
עלי-אדמות  בר-ישראל  של  חייו  הליכות 
הק'  תורתנו  בלימוד  אם  עבודה.  עמוסי  הם 
אם  ולילה",  יומם  בו  "והגית  נצטווינו  עליה 
בעבודת ד' בה נצטווינו "ולעבדו בכל לבבכם, 
בשבתך בביתך ובלכתך בדרך", בכל עת ובכל 

בן  אתה  אי  שעה 
חורין להיבטל ממנה.
זאת,  כל  נוכח 
היצר  מנסה 
בערמומיותו להערים 
עצומים  קשיים 
יהודי  של  בדרכו 
הוא  מכוון  ד',  עובד 
נוכח  חיציו  כל  את 
הטהורה,  הנשמה 
להדבק  השואפת 
מחצבתה  בכור 

ולהתענג אל ד'.
שונים  בדרכים 
להוציא  ינסה 
לפועל,  מזימותיו 
הוא  החנית  כשחוד 
הֶרֶגש  את  להוציא 
מעסק  וההנאה 
והעבודה  התורה 
ע"י  אם  התמימה. 
כוחותיו  החלשת 
הגופניים של האדם, 
החדרת  ע"י  אם 
שכל  מחשבה 
אינם  המאמצים 
בתוהו,  ויעלו  שווים 
קלונו  גילוי  ע"י  ואם 
בהמרותו  האדם  של 

את רצון ד' בעבירות שונות, שכאילו והקב"ה 
שבכל  השווה  הצד  בעבודתו.  ח"ו  מואס 
החיים  רוח  את  ולהוציא  להזיק  שדרכן  אלו, 

משאיפותיו הטהורות של דורש ד'.
מרפא  סם  ישנו  הללו  המזימות  לכל 
מיוחד, והוא 'התחדשות' - כקטן שנולד דמי, 
החלש יאמר חזק אני, הירא מעבירות שבידו 
ומאוס  ממשוקץ  נהפך  אחד  ברגע  כי  יידע 
ְלֵרַע ואהוב למקום )רמב"ם הל' תשובה(, ברגע 

אחד נהפך למציאות חדשה, אשר כל קופת 
השרצים אינו סרוכה אחריו, ואדרבה, שערי 

החכמה והדעת פתוחים לפניו.
שלמה  של  הכלל  את  יש  הגשמי  בעולם 
השמש",  תחת  חדש  כל  "אין  ע"ה  המלך 
שהם  ישראל  אבל 
הטבע,  מן  למעלה 
עליהם  חל  לא 
"באשר  זה,  כלל 
גבוהה  בדרגה  הם 
מן  למעלה  גבוהה 
וכשם  השמש. 
השמש  שתחת 
כך  חדש,  כל  אין 
השמש  מן  למעלה 
ישן.  אין  לעולם 
בו  שם הוא המקום 
התחדשות  שולטת 
)"שפת  מתמדת" 

אמת"(.

היא  ההתחדשות 
ביהודי  יסוד  תכונת 
בקב"ה  הדבק 
יהודי  ובתורתו. 
לבוראו  המתקשר 
התורה,  באמצעות 
אינו היום כמו שהיה 
יום  בכל  אתמול. 
לפתוח  ביכולתו 
על  ולדלג  חדש  דף 
"אהבת  בעל  העבר. 
שלח(  )בפר'  שלום" 
מבאר את דברי חז"ל 
'בכל יום יהיו בעיניך 
הגמרא  על  שיביט  הכוונה  שאין  כחדשים', 
יום  כעל דבר חדש לגמרי, אלא שילמד בכל 
ב'התחדשות', בחיות, בהתרוממות ובלב שמח, 

ולא בעצלות ובתרדמה.
אפסה  לא  בו,  נמצא  שיהודי  מצב  בכל 
תקוותו להתחדש. תמיד צריכה להדהד באזנו 
של כל בן ישראל קריאת הנביא ישעיהו )מב, 
הזה  "החודש  באשר  שמעו!"  "החרשים  יח(: 

לכם".

וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר צוה ד' 

)לה, י(.

החכמה הגדולה שבכל החכמות, היא שלא להיות חכם 

כלל, רק לעשות כאשר צוה ד' - בלי שום חכמה.

רבנו ישראל בעל שם טוב זי"ע ]"ממעיינות הנצח"[

ִאם הביאו )לה, כז(. ברש"י 'והנשאם' הביאו חסר י',  שִׂ ְוַהנְּ

לפי שהתעצלו בנדבת המשכן.

מכאן משמע שעיקר היהדות תלוי בזריזות ובהתלהבות 

בעבודתו יתברך שמו, ובעצלות נחסר מהם היו"ד.

הרה"ק רבי פנחס מנחם מפילץ זי"ע ]"שפתי צדיק"[

אלה פקודי המשכן )שמות לח, כא(.

אותה רוח של התנדבות ששררה אז בהקמת המשכן, 

בתור  ישראל  בלבבות  נותרה  אלא  מישראל,  פסקה  לא 

פיקדון קבוע לדורות - פקודי המשכן.

הרה"ק רבי גרשון חנוך העניך מרַאדזין זי"ע 

]"סוד ישרים"[

משכן העדות )לח, כא(.

ישראל  שחטאו  אף  כי  וראיה  עדות  היא  המשכן 

השכין  יתברך  שד'  התשובה  בזכות  זכו  העגל,  במעשה 

של  כוחה  היכן  עד  להבין  יכולים  מכך  בתוכם.  שכינה 

תשובה מגעת!

]"אמת ליעקב"[  

ויערוך עליו ערך לחם לפני ד' )מ, כג(.

פרנסתו של האדם תלויה בתורה, ו'ערך לחם' - ערכה 

של הפרנסה מותנה בכך שיהיה עוסק בתורה - לפני ה'.

הרה"ק רבי ישראל ממאדז'יץ זי"ע ]"דברי ישראל"[

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
"החודש הזה לכם ראש חדשים" וגו' 

)שמות יב, ב(.
חלבו,  רבי  אמר  מסופר:  קמז:(  )שבת  בגמרא 
והנהר  פרוגייתא,  מדינת  של  המשובח  היין 
את  קיפחו  מרפאים,  שמימיו  דיומסת  ששמו 
עשרת השבטים מישראל, משום שהיו עסוקים 
בהנאות עולם הזה, בשתיית יין וברחיצה בנהר, 
יצאו לתרבות רעה. רבי  ולא עסקו בתורה, לכן 
ולדיומסת,  לפרוגייתא  נקלע  ערך  בן  אלעזר 
תלמודו.  את  שכח  והרחיצה.  היין  אחר  ונמשך 
כששב לעסוק בתורה, וביקש לקרוא את הכתוב 
ם'.  'החודש הזה לכם', טעה ואמר 'ַהֵחֵרש ָהָיה ִלבָּ
ביקשו חכמים רחמים עליו עד שנזכר בתלמודו.
וכוח  מעלת  את  בזה  מלמדים  חז"ל 
כמעיין  היה  ערך  בן  אלעזר  רבי   - ההתחדשות 
המתגבר )אבות ב, ח(, אצלו היה תמיד התחדשות, 
ברגילות  שדרכם  ההבל  אנשי  אחרי  וכשנמשך 
ללא התחדשות, היה 'החרש היה לבם'. ללמדנו, 
שאפילו אלו שחרש ליבם, שהם בשפל המדרגה 
ואין להם כבר שום ערך כמאמר חז"ל )ב"ק פ"ה:( 
לבקש  יכולים  הם  גם  כולו",  דמי  נותן  "חרשו 
הזה  'החודש  בבחינת  ולהתחדש  מד'  רחמים 

לכם'.
"אמרי אמת" 

להרה"ק רבי אברהם מרדכי מגור זי"ע

כוח ההתחדשות
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6:49  ............ הנרות:  הדלקת 

7:08 ......................... שקיעה: 

6:45  ................... החמה:  נץ 

9:15  .............. מג"א:  סזק"ש 

9:51  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:53

1:28  .............. גדולה:  מנחה 

7:09  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 7:59

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 8:21

זמנים לשב"ק פרשת ויקהל-פקודי

ליקוטים יקרים



רבי  נשמת  לו  שיש  רבנו,  על  חסידיו  עליו  אמרו 

נענה  רבנו,  לפני  הדבר  את  כשסיפרו  זכאי.  בן  יוחנן 

בענוותנותו: "יא, יא, יוחנן הייס איך, אין א בן זכאי בין 

הרה"ק   - זכאי  בנו של  והנני  יוחנן,  ]אכן, שמי  איך!" 

מטשערנאביל[. )שרפי קודש(.

היה יהודי עני ואביון, אשר לא היו מתייחסים אליו 

במיוחד ומקומו היה בין הפחותים שבקהילה. במהלך 

החלו  ואנשים  רב,  בעושר  היהודי  התעשר  השנים 

מכבדים אותו, להעניק לו עלייה מכובדת. אפילו רבנו 

כיבד אותו יותר מהרגיל.

הדבר הפליא וציער את האיש, הוא הרגיש כי לא 

אותו מכבדים, כי אם חומדים את כספו, שאם-לא-כן 

- מדוע זלזלו בו כל-כך לפני כן?!

נענה  והחל שוטח טענותיו.  רבנו  אל  נכנס האיש 

לו רבנו ואמר: "דע לך, כי לא אותך אני מכבד, אלא 

אמרו חז"ל בפרקי אבות: 'שאי אתה יודע מתן שכרן 

- מדוע אכן הסתירו את מתן שכרן של  של מצוות' 

סגולה  יש  מצווה  שבכל  היא,  הדבר  סיבת  מצוות? 

מיוחדת - האחת סגולתה לשמחה, השנייה לאריכות 

ימים, אחרת - לעשירות, וכיוצא בזה. לו היינו יודעים 

סגולת כל מצווה, הרי שהיינו בוחרים במצווה שאנו 

זקוקים כעת לסגולתה, ומזניחים את האחרות"...

"לכן העלימו מאיתנו את מתן שכרן, אך סגולתן 

את  קיימת  כי  התעשרת  בוודאי  וקיימת.  קבועה 

מכבדים  אותך  לא  עשירות,  היא  שסגולתה  המצווה 

עליך  החופפת  הקדושה  ורוח  המצווה  את  אלא 

מקיומה".

גנבו  רבנו  שבחצר  העצים  ומבית  פעם,  אירע 

חפצים. רבנו הבחין בגנבים, רץ אחריהם, והם הגבירו 

הנני  לברוח,  לכם  "אל  אחריהם:  צעק  מרוצתם.  את 

רק רוצה לומר לכם, שבין הדברים שגנבתם ישנה כף 

היזהרו שלא  ששתה ממנה חולה שמחלתו מדבקת, 

להשתמש בה!"

יצחק  רבי  הרה"ק  עם  בתו  את  רבנו  כשהשיא 

מסאדיגורא  יעקב  אברהם  רבי  הרה"ק  בן  מבאיאן, 

זי"ע, השתתפו גדולי צדיקי הדור לבית טשערנאביל 

על  מסביב  נדחקו  החסידים  חסידים.  ואלפי  ורוזין, 

איצטבאות, גם מאחורי רבנו עמדו אנשים למעלה על 

האיצטבאות.

מאחד  המרק  שנשפך  קרה  הסעודה  באמצע 

החסידים שעמד למעלה, המרק נטף על השטריימל 

של רבנו, וכל השטריימל נרטב במרק. כמובן שהחסיד 

נבהל מאוד, ורבנו סובב את פניו לאחור לראות ממי 

נשפך. הלה נבהל עוד יותר וירא מאוד מהקפדת רבנו.

מרק,  עדיין  לו  היה  לא  זה  "יהודי  רבנו:  אז  אמר 

הביאו לו עוד מנה!" - כך לא נתפעל רבנו ממה שקרה, 

רק דאג שלא תחסר מהיהודי מנת המרק שלו...

בעת עריכת ה"סדר", אמר רבנו: קדש ורחץ - קדש 

עצמך ורחץ מהעוונות, כרפס - נוטריקון כלל ראשון 

פה סגור, יחץ מגיד - גם מה שצריך להגיד, יגיד חצי...

בעל-עבירה  רבנו אמר: "כל העושה עבירה נקרא 

ולא  בר-מצוה,  נקרא  שנה  י"ג  בן  שנעשה  וזה  רח"ל, 

יכול  עבירה  שהעושה  מאחר  ומדוע?  בעל-מצוה. 

לפרוש ממנה על ידי תשובה, כשם שבעל יכול לגרש 

את אשתו. אבל מן המצוה אין אדם יכול לפרוש, כמו 

שאינו  כא(  ב,  )הושע  לעולם'  לי  'וארשתיך  שכתוב: 

יכול לפרוש, כמו בן שאינו יכול לפרוש מאימו, על כן 

נקרא 'בר-מצוה' - שהוא בן המצוה"...

לזכר עולם יהיה צדיק

"פרשת החודש"
ימי  שבכל  כתבו,  הקדושים  בספרים 

שאנו  כמו  ד',  ברכת  שורה  ניסן  חודש 

אומרים בפיוט למוסף של פרשת החודש 

"הינם ימים המבורכים".

אומרים:  החודש  לשבת  ביוצרות 

"החודש אשר ישועות בו מקיפות", ופירשו 

מקיף",  "החנווני  מלשון  שהכוונה  צדיקים 

שכביכול הקב"ה מקיף וַמְלווה לבני ישראל 

השפעות טובות בחודש הזה בהקפה.

זה  חודש  של  וההשפעות  הברכות  וכל 

ההתחדשות  כל   - החודש  בראש  גנוזות 

לכן  הראש-חודש.  בכוח  נגנז  החודש  של 

בשבת  או  חודש  ראש  בשבת  קוראים 

פרשת  של  הקריאה  את  ר"ח  שלפני 

החודש, כי הברכה גנוזה בשבת קודש, כמו 

"כל ברכאן דלעילא  הזוהר הקדוש  שכתב 

ותתא ביומא שביעאה תליין".

היא  זו  בשבת  הקריאה  מטרת  ועיקר 

ולהתקדש  להתכונן  לבבנו  את  לעורר 

לקראת ליל התקדש חג הפסח, כמאמרם 

עצמו  לטהר  אדם  "חייב  טז:(  )ר"ה  ז"ל 

ברגל", כדי שנוכל לזכות להרגיש את האור 

הגדול והנשגב שיאיר על ישראל בחג הבא 

לפרשת  ישראל"  )"ישמח  לשלום  לקראתנו 

החודש, ועוד(.

הרה"ק רבי יוחנן מראחמיסטריווקא זי"ע
ד' בניסן תרנ"ה, 122 שנים להסתלקותו

בן זכאי

קדושת המצוה

טהור המידות

אמרות קודש

ביום  ת"נ:  אלפים  ב'  ניסן  חודש  ראש 
והיום נטל עשר עטרות,  זה הוקם המשכן 
ואלו הם: ראשון למעשה בראשית, ראשון 
לנשיאים, ראשון לכהונה, ראשון לעבודה, 
לאכילת  ראשון  האש,  לירידת  ראשון 
קדשים, ראשון לשכון שכינה, ראשון לברך 
את ישראל, ראשון לאיסור הבמות, ראשון 

לחדשים )שבת פז:(.
ואביהוא  נדב  נשרפו  הזה  ביום 
"בהקטירם אש זרה אשר לא צוה אותם", 
ובגין כך היום "תענית צדיקים" )שו"ע או"ח 
תקפ, ב(. הגה"ק ה"בן איש חי" זי"ע בספרו 

כתב  )כה.(  סוכה  מסכת  על  יהוידע"  "בן 
נטמן  שבו  מקום  ההר,  בהֹר  נטמנו  שהם 

לאחר מכן אהרן הכהן.
)ב.(  יומא  מסכת  על  הש"ס"  ב"גליוני 
מציין לירושלמי שחשיבות היום הוא כמו 

יום הכיפורים.

)ע"י  רבנו  ת"נ: משה  אלפים  ב'  ניסן  ב' 
אלעזר הכהן( שרף פרה אדומה לטהר את 
ישראל לקראת חג הפסח )ירושלמי  מגילה 

ג, ו. רש"י במדבר ז, א ע"פ ספרי(.

קורא הדורות

רבנו נולד בשנת תקע"ו, והיה הצעיר בבני הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל. אמו היתה 
הרבנית פייגא בת הרה"ק רבי דוד לייקעס מּבַאר זי"ע.

בהגיעו לפרקו נשא את הרבנית חנה בת הרה"ק רבי פנחס אב"ד קַאלק, בן הרה"ק רבי זאב מזיטאמיר בעמח"ס 
"אור המאיר" וחתן הרה"ק רבי צבי אריה מָאליק זי"ע.

לעיר  עבר  שנים  מספר  כעבור  ברם  עדה,  להנהיג  רבנו  סירב  תקצ"ז,  בשנת  הק'  אביו  הסתלקות  עם 
רַאחמיסטריווקא ושם החל להנהיג עדת ישורון.

נודע בענוותנותו הגדולה. על אף היותו רך המזג, אמרו עליו צדיקים שצריכים לפחד ממנו, כי הוא שורף את 
נתעלה אביו הרה"ק מטשערנאביל במדרגותיו עד שהיה מופשט  - בלידתו כבר  העולם, משום שנולד בלי אב 

מהעולם הזה.
רבנו מיעט לומר דברי תורה, ואחיו הרה"ק רבי אהרן מטשערנאביל אמר עליו שהוא ירא-שמים גדול ודבריו 

נשמעים - היינו שצריכים להתעמק במה שהוא מדבר.
נסתלק לגנזי מרומים בשנתו ה-ע"ט, ונטמן בראחמיסטריווקא.

מתולדותיו

למען דעת


