
מידת  את  לגנות  הרחיבו  החסידות  ספרי 
יהודי להיזהר ממנה מאוד. כבר  הכעס, שעל 
כאילו  הכועס,  כל  נו.(:  זוהר  )תיקוני  חז"ל  אמרו 
)שער  חכמה"  וה"ראשית  זרה!  עבודה  עובד 
שכשאדם  הזוה"ק,  בשם  כתב  ב(  פרק  הענוה 

כועס, מסתלקת ממנו נפש הסטרא דקדושה, 
נפש  זה  במקום  ונכנסת 

עוד  הסטרא-אחרא. 
שכל  בספרים,  מובא 
האדם  שהשיג  מה 
כה,  עד  ד'  בעבודת 
לטמיון  ויורד  אובד 

בשעת כעסו!
הכעס  מידת 
טבועה בטבע האדם, 
לשברה  אפשר  ואי 
בבת-אחת,  ולתקנה 
בעבודה  אולם 
יתרגל  מתמדת 
שלא  אט-אט  האדם 
האדם  והרי  לכעוס. 
את  לתקן  כדי  נברא 

מידותיו הרעות.
אלימלך  ר'  הרבי 
כתב  זי"ע  מליזענסק 
האדם'  "ב'הנהגות 

הדברים  'אלה  שחיבר: 
י"ב  ובהנהגה  בהם',  וחי  האדם  יעשה  אשר 
כתב: לתקן את מידת הכעס, ולסור מהקפדה, 

אשר זוהי טובה גדולה ברוחניות ובגשמיות.
זי"ע,  מלובלין  ה'חוזה'  הרה"ק  על  מסופר 
את  לו  יגישו  ערב  שבאותו  ביקש  שפעם 
כי  יום,  ארוחת הערב בשעה מוקדמת מבכל 
שלבסוף,  אלא  למחרת.  יותר  להשכים  רצה 
די שלא הקדימו, אלא אף איחרו להביא  לא 
ולא  הקפיד  לא  ה'חוזה'  המאכל.  את  לפניו 
כעס, אף שע"י זה נגרם שלא השכים, והסביר: 
"למה אכעס? - כי לא אוכל לעשות למחרת 
את הדבר שבקשתי לעשות, דבר שהוא רצון 

ד'; והלא גם זה הוא רצון ד' - שלא אכעס!"
אפילו  כועס  ואינו  מכעס,  נזהר  כשיהודי 
הוא  הרי  לכעוס,  סיבה  לכאורה  לו  כשיש 

כי  מידותיו.  על  הבית  בעל  שהוא  בזה  מוכיח 
זהירות מכעס פירושה שיש לו על מה לכעוס 
או  הערה  איזה  לו  יש  ואם  כועס,  אינו  והוא 
שאינו מרוצה - הוא אומרה בדרכי נועם, ולא 

בכעס ח"ו.
ה"דברי ישראל" ממָאדז'יץ זי"ע פירש את 
"כי  יא(  ב,  )ויקרא  הכתוב 
דבש  וכל  שאור  כל 
ממנו  תקטירו  לא 
שאור  לה'",  אשה 
הרוח,  לגסות  רומז 
העיסה  דרך  כי 
רומז  להתנפח. דבש 
לכעס, כי דבש סתם 
דבורים,  דבש  הוא 
והדבורה יש לה עכס 
עקיצת  ארס  היינו   -
רש"י  )עי'  הדבורה 
שהעכס  סב:  שבת 
כעס(,  ע"י  נעשה 
שאור  כל  'כי  וזהו 
מידות   - דבש'  וכל 
הגאווה והכעס - לא 
אשה  מהם  יקטיר 
לד'. שאפילו במקום 
להתנשא  שיש 
לא  שמים,  לשם  ולכעוס 

יתגאה ולא יכעס.
הרה"ק  אמר  מכעס  הזהירות  חובת  על 
רבי מנחם מנדל מקָאצק, שע"י שאמר יעקב 
אשר  'עם  לב(  לא,  )בראשית  חותנו  ללבן  אבינו 
רחל  מתה  לכן  יחיה',  לא  אלהיך  את  תמצא 
אמנו בדרך. מכאן רואים אנו כמה יש להיזהר 
שלא לכעוס ושלא להוציא 'דבר חריף' מפיו. 
שלא  מאוד,  שנשמר  מצינו  עצמו  יעקב  ואף 
קילל את 'שליט מצרים' שציוה להביא לפניו 
)מג,  לבניו  שציווה  אלא  עוד  ולא  בנימין,  את 
יתן  ש-די  וא-ל  הארץ...  מזמרת  'קחו  יא-ד( 

לכם רחמים לפני האיש'... ואם לא היה עוצר 
היה  מצרים,  מושל  את  מקלל  והיה  ברוחו, 

מאבד גם את יוסף בנו...

ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם )בראשית לז, ב(.
שהם  ישראל  תפילות  את  ומביא  מעלה  הצדיק 
אל  ובגשמיות,  ברוחניות  וצרתם  רעתם  על  מתפללים 

אביהם שבשמים.
הרה"ק רבי אליעזר מוויזניץ זי"ע ]"דמשק אליעזר"[

ויאמר כי ארד אל בני אבל שאולה )לז, לה(.
יעקב אבינו ע"ה לא היתה צעקתו גדולה כלך כך על 
שיגיע  ההיזק  על  שצעק  כמו  וחביבו,  יקירו  בנו  העדר 
אליו ע"י שנשללה ממנו מידת השמחה, ותמורתה היה 

לו צער ויגון ועצבות המזיקים מאוד לעבודת הבורא.
הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב זי"ע ]"בארת המים"[

אדוניו  בבית  ויהי  מצליח  איש  ויהי  יוסף  את  ד'  ויהי 
המצרי )לט, ב(.

לך, ששם  לומר  'ויהי'?  פעמיים  יוסף  על  נאמר  למה 
שמים היה שגור על פיו גם בהצלחתו, וגם בבית אדוניו 

כעבד.
הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע ]"ליקוטי תורה"[

ועל המלחמות )תפילת 'ועל הניסים' לחנוכה(. למה מודים 
אנו לד' על המלחמות, היה עלינו להודות על הנצחונות 
שניצחנו את אויבינו? אלא שלהודות על הניצחון עדיין 
עדיין  הטומאה  נגד  הקדושה  מלחמת  כי  מידי,  מוקדם 
בינתיים  משיח.  בביאת  יהיה  הסופי  והניצחון  נמשכת, 
מודים אנו על עצם הדבר שגם במצבים הקשים ביותר 
כשהטומאה מאיימת להתגבר, אין יהודים נכנעים, אלא 

נלחמים בעוז על יהדותם.
הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל גאב"ד ור"מ פוניבז'

והדליקו נרות בחצרות קדשך. הרי הדליקו את הנרות 
לנרות  בחוץ? אלא שהכוונה  ולא  בית המקדש,  בהיכל 
שאנו מדליקים כיום, כל אחד בחצר ביתו בשמונת ימי 
חנוכה ]שהוא במקום מנורת המקדש, כמבואר ברמב"ן[, 

וקדושת הנרות הופכת את רשותו ל'חצרות קדשך'.
הרה"ק רבי שלום מבעלזא זי"ע ]"באר הפרשה"[

ליקוטים יקריםממעיינות החסידות

ונכתב בספר
וישבו לאכל לחם )לז, כה(. איך זה ערב להם 
הבור?  בתוך  מוטל  שאחיהם  בשעה  לאכול, 
הם  צדקתם,  רוב  על  מספרת  שהתורה  אלא 
חשבו שמא הם בכעס מחמת הרעבון, כידוע 
שכשאדם רעב הוא בכעס, וכשסועד לבו הוא 
שמח ומרחם ביותר ואינו מתאכזר כל כך. וכן 
מרימנוב,  מנדל  מנחם  רבי  מהרה"ק  קיבלנו 
שבבוא אדם מהדרך לא ייכנס לביתו רעב, כדי 
ישבו השבטים  לכן  ביתו.  בני  על  יכעס  שלא 
יסור  אם  עצמם  לבדוק  כדי  לחם,  לאכול 
אך  לבם.  שייטיבו  לאחר  אחיהם  מעל  כעסם 
לבסוף ראו שגם אח"כ לא שינו דעתם, כי לפי 

סברתם היה חייב להיענש.
"אגרא דכלה" 
להרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב זי"ע 

השבטים חששו שמא הכעס גורם
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בשינתו,  במאכליו,  עצמו  רבנו  הגביל  בבחרותו 

מאה  של  כמות  לעצמו  קבע  הוא  בדיבוריו.  וגם 

מלים ביום בלבד! כדי לעקוב אחרי כמות המלים 

היוצאות מפיו, הכין לו בכיסו מאה אבנים קטנטנות, 

ועל כל מילה שדיבר בענייני חולין, העביר בחשאי 

אבן אחת מכיס אחד למשנהו. כאשר כלו האבנים 

בכיס הראשון, ידע כי כמות מיליו הסתיימה, ולא 

דיבר עוד.

 - המאוחרות  בשנותיו  רבנו  גילה   - למעשה 

ולהשתמש  בדיבורו  למעט  זו,  שיטה  לו  גרמה 

בפחות מהמלים שקבע לעצמו. שכן, במשך היום 

היה מקמץ במיליו ביותר, למען יישארו לו די מלים 

 - - לאחר סדרי הישיבה  ירצה  לשעות הערב, עת 

לסדר את ענייניו ההכרחיים. אלא שבערב, כבר היה 

זקוק לפחות מלים ממה שנותרו לו - נמצא שחסך 

עוד יותר מהכמות - -  -

בריקודין של מצוה  לרבנו  היתה  גדולה  עבודה 

- בשמחת תורה בה'הקפות', בליל שביעי של פסח, 

וב'מצוה טַאנץ'. גם בתפילות היה מתלהב וקופץ עד 

כלות הכוחות. מסופר, שאחת מנשות בני החבורה 

של רבנו, חלמה פעם שחברתה שהתגוררה לאחר 

בחלום,  אליה  התגלתה  בשבדיה,  לבדה  השואה 

וסיפרה לה שהיא נפטרה כבר, ונקברה בבית-קברות 

מתולדות- הרבי  כאשר  השנה  בראש  גויים.  של 

"אין  בשירת  מגדרו  ויצא  בהתלהבות  רקד  אהרן 

בשמים,  גדולה  התעוררות  היתה  לשנותך",  קצבה 

ונשמות רבות זכו לעלייה. אף היא זכתה להתעלות, 

ועקב כך היתה לה רשות לבוא בחלום אל חברתה 

ולבקש ממנה שיעבירוה לקבר ישראל.

האשה  של  קברה  נמצא  חיפושים  לאחר  אכן 

ולאחר  מגוריה,  במקום  נוצרי  בבית-קברות 

השתדלות של עסקנים העבירוה לקבר ישראל!

לזכר עולם יהיה צדיק

הנרות המאירים
בהשפעת  הפליגו  החסידות  גדולי 

אמרו  חז"ל  חנוכה.  נרות  של  הקדושה 

)סוכה ה.( "לעולם לא ירדה שכינה למטה 

מעשרה  למטה  שכל  וידוע  מעשרה", 

מורה על דברים חיצוניים וענייני גשמיות, 

לכתחילה  להניחו  מצוה  חנוכה  נר  ואילו 

למטה מעשרה טפחים.

החמה,  משתשקע  זמנה  כי  ועוד,  זאת 

שנאמר  כמו  החשכות,  זמן  על  המורה 

לילה  ויהי  חשך  "תשת  כ(  )קד,  בתהלים 

הקליפות  אלו  יער"  חיתו  כל  תרמוש  בו 

חז"ל  התקינו  תחילה  ובכוונה  והמזיקים, 

כדי  כזאת,  בשעה  הנרות  את  להדליק 

להאיר את החשיכה.

להדליק  שתיקנו  מה  הוא,  והשלישי 

במקום  על פתח ביתו מבחוץ,  את הנרות 

וידוע  שם,  מצויה  הרבים  שרשות 

משום  היחיד  ברשות  שורה  שהשכינה 

חנוכה  מצות  ואילו  צנוע,  מקום  שהוא 

קבעו  וגם  הרבים.  ברשות  דווקא  נתקנה 

שהירח  בימים  החודש,  בסוף  חנוכה  ימי 

לישראל  טוב  סימן  אינו  זה  וגם  מתכסה, 

יכול  שבחנוכה  ללמדנו  ללבנה,  שנמשלו 

להתעלות  שבפחותים  הפחות  אפילו 

ואחד  אחד  וכל  החשיכה,  את  ולהאיר 

במצוה  שייכות  לו  יש  שם  הוא  באשר 

קדושה זו.

זי"ע:  מצאנז  חיים"  ה"דברי  כתב  וכך 

על  אפילו  לשוב  מקום  בחנוכה  "יש 

כי  ח"ו,  תשובה  להם  שאין  העבירות 

ואפילו  למרחוק,  האור  מתפשט  בחנוכה 

מי שקלקל דעתו ומזוהם מאוד, יכול בקל 

לשוב בתשובה".

הרה"ק רבי אברהם יצחק מתולדות-אהרן זי"ע
בעל "דברי אמונה" • כ"ז בכסלו תשנ"ז, 20 שנה להסתלקותו

כיצד מרקדיןשמירת הדיבור

שבעים  רנ"ז:  אלפים  ב'  בכסליו  כ"ה 
בט"ו  ע"ה  אבינו  יעקב  פטירת  לאחר  יום 
בתשרי, נשאוהו בניו ארצה כנען למערת 

המכפלה, והיום נטמן בה.

זה  ביום  ת"נ:  אלפים  ב'  בכסלו  כ"ה 
את  משה  "וירא  המשכן,  מלאכת  נגמרה 
המלאכה, והנה עשו אותה... ויברך אותם 
משה" - "יהי רצון שתשרה שכינה במעשי 
ידיכם, ויהי נועם ה' עליכם" וגו'. והוא אחד 
)רש"י  רבנו  משה  מזמורי  מאחד-עשר 
זה  ויש שכתבו שמטעם  שמות לט, מג(. 

נוהגים לומר "ויהי נועם" בחנוכה.
המשכן היה מונח מפורק עד כ"ג באדר 
/ א' בניסן. ומעתה הפסיד כסלו שנגמרה 
לשלם.  עלי  הקב"ה  אמר  המלאכה.  בו 
חשמונאי!  חנוכת  הקב"ה?  לו  שילם  מה 

)שמות רבה נב, ב(.

קורא הדורות

רבנו נולד שנת תרע"ד בצפת, לאביו הגה"ח רבי אהרן דוד, ולאמו שהיתה מצאצאי הרה"ק רבי אלימלך 
המגיד  עולם  גדולי  מצאצאי  שהיה  צפת,  אב"ד  זצ"ל  העליר  שמואל  רבי  הגאון  נכדת  והיתה  מליזענסק, 

ממעזריטש, רבי אברהם המלאך, רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב, ה"מאור עיניים" זי"ע, ועוד.
מילדותו היו כל עתותיו קודש לתורה ולתפילה, והסתופף בצילם של זקני תלמידי-חכמים בצפת. משראה 
אביו את הירידה הרוחנית בעירו, עזב בכאב את ארץ הקודש ונסע למדינת זיבנברגן, שם תקע אהלו בעיר 

הוניאד.
בבחרותו למד אצל המרא דאתרא בהוניאד הגה"צ רבי ישראל פריינד, והפך להיות בחיר תלמידיו. משם 
והגיע לשיאים מופלאים של  הי"ד,  רוזנר  יהודא  רבי  הגה"צ  הגדולה סעקעלהיד אצל  בישיבה  ללמוד  עבר 
התמדה וגאונות, כשבד בבד החל להצניע את מעלותיו מעיני הזולת. גם פרישותו וחסידותו שימשו כבר אז 

מופת לרבים.
רבנו ביקש להתעלות גם בחסידות, וכשהוא מצויד בכתב-סמיכה נלהב מרבו מסעקלהיד, עבר לישיבת 
קראלי, שבראשה עמד הרה"ק רבי יואל מסאטמאר זי"ע, שם נודע בכל העיר כמי שאינו מש מן הספר ברוב 
כן למד  ליפא מסאסוב.  רבי  הועידו ללמוד בחברותא עם חתנו הרה"ק  שעות היממה. הרה"ק מסאטמאר 

תקופה בישיבת ווישווא אצל הרה"ק בעל "שארית מנחם" זי"ע.
זי"ע, בעל "שומר אמונים", שהתגורר  בימים ההם התקרב ביותר לחבורתו של הרה"ק רבי אהרן ראטה 

בסאטמאר, ובחבורה קדושה זו התעלה בעבודת ד' בקדושה ובטהרה לאין שיעור.
בשנת תרצ"ט בחר בו ה'שומר אמונים' כחתן לבתו, ולשמחתו לא היה גבול על שזכה בכלי מפואר כמוהו. 
מפורסמים,  גדולים  מכמה  הורמנא  לו  יש  גדול,  ת"ח  הוא  הזה  "הבחור  באיגרת:  בישר  בארה"ק  לתלמידיו 

ומפליאים אותו, את גדולת תורתו, וירא שמים גדול. התבוננתי וראיתי שלא אמצא בחור כמותו בדור הזה!"
בראשית שנת ת"ש שב ה'שומר אמונים' עם חתנו רבנו לארץ הקודש, והעמיד את רבנו לעמוד בראש 
חבורתו בירושלים וכרב ומו"ץ של החבורה הק'. לאחר הסתלקות חותנו בשנת תש"ז, התמנה רבנו כאדמו"ר 

ומנהיג החבורה.
תחת הנהגתו פרחה חצר הקודש תולדות אהרן, כשרבנו מחזק את תקנות הקודש של החבורה, שמר מכל 
משמר על חומות הטהרה ועמד בראש המערכות לשמירת הדת בעיה"ק. הדפיס את ספרי חותנו הקדוש 
והפיצם, כשהוא מוסיף בספרים מופלאים משלו - 'דברי אמונה' ו'אסיפת מכתבים'. כן הקים את רשת מוסדות 

תולדות אהרן.
בשנותיו האחרונות חלה רבנו, לאחר שנפל ע"י מדרגות ביתו ונחבל קשות. שלומי אמוני ישראל הרעישו 
עולמות לרפואתו, אולם שערי תפילה ננעלו ובכ"ז כסלו תשנ"ז נתבקש רבנו לישיבה של מעלה. קברו נכרה 

בהר הזיתים, סמוך לציון חותנו ה'שומר אמונים' זי"ע.   

מתולדותיו

למען דעת


