
בכתוב "כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת 
שלמה"  ה"תפארת  מרמז  רע",  דבר  מכל 
מחנות  בו  הדין,  יום  ר"ה  ליום  שהכוונה 
הסטרא-אחרא קמים על האדם. עיקר ההכנה 
ליום הנורא הזה הוא להיות אחוה וריעות בין 
וקול  "בחצוצרות  שכתוב  כמו  ישראל,  בני 
שופר 'הריעו' לפני המלך השם" - לשון אחוה 

"אז  וזהו:  וריעות. 
עצי  כל  ירננו 
ה'  לפני  היער 
לשפוט  בא  כי 
הארץ",  את 
רומז  היער'  'עצי 
הארץ  לעמי 
שהם אילני סרק, 
בכלל  הם  גם 
כל  כי  ישראל, 
אחד מישראל יש 
שאין  מעלה  לו 
וזהו  לזולתו. 
מחנה  תצא  'כי 
אויביך',  על 
ם  י א צ ו י ש כ
ליצלן  רחמנא 
ם  י ב י ו א ה
מהי  המקטרגים, 
'ונשמרת  העצה? 
לא  רע'  דבר  מכל 

על  רע  ח"ו  לדבר 
במעלות  רק  בחסרונו  כלל  יראה  ולא  חברו, 

חברו.
והדבר מרומז גם בכתוב "מי האיש החפץ 
בראש  בקשתו  שתתקבל  הרוצה  כל  חיים", 
השנה "כתבנו בספר החיים", אזי "נצור לשונך 
מרע" - שלא ידבר על חברו, אלא "סור מרע 
להוציא  הדין  ליום  ההכנה  זו  טוב".  ועשה 
את  מחזיק  האדם  אם  כי  לאורה,  משפטינו 
חברו בחזקת צדיק, אזי גם אותו יכתבו בספרי 

צדיקים.
שבקהילות  הענין  את  בכך  רמזו  צדיקים 
ומוסיפים:  דג,  ראש  ר"ה  בליל  אוכלים  רבות 
הטור  הביא  וכך  כדגים.  ונרבה  שנפרה  יה"ר 
במקום  תשליך  לומר  שטוב  מהר"ם  בשם 
שיש דגים, לסימן שלא תשלוט בנו עין הרע, 

ונפרה ונרבה כדגים. כל זה הוא סימן ללמדנו 
מעין  היפך  עין,  טוב  להיות  בר"ה  שתפקידנו 
הרע, ואז נפרה ונרבה. שע"י ראיה טובה על כל 

יהודי, נתראה לפני השי"ת לטובה.
בפירוש  לנו  גילה  זי"ע  הק'  הבעש"ט  מרן 
"ה' צלך", כשם שהבעל-חי כשעומד  הפסוק 
כן  הצל,  מתנועע  כך  תנועותיו  כפי  אזי  בֵצל 
כביכול השי"ת - ד' 
צילך, כפי מעשי 
האדם כך מתנהג 
עימו הקב"ה; אם 
עם  אדם  יתנהג 
במידת  חבריו 
והרחמים,  החסד 
עמו  יתנהג  כך 
כביכול,  השי"ת 

וירחם עליו.
הדברים  אם   
ימי  אמורים בכל 
שיהודי   - השנה 
חברו  את  הדן 
לכף זכות, ומונע 
מלדבר  עצמו 
הזולת,  בגנות 
לראות  משתדל 
חברו  מעלת 
כך  חסרונו,  ולא 
עמו  מתנהגים 
עליו  שגם  מלמעלה, 
כמו  ח"ו  קטרוג  או  טענה  שום  מקבלים  אין 
שאמרו חז"ל "במידה שהוא מודד, מודדין לו", 
על אחת כמה וכמה בימי רחמים ורצון, ביום 
הדין כשכל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, 

מי יחיה ומי... אין לנו מליץ יושר גדול מזה.
אזי  ישראל,  כלל  בתוך  מתבטל  יהודי  אם 
אפשר  אי  אחת"  בסקירה  נסקרין  "כשכולן 
אין  הכלל  על  כי  עליו,  לקטרג  הדין  למידת 
"אין  נאמר:  ישראל"  "כנסת  שעל  דין,  שורה 
המקטרג  פי  ִמָמך",  משובחת  אין  ִמָמך,  נאה 
שהעצה  הבעש"ט  תלמידי  עוררו  לכן  נסתם. 
הכלל,  בתוך  להתבטל  היא  הדין  ביום  לזכות 
להיות חבוק ודבוק בתוך העם, ובוודאי יינצל 
ביום הדין להיפקד בישועה ורחמים, בכתיבה 

וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים.

"ברך  מבקשים  אנו  ר"ה  בערב  ערב  לעת  מנחה  בתפילת 
עלינו את השנה הזאת". ולכאורה קשה, הרי רק רגעים אחדים 

נותרו לסיום השנה?
אלא מכאן שישועת ה' כהרף עין, וברגע כמימרא יחוש לנו 
פדות וישועה בביאת גואל צדק. נמצא שעדיין אפשר לברך 

שתתהפך לטובה השנה שעברה עלינו.
הרה"ק רבי שלום מבעלזא זי"ע ]"דובר שלום"[

צדיק  אמת  פעולתו  אמונה  עצתו  יושר  סתרו  נקמה  נאפד 
וישר ]פיוט לתפילת שחרית בימים הקדושים[.

הדין,  במידת  עמו  נוהג  הבורא  כי  לאדם  נראה  לפעמים 
ונסתר מאתו שכל הנהגת הבורא ביושר היא,   - יושר  וסתרו 
ניווכח  כבר  ואז  שלימה,  באמונה  שיתחזק  אמונה,  עצתו 

בעינינו שכל פעולתו אמת, צדיק וישר הוא.
הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב זי"ע
 ]"תורת המגיד מזלאטשוב"[

דין  עומד מכסא  בשעה שישראל תוקעים בשופר, הקב"ה 
ויושב על כסא רחמים )מדרש רבה ויקרא כט, ג(.

הקב"ה משתומם כביכול - איך באתי לשבת על כסא דין? 
פיתה  וכיבכול  ישראל  על  קיטרג  שהשטן  מפני  רק  הרי  זה 
אותי לכעוס עליהם, אם כן מה טענה יש לי על בני ישראל, 
שחטאו משום שהשטן זה היצר פיתה אותם? והרי הנני רואה 
משפיע,  הוא  עלי  שאף  עד  היצר,  לפיתוי  יש  אדיר  כוח  כי 
ומה לי כי אלון עליהם ועל חטאיהם? ומטעם זה עצמו עובר 

הקב"ה מכסא דין לכסא רחמים.
הרה"ק רבי מנחם מענדיל מוויזניץ זי"ע
 ]"צמח צדיק"[ 

וכל מאמינים שהוא עונה לחש )מתפילת מוסף בימים הק'(.
אנו מאמינים באמונה שלימה שהקב"ה "עונה" למקטרגים: 
- הס ואל  זיין!" ]שמשקיט את הקטיגור  - שטיל זאל  "לחש 

תדבר[.
הרה"ק רבי יעקב אריה מראדזימין זי"ע 
]"שיח שרפי קודש"[

ליקוטים יקריםממעיינות החסידות

ונכתב בספר
כל מלאכת עבודה לא תעשו יום תרועה לכם

)במדבר כט, א(.

בתוך  עצמו  מבטל  אלא  מתגאה,  אינו  כשיהודי 
כלל ישראל, הוא אינו צריך לפעול ולעשות תחבולות 
הקב"ה  כשבא  כי  השנה.  בראש  בדין  זכאי  לצאת 
לשפוט את הארץ בר"ה, אם עמו ישראל מתאחדים 
בלב אחד, הם יוצאים זכאים, ולא יצטרכו לפעול שום 
פעולת זולת זה. כי כולם כאיש אחד חברים, וכשאחד 

עושה מצוה יש לכולם חלק בה.
וזהו "כל מלאכת עבודה לא תעשו" - לא תצטרכו 
היא  העצה  אלא  והשתדלות,  עבודה  שום  לעשות 
לכם",  "יהיה  וחיבה  ריעות  של  יום   - תרועה"  "יום 

וכשתתאחדו כולכם אז תצאו זכאים.

"אור פני משה" 
להרה"ק רבי משה מפשעווָארסק זי"ע

עצת האחדות
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הנהלת הכולל מברכת את כל הקוראים ואת כל בית ישראל בברכת כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה. תהא שנת עת זכות



פעם בראש השנה סירב רבנו לתקוע בשופר, 

עד שהעשירים שבין חסידיו יבטיחו לתת סכום 

כסף מסוים לעניים.

ופעם כשבא רבנו בשעת בוקר מוקדמת של 

יום-חורף ל"בית ההקדש" שבחצרו, ראה שם נער 

צעיר רזה, ההולך ללא נעליים. מיהר רבנו וחלץ 

את נעליו מעל רגליו, ונתנם לנער המסכן.

עורך  הוא  כי  בעירו,  זי"ע  רבנו  הודיע  פעם 

סיפרו  כיפור.  ביום  החילוניים  ליהודים  סעודה 

דמעות  הורידו  שהגיעו,  החילוניים  כי  כך,  אחר 

הריקים  שהכוסות  עד  מסיבה,  באותה  שליש 

שעמדו על השולחן התמלאו בדמעות חמות, ולא 

רק שלא העיזו לטעום כלום, כי אם גם קיבלו על 

עצמם לחזור בתשובה.

פעם נסע רבנו עם מלוויו למקום שאינו כשר. 

רבנו נכנס פנימה, מצא שם יהודי ושוחח עימו 

זמן רב. אחר כך כששב רבנו משם, אמר לחסידיו: 

"היום הצלנו יהודי מגיהנם!"

מומרים  יהודים  שני  התגוררו  קאזניץ  בעיר 

לתאבון. מכיון שרצונם היה שלא לפגוע באחיהם 

החרדים, היו מהלכים בשבתות סביב-סביב בדרך 

היהודים  לאחיהם  להפריע  שלא  כדי  ארוכה, 

ושלא יראו אותם מחללים את השבת.

רבנו  קם  שבת,  של  שלישית  בסעודה  פעם 

הלכו  בה  הדרך  לכיוון  ויצא  שולחנו,  את  ועזב 

שני המומרים, אלא שהגיע ממולם. משהתקרבו 

בעיניו  בהם  והביט  מולם  רבנו  נעמד  לזה,  זה 

החודרות והיוקדות גיצי אש, ולא אמר להם ולא 

כלום. כך עמד זמן מה ושב לביתו.

קאזניץ  ויהודי  ראשון  ביום  ממחרת  ויהי 

הם  אם  לדעת  ותמהים  עיניהם  משפשפים 

חולמים, או שמא רואים הם בהקיץ - אותם שני 

הלכו  ישראל,  מקהל  נאבדו  שלכאורה  יהודים 

לבית הכנסת ותפילין בידיהם...

לזכר עולם יהיה צדיק

תקיעה שברים תרועה תקיעה
מבגדד  חיים  יוסף  רבי  הגה"ק  רמז  כה 

זצוק"ל ה'בן איש חי':

מרמז  וחלק,  פשוט  קול  שהיא  תקיעה 

לזמני האורה - כשהכל הולך למישרין, ואילו 

שנשבר  לזמנים  מרמזים  שברים-תרועה 

המעשה  ידוע  והנה  כרע.  ונראה  המצב 

'גם  עליה  וכתב  טבעת  שעשה  אדם  באותו 

ויתנחם,  יראנה   - בצער  הוא  אם  יעבור',  זה 

ואם הוא בטובה - יראנה ולא יבא להתגאות 

בטובו ובעושרו, כי יחשוב שגם זה יעבור ואין 

לו קיום. לכן אמרו: אם הנך רואה ש'תקיעה' 

ותדע  תתגאה,  לא  למישרין,  הולך  הכל   -

שאפשר שח"ו יבוא עליך מצב של שברים-

שברים- עליו  שבא  הרואה  אמנם  תרועה. 

בזה,  וכיוצא  לחמו  מטה  שנשבר   - תרועה 

כל  וימלא  ה'  לו  ירחיב  ממש  שבקרוב  יידע 

מחסורו, כתקיעה שהיא 'פשוטה'.

זי"ע  יצחק מבארדיטשוב  לוי  רבי  הרה"ק 

תקיעת  "מצות  התקיעות:  לפני  פעם  אמר 

'יום  מילים:  בארבע  בתורה  נאמרה  שופר 

די  הלשון  מפשטות  לכם'.  יהיה  תרועה 

אינו  ישראל  עם  זאת  ובכל  בתקיעה-אחת, 

'תקיעה,  תוקעים  אנו  אלא  בכך  מסתפק 

שבפועל  עד  תקיעה',  תרועה  שברים, 

נשא  השנה".  בראש  קולות'  'מאה  תוקעים 

"ריבונו-של- וקרא:  למרום  ידיו  את  הצדיק 

ואנו  מילים,  ארבע  לנו  כתבת  אתה  עולם, 

אנחנו  ממך  ואילו  קולות',  'מאה  תוקעים 

מבקשים ומתחננים זה כאלפיים שנה: 'תקע 

את  לנו  תקע  אנא,  לחירותנו'.  גדול  בשופר 

התקיעה האחת הזאת!"

הרה"ק רבי אהרן יחיאל מקָאזניץ זי"ע 
ג' בתשרי תש"ג, 74 שנה להסתלקותו

צדקה

משיב בתשובה

זה  ביום  תמ"ט:  אלפים  ב'  השנה  ראש 
במצרים  מאבותינו  הפרך  עבודת  בטלה 

)ראש השנה יא:(.

ראש השנה ג' אלפים תט"ו: עזרא הסופר 
ברכת התורה בשם המפורש,  זה  ביום  בירך 
וקרא בספר תורה מן האור עד מחצית היום 
וסיים  הגולה.  מן  עימו  העולים  קהל  באוזני 
הוא וחברו נחמיה בדברי הרגעה לעם הבוכה: 
לּו  ְתַאבְּ תִּ ַאל  ֱאלֵֹקיֶכם,  ַלד'  הּוא  ָקדֹׁש  "ַהּיוֹם 
תּו  ּושְׁ ים  ַמנִּ ַמשְׁ ִאְכלּו  ְלכּו  ְבּכּו...  תִּ ְוַאל 
י ָקדוֹׁש  ְלחּו ָמנוֹת ְלֵאין ָנכוֹן לוֹ כִּ ים ְושִׁ קִּ ַמְמתַּ
ִהיא  ד'  ֶחְדַות  י  כִּ ָעֵצבּו  תֵּ ְוַאל  ַלֲאדֵֹנינּו,  ַהּיוֹם 

ֶכם" )נחמיה ח, א-יב(. ָמֻעזְּ

התלמוד  שי"ד:  אלפים  ה'  השנה  ראש 
ומפרשיו ועוד, נשרפו ברומא ע"י האפיפיור 

ימש"ו.

קורא הדורות

רבנו נולד בשנת תרמ"ט כבן בכור לאביו הרה"ק רבי ירחמיאל משה מקָאזניץ, והיה 

דור חמישי לזקנו המגיד הק' רבי ישראל מקאזניץ זי"ע בעל "עבודת ישראל". אמו היתה בתו של הרה"ק 

רבי מרדכי מלויעב, נכד הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע.

רבנו  ידיעותיו של  לאחר הסתלקות אביו בשנת תרס"ט, מילא את מקומו כממשיך שושלת קאזניץ. 

בחדרי תורה היו גדולות ומופלגות, רבנו היה בעל מוח חריף ובעל זכרון נדיר. צדיקי הדור העריצוהו מאוד. 

מפורסם היה בפולין שכל היוצא מפיו מתקיים.

לאחר כמה שנות הנהגה שינה רבנו את דרכו, הרחיק מעליו את זקני החסידים והלמדנים, את העשירים 

והמכובדים, התנהג בפשטות ובענווה, והחל לקרב את היהודים הפשוטים ובעלי המלאכה. רבנו אף עזב את 

קאזניץ והחל לנדוד במקומות שונים בפולין.

או אז צפו ועלו דיבורי קודש שאמר בשעתו זקנו המגיד הק' מקאז'ניץ: "יהיה לי בעתיד נכד, שהעולם 

לא יזכה להבינו!"

רבנו היה איש האמת, בביתו הרגישו כולם כבביתם שלהם, נשואי פנים כעניים ושאר "עמך ישראל" מכל 

העדות - כולם היו במעמד שווה. בדאגתו לעניים טרח רבנו בעצמו להכין עבורם מזון ומשקה, דאג להם 

למלבושים מתאימים, אותם היה מביא לבית ההקדש שהיה בחצרו, ושם חילקם בעצמו. חצרו של רבנו 

הפכה להיות אבן שואבת לכל האנשים שבורי הלב, שם קיבלו אכילה שתייה ולינה, ודברי נחמה ועידוד 

ששיקמו אותם ברוחניות ובגשמיות.

עבודה גדולה הקדיש רבנו לקירוב הבחורים הצעירים שהתרחקו בצוק העיתים מדרכי התורה והיהדות, 

והלכו לחפש אחר מקורות מחיה, עקב הצרות והעוני שהיה מנת חלקם של יהודי פולין לאחר מלחמת 

העולם הראשונה. רבנו עשה נפשו רבות ליהדות, הוא התחבר עם הצעירים ועם היהודים הפשוטים, ובגודל 

קדושתו הצית בהם את הניצוץ הפנימי, עד שרבים מהם הפכו ליהודים עובדי השם באמת ובתמים.

בהיכנס הנאצים ימ"ש לפולין עבר לווארשה, שם ראו את רבנו מתרוצץ בעיר ומקבץ מזון לעניים. רבנו 

הסתתר מידי הרשעים שחיפשוהו, הוא נמלט לעיר ז'עליחוב, שם חלה ונפטר במוצאי ראש השנה תש"ג. 

בהלווייתו השתתפו כל יהודי העיר.

מתולדותיו

למען דעת


