
שם  הבעל  מרן  מימות  החסידים  מנהג 
של  גבוה  משולחן  שיריים  ליטול  זי"ע,  טוב 
מאכלי  על  שורה  יתירה  קדושה  כי  הצדיק, 
הצדיקים, אשר בגודל השגותיהם - שולחנם 
ומכניסים  לקרבנות,  ומאכליהם  למזבח  דומה 
שהטועם  עד  נשגב,  קדושה  כוח  במאכלם 
וכיסופין  קדושה  של  כוח  יוחדר  ממאכלם 

להתקרב לעבודת ה'.
מצאנו  כזאת 
ר  א ב מ ש
ה"תפארת שלמה" 
את  שרה(  חיי  )בפר' 

סירוב אליעזר עבד 
לאכול  אברהם 
לו  שהכינו  ממה 
הארמי,  לבן  בבית 
את  דיבר  טרם 
מפני   - דבריו 
לאכול  רגיל  שהיה 
של  ממאכליו 
הדור,  צדיק  אדונו 
אבינו,  אברהם 
זו  אכילה  שע"י 
בקרבו  נשפעו 
קדושה,  השגות 
שמא  והתיירא 
לבן  של  מאכליהם 

עליו  ישפיעו  ובתואל 
דברי  שידבר  עד  לאכול  רצה  לא  לכן  לרעה. 
תורה, כי הד"ת מביא הקדושה לתוך המאכל.

לוי"  ה"קדושת  של  משמו  מובא  זו  בדרך 
במגילה  הנאמר  את  שביאר  מבארדיטשוב, 
לב",  וטוב  שמח  ההוא  ביום  המן  "ויצא 
מידה  היא  השמחה  מידת  הלא  והיקשה, 
למידה  זה  בן-בליעל  זכה  ואיך  קדושה, 
אכילתו מהסעודה שהכינה  זו? אלא,  קדושה 
והקדושה  המלכה,  אסתר  צדקנית,  אותה 
זה  רשע  שאף  עד  השפיע  זה  שבמאכליה, 

נדבק בו מעט ממידת השמחה!

הגה"ק  של  שלשולחנו  מספרים,  חסידים 
יהודים  שני  פעם  באו  מצאנז  חיים"  ה"דברי 
על  להתלוצץ  מטרתם  כשכל  פורקי-עול, 
קהל  עם  מרעים  בסעודת  ביושבו  הנהגתו 
עדתו. הרבי שלח להם משיירי מאכליו, ואחד 
נפלה  לביתו,  בשובו  מהשיריים.  טעם  מהם 
ללא-הרף,  להקיא  והחל  גדולה  חולשה  עליו 
ולא היה מסוגל להכניס 
דבר  שום  לפיו 
הלך  כך  מאכל. 
ונחלש, עד שעמדו 
בסכנה  חייו 
לא  והרופאים 
רפואה.  לו  מצאו 
בדעתו  עלה  אזי 
שמא קשור הדבר 
מצאנז,  להרבי 
להזכירו  ובאו 

לפניו לטובה.
הרבי,  השיבם 
שהלה  היות  כי 
שנים  כריסו  מילא 
במאכלות  רבות 
כן  אם  אסורות, 
משיירי  כשטעם 
נכנסה  מאכלו, 
קדושה  רוח 
החל  ומיד  בגופו, 
שנדבק  מה  כל  את  מקרבו  ולדחות  לפלוט 
יותר  יכול  ואינו  האסורות,  מהמאכלות  בו 
לקלוט לתוכו את דברי האיסור שבביתו. הלכו 
ואף שב  והיהודי הבריא,  ביתם,  והכשירו את 

בתשובה שלימה.
על סגולת השיריים כתב ה"אוהב ישראל" 
וכו'  לחמך  את  "ובירך  משפטים(:  )פר'  מאפטא 
והסירותי מחלה מקרבך" )שמות כג, כה( - הש"י 
העובד  הצדיק  של  ומימיו  לחמו  את  מברך 
את ה', וכל מי שאוכל וטועם אצלו, ישלח לו 
השי"ת מבוקשו הצריך לו, כגון רפואה ושאר 

מבוקשים בגשמיות ורוחניות.

ואהרן מה הוא כי תלינו עליו )טז, יא(.
'ואהרן מה הוא' - אם תרצו לדעת טיבו של אהרן, 'כי 
יכעס, מזה  נא להכעיסו, ואעפ"כ לא  נסו   - תלינו עליו' 

תיווכחו שהוא קדוש השם.
הגאון ר' מאיר אריק זצ"ל ]"טל תורה"[

וישלח משה לקרא לדתן ואבירם )טז, יב(.
שאין  היינו,  במחלוקת.  מחזיקין  שאין  מכאן  וברש"י: 
במחלוקת ענין חזקה, לומר מאחר שניסיתי כמה פעמים 
ולא עלתה בידי, חזקה שלא אצליח  יריבי  להשלים עם 
המחלוקת,  להשקיט  ועוד  עוד  לנסות  צריך  אלא  עוד, 

כמו שמשה חיזר אחריהם להשלים איתם.
הרה"ק רבי יצחק מווארקא זי"ע ]"שיח שרפי קודש"[

ובלעה  פיה  את  האדמה  ופצתה  ה'  יברא  בריאה  ואם 
אותם וגו' וירדו חיים שאולה )טז, ל(.

אותם  לבלוע  חדשה  לבריאה  דווקא  צריך  היה  למה 
די  אין  כי  אחר?  בעונש  מספיק  היה  ולא  שאולה,  חיים 
הרוח  בעולם  יישאר  שעדיין  הרשעים,  שיכלו  במה 
אחרים,  ח"ו  לסחוף  ועלול  המחלוקת  של  והמחשבות 
לכך היה צריך לעשות בריאה חדשה, שירדו עמוק בתוך 
האדמה, בכדי שתיבלע כל רוח המחלוקת מבלי שיישאר 

מזה מאומה בעולם.
הרה"ק רבי מנחם נחום מראחמיסטריווקא זי"ע 
]"מאורי אור"[ 

מטה לבית אב )יז, יז(.
צריך שיטה עצמו לדרך האבות.

מטה אחד לראש בית אבותם )יז, יח(.
 - ומיוחד  יחיד  האחד  אל  עצמך  להטות  רצונך  אם 

'לראש בית אבותם', תלך בדרכי אבות.
הרה"ק רבי חיים מאיר מויזניץ זי"ע ]"אמרי חיים"[

ליקוטים יקריםממעיינות החסידות

ונכתב בספר
ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותי וגו' )יח, ח(. 
שמה  נקראת  למה  וגם  המצוה,  בטעם  להתבונן  נראה 
גם  מעשיו,  כל  שיהיו  ה',  עבדות  עיקר  כי  'תרומה'. 
אכילה ושתיה ושינה ודומיהן, לשם שמים ולא להנאתו, 
וכאמור )משלי ג, ו( 'בכל דרכיך דעהו'. ומועטים הם בני 
לה'.  כולו  עלייה המקדשים עצמם לעת האוכל שיהיה 
אזי  האוכל,  בעת  העם  עם  הצדיק  בהתחברות  אמנם 
יוכל להרים את לב  וכוונותיו באכילתו  על ידי קדושתו 
המתחברים עמו לשמים, וכמו בתפילה בהתוועדם יחד 

עם הצדיק.
וזו היתה מצוות תרומה, שלפני שיהודי אוכל לחמו, 
יתן ראשיתו לכהן, למען יהא לכל ישראל במאכלם קשר 
עם הכהנים שהתקדשו בקדושה יתירה, ויוכלו הכהנים 
לה', שע"י שהכהנים אכלו  והרמה  להניף אותם תנופה 
השיריים  את  האוכלים  גם  רבה,  בקדושה  התרומה 

יתקדשו.
נועם מגדים, פרשת קרח

משולחן גבוה

בס"ד. גליון מ' • פרשת קרח ]פר' חקת באר"י[ תשע"ו • אבות פרק ד' • דף היומי: בבא קמא ל"ט •

8:08  ............ הנרות  הדלקת 

8:28  ........................ שקיעה 

5:24  ................... החמה  נץ 

8:34  .............. מג"א  סזק"ש 

9:10  ................ גר"א  סזק"ש 

10:25  ........ תפילה  זמן  סוף 

מנחה  גדולה  .................  1:34

שקיעה ........................... 8:28

מוצאי ש"ק  '50 דקות' ...... 9:18

9:40 תם:  רבנו  זמן  מוצש"ק 

זמנים לשב"ק פרשת קרח



בגהינום הנורא של השואה התגלתה אישיותו 
נוראת-הוד.  בהנהגה  גדולתה,  במלוא  רבנו  של 
היו  המות"  "צעדת  שבמהלך  סיפרו,  ראיה  עדי 
שעדיין  מאלו  בצמא;  מות  בסכנת  המשתתפים 
ארוכים  ימים  צעדו  ההוא,  הנורא  במצעד  שרדו 
בחום לוהט בלי שתינתן להם טיפת מים, והגיעו 
ללינת  כשעצרו  והנה,  כוחות.  לאפיסת  ממש 
לילה טרופה בשדה פתוח, אמר רבנו לאלו שהיו 
תחתיו...  יחפור  אחד  שכל  "לנסות...  סביבותיו: 
ישועת ה' כהרף עין". האנשים שהיו לאחר ייאוש 
ובצפרנים...  בידיים  עצים,  בכפיסי  לחפור,  החלו 

והנה התחילו לנבוע מתחתם קילוחים של מים!
לאחר השואה שאל אחד המקורבים את רבנו 
שמפקפק  מי  "כל  ענה  ורבנו  הסיפור,  נכון  אם 
בעליל  לראות  אז  היה  יכול  מרים,  של  בבארה 
שהקב"ה מזמין לברואיו בדיוק ברגע הנחוץ את 

מה שדרוש להם" )'לפיד האש' עמ' רב(
בליל יום הכיפורים הראשון לאחר המלחמה, 
והתחטא  הפתוח  ארון-הקודש  לפני  רבנו  עמד 
האם  בגדנו?  "אשמנו?  שבשמים:  אבינו  לפני 
חלילה בגדנו בה' ולא שמרנו לו אמונים? גזלנו? 
האם  ומיהלדארף?  אושוויץ  במחנות  גזלנו  ממי 
היה בכלל ממי לגזול?... דברנו דופי? הרי בכלל 
לא נותר בנו כוח לדבר. לצנו? מי היה בכלל יכול 
להתלוצץ שם?"... כך 'סילק' רבנו את כל הפשעים 
המשיך  מיד  אך  המחזור.  את  וסגר  שבווידוי, 

כתובים  שאינם  בחטאים  חטאנו  "אבל  ואמר: 

במחזור. חטאנו באמונה ובטחון. האם לא הרהרנו 

לפעמים מרוב ייאוש במחנה 'הלואי שיבוא הקץ 

לסבלותי', כמה פעמים התפללו רבים מאתנו 'קח 

נא את נשמתי'... חטאנו ברפיון האמונה, חטאנו 

בחוסר בטחון"...

כך טיהר רבנו את נשמתם של ניצולי ופליטי 

כתיבה  שנה  בעבורם  ופעל  הנורא,  החורבן 

וחתימה טובה.

פ'  לשמים'  'אור  ]עיין  מצדיקים  מקובל 

מילדיו,  אחד  להשיא  העומד  שכל  תולדות[, 

צורכי  לכל  משמים  מיוחד  שער  עבורו  פותחים 

מעיל  גם  לעצמו  אז  עושה  שאינו  ומי  השמחה, 

משי יקר על החשבון - צוחקים ממנו בשמים.

ובוודאי כן הוא הדבר, אלא שצריכים בטחון 

אמיתי. ובזה יש לפרש מאמרם ז"ל )כתובות קב.( 

"אמר רב גידל אמר רב כמה אתה נותן לבנך, כך 

וכך, לבתך כך וכך, עמדו וקדשו, הן הן הדברים 

הנקנים באמירה", ויש לומר בכוונת הדברים: "הן 

הן הדברים" - אותם הדברים עצמם כמה שיהודי 

 - "הנקנים"  בנו,  נישואי  לצרכי  לתת  מתחייב 

אותם הדברים מקנים לו מן השמים, "באמירה" 

- לפי כמה שהוציא מפיו להתחייב ]"שפע חיים" 

מכתבי תורה ח"ה[.

לזכר עולם יהיה צדיק

פדיון הבן וסגולתו
פדיון  מצוות  על  נצטווינו  טז(  )יח,  בפרשתנו 
"ופדוייו מבן חודש תפדה בערכך כסף חמשת  הבן: 

שקלים".
מפי  בידינו  מסורת  קדמות":  ב"מדבר  כתב 
יקיים  אשר  איש  כי  מהקדמונים,  שקיבלו  זקנים 
מצוות פדיון בנו הבכור כדבעי, ויתן ה' סלעים לכהן 
בשמחה, והיו לו לכהן לגמרי, שלא יחזיר הכהן שום 
וינצל  יחיה  שהילד  בטוח  יהיה  אופן,  בשום  דבר 

מפגעי חולי הילדים ויגדל והיה לאיש.
היה  זי"ע,  רבי צבי הערש הכהן מרימנוב  הרה"ק 
עושה מלבושים מהכסף שקיבל בפדיון הבן, ואמר 
שאין מעות אחרים כשרים אצלו כמו אלו, שזיכתה 

לו התורה )שו"ת "נחלה לישראל"(.
הרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין כתב בספרו "פרי 
פ"ד  כמו  מעלתה  גדולה  הבן  פדיון  סעודת  צדיק": 
תעניות, שבזה מתקנים הפגמים והחטאים. והרה"ק 
רבי מרדכי מענשכיז רמז זאת במה שכתוב בפרשת 
את  משה  "ויקח  מט(  ג,  )במדבר  הבכורים  פדיון 
'הפדוים',  כסף  כתיב  התורה  שבכל  הפדיום",  כסף 
ורק שם כתיב 'הפדיום', ויש בזה רמז לפ"ד תעניות 

)"אילנא דחיי"(.

למען דעת

הרה"ק רבי יקותיאל יהודה מצאנז זי"ע 
בעל "שפע חיים" • ט' בתמוז תשנ"ד, 22 שנים להסתלקותו

לפיד האש

השפעה משמים לצורכי חתונה

ג' בתמוז ב' אלפים תפ"ט: ביום זה העמיד יהושע 
בן נון חמה בגבעון וירח בעמק אילון במלחמת מלכי 
הדרום, ותעמוד השמש מלכת למשך כ"ד או ל"ו או 

מ"ח שעות )גמ' עבודה זרה כ"ה(.

העיר  יהודי  ניצלו  זה  ביום  תקנ"ב:  בתמוז  ז' 
אוסטראה במלחמת רוסיה-פולין. הרה"ק רבי אשר 
בו'  שנה  כל  שיתענו  תיקן  זצ"ל  מאוסטראה  צבי 
ויערכו  שבת  בגדי  הכל  ילבשו  בתמוז  ובז'  בתמוז, 
משתה ושמחה בסעודת מצוה ובמתנות לאביונים, 
ונקרא "פורים אוסטראה". דברי הנס היו כתובים על 

מגילה בלוח ביהכ"נ המהרש"א באוסטראה.

התחזק  הרעב  של"ט:  אלפים  ג'  בתמוז  ט' 
ותבקע העיר.  נבוכדנצר,  חיל  בירושלים בעת מצור 
צדקיהו המלך וכל אנשי החיל נסו בלילה מירושלם, 
הערבה,  דרך  החומותיים  בין  בשער  העיר  גן  דרך 
נמלט.  לאן  רודפיו  ידעו  ולא  נסתרת,  אחת  במערה 
וישלח להם ה' צבי וירדפו אחריו לצודו עד שהגיעו 
יוצאים  הנמלטים  את  ראו  שם  יריחו,  לערבות 
מהמערה, ויתפסו אותם ויביאום אל נבוכדנצר. יום 
יום תענית לישראל ב-70 שנות גלות בבל.  זה היה 
י"ז  ביום  השני  ביהמ"ק  בחורבן  העיר  משנבקעה 
בתמוז ג'תתכ"ט, נקבע יום י"ז בתמוז לתענית צבור, 
אורח  )טור  יותר"  לנו  חמור  שני  בית  ש"חורבן  לפי 
חיים תקמ"ט. ולא רצו לגזור תענית גם בט' בתמוז, 

לפי שאין מטריחים על הציבור יותר מדי(.

קורא הדורות

הרה"ק רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז-קלויזנבורג זצוק"ל, נולד 

בשנת תרס"ה בעיר רידניק שבגאליציה, לאביו הרה"ק רבי צבי בן הרה"ק ר' 

ברוך מגארליץ, בן הרה"ק ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע.

גילו  בני  בעוד  שבקדושה.  דבר  לכל  העז  צימאון  בו  ניכר  בילדותו  עודו 

שקועים במשחקיהם היה שקוע בספרים שבביהמ"ד, ומאז כבר כינוהו "דער 

רודניקער עילוי". גם בעבודת התפילה היה מפורסם, כשהוא שופך ליבו כמים 

לפני קונו, בדמעות שליש.

בהגיעו לפרקו נלקח לחתן ע"י הרה"ק ה"עצי חיים" מסיגעט זצ"ל, ואחר 

מספר שנים נתקבל כאב"ד בעיר קלויזנבורג, שם הרביץ תורה וחסידות והעמיד את הדת על תילה. 

בשנות השואה שתה את כוס התרעלה - הרבנית ו-11 ילדיו נעקה"ש, הי"ד. בימים המרים ההם מסר 

נפשו שלא להיכשל בשום איסור, ואף זכה להניח תפילין מדי יום.

לאחר המלחמה התנשא בשארית כוחותיו לשקם את הניצולים ולהעמיד את הדת, במסירות נפש 

הקים ישיבות לבחורים, בתי חינוך לבנות, ומטבחים כשרים, כך זכה להציל המונים מכיליון רוחני.

נייטרא, בשנת תש"ז הגיע  רבנו הקים את ביתו מחדש עם בתו של הגרש"ד אונגר זצ"ל אב"ד 

לאמריקה והקים ישיבות ות"תים, ללקט את שארית הפליטה וללמדם תורה. הירבה תורה וחסידות 

בשיעוריו הנודעים לתהילה, ושיקם את חצר הקודש צאנז לשם ולתפארת. בארץ ישראל הקים את 

קרית צאנז ובה מוסדות תורה וחינוך, חסד ורפואה.

כשאיפתו התמידית להרבות תורה בישראל הקים את כוללי הש"ס ואת מפעל הש"ס. כל כולו 

היה דביקות בהשי"ת, וכל ימיו מסר נפשו עבור קוב"ה אורייתא וישראל.

נלב"ע ט' בתמוז תשנ"ד ונטמן בבית החיים בנתניה. השאיר אחריו את שני בניו כ"ק האדמו"רים 

שליט"א המנהיגים את עדתם בקרית צאנז שבנתניה ובברוקלין ארה"ב.

מתולדותיו


