
יהודי  שכאשר  ביארו,  הקדושים  בספרים 

מצפה לישועה מאת הבורא, יש לו עצה טובה 

החסדים  על  להשי"ת  וישורר  וישבח  יודה   -

שעשה ויעשה עימו בכל עת, וגדול כוחה של 

ההודאה, שמצמיחה ישועה.

)בפר'  הקדוש  השל"ה 

על  הקשה  בשלח(, 

במדרש  ז"ל  מאמרם 

ו(  כג,  )שמות-רבה 

ישראל  "עתידין 

לעתיד  שירה  לשיר 

כפל  מהו  לבוא", 

'עתידין'   - הלשון 

לבוא'?  ו'לעתיד 

הכתוב  ע"פ  ותירץ, 

"תשורי  ח(  ד,  )שה"ש 

מראש אמנה", שע"י 

והבטחון  האמונה 

יושיע  שבוודאי  בד' 

אנו  אומרים  לנו, 

מראש,  והודאה  שירה 

בד'  אנו  בטוחים  כי  הישועה,  באה  טרם  גם 

'עתידין ישראל לשיר  וזהו  יושיענו.  שבוודאי 

הישועה  על  היינו   - לבוא'  לעתיד  שירה 

העתידה לבוא אומרים הם שירה מראש.

הוא  זה  דבר  זצ"ל:  חיים"  ה"אמרי  וכתב 

שיר  אומרים  שאנו  ע"י  כי  סגולה,  בתורת 

ושבח לפני ד' מראש, גורמים אנו בכך שתבוא 

לו  יתן  שאביו  הרוצה  לילד  משל  הישועה. 

ואז  ומברך,  קופץ   - עושה?  הוא  מה  תפוח, 

שלא  כדי  מבוקשו,  את  למלא  אביו  מוכרח 

- אם  אנו  גם  כך  לבטלה.  ברכה  ברכתו  תהא 

יניח  לא  בוודאי  מראש,  ושבח  שיר  נאמר 

אבינו הרחמן שיהיו השבח וההודאה לבטלה, 

ויעזרנו מהרה למען שמו.

היא  הישועה,  בוא  טרם  מראש,  השירה 

תבוא.  שהישועה  חזקה  אמונה  של  תוצאה 

הק'  בספרו  מביא  מבארדיטשוב  הרה"ק 

על  רש"י  דברי  את  בשלח(,  )פר'  לוי"  "קדושת 

הפסוק "ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את 

התוף בידה ותצאן" - מובטחות היו צדקניות 

שהקב"ה  שבדור 

ניסים,  להם  יעשה 

תופים  הוציאו  ולכן 

ועל  ממצרים. 

רש"י  שכתב  פי 

בתהלים )יט( "מהולל 

אויבי  ומן  ה'  אקרא 

איוושע" - דוד המלך 

בטחונו  מרוב  ע"ה 

צרה  בכל  בהקב"ה, 

שירה  אומר  היה 

לפי  הישועה,  קודם 

בהש"י  בטוח  שהיה 

שוודאי יושיעו.

ה"קדושת  ומבאר 

מרוב  סוף,  בים  ישראל  כשעמדו  שגם  לוי" 

בטחונם בהקב"ה שוודאי יבקע להם את הים, 

כמאמר חכמינו ז"ל שמרוב בטחון ירד נחשון 

לתוך הים קודם שנבקע, עלה בלבם מיד לומר 

שירה לפני הישועה, כי מי שדבוק בה' ובטוח 

בו שבוודאי יושיע לו, אומר שירה על הישועה 

קודם הישועה. ועל פי זה יובן מה שנאמר "אז 

לומר  בליבם  שעלה  על  עתיד,  לשון  ישיר", 

שירה קודם הישועה. 

זהו שמבאר ה"ייטב פנים", שמשום שידע 

מידי  שיצילנו  הגדול  הנס  שע"י  הקב"ה 

היוונים, נודה להלל לשמו הגדול לדורי דורות 

אותנו  הושיע  לכן  הישועות,  ועל  הניסים  על 

מצרינו בימים ההם בזמן הזה.

ויהי מקץ שנתיים ימים )בראשית מא, א(.
אם מקיץ האדם ומתעורר משנתו הרוחנית, יכול הוא 

לתקן 'שנתיים' - את שנותיו, במספר ימים!
הרה"ק רבי ברוך ממעז'יבוז זי"ע ]"בוצינא דנהורא"[

השובע  לימי  הוא  סימן  וברש"י:  ב(.  )מא,  מראה  יפות 
שהבריות נראות יפות זו לזו.

רק כאשר שורר שלום בין הבריות והם מאירים פנים 
הכלי  הוא  השלום  שהרי  בעולם,  שובע  יש   - לזה  זה 

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

אחרי הודיע אלקים אותך את כל זאת אין נבון וחכם 
כמוך )מא, לט(.

ומהיכן ידע פרעה על חכמתו של יוסף? אלא מסתבר 
שגם פרעה הבין, כי אדם שיש לו יראת שמים אמיתית, 

הרי הוא ממילא גם חכם ונבון בכל!
הגאון רבי שמחה זיסל מקלם זצ"ל ]"ממעיינות הנצח"[

 
ויתאפק )יוסף( ויאמר שימו לחם )מג, לא(.

בשעת  עלבונו  על  מלהשיב  מתאפק  אדם  כאשר 
מריבה, זוכה על ידי כך ל'שימו לחם' - לפרנסה בהרחבה 

גדולה.
הרה"ק רבי אברהם מסלָאנים זי"ע ]"בית אברהם"[

הדלקה עושה מצוה )שבת כב:(.
עיקר גדול בעשיית המצוה, היא ה"הדלקה" - שהמצוה 
התלהבות  היהודי  בלב  ותבעיר  עשייתה  בעת  תדליק 

וחשק לעבודת ה'.
הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע ]"קדושת לוי"[

מאי חנוכה דתנו רבנן בכ"ה בכסלו יומי דחנוכה )שבת כא:(
מאי חנוכה - מהו סודם של ימי החנוכה? דתנו רבנן! 
אנו  עלינו,  הקמים  מול  אל  איתנים  לעמוד  הכוח  את 
לימוד התורה ושמירת המצוות,  מקבלים מ"תנו רבנן", 

רק כך נוכל להם!
הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין זצ"ל
 ]"מרגניתא דרבי מאיר"[

ליקוטים יקריםממעיינות החסידות

ונכתב בספר
"שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה". 
ראויים  היו  לא  היוונים,  בזמן  ישראל  עם 
מצד עצמם לניסים שנעשו להם. אבל בשביל 
שראה הקב"ה שיקבעו לדורות ח' ימי חנוכה 
להודות ולהלל, היא שעמדה להם אז להיוושע 

ע"י נסים ונפלאות.
וזה הכוונה "שעשה ניסים לאבותינו בימים 
מודים  שאנו  הזה  הזמן  ע"י  הזה",  בזמן  ההם 
ניסים  הקב"ה  עשה  יתברך,  לשמו  ומהללים 

לעם ישראל בימים ההם.
יהודה  יקותיאל  רבי  להרה"ק  פנים"  "ייטב 
מסיגוט זי"ע, חנוכה אות ו'

ההודאה מביאה ישועות וניסים 
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4:09  ............ הנרות:  הדלקת 

4:29 ......................... שקיעה: 

7:19  ................... החמה:  נץ 

9:01  .............. מג"א:  סזק"ש 

9:37  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:22

12:24  .............. גדולה:  מנחה 

4:29  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 5:19

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 5:41

זמנים לשב"ק פרשת מקץ



אמר רבנו - מכל ההמצאות החדישות למדתי: 

את  לאחר  עלול  אחד  רגע  שהמאחר   - מהרכבת 

מהטלפון  כסף,  שווה  מילה  שכל   - מטלגרף  הכל, 

- ששומעים שם את אשר מדברים כאן! ]"חסידים 

מספרים"[.

אהבתו העמוקה של רבנו לכל יהודי היתה עד 

כלות הנפש, פשוטו כמשמעו.

דרכו בקודש היתה, שביום שהיתה לו סנדקאות, 

כשנתכבד  אחד  יום  הברית.  אחרי  עד  צם  היה 

הברית  לאחר  במקום  להישאר  סירב  בסנדקאות, 

ולטעום מסעודת המצוה. כשנשאל מדוע ממשיך 

ואיך  ניתוח,  כעת  עובר  פלוני  יהודי  ענה:  בצומו, 

אוכל לטעום ולהכניס אוכל לפי?...

כשחלה את מחלתו האחרונה, הוכנס רבנו לחדר 

הניתוחים לניתוח קריטי ביותר. רבנו ידע את מצבו 

כוסו  שהם  וראה  לשמים  עיניו  נשא  הוא  הקשה. 

בעננים, לאחר תקופה שהיתה עצירת גשמים. פנה 

רבנו לנוכחים: "יהודים צריכים גשם, ה' יעזור!" היו 

אלו הדיבורים האחרונים שנשמעו מפיו, שכן לאחר 

הניתוח כבר לא שבה אליו הכרתו.

מה  כי  מרוזין,  הרה"ק  זקנו  בשם  אמר  רבנו 

השנה  בראש  מהשי"ת  לפעול  יכולים  שהצדיקים 

השי"ת  אצל  לפעול  פשוט  יהודי  יכול  כיפור,  ויום 

בזאת חנוכה )"אביר יעקב" לזאת חנוכה(.

לילדיו  כי הרה"ק מרוז'ין אמר  רבנו,  סיפר  עוד 

]סביבון[ בזאת  כשהיו קטנים, שישחקו בדריידעל 

קען  החנוכה,  בימי  געווינט  מען  "וואס  כי  חנוכה, 

מען נאך פארלירען, אבער וואס מען געווינט זאת 

]מה  ביי איהם!  - דאס בלייבט שוין איבער  חנוכה 

שיפסידו,  חשש  יש  עדיין  החנוכה  בימי  שהרוויחו 

אולם מה שמרוויחים בזאת חנוכה - זה נשאר בידו[.

לזכר עולם יהיה צדיק

השפעות ימי חנוכה
ימי  וסגולת  השפעת  היא  ורבה  גדולה 

החנוכה. הרה"ק רבי צבי אלימלך מבלאזוב 

בנים  זי"ע אמר, שחנוכה מסוגל להשפיע 

ופקידת עקרות, ורמז לדבר, כי יש תרי"ג 

שהוסיפו  מצוות  ושבע  דאורייתא  מצוות 

חכמים, ומצוות חנוכה היא המצוה דרבנן 

האחרונה, אם כן בחנוכה כשמסיימים את 

המצוות, מיד מתחילים במצווה הראשונה 

חג  בוודאי  לכך  ורבו,  פרו  מצוות  שזו   -

של  המצוה  את  להמשיך  מסוגל  החנוכה 

מה  ]כעין  אחריה  מיד  שתבוא  ורבו  פרו 

שמצינו  מה  על  צדיקים,  כמה  שאמרו 

שעל ידי מצות כתיבת ספר תורה, שהיא 

המצוה האחרונה שבתורה, אפשר לזכות 

להיוושע בבנים[.

כתב  זי"ע  מדז'יקוב  מאיר  רבי  הרה"ק 

מסוגל  שחנוכה  נועם",  "אמרי  בספרו 

להשפעת רפואה, ורמז לדבר: "מלך רופא 

נאמן" בגימטריא "להדליק נר חנוכה".

כתב  הבושם"  "ערוגת  בעל  הגה"צ 

טובה,  פרנסה  להשפיע  מסוגל  שחנוכה 

י  "כִּ ויגש  בפרשת  בכתוב  לדבר  ורמז 

שלחני  ִלְפֵניֶכם",  ֱאלִֹקים  ָלַחִני  שְׁ ְלִמְחָיה 

נוטריקון להדליק נר חנוכה שמונה ימים.

הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורא זי"ע
בעל "אביר יעקב" • ה' בטבת תשכ"א, 56 שנה להסתלקותו

ההמצאות החדשות

אהבת ישראל

זאת חנוכה

זה נהרג הבל ע"י אחיו  ביום  ג' בטבת: 
אייבשיץ  יהונתן  רבי  הגאון  כתב  כך  קין, 
שז'  ומוסיף,  דבש".  "יערות  בספרו  זי"ע 
לכפר  ונד  נע  בנידוי,  קין  היה  ימים אח"כ 
היה  וכן  בטבת.  עשרה  עד  חטאו,  על 
בי'  שמתענים  לדורות  הרבים  בעוונותינו 
בטבת, כי נגזר לתקן חטאו. והיות ועיקר 
התשובה של קין היתה בשבת, לכן אף אם 

היה חל י' בטבת בשבת יש להתענות.

ה' בטבת ג' אלפים ש"מ: בספר יחזקאל 
הפליט  בא  זה  שביום  כתוב  כא-ב(  )לג, 

ובישר לו כי הוכתה העיר ירושלים. ולדעת 
יום  עשו  יח:(  )ר"ה  יוחאי  בר  שמעון  רבי 
שמועה כיום שריפה, כי לדעתו הסדר היה 
כך  אחר  העיר,  הובקעה  תמוז  שבחודש 
בתשעה באב נשרף בית המקדש הראשון, 
אחיקם,  בן  גדליה  נהרג  שאחריו  בתשרי 
את  הפליט  הביא  שאחריו  בטבת  ובה' 
השמועה ליחזקאל הנביא, אשר גלה כבר 
לדעת  לכן  יכניה.  גלות  עם  החורבן  לפני 

רשב"י בה' בטבת הוא "צום העשירי". 

קורא הדורות

רבנו נולד בשנת תרמ"ד לאביו הרה"ק רבי ישראל מסאדיגורא ה"אור ישראל", שהיה בן הרה"ק רבי אברהם 
יעקב ]הראשון[ מסאדיגורא, בן הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין.

סיפר  רבנו  ולעבודה.  לתורה  שיחנכוהו  מיוחדים  מלמדים  בידי  הפקידו  אביו  במעלותיו.  ניכר  מילדותו 
שבשנות נעוריו היה לומד משעה מוקדמת בבוקר ועד חצות הלילה, והוסיף: "עדיין זכורים לנו אותם לילות 

החורף בסאדיגורא, כאשר למדנו בהתמדה ובנעימות"...
- אל  - עם שאר אחיו  נכנס  ומפעם לפעם היה רבנו  בניו,  גם האב פיקח על התקדמותם הרוחנית של 
נכנסה פעם אמם הרבנית לאביהם והתאוננה על כך שהילדים לומדים  אביהם, להבחן על לימודם. כאשר 
יותר מדי, עד שהיא חוששת לבריאותם, השיב לה רבי ישראל: יש טבע בילדינו, שאם יישבו וילמדו ויתנהגו 
לפי הגמרא והשולחן-ערוך, אזי יתרוממו ויתעלו יותר מאחרים!... וסיפר רבנו: אבינו הק' זירז אותנו בעודנו 
ללימוד  זמן  להקדיש  אח"כ  ורק  ופוסקים,  בש"ס  עצמנו  את  ולמלא  בתורה  להתייגע  יש  שקודם  צעירים, 

חסידות. רבנו אף סיפר כמה יראת-שמים מופלגת החדיר בהם אביהם.
בהגיעו לפרקו נשא את הרבנית בלומא רייזל ע"ה, בת הרה"ק רבי יצחק מאיר מקָאּפיטשניץ, מצאצאי 

אפטא - רוז'ין.
בשנת תרס"ז נסתלק אביו הק' בעל "אור ישראל". חלק גדול מחסידי סדיגורא שמו עיניהם על רבנו, ועל-
אף היותו בשנתו הכ"ג הכתירוהו לרבם. רבנו התפרסם כמנהיג משכמו ומעלה, המחונן באהבת ישראל גדולה; 
מקרב ומעודד, ומחדיר אמונה ותקווה בלב כל המשחרים לפתחו. למרות גילו הצעיר עמד בתפקיד הרם ויחד 
עם אחיו הצעיר הרה"ק רבי שלמה הקים בסאדיגורא ישיבה, אליה נהרו בחורים מרחבי גאליציה. רבנו העמיד 

בראש הישיבה ת"ח וחסידים מובהקים ופיקח אישית על מצב הישיבה ותלמידיה.
רוז'ין. כשכבשו  בית  וינה, לשם הגיעו רבים מצדיקי  גלה רבנו לעיר הבירה  במלחמת העולם הראשונה 
הנאצים ימ"ש את אוסטריה בשנת תרצ"ח, נמלט משם ועלה לארה"ק. כאן קבע את מושבו בעיר תל-אביב, 
ועד מהרה הפך בית-מדרשו לאבן שואבת, כשעבודתו הק' מושכת אליה רבים והמוני יהודים נושעו מברכותיו 

ותפילותיו.
רבנו נמנה בין ראשי מועצת גדולי התורה, כשהוא מביע את דעתו הישרה והנבונה בענוות חן. גינוני מלכות 

רוז'ין ניכרו בכל הליכותיו בקודש, ואישיותו הרמה פיארה את כל כינוסי היהדות החרדית באר"י.
בשנת תשכ"א חלה, ובאחד מלילות חנוכה לאחר שהדליק את הנרות, כבה אחד מהם. רבנו שאל איזה נר 

הוא שכבה, וכאשר השיבוהו שזהו הנר החמישי, העיר באנחה: אני הייתי הבן החמישי אצל אבי!...
והרבי  ישראל"  ה"בית  מגור  הרבי  כשנפגשו  מרומים.  לגנזי  רבנו  נסתלק  תשכ"א  בטבת  ה'  שב"ק  בליל 
מוויזניץ ה"אמרי חיים" זצ"ל לאחר הסתלקות רבנו, שוחחו ביניהם על קדושתו המופלגת. הרה"ק רבי משה 
מרדכי מלעלוב בכה בהלוויה בכיות נוראות, הוא הכניס רגליו לתוך קבר רבנו וזעק: "אוי! קורטוב אמת עוד 

נותר בעולם, ועתה עקרו גם אותו!"
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