
זי"ע המגיד ממעזריטש  ידוע שהרבי ר' בער 

יציר  כל  בטרם  מלך  אשר  עולם  "אדון  פירש: 

שמו  מלך  אזי  כל  בחפצו  נעשה  לעת  נברא, 

נקרא"; 'כל' רומז לצדיק ]ככתוב ב"תיקוני זוהר" 

עה"כ "וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב 

אימתי   - מלך'  אשר  עולם  'אדון  וזהו:  מאוד[, 

היה הקב"ה מלך יחיד, שלא היה מי שיאמר לו 

מה תעשה ומה תפעל? - 'בטרם כל יציר נברא', 

לפני שנברא הצדיק.

'לעת  אבל 

לאחר   - נעשה' 

נברא,  שהצדיק 

'בחפצו  אזי 

תלויים   - כל' 

ברצון  הדברים 

הצדיק, וכמאמרם 

נט:(  )שבת  ז"ל 

גוזר  שהקב"ה 

מבטל,  וצדיק 

גוזר  צדיק 

והקב"ה מקיים!

שמלך  אף  ועל 

בשר ודם לא היה 

לדבר  מסכים 

אינו  הקב"ה  כזה, 

'אזי   - אדרבה  כן, 

נקרא'  שמו  מלך 

בכך,  הוא  שמח   -

הצדיק  במעשי 

והוא  וגזירותיו, 

מצפה להם!

ישראל  רבי  שהרה"ק  מובא,  נורא  מעשה 

רבי  הרה"ק  של  מבתו  פעם  ביקש  זי"ע  מרוזין 

ברוך ממעזיבוז זי"ע, שתספר לו דבר מה מאביה 

שפעם  אני,  זוכרת  הרבנית:  השיבה  הקדוש. 

אמר אבי הקדוש: "ריבונו של עולם, אוי לו לדור 

שאתה מנהיגו!"...

במחשבות  מרוזין  הרה"ק  ששקע  לאחר 

הרה"ק  דברי  את  הסביר  עמוקים,  ובשרעפים 

ממעזיבוז: כשהיו צדיקים בדור, לא היה הבורא 

היו ממתיקים  הצדיקים  כי  יכול להנהיג כרצונו, 

הגזירות. אבל כשאין  ומבטלים את  הדינים  את 

את  לפועל  מוציא  והקב"ה  צדיקים,  כאלה 

גזירותיו כרצונו, אזי אוי לו לדור ההוא... זו היתה 

שאתה  לדור  לו  אוי   - ממעזיבוז  הרה"ק  כוונת 

את  שיבטל  צדיק  בו  ואין  לבד,  מנהיגו  כביכול 

גזירותיך!

'עבודת  בספר 

הגרשוני' להרה"ק 

גרשון  רבי 

כתב:  מקולומייא, 

הבורא  רצון  זהו 

יתברך שמו, שבני 

ינהיגו  ישראל 

בכוח  העולם  את 

מעשיהם הטובים. 

יעקב  וכשנתברך 

יקרא  "לא  אבינו: 

שמך עוד יעקב כי 

יהיה  ישראל  אם 

שמך", מלשון "כי 

אלקים  עם  שרית 

אנשים  ועם 

היינו,  ותוכל", 

הקב"ה  לו  שנתן 

בידו  הממשלה 

להיות  בניו  וביד 

בקרב  מושלים 

תבל, ועל ידי זה יש לו להקב"ה נחת רוח ותענוג.

שם  הכתוב  את  פירש  ממעזריטש  והמגיד 

בהמשך: "ויקרא לו אל אלקי ישראל", ֵאל הוא 

לשון חוזק ויכולת )"יש לאל ידי"(, וקרא הקב"ה 

למשול  לו  שנתן  היכולת  שם  על  ֵאל,  ליעקב 

בעולמות העליונים, כפי שאמרו חז"ל )מועד קטן 

טז( "שאני גוזר גזירה ואתה מבטלה".

ושפטו את העם משפט צדק )דברים טז, יח(.

כזה  שופט  שימנה  ישראל,  בני  על  דיין  לממנה  אזהרה 

שישפוט העם לכף זכות, כמו שנאמר "בצדק תשפוט עמיתך".

הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע ]"קדושת לוי"[

ולא תקים לך מצבה )טז, כב(.

יום  שבכל  אלא  ברוחניות,  אחד  במקום  יעמוד  שלא  רומז 

יהא מוסיף והולך בתורה ובקדושה.

הרה"ק רבי יעקב יצחק היהודי הקדוש מפשיסחא זי"ע

 ]"נטעי אשל"[

והיתה עימו וקרא בו כל ימי חייו )יז, יט(.

פתח בלשון נקבה – 'והיתה', ואח"כ בלשון זכר – וקרא 'בו'. 

התורה  את  שיכניס  עד  בתורה  לעסוק  מחויב  שיהודי  אלא 

בבחינת  מעצמותו,  עצם  עימו,  שתהא  עד  בעצמו,  הקדושה 

"וקרא בו" שיכולים לקרוא ממנו בעצמו את התורה הקדושה. 

הרה"ק רבי מרדכי מקרעמעניץ זי"ע ]"מאמר מרדכי"[

והיתה עימו וקרא בו כל ימי חייו )יז, יט(.

השאלות  כל  על  דרך-חייו.  כל  את  בתורה  לקרוא  עליו 

העומדות לפניו על הפרק, יחפש פתרון בתורה. דעת התורה 

חז"ל,  שאמרו  כפי  המלוכה,  בעיות  בכל  להכריע  חייבת 

שכשהיה דוד המלך עומד להכריז מלחמה, היה נמלך תחילה 

עם הסנהדרין.

"חתם סופר"

תמים תהיה עם ד' אלוקיך )יח, יג(.

הרוחות,  את  לכוון  יכול  שאינו  "מי  ברכות:  במסכת  שנינו 

יכוון את ליבו כנגד אביו שבשמים" ובזה מרומזת המצוה של 

'תמים תהיה' וגו' - אם אינך יכול לצאת ידי דרישת כל האנשים, 

שהם בעלי רוחות ודעות שונות, מוטב שתכוון לרצון הבורא 

ולצאת ידי חובה כלפי שמים.

הגה"צ רבי יוסף יוזל מנובהרדוק זצ"ל ]"ממעיינות הנצח"[

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
תמים תהיה עם ד' אלוקיך, כי הגויים האלה אשר אתה 
יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא 

כן נתן לך ד' אלוקיך )דברים יח, יג-יד(.
שיוכל  מי  להם  אין  שהגויים  בזה,  הכוונה  לומר  יש 
לבטל את הגזירה שנגזר עליהם, ואדרבה, על ידי שהם 
את  להם  והם משיבים  וקוסמים,  מעוננים  אל  דורשים 
העתידות, מביאים עוד את הדבר לידי התגלות הדינים. 
שהקב"ה  הדור,  צדיקי  לנו  יש  ישראל  בני  אנו  אבל 
מתאווה לתפילתם, ואפילו אם נגזר ח"ו גזירה על רבים 
או על יחיד, יכול הצדיק לבטלה על ידי תפילתו ודיבוריו, 
כמאמרם ז"ל )מ"ק טז:( "מי מושל בי? צדיק", כי חכמתו 

יתברך שמו גזרה שהצדיק יכול לבטל גזירות.
וזהו: 'תמים תהיה עם ה' אלוקיך', לך בתמימות ואל 
תחקור אחר העתידות, שהרי בני ישראל אינם צריכים 
לכך, כי יש להם צדיקי הדור שיכולים לבטל את הדבר, 
ידי זה  יהיה', שהם אינם רוצים כך, ועל  'לא כן  ויאמרו 

יתבטל הגזירה.
"תולדות אדם" 
להרה"ק רבי יהושע מאוסטרובא זי"ע

כוח הצדיק לבטל גזירות

בס"ד. גליון צ"ז • פרשת שופטים תשע"ז • אבות פרק א' • דף היומי: סנהדרין מ"א •

7:14  ............ הנרות:  הדלקת 

7:35 ......................... שקיעה: 

6:10  ................... החמה:  נץ 

8:55  .............. מג"א:  סזק"ש 

9:31  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:38

1:26  .............. גדולה:  מנחה 

7:34  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 8:24

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 8:46

זמנים לשב"ק פרשת שופטים

ליקוטים יקרים



ימי  הללו  הימים  כשבאו  זצ"ל:  רבנו  סיפר 

אלול, היה נהוג לפנים בישראל בכל דור ודור, וגם 

בדורנו זה ממה שעיני ראו, אף האנשים הכפריים 

יום  כל  השכימו  אלול  מר"ח   - ביותר  הפשוטים 

לשפוך שיח כמה שעות, ולא המתינו לימי אמירת 

האמיתיים,  ישראל  בני  של  דרכם  וזהו  הסליחות. 

הרוצים לשוב באמת ובתמים - הם מחשבים עם 

קונם מה שחטאו כל ימיהם עוד בטרם יגיעו ימי 

לבבם  ושיח  התבוננות  מתוך  הסליחות,  אמירת 

בינם לבין קונם, בבכיות עצומות, ואז ודאי יענה ד' 

ויאמר: "סלחתי" )'אמרי קודש' דברים עמ' רט(.

בשם  מובא  אלול:  בחודש  זצ"ל  רבנו  שח 

צדיקים, כי בחודש זה אפילו דגי הים זעים ורועדים 

הממשמש  הדין  יראת  מפני  במים,  ומתחלחלים 

המשנה  דברי  ע"פ  הוא,  בזה  הענין  ועומק  ובא. 

)כלים פי"ז מי"ג(: "כל שבמים טהור".

בדור  פגמו  לא  הדגים  הרי  להתבונן:  ועלינו 

המה  מקום  ומכל  דרכם,  השחיתו  ולא  המבול 

זוחלים ורועדים מחמת פחד בואו כביכול לשפוט 

את כלליות העולם בראש השנה. ומכל שכן אנחנו, 

שחטאנו והעווינו ופשענו - מה נענה אבתריה?

בימי אלול צריך כל אחד לייחד לעצמו ללמוד 

ב"של"ה" הקדוש, וב"ראשית חכמה", ובשאר ספרי 

בספה"ק,  כמובא  מהם,  ילמוד  יום  ובכל  מוסר, 

ולהבין מה  ובכוונה,  ודיבור לאט  וללמוד כל אות 

שאומרים )'אמרי קודש' דברים עמ' רכט, קיב(.

בכל  אחד  כל  השנה:  ראש  לפני  שוחח  רבנו 

יעשה  שמתפלל,  אופן  ובאיזה  שמתפלל,  מקום 

ואף  מכולם,  גדול  זמן  הוא  השנה  שראש  חשבון 

כי הקב"ה מלוא כל הארץ כבודו ובכל העולמות, 

עם כל זה בראש השנה מופיע בחינת המלכות בזה 

זועק: הנה  זועקים: המלך! כי האדם  ולכן  העולם, 

המלך נמצא כאן! ומי יוכל להשיג את המלך.

בטרם  זיע"א  מבעלזא  אהרן  רבי  והרה"ק 

שחור  כולו  נעשה  המלך',  אמר'  תפילה  שהבעל 

כפחם, והתחיל לרעוד מחמת גודל פחד. הוא היה 

תמיד:  אומר  שהיה  כמו  האמיתי,  הבעל-תשובה 

'אהרן, וואס וועט זיין מיט דיר?' והיה אומר שבעל 

תשובה הוא מי שיודע בעצמו שהוא הגרוע ביותר 

מקום  בכל  אחד  כל  צריך  לכן  תבל.  יושבי  מכל 

שמתפלל לדעת שמלך מלכי המלכים עומד לפניו, 

והוא עומד לפני משפט, ובבוא ימים קדושים אלה 

יוסיף בתשובה ומעשים טובים.

לזכר עולם יהיה צדיק

ברכת השנים
נוהגים, כשכותב אדם לחברו אגרת שלומים 
או  בתחילתו  לו  רומז  יוה"כ,  עד  אלול  מר"ח 
בסופו, שהוא מעתיר עליו שיזכה בימי הדין 
חיים  בספר  ונחתם  נכתב  להיות  הבעל"ט 
הובא  ט,  סעיף  תקפ"א  סי'  אפרים"  )"מטה  טובים 

בקיצור שו"ע סי' קכח סעיף ב'(.

בספרו  זצ"ל  ממונקאטש  הרה"ק  וכתב 
"דברי תורה": שמעתי בשם הרה"ק ר' שלמה 
שכתוב:  מה  על  רבותיו,  בשם  מדאלינא 
מה  היינו  לחש",  עונה  שהוא  מאמינים  "וכל 
את  אחד  ישראל  בני  ומברכים  שמלחשים 
חברו, על כך עונה השי"ת ומושיע כפי דברי 

ברכתם.
מסופר שפעם במוצאי שבת א' דסליחות, 
ניגש יהודי אל הגרי"ז מבריסק זצ"ל, וביקש 
ברכה. אמר לו הרב: "כתיבה וחתימה טובה"! 
שהוא  הגרי"ז  כשהבחין  לעמוד.  הלה  נשאר 
עדיין מחכה להמשך הברכה, אמר לו: זה כבר 

כולל את כל הברכות שצריך!
זצ"ל  לעווינשטיין  יחזקאל  רבי  הגאון 
לתלמידיו  אמר  פוניבז',  דישיבת  המשגיח 
בישיבה: מצינו בחז"ל )ברכות סד.( שיש לאדם 
"בשלום";  ולא  לשלום"  "לך  חברו  את  לברך 
של  כוחה  גדולה  כמה  עד  אנו  למדים  מכאן 
בימי  לרעהו  שכשמברך  לדעת,  ויש  ברכה! 
וחתימה  לכתיבה  שיזכה  לבבו  מקירות  הדין 
"ואהבת  מצות  בזה  מקיים  הוא  הרי  טובה, 
לקיים  הזדמנות  איפוא  לנו  יש  כמוך".  לרעך 
בני  בקרב  פעמים,  מאות  זו  מצות-עשה 

הישיבה!

הרה"ק רבי אברהם חיים משומרי-אמונים זי"ע
בעל "חוקי חיים" • ו' באלול תשע"ב, חמש שנים להסתלקותו

קמים בהשכמה

אמירת 'המלך' בראש השנה

אפילו הדגים רועדים

הסתיימה  זה  ביום  ת"נ:  אלפים  ב'  באלול  ז' 

ישראל,  ארץ  על  הדיבה  מוציאי  המרגלים  מיתת 

שמחלתם נמשכה מט' באב ועד ז' באלול. ב"בית 

יוסף" אורח חיים סי' תק"פ כתב, שביום זה נקבעה 

תענית צדיקים, על שלא זכו המרגלים שתשובתם 

תתקבל. ראוי הוא יום זה להתחזק בו בהתרחקות 

מעוון לשון הרע, ובמיוחד על ארץ ישראל.

דן  הסתלקות  יום  ש"כ:  אלפים  ב'  באלול  ט' 

צרעה  בין  כבוד  ומנוחתו  ע"ה,  אבינו  יעקב  בן 

לאשתאול בכביש בית-שמש, או בתל-דן שבעמק 

יזרעאל.

זה עלה אדוננו  ביום  כ"ז:  ה' אלפים  ט' באלול 

הרמב"ן ]רבנו משה בן נחמן[ זי"ע לירושלים עיר 

הקודש להתיישב בה. באיגרתו למשפחתו בספרד 

והקריעות  שאמר,  הקינות  על  באריכות  סיפר 

המקדש.  בית  וחורבן  ירושלים  ראיית  על  שקרע 

הרמב"ן קבע יום זה להתבוננות וחשבון הנפש.

קורא הדורות

האדמו"ר רבי אברהם חיים ראטה זצ"ל נולד בשנת תרפ"ד, הוא היה בנו יחידו של הרה"ק רבי אהרן 

ראטה זצוק"ל בעל "שומר אמונים", שהיה מגדולי צדיקי דורו.

מנעוריו הסתופף בצל אביו, ובחברייא קדישא שהתרכזה סביב אביו. בשנת ת"ש עלה אביו הרה"ק 

רבי אהרן לארה"ק, ורבנו המשיך לקנות תורה קדושה ושלימות בצל אביו הק' בעיה"ק ירושלים.

בהגיעו לפרקו נלקח לחתן ע"י הרה"ק רבי מרדכי מזוועהיל בן הרה"ק רבי גדלי' משה בן הרה"ק רבי 

שלמה מזוועהיל זי"ע, וזאת בעצת זקנו הרה"ק רבי שלמה זי"ע, שהרעיף עליו אהבה וחיבה רבה.

לאחר הסתלקות אביו הרה"ק רבי אהרן זי"ע בשנת תש"ז, החל רבנו לנהל את עדתו, כשהוא ממשיך 

לתפארה בעבודת הקודש של אביו הגדול, ומוסר נפשו להפיץ את ספרי אביו הק'. רבנו הרחיב את גבולי 

הקדושה בפתיחת הישיבה המוסדות ובתי המדרשות "שומרי אמונים" בארה"ק, בהם קנו תורה חסידות 

ושלימות קהל החסידים וצעירי צאן הקדשים מבקשי ד'.

בשנתו האחרונה דיבר רבנו מהתקרבות הגאולה, ואמר גימטריא על הפסוק )זכריה יד, ז( "והיה לעת 

ערב יהיה אור", 'לעת ערב' עולה בגימטריא תשע"ב, שבשנה זו כבר נראה את האור, ויתקיים בנו  "כי ה' 

יהיה לך לאור עולם" )ישעיה ס, כ(... והוסיף: הרי רואים שכל העולם רותח, והכל סימנים לגאולה שלימה. 

ואמר רבנו בדברי הדרכה לתלמידיו: האם אתם חושבים שבביאת המשיח יוכל כל אחד לקבל פניו? 

ודאי שאותם העוסקים בתורה בקדושה יהיה להם 'פרוטקציה' מיוחדת לגשת לפניו! אבל הנביא אומר 

במלאכי )ג, א( 'ופתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מחכים לו מלאך הברית, ומי מכלכל יום בואו, 

ומי העומד בהראותו, כי הוא כאש מצרף' וגו'...

ואמנם בשנה ההיא נתדבק רבנו באור שכולו טוב, בעלותו בסערה השמימה. זכותו יגן עלינו ועל כל 

ישראל.

מתולדותיו

למען דעת


