
עם חלוף מועדי ירח האיתנים, חוזר היהודי 
לחיי המעשה. מתוך אווירה של אור, קדושה 
ורוממות, בה שהה בתקופה של "אורי וישעי", 

הוא מוטל בחזרה לימים של חול וחולין.
פרידה,  אינו מעבר של  הזה  המעבר  אולם 

המשך  של  אלא 
חודש  והשלמה. 
צריך  תשרי 
ללוות  להמשיך 
האדם,  את 
לוקח  ויהודי 
להמשך  ממנו 
בשנה  דרכו 
בצאתו  הבאה. 
הזה,  את החודש 
ליהודי  לו  אסור 
מהחודש  לשכוח 
אלא  המרומם, 
עליו לשלב אותו 
ובכל  ימיו  בכל 
בשנה  מעשיו 

הבאה.
המעשה  חיי 

אינם  והמסחר 
דרכו  זו  היתה  לחודש תשרי.  בהכרח סתירה 
כולו שקוע  כל  עובד האדמה, שהיה  קין  של 
יהודי  רוחניים.  והיה מופרד מחיים  בגשמיות 
ויותר  יותר  להרבות  שואף  ד',  בדרך  ההולך 
את הדביקות בתורה ובעבודת ד', כדרכו של 
לעסוק  עליו  נגזר  אם  גם  אולם  הצדיק.  הבל 
בחיי החולין, למען פרנסת ביתו, הרי הוא יודע 
שחיי המעשה אינם נפרדים ממערכת התורה 

והמצוות להם הוא מחויב.
יהודי ההולך בדרך ד' הופך את חיי המעשה 
נחום  רבי  הרה"ק  שהביא  כמו  ל'תורה', 
עיניים"  "מאור  הק'  בספרו  מטשערנאביל 
הוא  ומתן  משא  "עסק  זי"ע:  הבעש"ט  בשם 
גם כן עבודה ותורה, כי כמה דינים יש על זה. 
אדם הלומד תורה לשם ד', למשל אם הוא 

לומד את המשנה 'המחליף פרה בחמור', הוא 
חשוב מאוד לפני השי"ת. כל שכן אם עושה 
והוא מתנהג  בחמור,  פרה  ומחליף  הדבר  את 
בזה בדרך התורה, ודאי זו עבודה יותר מעולה. 
אם מתנהג ע"פ התורה 'איפה צדק ומידה צדק 
ומאזני צדק', הוא ג"כ 
מצוה,  מקיים 
כן  וכשמתנהג 
עוסק  הוא  אזי 
תמיד,  בתורה 
בשעה  אפילו 
עוסק  שהוא 

בסחורה!"
לרבנו  ומצינו 
שביאר  בחיי, 
את  בפרשתנו 
"ששת  הכתוב 
תעבוד  ימים 
כל  ועשית 
כל  מלאכתך": 
ימים  הששת 
לך  אפשר 
את  שתעבוד 
השי"ת בעשיית כל 
ד'  את  עובדים  האבות שהיו  כענין  מלאכתך, 

בעבודת המקנה ושאר העניינים הגופניים.
לפני  האדם  עושה  מה  היא,  המבחן  שעת 
זמנו  את  האם  עבודתו.  ותוך-כדי  ואחרי 
שמא  או  ולמצוות?  לתורה  מנצל  הוא  הפנוי 
שלו  לתורה'  עתים  וה'קביעות  התפילות  גם 
והאם  עסקיו.  בעקבות  ח"ו  חסרים  נמצאים 
בשעת עבודתו הוא שקוע בה כל כך, או שמא 
אפשר למצוא אצלו מעין מה שמספר ה"אור 
על  א'(  סי'  משלי  לציון"  )"ראשון  הק'  החיים" 
זמן שהיה מתעסק  באותו  "כי  הק':  האלשיך 
בצרכי הגוף למצוא טרף, באותן שעות חיבר 
פירוש על התורה כולה, כי ידיו היו עסקניות 
מחשבותיו  היו  זאת  עם  ויחד  ומתן,  במשא 

חכמניות בתורה"...

ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור )בראשית א, ג(.

כשיהודי פונה אל הקב"ה בתפילה, 'ויאמר' בלשון תחנונים: 

השי"ת   - אור'  'ויהי  מיד  באורך,  לי  האר   - אור'  יהי  'אלקים, 

מאיר לו.

הרה"ק רבי נח מלֶעכָאוויטש זי"ע ]"תורת אבות"[

השם".  "יראת  ולא  שמים"  "יראת  לומר  רגילים  העולם 

ויש להסביר זאת ע"פ מה שכתב רש"י )בראשית א, ו( שהשמים 

התקשו מיראת הקב"ה, ובמצב זה נותרו יציבים עד היום הזה. 

כך צריכה להיות גם יראתו של אדם - שתהיה היראה חזקה 

ויציבה כל ימות עולם.

הגה"ח רבי גד אייזנער זצ"ל ]"ניצוצי התורה"[

"וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים" )ג, כד(. 

רש"י  מפרש  בפרשתנו  בתורה;  'כרובים'  מוזכרים  פעמיים 

"כרובים - מלאכי חבלה", ואילו בפרשת תרומה "והיו הכרובים 

)שמות  פורשי כנפיים למעלה סוככים בכנפיהם על הכפורת" 

כה, כ( פירש רש"י: דמות פרצוף תינוק היה להם.

הוא  עשוי  וראוי,  טוב  חינוך  לילד  שכשנותנים  לנו,  לרמז 

להיות ככרוב המסוכך על ארון הקודש, ואילו משאין מחנכים 

מועד  מאהל  אותו  משמרחיקים  אמיתי,  תורתי  חינוך  אותו 

ומארון הברית, עלול הוא לגדול פרא ולהפוך למלאך חבלה!

הגאון רבי משה מרדכי עפשטיין זצ"ל ר"מ דסלבודקא 

]"ניצוצי התורה"[

והבל הביא גם הוא... וישע ד' אל הבל ואל מנחתו )ד, ד(

הבל הביא גם את עצמו כקרבן. הוא הקריב את העצמיות 

שלו לפני השי"ת, לפיכך "וישע ד' אל הבל ואל מנחתו".

הרה"ק רבי יהודה לייב מגור זי"ע ]"שפת אמת"[

ליקוטים יקריםממעיינות החסידות

ונכתב בספר
"ויהי הבל רועה צאן וקין היה עובד אדמה" 

)בראשית ד, ב(. 

החילוק  אך  לפרנסתם,  שניהם  יגעו  והבל  קין 
שהוא  "ויהי"  כתיב  הצדיק  הבל  שאצל  היה,  ביניהם 
והיה  טפל,  הוא  שהכול  בעצמו  ידע  הבל  צער,  לשון 
לבו נשבר בקרבו שצריך לרעות צאן לפרנסתו, אע"פ 
אבינו  יעקב  שגם  ומצינו  ונקייה  קלה  אומנות  שהיא 
היה רועה צאן לפרנסתו, עם כל זה היה הבל מצטער 
יכול לעבוד את  יותר היה מרוצה אם היה  כי  כך,  על 
בוראו בלי הפסק, אבל בקין כתיב "היה" שהוא לשון 
מלעבוד  אדמה  עבודת  לעבוד  שמח  קין  שמחה, 

עבודת הקודש, וצא וראה מה עלה לו מזה. 
"נר ישראל" 
בשם הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע

ההשקפה הנכונה על חיי הפרנסה

בס"ד. גליון נ"ה • פרשת בראשית תשע"ז • דף היומי: בבא מציעא ל"ג • מברכין חודש מרחשון. המולד: ליל שני 3:24, 5 חלקים •

5:28  ............ הנרות:  הדלקת 

5:49 ......................... שקיעה: 

7:20  ................... החמה:  נץ 

9:21  .............. מג"א:  סזק"ש 

9:57  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:50

1:04  .............. גדולה:  מנחה 

5:48  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 6:38

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 7:00

זמנים לשב"ק פרשת בראשית



מכיוון  רבנו.  אל  פעם  נסעו  חסידים  קבוצת 
ליבם  ולסעוד  לנוח  נכנסו  הדרך,  להם  שארכה 
לאכול,  שניגשו  כיוון  הדרך.  אם  על  באכסניה 
החלו לברר בשבע חקירות ובדיקות על כשרות 
האוכל, אם הופרשה חלה מהלחם, וכן בדקו את 

סכין השחיטה, וכו'.
מאחורי התנור שבבית האכסניה ישב זקן אחד, 
והוא פנה אל החסידים ואמר להם: "חסידים, כה 
הרבה מקפידים אתם ונזהרים על מה שברצונכם 
להכניס לפיכם - האם הנכם זהירים כך גם במה 

שאתה מוציאים מפיכם?!"...
כשהגיעו אל רבנו, שאל אותם: "האם הבנתם 

מה שלימד אתכם אותו זקן?"...

והרחבה,  מלכות  בגינוני  מתנהג  היה  רבנו 
אמנם לעצמו היה מצמצם מאד. את כל המעות 
שקיבל מחסידים, היה מחלק לכמה מדרגות, כפי 
כשרות הכספים ומחשבת הנותנים. היו לו כמה 
סוסים  לקניית  הכסף  את  הניח  באחת  מגירות, 
היה  ששם  מגירה  לו  היתה  וכדומה,  למרכבתו 
מניח את המעות הראויות עבורו להוצאות ביתו, 
שמהם  המעות  עבור  לו  היתה  מיוחדת  ומגירה 
לקח לעצמו, והיה משתמש מהם מאוד בצמצום.

כדרך  ומבריקות  מיוחדות  נעליים  נעל  פעם 
השרים, ואירע אז שיצאו לקדש את הלבנה בימי 
כשעמדו  הארץ.  על  היה  והשלג  והקור,  החורף 
בכוח  רגליו  את  רבנו  ניתק  הביתה  להיכנס 
מהכפור הקפוא, עד שדם נטף מרגליו.... אז ראו 
שהנעליים המפוארות הם מבלי סוליה תחתיהם... 
באותה שעה הבינו שרבנו מסתיר את הסיגופים 

שעושה, בהסתר של פאר מלכותי... 

מליסקא:  הירש  צבי  רבי  הרה"ק  סיפר 
בצעירותי נסעתי אל הרה"ק מרוז'ין, מרוב עניותי 
לא היה לי לשלם על הנסיעה, ובעל העגלה לקח 

ממני את הטלית והתפילין שלי לשכרו.
בראותי את ההרחבה הגדולה בחצר הקודש, 
תמהתי מאוד והיה לפלא בעיני. רבנו תפס תיכף 
את מחשבתי, הכניסני אל תוך ביתו חדר לפנים 
מחדר, פתח לי מגירה והראה לי: ראה נא שמכל 
שתי  אם  כי  כלום,  עבורי  אין  כאן  שמצוי  מה 

חתיכות סוכר אלו - אחת לי ואחת לרבנית...
ורעדה  פחד  מרוב  מליסקא:  הרה"ק  וסיים 
כשדיבר אלי קדוש ישראל, נשרו בשעת מעשה 

שני שיניים מפי...

ובהיותו  רבנו,  לפני  החסידים  אחד  בא  פעם 
אצל הרבי השיח את לבו ואמר: מי יודע אם אזכה 
בבקשה  לכן  קדשו?  פני  את  לראות  פעם  עוד 
מרבנו, אימרו לי איזה דיבורים טובים שיעמדו לי 

לנצח.
טובים  דברים  לכם  אומר  אני  רבנו:  לו  השיב 
שיעמדו לכם לתמיד; לפני ביאת הגואל-צדק יהא 
מצב האידישקייט תלוי ועומד על חוט השערה, 
והעצה היא, שיתאספו ויתקבצו ביחד בכל שבת-

קודש, וידברו מצדיקים, זה יחזיק את האמונה!
וזה מרומז בפסוק )בראשית מט, א(: "האספו 
יהיה  וזה  אסיפות,  לכם  עשו  לכם",  ואגידה 
הימים",  באחרית  אתכם  יקרא  "אשר  לתועלת 
קרירות  תהיה  כאשר  קרירות,  מלשון  יקרא 
האסיפה  תהיה  הימים,  באחרית  באידישקייט 

והאגודה תרופה לזה!
וסיים רבנו: אני מתנה עמכם שלוש תנאים: א. 
שתקיימו זאת. ב. שתזכרו זאת. ג. שתספרו זאת! 

)"כרם ישראל" עמ' לא(.

לזכר עולם יהיה צדיק

"גארטל" בתפילה
בפרשתנו )ג, ז( כתיב "ויעשו להם חגורות". 
"גארטל"  לחגור  החסידים  מנהג  ידוע 
בתוספות  מצינו  המנהג  מקור  לתפילה. 
שבת  מסכת  הגמרא  על  "טריחותא",  ד"ה 
חלציו  לאזור  שצריך  "מכאן  שכתבו:  )ט:(, 

)"ספר התרומה"(  וכתבו קדמונים  כשמתפלל". 
על הגמרא הנ"ל, שיש ללמוד מכאן שצריך 
משום  שיתפלל  קדם  רצועתו  לחגור  אדם 
"הכון לקראת אלקיך ישראל". ואף שיש לו 
להתנאות  יש  מקום  מכל  במכנסיים,  אבנט 
בשעת תפילה לפני בוראו. וכן כתב ה"משנה 

ברורה" )סי' צ"א סק"ד( שזה מנהג חסידות.
כתב,  זצ"ל  מאלכסנדר  ישראל"  ה"ישמח 
לא  חטא-עץ-הדעת  לפני  הראשון  שאדם 
עשה  החטא  לאחר  אבל  חגורה,  לו  היתה 
מעצור  לשים  יכול  היה  ובעזרתה  חגורה,  לו 
לתאוותו, ולכן מנהג החסידים לשאת חגורה 
שלא  הגוף  את  לאסור  כדי  בגדיהם,  על 

יתפרץ יותר מדאי.
רבי יששכר דוב מבעלזא אמר שזה סימן 
הוא  גארטל  שהלובש  שיידע  לגוי,  היכר 
יהודי, וזה מרומז בכתוב )משלי לא, כד( "וחגור 
נתנה לכנעני". ואילו רבי אהרן מטשערנאביל 
ה"גארטל"   - לכנעני"  נתנה  "וחגור  אמר: 

מביא את האדם לידי הכנעת הלב.

הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע 
ג' בחשון תרי"א, 166 שנה להסתלקותו

אשמרה לפי מחסום

התחזקות באחרית הימים

צמצום בהסתר והרחבה בגלוי

כ"ט בתשרי: מנהג אנשי ירושלים לעלות 

ביום זה למערת קבר שמעון הצדיק משיירי 

כנסת הגדולה, ועורכים שם "חאלאקה" לבני 

שלוש, כי ביום זה נתבקש לישיבה של מעלה 

בשנת ג' תמ"ט. שמעון הצדיק היה מצאצאי 

בית  את  שבנה  הכהן,  יהוצדק  בן  יהושע 

המקדש השני יחד עם זרובבל בן שאלתיאל.

 

בחדש  תתקל"ו:  אלפים  ב'  במרחשון  א' 

האחת- בשנה  חשון,  חודש  הוא  השמיני 

ע"ה  המלך  שלמה  כילה  למלכותו,  עשרה 

ו,  לבנות את בית המקדש הראשון )מלכים א' 

וחצי  שבע  נמשכה  המקדש  בית  בניית  לח(. 

והשתתפו בבניה 150.000 אלף איש.  שנים, 

בית המקדש ננעל בתחילה י"ב חודש, עד ח' 

בתשרי ב' אלפים תתקל"ז )"ילקוט שמעוני" 

מלכים קפד(.

ג' במרחשון: על יום זה - יום היָאהר-צייט 

אמר  זי"ע,  מרוזין  ישראל  רבי  הרה"ק  של 

מסאדיגורא  יעקב  אברהם  רבי  הרה"ק  בנו 

שהגיהנום סגור בו כבשבת ויו"ט, ועוד אמר, 

כי "עיצומו של יום מכפר".

קורא הדורות

בן  מפראהבישט,  שכנא  שלום  רבי  הרה"ק  לאביו  תקנ"ז,  בתשרי  בג'  נולד  מרוזין  ישראל  רבי  הרה"ק 

הרה"ק רבי אברהם "המלאך", בן המגיד הגדול רבי דוב בער ממעזריטש זי"ע.

י"ג נישא לבת הגה"צ רבי משה ראש הישיבה מבארדיטשוב. צדיקי דורו התבטאו עליו גדולות  בגיל 

ונצורות, ורבים מהם הסתופפו בצילו על אף היותו צעיר לימים.

עוד בצעירותו כאשר נזדמן אל הרה"ק ה"אוהב ישראל" מאפטא זי"ע, ואבנטו של הרה"ק מרוזין נפל 

ממנו, חגר לו הרב מאפטא את האבנט, באומרו כי עוסק הוא כעת בגלילת ספר תורה. אף העיד עליו כי 

ידוע מאמרם חז"ל שכשהעובר בבטן אמו, מלמדים אותו כל התורה כולה, וכיון שבא לעולם בא מלאך 

ומכה לו על פיו ומשכיח ממנו את התורה. אמנם הוא - רבנו - לא שכח מאומה, והתורה כולה כמו שהיא 

כתובה במרום ניצבת לפניו!

הרה"ק ה'חוזה' מלובלין זי"ע התבטא, כי "באוקראינה יש צדיק צעיר לימים, שזכה להשיג את הדעת 

האמיתית בטרם מלאו לו ארבעים שנה, והרי זה פלא".

רבנו הנהיג ברמה את עדתו ברוז'ין ואח"כ בסאדיגורא, כשאלפים הולכים לאורו. נתבקש לישיבה של 

מעלה ביום ג' במר-חשון תרי"א. ציון קדשו בסאדיגורא שבאוקראינה מהווה תל-תלפיות עד היום.

מתולדותיו

למען דעת


