
גדול,  יסוד  לבאר  הרחיבו  החסידות  ספרי 

שאת כל הדברים הגשמיים יש לעשות לשמו 

יתברך. סימן מיוחד יש על כך בשולחן ערוך 

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

אלא  להנאתו,  יכוון  לא  הזה,  בעולם  שייהנה 

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

יהיו  דרכיך דעהו', ואמרו חכמים: כל מעשיך 

כגון  רשות  של  דברים  שאפילו  שמים,  לשם 

והשתיה,  האכילה 

 , ה כ י ל ה ה ו

והקימה,  והישיבה 

והשיחה, וכל צרכי 

כולם  יהיו  גופך, 

בוראך,  לעבודת 

הגורם  לדבר  או 

עבודתו".

הכתוב  את 

לב-לג(  כב  )ויקרא 

'אני ד' מקדישכם, 

אתכם  המוציא 

מצרים  מארץ 

לכם  להיות 

פירש  לאלקים' 

ישראל  רבנו 

טוב  שם  בעל 

)ביצה  חז"ל  זי"ע: 

לעניינים  הכוונה  'לכם'   שתיבת  אמרו  טו:( 

צרכיכם".  לכל   - "לכם  דרשו  כי  הגשמיים, 

הגשמיות  שמעשי  התורה,  לנו  ורמזה 

ייעשו  "לכם",  הקרויים  המותרים,  והארציות 

גם כן לאלקים - בכוונה לשם ד', ולא ח"ו לשם 

תאוות עולם הזה ]'מבשר צדק'[.

וכך הסביר נכד הבעש"ט הרה"ק רבי ברוך 

יום  בכל  אומרים  שאנו  מה  את  ממעז'יבוז', 

ב"אני מאמין" שהקב"ה "היה הוה ויהיה", אנו 

דבר  בכל  ו"הֶֹוה"  נמצא  שהקב"ה  מאמינים 

וענין, ויש לעובדו הן בלימוד התורה ובתפילה 

- עניני הנשמה, והן בענייני הגוף - כמו אכילה, 

שתייה, ושינה. הרשעים לעומת זאת, כופרים 

נפרדים  הגוף  שענייני  סוברים  הם  בדבר, 

לעבודת  כל קשר  להם  ואין  הנשמה,  מענייני 

ד'.

הוא  מה  "רשע  נאמר:  פסח"  של  ב"הגדה 

שאלת   - לכם"  הזאת  העבודה  מה  אומר? 

בענייני  שייך  עבודת-השם  איזו  היא,  הרשע 

צרכי   - 'לכם' 

הנרמזים  הגוף 

'לכם'.  בתיבת 

"ולפי שהוציא את 

הכלל"  מן  עצמו 

עצמו  שניתק   -

ישראל,  מכלל 

שאין  וסובר 

לעבוד את ד' בכל 

"כפר  העניינים, 

באחד   - בעיקר" 

ה  ר ש ע - ש ו ל ש מ

"ואף  העיקרים. 

את  הקהה  אתה 

מה  כי   - שיניו" 

בשיניים  יש  עניין 

הוא  אם  שלו, 

שגם  מאמין  אינו 

באכילה ניתן לעבוד את ה'... )"שרפי קודש"(.

בפסוק  לרמז  מובא  הקדושים  בספרים 

הקרב",  את  המכסה  "החלב  יג(  כט,  )שמות 

"חלב" מרמז על תענוגים, כי זהו החלק הטוב 

שהחלב  לדעת,  יהודי  על  שבבהמה.  ביותר 

את  "מכסה  הגוף,  תענוגי  אחר  הרדיפה   -

הקרב" - את הפנימיות של האדם, שלא יוכל 

להתקרב אל ה'. לכן על יהודי לדעת, שכאשר 

בכוונה  אותם  יעשה  גשמיים,  בדברים  עוסק 

לא  ואז  להשי"ת,  נחת-רוח  יגרמו  שמעשיו 

ימנעו את התקרבותו בפנימיות אל ד'.

שני חיי שרה )בראשית כג, א( כולן שווין לטובה )רש"י(.
מה גדולה היתה מעלתה של שרה אימנו - עס איז איהר 
שטענדיג גוט גיווען! ]תמיד היה לה טוב![. יהודי המקבל 
על עצמו את הנהגת ה' עימו, ואינו מהרהר אחר מידותיו, 

מרוויח שאינו צריך כל תעניות תיקונים וסיגופים!
הרה"ק רבי אברהם מסלונים זי"ע ]"עבודת פנים"[

ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה )כג, ב(.
אם כתוב בתורה שהספידה, חייב להימצא רמז מה היה 
ההספד. וזה מגלה לנו רש"י בדבריו "כולם שווין לטובה" 
רציפות  היתה  הארוכים,  בחייה  שרה  של  התעלותה   -
הדעת,  היסח  ללא  רוחנית,  עלייה  של  אחד  רצף  אחת. 

ללא הפסקה. וזו ההשגה הנעלית ביותר!
הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל ראש ישיבת מיר 
]"ניצוצי התורה"[

ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו וילך וכל טוב 
אדוניו בידו )כד, י(.

של  הנסיונות  'עשרה'  זכויות  את  עימו  נטל  אליעזר 
של  הגמילות-חסדים  זכויות   - ה'גמלי'  את  וגם  אדונו, 
ברוחניות  אורחיו  עם  עושה  שהיה  טוב'  'וכל  אברהם, 
ובגשמיות, ועם כל זה הוצרך לתפילה - 'ויאמר ד' אלקי 

אדוני אברהם הקרה נא', להודיעך כוחה של תפילה!
הגאון רבי מרדכי הכהן זצ"ל ]"שפתי כהן"[

 
יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום מתורתן של 

בנים )רש"י כד, מב(.
מעשיהם  ולספר  צדיקים,  של  ה'  מעבדות  לשוחח 
הטובים וגדלותם, יפה רק אחרי שלומדים תורה. לא די 
בסיפורי צדיקים בלבד; סיפורי צדיקים הנובעים 'מתורתן 

של בנים' - מתוך כדי עסק התורה, אלה הם יפים.
הרה"ק רבי חיים מאיר מוויזניץ זי"ע ]"אמרי חיים"[

ממעיינות החסידות 

ונכתב בספר
)בבא  ז"ל  אמרו  א(.  כד,  )בראשית  וגו'  זקן  ואברהם 
של  בצוארו  תלויה  היתה  טובה  'מרגלית  טז:(  בתרא 

אברהם אבינו, כל חולה הרואה אותה מיד נתרפא'. 
שצריך  בספה"ק,  שאמרו  הכלל  פי  על  לי  נראה 
בתורה  הן  הענינים,  בכל  יתברך  הבורא  את  לעבוד 
ותפלה, והן בעניינים גשמיים - במשא ומתן, ואכילה 
בכל'.  אברהם  את  ברך  'וה'  וזהו  וכדומה.  ושתיה 
)לעיל  כתיב  ולכן  דורו,  לבני  אברהם  לימד  זה  ואת 
ש'תיה  א'כילה  תיבות  ראשי  אש"ל',  'ויטע  לג(  כא, 

ל'ויה )מדרש תהלים לז, א(, 'לויה' מלשון דביקות, כמו 
באכילה  שאפילו  אישי',  ילוה  'הפעם  לד(  כט,  )להלן 

ושתיה יהיו דבקים לה' יתברך. וזו המרגליות הטובה 
שהיתה תלויה בצוארו, אשר כל חולי נפש הרואה 

אותה נתרפא.
ייטב לב פרשת חיי שרה

לרומם את חיי העולם הזה לד'
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זמנים לשב"ק פרשת חיי שרה

ליקוטים יקרים

נא להתפלל ולעורר רחמים עבור מורנו

הרב יהושע העשיל בן שארצע באבטשע שליט"א

לרפואה שלמה במהרה



היתה  רבנו  ישראל שפיעמה בלבו של  אהבת 

פלאית, ואף התבטא: בשביל יהודי אחד אני מוכן 

לכרות ידי ורגלי... אלו שהכירו את שיחו ידעו שאין 

גוזמא בדבריו. אביו הק' העיד עליו: "גדליה משה 

שלי, כל מה שאומר, הוא אוחז בכך, פיו ולבו שוין"... 

כשנודע  לרבנו על מצוקה מסוימת אצל איש 

מישראל, נגע הדבר מאד ללבו, השינה נדדה מעיניו 

והיה אומר כל הלילה תהלים לישועתו. רבנו היה 

אומר: עצם יהדותו של כל איש מישראל, נמדדת 

לפי מה שכואב לו צערו של הזולת.

רוט  אליהו  ר'  הגה"ח  רבנו  סיפר משמשו של 

רבנו  ניתוח,  לעבור  עמדה  רבנו  של  בתו  זצ"ל: 

הכין עצמו ללכת לבית החולים להיות נוכח בעת 

הניתוח. והנה, בעמדו אל סף היציאה, נכנסה אשה 

התעכבה  האשה  לפניו.  לבה  מר  להשיח  שבאה 

על  אשר  כל  את  לפניו  שחה  רבנו,  בבית  ביותר 

אמר  הניתוח.  שעת  עברה  כבר  צאתה,  ועם  לבה, 

רבנו לרבי אלי' - מקווה אני לה', שבזכות סבלנותי 

להקל  רוח  קשת  אשה  של  לשיחתה  להקשיב 

ולא להפסיקה  רצוני מפניה  סבלה מעליה, לבטל 

כדי להיות נוכח בעת הניתוח, בזכות זאת תחלים 

הבת ותהיה לה רפואה שלימה...

לזכר עולם יהיה צדיק

ברכת האירוסין
בפרשתנו, לאחר שמשפחתה של רבקה 
שילחו אותה עם אליעזר, בירכוה ואמרו לה: 
זרעך  ויירש  רבבה  לאלפי  היי  ׳אחותנו, את 
תוספות  ס(.  כד,  )בראשית  שונאיו'  שער  את 
אותה  אירוסין,  לברכת  סמך  שמכאן  כתבו 
מברכים בכל קידושין: ׳אקב"ו על העריות, 
את  לנו  והתיר  הארוסות,  את  לנו  ואסר 
וקידושין. בא"י  ידי חופה  הנשואות לנו על 
מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין'.

הרב,  מברך  הברכה  שאת  נהוג  בימינו 
זו  ברכה  לרמב״ם  אולם  הקידושין.  מסדר 
מצוה  שבכל  וכשם  המצוות,  ברכת  היא 
גם  המברך,  הוא  המצווה  את  העושה 
את  המקיים  החתן,  על  מוטלת  זו  ברכה 
כן  נהגו  מצוות הקידושין. מזמן הראשונים 
בארצות צפון אפריקה, כפי שהעיד הסמ״ג. 
הנוסע המפורסם ר' יעקב אבן ספיר סיפר, 
בירך  והחתן  בחופה,  נכח  בתימן  שבהיותו 

בעצמו ברכת האירוסין.
החתן  הורה שאין  גאון  רב שרירא  אולם 
צריך לברך בעצמו, וכשם שש"ץ מוציא את 
הרבים, כך יכול אחר לברך ולשמש שלוחו 

של החתן. וכך מעיד הרמ״א.
תקנו  א.  זה.  למנהג  ניתנו  טעמים  כמה 
יכוון  לא  שהחתן  שחוששים  משום  זאת 
את  לבייש  שלא  כדי  כך  תיקנו  ב.  בברכה. 
ג.  בעצמם.  לברך  יודעים  שאינם  החתנים 
האחרונים הסבירו, כי ברכת האירוסין אינה 
מוטלת כלל על החתן, ואינה ברכת המצוות, 
אלא ברכת שבח והודאה לה׳ על קדושתם 
של ישראל. ברכה זו מוטלת מלכתחילה על 
הרי  והראיה:  החתן.  על  ולא  הנוכחים,  כל 
ברכת האירוסין לומדים מברכת משפחתה 
מסדר  ולא  החתן  לא  היו  שלא  רבקה,  של 
בלבד,  הנוכחים  בין  היו  אלא  הקידושין, 
מכך מוכח שהברכה מוטלת עליהם, כברכת 
שערי  שנאמר;  ד"ה  תוספות  ז:  כתובות  )מקורות:  השבח 
צדק ח׳׳ג; שו״ת באר שבע סי׳ מט; ביאור הגר״א וטיב קידושין, 

והאלף לך שלמה סי' קי(.

הרה"ק רבי גדליה משה מזוועהיל זי"ע
כ"ד בחשון תש"י, 68 שנים להסתלקותו

אהבת ישראל
כ"ג בחשון תש"ג: באל עלמיין שבמצרים 
כוחות  ניצחו  בו  המכריע,  הקרב  אירע 
להיכנס  שאיים  הנאצי  הצבא  את  אנגליה 
כשבלבבות  ימים,  באותם  ישראל.  לארץ 
יגיעו  שמא  כבד  חשש  היה  הארץ  יהודי 
הרשעים, הכריזו הרה"ק ר' שלמה מזוועהיל 
זי"ע,  מהוסיאטין  ישראל  רבי  והרה"ק 
על  להתפלל  והתאספו  תפילה',  'יום  על 
לאחר  הזיתים.  בהר  הק'  החיים  האור  ציון 
התפלה הפטיר הרה"ק מהוסיאטין, כי בטוח 
לארה"ק.  יבואו  לא  ימ"ש  שהנאצים  הוא 
התפילה  "בעת  השיב:  הנוכחים,  לפליאת 
ראיתי את אותיות שם הוי"ה מאירות לפני 

כסדרן, וידעתי שבחסדי ד' ניצלנו!"...

קורא הדורות

רבנו נולד בשנת תרמ"ז לאביו הרה"ק ר' שלמה גאלדמאן מזוועהיל, הידוע 
בש"ס  נפלא  בקי  כבר  היה  בצעירותו  זוועהילער.  שלומק'ה  ר'  הרבי  בכינוי 

ופוסקים, ומצוין בקדושה יתירה.
לאחר נשואיו, היה סמוך שנים מספר על שלחן חותנו הרה"ק ר' דוד שלמה 
ועל  זי"ע, כשהוא שוקד על התורה  ר' משה מקאברין  נכד הרה"ק  מקאברין 
העבודה בקדושה. רבנו הוכתר להוראה מבית דינו של הג"ר חיים מבריסק. גם 
הג"ר מרדכי אשמינער אב"ד סלונים סמך עליו, ובראותו את גדלותו בתורה, 
קדושתו ויראת שמים שלו, כתב 'מובטחני בו שלא תצא תקלה אף פעם מתחת 

ידו, והלכה כמותו בכל מקום'.
פרנסי קהילת זוועהיל עיטרו את רבנו בנזר הרבנות, ועם היותו צעיר לימים השקיע עצמו בכל עניני 
העיר, ועמל ללא ליאות להיטיב עם כל יחיד, מתוך חן של ענוה יתירה, לצד אביו הגדול שכיהן כאדמו"ר 

מזוויעהל.
רבה היתה שקידתו בהשכנת שלום, באצילות הליכותיו ובנועם דבריו היו הכל נשמעים לו.

כשעלו הבולשביקים לשלטון ברוסיה, החלו לרדוף את רבנו, העלילו עליו שהוא 'מורד' נגד הממשל 
והאשימוהו ב'ריגול'. יש ובחקירות שחקרוהו כדי להוציא מפיו הודאות על יהודים אחרים, היו מטלטלים 
וזורקים אותו מלמעלה למטה, כמו במשחקי הכדור, וכל בקשתו באותה עת, היתה: רבש"ע, אם אתה יודע 

שאפתח פי ואדבר, מוטב שיוקח ממני לשוני...
תחילה בקשו להמיתו רח"ל, אך בניסים 'הומתק' דינו ונשלח לשבע שנות גלות בסיביר. עינויים נוראים 
עבר שם רבנו, אולם מסר נפשו ומעולם לא החסיר להניח תפילין, ולא חילל את השבת אצל הבולשביקים. 
לימים שח רבנו: חז"ל אומרים )כתובות לג:(, 'אלמלי נגדוה לחנניה מישאל ועזריה הוו פלחו לצלמא' - ואותי 

הכו ועינו ולא עבדתי לצלם הבולשביקי...
וסירב לקבל  לאחר ששוחרר מגלותו, הצליח בשנת תרצ"ז לעלות לארץ ישראל, התיישב בירושלים 

עליו כל משרה רבנית.
בהתיישבו בירושלים היו רבנו שרוי בעניות נוראה, אולם אלה שתמכו בו ראו ישועות גלויות. כשפנו 
לרבנו והציעו לו לקבל ניהול מפעל לפליטי רוסיה, עם משכורת גבוהה, סירב, והסביר: חוששני שבהיות 

השררה בידי אהיה נוטה להעדיף לטובה את קרובי על פני אחרים, והכסף הרי נועד לעניים...
משנתבקש אביו רבי שלומ'קה לישיבה של מעלה, בשנת תש"ה, עלה רבנו על כס ההנהגה, ורבים נושעו 
על ידו באופן נפלא. אולם רק לארבע וחצי שנים, לבו הזהב לא יכול היה לעמוד בצרות ישראל, צרותיו של 
כל יחיד נגעו עד עומק נפשו. 'מה הייתי צריך לכל זאת?!... אם אבא היה ממשיך עוד כמה שנים, הרי הייתי 
חוסך זאת'... - קרא רבנו נוכח בכיה של אשה מרת נפש ששפכה את מר ליבה... כשנסתלק רבנו כעבור 

מספר שנים, הבינו הסובבים את פשר הדברים בראשית הנהגתו: 'אם אבא היה ממשיך עוד כמה שנים...'
נשאר  אך  כרחו,  בעל  בידו,  הונח  גינוני מלכות. שרביט ההנהגה  לכל  וסירב  בענווה עצומה  נהג  רבנו 

מקופל בנרתיקו.
באחרית ימיו נחלש מאוד, לפני פטירתו ציוה להכניס כסאות לחדר ואמר שעתה מגיעים זקניו הצדיקים 
מעולם העליון, ובכ"ד חשון תש"י עלה בסערה השמימה. ארון הקודש נגנז בבית החיים הזמני 'שייך באדער' 
הנקרא כיום 'גבעת רם', ע"י שכונת שערי חסד בירושלים. ציונו הק' תל תלפיות עד היום, המוני יהודים מכל 

החוגים והעדות מגיעים למקום בכל ימות השנה, כי המקום מפורסם כמסוגל לישועות נפלאות.

מתולדותיו

למען דעת


