
מראדאמסק  שלמה"  ה"תפארת  הרה"ק 
מפרש את הכתוב בפרשת ויקרא )א, ב( "אדם 
עצמו  את  המרגיש  שיהודי  מכם",  יקריב  כי 

רחוק מהשי"ת, יקח לו 
הבהמה.  מן  ראיה 
של  דיבורו  פי  על 
שאמר  האדם 
עולה",  זו  "הרי 
הבהמה  נעשית 
להקרבה,  הקדש 
קודש  ונעשית 
ע"י  רק  קדשים 
האדם  של  דיבורו 
אף  וזאת  עליה, 
שהבהמה  פי  על 
איננה  עצמה 
והיא  משתנית 
אם  שהיתה.  כמו 
היהודי  יראה  כן 
את גודל הקדושה 
וחומר  וקל  שבו, 
אומר  הוא  אם 
של  דיבורים 
תורה ותפלה לפני 

השי"ת.
כי  'אדם  וזהו: 
שרוצה   - יקריב' 

'מן  ה',  אל  להתקרב 
הבהמה' יבין מעצמו שחל הקדושה עליה ע"י 
דיבור פיו, ובזה 'תקריבו את קרבנכם' - תוכלו 

להתקרב אל השי"ת.
בקרבו,  להחדיר  הוא  באשר  יהודי  כל  על 
מקיים,  שהוא  מצוה  כל  וחשובה  גדולה  כמה 
וכמה מצפה הקב"ה לכל מחשבה טובה ולכל 
דיבור של תורה ותפילה מפיו. ואף שלפעמים 
נדמה לו שבגלל חטאיו ועוונותיו ורוב שפלותו 
נהנה  הקב"ה  ואין  מהשי"ת,  מאוד  התרחק 
עצת  אלא  זו  שאין  בנפשו  יידע  מעבודתו, 

היצר-הרע.
בספרו  זי"ע  מגור  לייב  יהודה  רבי  הרה"ק 
ָתתּורּו  "ְולֹא  פירש את הכתוב  "שפת אמת", 
 - )במדבר טו, לט(  ֵעיֵניֶכם"  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי 
על כל איש ישראל להיות נמשך תמיד אחר 

החיצוניות  אל  ויפנה  יתור  ולא  הפנימיות, 
הנראית לעיניו ואל המחשבות הממלאות את 
לבבו, שאין בכוחו לגשת אל ד' משום חטאיו 
עצמו,  שפלות  או 
הוא  זה  כל  כי 
וזו  חיצוניות,  רק 
היצר-הרע  עצת 
להפילו  המבקש 
ח"ו.  ברשתו 
לזכור  יהודי  על 
שהשי"ת  תמיד 
ושהקב"ה  אוהבו, 
מצפה לו ומקבלו 

ברחמים וברצון!
כשאנו  בפרט 
לקראת  עומדים 
הקדושים,  הימים 
בל יאמר אדם: הן 
פשוט,  איש  אני 
גם  אוכל  ואיך 
להתרומם  אני 
בימים  קוני  אל 
אלו.  קדושים 
רמזו  צדיקים 
בפסוק שקוראים 
השנה  ראש  לפני 
היום  נצבים  "אתם 
כולכם לפני ד' אלקיכם" - בזוהר הקדוש כתב 
ליום ראש השנה;  'היום' שמרמזת  תיבת  על 
כל  ושוטריכם...  זקניכם  שבטיכם  "ראשיכם 
איש ישראל מחוטב עציך עד שואב מימיך" - 
כל בני ישראל בכל הדרגות והמצבים, יכולים 
ומסוגלים להתייצב לפני ד', להתעלות אל ד', 
ולהגביה מוחם ומחשבתם בימים קדושים אלו.    
נון  בן  ליהושע  רבנו  משה  בדברי  וכמרומז 
וילך( "חזק ואמץ כי אתה תבוא את העם  )פר' 

תפילתם  את  בזה  ולא  הזה", 'תבוא' נוטריקון 
ואמץ!  חזק  יהודי:  לכל  נאמרו  אלה  דברים   -
אינו  הקב"ה  כי  ולהתאמץ,  להתחזק  עליך 
של  אף  טובה,  ומחשבה  תפילה  שום  מבזה 

היהודי הפשוט ביותר!

ושמחת בכל הטוב )דברים כו, יא(.

טוב  'אין  חז"ל  כמאמר  לתורה,  רומז  הטוב"  "בכל 

היו  "שאם  יתברך,  בתורתו  לשמוח  עליכם  תורה',  אלא 

התורה,  טוב  ועריבות  במתיקות  מרגישים  ישראל  בני 

היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא ייחשב בעיניהם 

מלוא כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות 

שבעולם!"

אור החיים הק'

ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך )כח, ב(.

לו  שיהיה  היא,  הברכה  עיקר  לשון השגה;  'והשיגוך' 

גם השגה מה לעשות עם הברכות, שינצל את ההשפעות 

הטובות לתורה למצוות ולמעשים טובים.

הרה"ק רבי ישראל ממָאדז'יץ זי"ע ]"דברי ישראל"[

גזול  חמורך  ממנו,  תאכל  ולא  לעיניך  טבוח  שורך 

לך  ואין  לאויביך  נתונות  צאנך  לך,  ישוב  ולא  מלפניך 

מושיע )כח, לא(.

כך:  נקרא  יהא  לראשו,  נקרא את הפסוק מסופו  אם 

'מושיע לך - ואין לאויביך, נתונות צאנך לך - ישוב, ולא 

טבוח  לעיניך  ולא  תאכל,  ממנו   - חמורך  גזול  מלפניך 

שורך'. מכאן שבעת רצון נהפך הכל לטובה ולברכה, כי 

מפי עליון לא תצא הרעות, רק הטוב.

הרה"ק רבי ישראל מסדיגורא זי"ע ]"אור ישראל"[

והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה וגו' והשבת אל 

לבבך בכל הגויים אשר הדיחך ד' אלקיך שמה )ל, א(.

והשי"ת  הגויים,  בין  נידחים  ישראל  בני  יהיו  כאשר 

יראה את ההבדל העצום בין יהודי לבין גוי, יביא את כל 

הקללות על כל הגויים אשר שם הדיח את בני ישראל.

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

ליקוטים יקריםממעיינות החסידות

ונכתב בספר
וענית ואמרת לפני ד' אלקיך וגו' )דברים כו, ה(.

מה  לראות  יהודי  כל  יכול  ביכורים  במצות 
איש  של  קלה  מצוה  שאפילו  אלקים,  חסדך  יקר 
תאנה  על  חשב  ורק  בשדה,  העובד  מאוד  פשוט 
כך  כל  יקרה  היתה  לד',  קודש  שתהיה  שביכרה 
לפני הקב"ה. והיהודי הזה אמר וקרא על הביכורים, 
לפני  יוצאים  והגזברים  והסגנים  הפחות   - ולפיכך 
ג'(, להראות שאפילו  )משנה ביכורים  מביאי הביכורים 
איש פשוט,  טובה באמת של  ומחשבה  קלה  מצוה 
מתקבלת לפני הקב"ה ברצון, וכל המלאכים מעטרים 

אותה בכמה עטרות.
איך  בזה, שיהיה  עצמו  לחזק את  יהודי  כל  ויכול 
שיהיה, אם זוכה לעשות אפילו מצוה אחת ומחשבה 
טובה אחת כל ימי חייו, מה גדלה זכותו. יחד עם זאת 
יקח לעצמו מוסר על איבוד זמנו לריק, בראותו את 

יוקר חשיבות המצוות.
"ישמח ישראל" 
להרה"ק רבי ירחמיאל ישראל יצחק מאלכסנדר זי"ע

ימינו פשוטה לקבל
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6:25  ............ הנרות  הדלקת 

6:45  ........................ שקיעה 

6:41  ................... החמה  נץ 

9:06  .............. מג"א  סזק"ש 

9:42  ................ גר"א  סזק"ש 

10:42  ........ תפילה  זמן  סוף 

מנחה  גדולה  .................  1:12

6:44  ........................... שקיעה 

מוצאי ש"ק  '50 דקות' ...... 7:34

7:56  ... רבנו תם:  זמן  מוצש"ק 

זמנים לשב"ק פרשת כי תבא



ר"ת  'תשובה'  אמרו  הקדמונים  רבנו:  אמר 
תענית, שק ואפר, בכיה, הספד - אלה הם עיקרי 
תהיה  תמים  ר"ת  תשובה  אומר,  ואני  התשובה. 
עם ה' אלקיך, שויתי ה' לנגדי תמיד, ואהבת לרעך 

כמוך, בכל דרכיך דעהו, היכון לקראת אלקיך.

לאחר הסתלקות רבנו, ביקר בנו יחידו הרה"ק 
רבי שלמה אצל הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע. 

ביקשו הרה"ק מרוז'ין שיספר לו מהנהגת אביו.
סיפר לו רבי שלמה:

תפלת  ויום  יום  בכל  להתפלל  לכתו  לפני 
ובני  מהרבנית  להיפרד  הולך  רבנו  היה  שחרית, 
דביקות  מרוב  בתפלתו  יסתלק  אולי  כי  ביתו, 

הבורא ב"ה! ובשעה שנפרד, אמר להם: דעו כי 
יש בביתי תיבה אחת עם כתבים, והכתבי-קודש 
שלמה  רבי  הרה"ק  ומורי  מרבי  הם  שבתיבה 
מקארלין ולא ממני, לבלתי יתלו את החידושים 

בי.
כשמוע זאת הרה"ק מרוז'ין הוטב מאד בעיניו, 
חשוב  הכתבים,  אודות  האחרון  שהדבר  ואמר 

אצלו יותר.
 

יבזבז  אל  "המבזבז  נ.(  )כתובות  חז"ל  אמרו 
היא  שהצדקה  מי  לפרש:  ויש  מחומש",  יותר 
אצלו כאילו גוזלים אותו, מלשון "ובבזה" )אסתר 
ט, י(, הוא לא יבזבז יותר מחומש, אבל אם נדבה 
רוחו לתת צדקה, יכול לתת יותר מחומש ]"אמרי 

קדוש"[.

לזכר עולם יהיה צדיק

השבתות האחרונות של השנה
זצ"ל,  לעווינשטיין  יחזקאל  רבי  הגה"צ 

מעורר  היה  פוניבז',  דישיבת  המשגיח 

האחרונות  השבתות  בשני  ביותר  להתחזק 

כל  על  שבת-קודש  בשמירת  השנה,  של 

להחמיר  דהיינו  והלכותיה,  דקדוקיה  פרטיה 

נוהג בהם בכל שבתות  אף בחומרות שאינו 

השנה )ועל דרך שכתב בשולחן-ערוך אורח-

ימי  בעשרת  להחמיר  תר"ג,  סימן  חיים 

כל  בהם  בדברים שאינו מחמיר  אף  תשובה 

השנה(.

דיבורי  אלה  בשבתות  לדבר  שלא  וכן 

בכל  על עצמו, להתנהג  וכן לקבל  כלל,  חול 

שבתות השנה בהתעלות ובהתרוממות, וע"י 

זה יוכל להיגאל ולזכות בדין בימים הנוראים.

)קיח:(  בשבת  בגמרא  הרי  בזה:  וביאר 

שבתות  שני  ישראל  שמרו  "אלמלי  אמרו 

מיד נגאלים", אזי גם שמירה מעולה של שני 

שבתות אצל היחיד, מסוגלת להצילו ולגאול 

אותו, שיזכה לשנה טובה ומתוקה.

הרה"ק רבי אורי מסטרעליסק זי"ע 
כ"ג באלול תקפ"ו, 190 שנה להסתלקותו

תשובה

צדקה
תפילה

הראשון  היום  ליצירה:  א'  באלול  כ"ה 

בו  בראשית.  ימי  ולששת  העולם  לבריאת 

השמים,  נבראו  ומהם  והמים,  האש  נבראו 

אליעזר  ר'  לשיטת  זאת  כל  והאור.  הארץ 

היתה  יהושע  ר'  לשיטת  אולם  הורקנוס,  בן 

בריאת העולם בכ"ה באדר.

כ"ה באלול ג' תכ"ז: ביום זה סיים נחמיה 

הקים  אותן  ירושלים,  חומות  בניית  את 

בחמישים ושניים ימים בלבד. בזכות יום זה, 

לא נפל חודש אלול בגורלו של המן שהפיל 

פור להשמיד ח"ו את כל היהודים.

השבתות  בכל  אלול:  חודש  של  שבתות 

וירצבורג שהחזן  בק"ק  נהגו  אלול  שבחודש 

העמידה,  שקודם  בקדיש  שבת  בליל  מנגן 

ראש  של  בניגון  בעלמא"  "דאמירן  תיבת 

השנה.

ברלין,  דק"ק  ישראל  עדת  בקהל  נהגו  וכן 

כפי שהעלו על גבי ספר מנהגיהם עמ' ט"ז, 

"בכל חודש אלול מנגנים בער"ש 'לכה דודי', 

וכן ב'השכיבנו' מן 'והגן בעדינו', וסוף הקדיש 

בניגונים  הוא',  'בריך  מן  שמו"ע  שקודם 

המיוחדים לכך" )מנהגי הקהלות, עמ' י'(.

קורא הדורות

רבנו נולד בעיר יאנוב הסמוכה ללעמבערג, לאביו רבי פנחס. נשמתו הקדושה ירדה 
לעולם ע"י ברכת הרה"ק רבי דוב בער המגיד הגדול ממעזריטש, שהעיד עליו כי קדוש מרחם הוא.

רבינו היה מספר, כי אביו שהיה אביון מרוד, לא היה בידו להכין סעודה לברית, ואף לא היה בידו לשכור 
מנין שיבוא לברית בכפר יאנוב בו התגורר. כאשר עבר כבר חצות היום, ועדיין לא נאספו עשרה אנשים, 

התחיל לבכות ולבקש מד' שיזמין לו כמה יהודים שיוכל לקיים את המצוה כהלכתה.
בו ברגע ראה מרחוק עגלה נוסעת ובה מספר יהודים. הללו ראוהו בוכה ומצטער, שאלוהו לסיבת בכיו. 
כשענה להם שנולד לו בן וברצונו להכניסו בברית, ואין מנין בכפר, ובגודל עניותו לא הכין סעודה כראוי, 
הרגיעו אותו שהם נוסעים מחתונה, ובאמתחתם מיני מתיקה ויין שרף, ואף הוסיפו כי עימם גם רב גדול 
בתורה, וגם יודע נגן. שמחת אביו היתה ללא גבול, על שעלה בידו לקיים מצוה כהלכתה ולערוך סעודת 

מצוה.
רבנו היה מסיים: הסנדק שלי היה אברהם אבינו, והרב היה משה רבנו, ואילו ה'יודע נגן' היה לא אחר 

אלא דוד המלך.
אביו של רבנו שכר מלמד לבנו, ומאז ילדותו היה ניכר בו כי לגדולות נוצר. פעם ראו הוריו כיצד יושב 

הוא על הארץ ובוכה, כאשר נשאל למה הוא בוכה, השיב הילד הרך: אני בוכה על גלות השכינה!
לפעמים היה שקוע בתפלת שמונה-עשרה שעות ארוכות. בהגיעו למצוות נודע כגדול בתורה, וכעבור 
נתפרסם  כשכבר  בהזדמנות  שמים.  ויראת  תורה  להם  שהרביץ  מקשיבים  חברים  לו  היו  כבר  שנתיים 

בישראל, שמעו תלמידיו מפי קדשו כי למד הלכות איסור והיתר אלף פעמים.
זוגתו של רבנו בזיווג ראשון היתה הרבנית פריידא, ובזיווג שני הרבנית בלומא בת הרה"ק רבי יעקב 

קאפיל חסיד מקולומייא, תלמיד הבעל שם טוב והבעל-תפילה בבית מדרשו.
רבנו הירבה לנסוע לצדיקי דורו - הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק, הרה"ק רבי יעקב יוסף מאוסטרהא בעל 
ספר "רב ייבי", הרה"ק רבי פנחס מקאריץ, הרה"ק רבי מרדכי מנעשכיז והרה"ק רבי משולם זושא מאניפולי, 

זי"ע. אך רבו המובהק היה הרה"ק רבי שלמה מקארלין זי"ע, אליו נדבק ביותר והיה מגדולי חבורתו.
נודע  והחל להנהיג עדת חסידים, ומשם עבר לסטרעליסק.  לאחר הסתלקות רבו הק', שב ללעמברג 
כאוהב ישראל בכל נפשו. "מימות אחיה השילוני לא היה אדם שיכיר בנשמות ישראל כמותו" - העיד עליו 
תלמידו הרה"ק ה"שר שלום" מבעלזא זי"ע. בהזדמנות אחרת התבטא: "הכרתי כמה בעלי רוח הקודש, אך 

רוח הקודש לאמיתו ראיתי רק בסטרעליסק!"
ידוע בתפילתו שהיתה באש להבה. הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב זי"ע היה מתמרמר על כך שרק 
פעם אחת ראהו בתפלתו, בהוסיפו: "כל ההתלהבות שיש לי בתפלתי, היא אך משום שפעם אחת בלבד 
זכיתי לחזות בתפלתו של רבי אורי סטרעליסקער, ואליו הייתי שומע אותו פעם נוספת, היתה התלהבותי 

רבה יותר ויותר".
בכ"א באלול תקפ"ו גילה רבנו למקורביו, כי מאחר שבבין-דין של מעלה מחמירים מאד בעונשם של 

החוטאים, לכן מוכרח אחד מצדיקי הדור להסתלק מהעולם, כדי להצטרף לבי"ד של מעלה.
רבנו נתבקש לישיבה של מעלה ביום כ"ג באלול תקפ"ו, ומנוחתו כבוד בסטרעליסק. דברי תורתו של 

רבנו נלקטו בספר "אמרי קדוש".

מתולדותיו

למען דעת


