
ביותר  מצפים  אנו  בהם  אלה  בימים 
הקדושה,  השכינה  לגאולת  ומייחלים 
ל"ייחוד  מעפרא",  שכינתא  "לאוקמא 
בדברי  נתבונן  ושכינתיה",  קודשא-בריך-הוא 
לומר  נהגו  אשר  החסידות,  גדולי  רבותינו 
קוב"ה  יחוד  "לשם  תפילה,  או  מצוה  כל 
ושכינתיה". בדרך גבוהה ונשגבה הסבירו זאת 
הרבי ר' אלימלך מליזענסק בספרו הק' "נועם 
"מאור  בעל  והרה"ק  מצורע(,  )פר'  אלימלך" 

מטשערנאביל  עיניים" 
"ישמח  בספרו  זי"ע 

לב":
שבכל  הנשמה 
חלק  היא  יהודי 
 - ממעל  אלקי 
השי"ת.  מאת  חיות 
הקדושות  האותיות 
של תורה או תפילה, 
הם גם כן חלק אלקי 
וחיות הבורא  ממעל 
יהודי  כאשר  ית"ש. 
שהבורא  מאמין 
הארץ  כל  מלוא 
וכשמקיים  כבודו, 
מתפלל  או  מצוה 
את  מוציא  הוא 

בכל  מפיו  הדיבורים 
חיות  נותן  הוא  אזי  ובהתלהבות,  כוונתו 
עם  נשמתו  וקדושת  הקדושות,  באותיות 
ומתדבקים  מתאחדים  האותיות  קדושת 
בשכינה הקדושה, מכיון ש"אורייתא קודשא-
וזהו  )זוהר הק'(.  בריך-הוא וישראל חד הוא" 
"יחוד הקב"ה ושכינתו". לכן אנו אומרים לפני 

כל מצוה או תפילה "לשם יחוד"...
קלוגר  בנימין  אברהם  ר'  שהגאון  מסופר, 
ר' שלמה קלוגר  שאל פעם את אביו הגה"ק 
לאמירת  בנוגע  דעתו  מהי  לו  שיאמר  זי"ע, 
'לשם יחוד', כי ידוע שהגאון ה'נודע ביהודה' 
תלמידי  דעת  אמנם  לאמרו,  שלא  סבר  זי"ע 
רבי  לו  השיב  לאמרו.  שנכון  היה  הבעש"ט 
שלמה שגם דעתו נוטה לאמרו, והסביר הדבר 

גדולה  מתנה  מוביל  אחד  אם  הנה  במשל, 
עליו  יבואו  פן  ומתיירא  המלך,  אל  ונכבדה 
העצה  ההוא,  החפץ  את  ממנו  ויגנבו  גנבים 
היא, שבכל מקום בואו יכריז כי מתנה זו הוא 
מוביל שי למלך, ואז יפחדו לגנוב אותה ממנו, 

פן יתחייבו למלך.
כן הדבר כשאדם עומד להתפלל או לעשות 
מסטינים  כמה  הרי  השי"ת,  לפני  מצוה 
ומקטרגים עומדים בדרכו ורוצים לחטוף ממנו 
טוב  לכן  המצוה,  את 
הקבלה,  חכמי  יעצו 
שיאמר לפני עשיית 
המצוה שהוא עושה 
יחוד  לשם  זאת 
קוב"ה וכו', אז יברחו 
המקטרגים,  כל 
ינוסו  והמסטינים 

מפניו.
בזה  וביאר 
דברי  את  מהרש"ק 
)תהלים  המלך  דוד 
לבי  "רחש  ב(  מה, 

דבר טוב" - אם רחש 
איזה  לעשות  לבי 
וירא אנכי  דבר טוב, 
מפני המקטרגים לבל 
"אומר  ממני,  יחטפוה 
אני מעשי למלך" - אני מכריז ואומר כי דבר 
סופר  עט  "לשוני  ואז  לקב"ה,  מתנה  הוא  זה 

מהיר" כי אין שום שטן ופגע רע נגדי.
להרה"ק  הפירוש  את  שכשמסרו  ומסופר, 
מבעלזא  הרה"ק  ביקש  מבעלזא,  יהושע  ר' 
בראש השנה לפני התקיעות שיאמרו לו עוד 
פעם את המאמר, ושבחו מאוד, ואח"כ התחיל 

לתקוע.
בספרו  זצ"ל  מבערז'אן  מהרש"ם  הגאון 
הפסוק  את  בזה  פירש  מרדכי",  "תכלת 
בפרשת כי תבוא )דברים כו, ה( "וענית ואמרת" 
כי הביכורים שהנך מביא הם "לפני ה' אלקיך", 

וע"י זה לא יגעו בהם המקטרגים כלל.

אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל )דברים א, א(.

הדברים הקשים - דברי תוכחה - דיבר משה רק אל כל 

ישראל, אבל כשדיבר עם הקב"ה דיבר עליהם רק טוב.

הרה"ק רבי לוי יצחק מבַארדיטשוב זי"ע 

]"קדושת לוי"[

אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל )א, א(. 

איש  כל  אל  ואחד,  אחד  כל  אל  מכוונים  היו  דבריו 

ישראל בהתאם לדרגתו והשגתו.

הרה"ק רבי ברוך מוויזניץ זי"ע 

]"אמרי ברוך"[

יוסף ד' עליכם ככם אלף פעמים )א, יא(.

אם רוצה אדם שיקבלו את תוכחתו, עליו להכניס גם 

דברי שבח באמצע התוכחה. כמו שעשה משה רבנו ע"ה, 

בתחילה.  ישראל  התעצבו  ישראל,  את  הוכיח  שכאשר 

לכם  דעו  זאת,  בכל  באמצע:  להם  אמר  כאשר  אולם 

שהלוואי ויהיה עוד אלף אנשים כמותכם, אז התפייסו, 

ושמעו את תוכחתו.

המשגיח הגאון רבי אליהו לאפיאן זצ"ל 

]"לב אליהו"[

ד' אלוקיך עמך לא חסרת דבר )ב. ז(.

'ד' אלוקיך  יודע שהוא אינו בודד, אלא  יהודי  כאשר 

שהרי  דבר',  חסרת  'לא   - מאומה  חסר  הוא  אין  עמך', 

כלום חסר בבית המלך.

הרה"ק רבי משה מקָאברין זי"ע 

]"אמרות משה"[

ליקוטים יקריםממעיינות החסידות

ונכתב בספר
ואצוה את שופטיכם בעת ההוא לאמר שמוע 
וגו' )דברים א טז(. יש לפרש על פי מה שקבלתי, 
שמקיים  לכוון  הדיין  מחויב  המשפט  שבעת 
)ויקרא  וכו'  תשפוט'  'בצדק  של  מצות-עשה 
וכו', הנני  יחוד  ויאמר בפה מלא: "לשם  יט טו(, 

וכו',  מכוון לקיים המצות-עשה בצדק תשפוט 
שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק" וכו'.

וזהו שאמר 'ואצוה את שופטיכם בעת ההיא 
לאמר', בעת המשפט לומר 'שמוע בין אחיכם' 

וכו', לומר הפסוק ויכוון לקיים המצות-עשה.

"אגרא דכלה" להרה"ק רבי צבי אלימלך 
מדינוב זי"ע, פרשת דברים

"לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה"
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7:35  ............ הנרות  הדלקת 

7:55  ........................ שקיעה 

5:57  ................... החמה  נץ 

8:50  .............. מג"א  סזק"ש 

9:26  ................ גר"א  סזק"ש 

10:36  ........ תפילה  זמן  סוף 

מנחה  גדולה  .................  1:30

7:53  ........................... שקיעה 

מוצאי ש"ק  '50 דקות' ...... 8:43

9:05  ... רבנו תם:  זמן  מוצש"ק 

זמנים לשב"ק פרשת דברים



בעיר  כסנדק  לשמש  רבנו  את  הזמינו  פעם 
אחת, אולם מפני מניעות שונות איחר מאוד לעיר 
והגיע קרוב לבין השמשות. בעל הברית, כשראה 
הברית-מילה  את  ערך  לשקוע,  עומדת  שהשמש 

כשהוא מכבד אדם אחר להיות סנדק.
והנה לפתע הגיע רבנו.

כשהבחין בעל הברית שהרבי הגיע, עגמה עליו 
לרדת  קרוב  עד  המתין  הוא  כי  מאוד,  עד  נפשו 
היום, ולו היה ממתין עוד מספר דקות, היה זוכה 

שה'חוזה' הק' ישמש כסנדק לבנו.
והיה  מילה,  הברית  לסעודת  הסב  רבנו  אולם 
שמח שמחה גדולה. כשהבחין בפליאת המסובים 
על גודל שמחתו, שהרי הפסיד את המצוה, הסביר 

בענוותנותו:
הנה חז"ל אמרו )ברכות ו.( "חישב אדם לעשות 
הכתוב  עליו  מעלה  עשאה,  ולא  ונאנס  מצוה 
את  בעצמי  מקיים  הייתי  לו  עשאה";  כאילו 
היה  היצר-הרע  כי  יתכן  כסנדק,  ומשמש  המצוה 
מוצא לו דרכים איך להביא לידי כך שהמצוה לא 
להכשילני  מתאמץ  היה  אולי  בשלימות,  תיעשה 
בהתנשאות כלשהי ולהביא בליבי מחשבה שהנה 
הזמינו אותי ממרחק, וזהו סימן לחשיבות, ושמא 
שהתורה  המצוה  אבל  גאוה.  לידי  ח"ו  בא  הייתי 
היא  הרי  עשאה",  כאילו  עליה  "מעלה  הקדושה 

ודאי כשרה ומושלמת, ללא כל פניה!

שמואל  ור'  רבנו,  מתלמידי  באחד  הוי  עובדה 
שמו, שבהתקרב חג הפסח התכונן מאוד לקראתו, 
עצמו  את  ומקדש  מטהר  כשהוא  דרבה,  בהכנה 

בסילודין.

ליל  הגיע  כאשר  כזו,  גדולה  הכנה  לאחר 
הסדר, הרגיש החסיד התרוממות מיוחדת ונשגבה, 
הוא זכה לערוך את הסדר הק' ומצוותיו בהתעלות 
כל  ד'  ומשבח את  נפשית עצומה, כשהוא מהלל 

הלילה.
נכנס  הצהריים,  אחרי  בשעות  ממחרת,  ויהי 
החסיד לנוח, לאגור כוח לקראת ליל הסדר השני, 
וכמשפטו,  כחוקו  לעורכו  נפשו  חשקה  מאוד  כי 

בהשגות רמות ונעלות כבלילה הראשון.
הוא שקע  עליו,  גברה  כנראה שעייפותו  ברם, 
עלות  לפני  קלה  שעה  והתעורר  עמוקה,  בשינה 
רק  כי  נוכח  ליבו  ולדאבון  צערו  לגודל  השחר. 
הלילה,  מצוות  את  לקיים  כדי  לו  נותר  קצר  זמן 

במהירות ובחופזה.
על  מאוד,  עד  בקרבו  נשבר  שליבו  כמובן 
שלאחר הכנה גדולה שכזאת, במשך תקופה לפני 
הדעת,  יישוב  ללא  השני  הסדר  את  ערך  החג, 

כאחד האנשים הפשוטים.
הקודש  אל  כשנכנס  רבנו,  אל  הבאה  בנסיעה 
פנימה, פנה אליו רבנו ואמר לו: "הסדר הראשון, 
היה אמנם נעלה ומרומם, אולם הסדר השני - בקע 

רקיעים!"
וההסבר - כי הסדר השני נערך מתוך לב נשבר 
ערוך!  לאין  וחשיבותו  מעלתו  גברה  לכן  באמת, 

)"שרפי קודש"(.

"שמעתי בשם הרבי מלובלין ז"ל, שלכן נקרא 
מי שיש לו איזה שמחה 'בעל שמחה', שהוא בכוחו 
ובעל-הבית  דבר-שמחה,  כל  על  האדון  להיות 
ולכן  הטובות,  ההשפעות  כל  את  לאחרים  ליתן 

נקרא בשם בעל-שמחה" )"רמתיים צופים"(.

לזכר עולם יהיה צדיק

ע"י מה נבנה בית המקדש?
)ח"ב  בדרשותיו  סופר"  ה"חתם  הרה"ק 
ע"י  הוא  ביהמ"ק  שבנין  כתב  שלט:(  דף 

הבכיה והצער של המתאבלים על חורבנו, 
ובכל שנה כשישראל מתקבצים לבכות על 
מפרש  ובזה  הבית.  כך  ע"י  נבנה  החורבן, 
את הכתוב בתהלים )קמז, ג(: בונה ירושלים 
ה', השי"ת בונה את ירושלים, ע"י שנדחי 
לספוד  מתכנסים  ישראל  ֵאֵבלי   - ישראל 

ולבכות את החורבן.
הרה"ק רבי נפתלי צבי מראפשיץ )"זרע 
המקדש  שבית  מבאר  תצא(  כי  פרי  קודש" 

נבנה ע"י המצוות והמעשים-טובים שאנו 
עושים בימינו. ומפרש את התפילה "ובנה 
אותה בקרוב בימינו בנין עולם", שד' בונה 
'בימינו' - ע"י הימים שלנו, כי בכל  אותה 
יום כשאדם עובד את ד', אזי לפי מעשיו 
עד  וביהמ"ק,  ירושלים  את  בונה  הוא 

שתהא על תילה בנויה במהרה.
אלימלך  ר'  הרבי  שכשעשה  ומספר, 
מליזענסק 'עליית נשמה', ראה שנושאים 
אותם  שהם  לו  ואמרו  ביהמ"ק,  כלי  את 
הכלים שהוא הוציא מהגלות. ופעם אמר 
נפל  אחד  שבמקום  אלימלך,  ר'  הרבי 
מאוד,  גדול  בית-טומאה  בנין  והתמוטט 
לבנותו,  בנאים  אלפי  עולים  יום  ובכל 
כשתלמידי  כי  טוב,  שומר  לי  יש  "אבל 
רבי יעקב יצחק ]החוזה מלובלין[ מתפלל 
כל  מפיל  הוא  מנחה,  של  שמונה-עשרה 
הרה"ק  הסביר   - והבנתי  שבונים".  מה 
את  בונה  שהוא  שבשעה   - מראפשיץ 
בית  את  מפיל  גם  הוא  ירושלים,  חומות 

הטומאה, כי "כשזה קם זה נופל".

למען דעת

הרה"ק רבי יעקב יצחק מלובלין זי"ע 
"החוזה מלובלין" • ט' באב תקע"ה, 201 שנים להסתלקותו

מצוה בשלמות

מעלתו של לב נשבר

"בעל שמחה"

צרות  אירעו  באב  בתשעה  באב:  ט' 
רבות לעם ישראל, היה לא תהיה. בשנת 
המרגלים  חטא  בו  היה  תמ"ט  אלפים  ב' 
לארץ.  ייכנסו  שלא  אבותינו  על  ונגזר 
בית  בו  נחרב  של"ח  אלפים  ג'  בשנת 
המקדש הראשון. בשנת ג' תתכ"ח נחרב 
תתצ"ה  ג'  בשנת  השני.  המקדש  בית  בו 
נחרבה העיר ביתר ואח"כ נחרשה ירושלים 
ה'  בשנת  קפיטולינה'.  'איליה  ונקראה 
רנ"ב אירע בו גירוש ספרד. בשנת תרע"ד 

פרצה בו מלחמת העולם הראשונה.
הרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו 
הירושלמי  דברי  את  מביא  צדיק",  "פרי 
נא(,  א,  רבה  )איכה  והמדרש  ד(  ב,  )ברכות 

נולד  החורבן  אחר  תיכף  באב  שבתשעה 
בתשעה  שנה  בכל  שכך  ומוסיף  משיח, 
באב נולד נפש ורוח של משיח, שבכל דור 
משיח,  להיות  שראוי  אחד  נפש  יש  ודור 

אם יהיה הדור זכאי.

קורא הדורות

הרה"ק רבי יעקב יצחק, המכונה ה"חוזה" מלובלין, נולד בשנת תק"ה-ז בשאבערשין, לאביו הרה"ק רבי 
אברהם אליעזר הלוי הורוויץ אב"ד יוזעפאף ונכד השל"ה הק', ולאמו הרבנית מאטיל בת הגה"ק רבי קאפיל 
מליקאווע זי"ע. בילדותו זכה לראות פעם את הרבי ר' זושא מאניפולי זי"ע בתפילתו, והרבי ר' זושא אמר לו 

אח"כ: הנה נתתי לך נפש ורוח, עתה לך אל אחי הרבי ר' אלימלך, והוא יתן לך גם נשמה!
למד בישיבתו הגדולה של הרבי ר' שמעלקא מניקלשבורג. המנהג היה שרבנו אמר בכל יום את הברכות 
שחבריו  שמעלקא  ר'  הרבי  כשראה  ברכותיו.  על  אמן  עונה  שהיה  שמעלקא,  ר'  הרבי  הקדוש  רבו  לפני 

התלמידים מקנאים בו, אמר להם: דעו שעל ברכותיו עונים אמן בפמליא של מעלה!
בשנים הבאות נסע להסתופף בצל המגיד הק' ממעזריטש, שקירבו וחיבבו מאוד. היה תלמידו המובהק של 
הרבי ר' אלימלך, כן הסתופף בצל המגיד הק' רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב, הרה"ק רבי משה מפשעווארסק 

והרה"ק מבארדיטשוב.
לימים פתח את בית מדרשו בלאנצהוט, ואח"כ בלובלין. חבריו הק' גדולי החסידות בדורו ראו בו מנהיג 
הדור, והרה"ק רמ"מ מרימנוב התבטא: הוא גדול מכולנו! גדולי רועי החסידות בדור הבא, בפולין, בגאליציה 

ובאונגארין, היו מתלמידיו.
וזה אשר נחרת על מצבתו של רבנו בלובלין: עדה המצבה, מצבת קודש קדושת רבינו גאון עוזנו מאור 
עינינו חמדת לבבינו, וכל בית ישראל יבכו כי חשך אור בעדינו ביום שריפת בית אלקינו, הוא יום פטירת איש 
קדוש המקודשים המקובל פאר הדור מ"ו כבוד הרב החסיד המפורסם בכל קצוי ארץ מו"ה יעקב יצחק 
בהרב מו"ה אברהם אליעזר הלוי הורוויץ זצוק"ל, אשר רבים השיב מעוון, ורבים הלכו לאורו, וראו וישמחו בני 

דורו, ושמחה נהפך ליגון ביום המר ט' באב שנת ארץ ר' ע' ש' ה' ]תקע"ה[ לפ"ק. תנצב"ה.

מתולדותיו


