמוד"  "היכל  בישיבת  ללמוד  נכנס  כאן 
גבולות. בשנת תרצ"ט נסע עם אמו לבקר את הוריה בווארשא, ובחסדי שמים הצליחו לעלות על האניה האחרונה 

שיצאה מווארשא לפני הכיבוש ע"י הצוררים ימ"ש, כך ניצלו בחסדי שמים מן התבערה.
גם לאחר נישואיו בארה"ק היה ידוע כשקדן עצום שלא פסק פומיה מגירסא, עובד ד' בסילודין וחסיד המתחסד 
עם קונו, מתוך קדושה ושמירת עיניים. הירבה להעלות על הכתב חידושי תורה, מערכות בנויות לתלפיות שהותיר 

אחריו לברכה.
בשנת תשמ"ד לאחר הסתלקות אביו זצ"ל, הוכתר ע"י חסידי מָאדזיץ לממלא מקום אבותיו. האדמו"ר זצ"ל 
הקרין מהודו לקהל עדתו, הדריכם במסילות העבודה, כשהוא מכוונם בעצה ומשפיע מברכות קדשו. בית מדרשו 
בתל-אביב היווה מרכז לקירוב רחוקים אשר מצאו בית חם של קירוב להשי"ת, יהודים פשוטי עם ראו עצמם 
כחסידי מודזיץ ושאבו עוז ואמונה מהיותם בצילו. רבות התעצם בתפילה למען הכלל והפרט, היה עומד שעה 

ארוכה בתפילת שמונה-עשרה ומפציר בתחנונים למען צרכי עמך.
בשולחנותיו בשבתות ובמועדים היו מתעלים לפסגות בדרך בית מודזיץ, הניגונים והזמירות שהם מיסודות 
העבודה בבית מודזיץ המשיכו בעוז, כשהאדמו"ר זצ"ל הוסיף על אלפי הניגונים ממורשת בית קאזמיר ומאדזיץ 

והלחין משלו ניגוני שמחה ודביקות רבים.
מפליאה היתה עבודתו באמירת דברי-תורה בשולחנותיו, כמעין המתגבר נבעו מפיו חידושים נפלאים שניכר 
היה שהם נופלים ברעיונותיו בשעת אמירתם. תוך כדי שפירש את הכתוב מהפרשה, היה מוסיף עוד ועוד חידושים 

עמוקים ומסילות הבנה חדשים בדרך הפרד"ס, שעלו בדעתו בתוך כדי דיבור.
בשנותיו האחרונות עבר להתגורר בבני ברק ובה הקים את בית מדרשו. בימיו התרחבה עדת חסידי מודזיץ, 
כ' בסיון  ובעש"ק  ונחלש,  ובתפוצות. בתקופה האחרונה לחייו חלה  נוספות בארץ  והוקמו בתי חסידים בערים 

נתבקש לישיבה של מעלה. הותיר אחריו את בניו כ"ק האדמו"רים ממאדזיץ ומקאזמיר שליט"א.

דן ידין עמו
עשור להסתלקותו לשמי רום של 

כ"ק מרן אדמו"ר ה'נחלת דן' ממודז'יץ זצוק"ל
פניני הנהגה וחכמה משולבים בלמדנות חריפה ובקיאות בכל מכמני התורה

שיחה רווית געגועים עם הגאון רבי אברהם ליפשיץ שליט"א רבו של כפר גדעון

 (ב) אם חפץ בנו ה': שורש חטא המרגלים כלקח כללי בעבודת ה' בימינו אלה, לכלל ולפרט

 (טו) ויקרא משה להושע: מדוע התפלל משה רבנו רק על יהושע בן נון ולא על שאר המרגלים

 (ד) והייתם קדושים: פרקי חייהם של הצדיקים רצופים בסייגים והנהגות בקדושת העיניים

ַלח  ¿ׁ
ָך ל¿

בלהב אש קודש
אסופת סיפורי הוד 

ומופת בשולי אדרתו 
הטהורה והעילאית 

של כ"ק מרן אדמו"ר 
מרחמסטריווקא זצוק"ל, 

לרגל יומא דהילולא 
קדישא, כ"ב בסיון

יהודי קוצ'ין
מהאגדיות שבקהילות 
ישראל שבה משמשים 
בערבוביה יהודים מימי 
שלמה המלך, עשרת 
השבטים, נמלטים 
מהאינקוויזיציה 
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