
תעניות  סדרי  נקבעו  הקדמונים  בספרי 
וכפרת עוונות, אך  וסיגופים כתיקוני תשובה 
גדולי הדורות, ובפרט ההולכים לאור דרכו של 
מרן הבעש"ט זי"ע, כבר קבעו הלכה למעשה 
שהדברים לא נאמרו כלפי הדורות האחרונים, 
ושמש"  ה"מאור  ובמזגם.  בטבעם  החלושים 
צוה  האלו  "בדורות  כתב:  שובה(  )לשבת 
אלימלך  מו"ה  הק'  האלקי  הרב  אדמו"ר  לנו 

זצוק"ל,  מליז'ענסק 
ממה  יותר  יתענו  לבל 
שציוו חז"ל, כי כשל כח 
התעניות  לסבול  הסבל 

והסיגופים".
ה'ישועות  הרה"ק 
משה' מוויזניץ זי"ע היה 
האדם,  חטא  אם  שח: 
פשעו  ומה  חטאו  מה 
שצריכים  שלו  המעיים 
אם  בצומות?  לענותם 
בשמירת  ח"ו  פגם 
שמירת  או  עיניים 
צריך  למה  הדיבור, 

לענות את האיצטומכא? הלא את העיניים או 
הפה צריך לענות! ניקח לדוגמא את זה שאינו 
זה הוא לקוי  ולעומת  לקוי בתאוות האכילה, 
אם  לנפשו  יהיה  תועלת  מה  תאוות,  בשאר 
יתענה  אם  אף  הרי  בתענית,  עצמו  את  יענה 
יישאר שקוע בתאוותיו  עדיין  כמה תעניתים 
האחרות. אלא יש לומר שאין הכוונה ב'צום' 
לתענית גרידא, 'צום' הכוונה צמצום התאוות, 
כל אחד ואחד באיזה תאוה שהוא שקוע ולקוי 
שלקוי  מי  לצמצם.  עליו  התאוה  אותה  בה, 
המוחות  נחלשו  בדורנו  הרי  אכילה,  בתאוות 
ואין תקנתו בתעניות וצומות המחלישים את 
אכילתו,  תאוות  יצמצם  אלא  והגוף,  המוח 
יאכל  ולא  בחיפזון,  לאכול  ירוץ  לבל  דהיינו 
לחיכו  הערבים  והמאכלים  המעדנים  כל  את 
בתאוות  לקוי  שאינו  ומי  תאוותו.  למלא  כדי 
שהוא  התאוות  משאר  לצום  עליו  האכילה, 

לקוי בהן, כמו שמירת עיניים ושמירת הדיבור.
ועיקר התיקון בדורותינו הוא לימוד התורה, 
כפי שכתב הרה"ק מאפטא בספרו הק' "אוהב 
כעת  "נתמעטו  השובבי"ם:  לימי  ישראל" 
יכולים  ואינם  הרבים  בעוונותינו  הדורות  כוח 
מי  אבל  כראוי,  ותעניות  סיגופים  לעשות 
בכל  להתאמץ  צריך  בלבבו  ה'  יראת  שנוגע 
יכולתו ולעשות בימים אלה תשובה על חטאיו 
ופגמיו, ועיקר התשובה 
ותפלה  תורה  ע"י  הוא 
ואחד  אחד  כל  וצדקה, 
ובפרט  יכולתו.  לפי 
שבעל- תורה  בלימוד 
פה, ולברר הלכה בליבון 
ומסופר  יפה"...  ובירור 
מאפטא  הרה"ק  על 
שאמר: כשהייתי אברך 
לטורדני,  היצה"ר  רצה 
להתענות.  והתחלתי 
אח"כ התבוננתי וראיתי 
הרעב  התעניות  שע"י 
התגבר, ובזה היה היצר 
הדקות  בהבנת  עצמי  השקעתי  אותי;  תופס 

של סברות הר"ן - וכך התפטרתי ממנו.
אייזיק  יצחק  רבי  'נוצר חסד' להרה"ק  בס' 
מקאמרנא מביא בתוך דברי הדרכה שאמר לו 
בילדותו הרה"ק רבי אברהם דוד מבוטשאטש 
זצ"ל: "הסיגופים הגדולים יותר מכל הסיגופים 

שבעולם - ללמוד תורה יומם ולילה!"
השרון"  "חבצלת  הס'  בהקדמת  ומובא 
מבעלזא,  דוב  יששכר  רבי  הרה"ק  לו  שאמר 
וסיגופים  ופרישות  חסידות  עניני  שמכל 
הוא  והמובחר  העיקר  להתנהג,  רוצה  שאדם 
הקדושה.  התורה  בלימוד  הקב"ה  את  לשמח 
וחסידות  סיגופים  עניני  שכל  לזה,  והסימן 
שאדם רוצה להתנהג אין היצר הרע מוציא כל 
כך כוחו על זה לבטלו, כמו שמוציא כל כוחו 
בתחבולות  תורה  מתלמוד  האדם  את  לבטל 

שונות.

ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם )שמות כא, א(.
בשעה שמידת הדין - המשפטים - מקטרגת, עליכם לעורר 

זכות האבות שקדמו לכם - לפניהם.
הרה"ק רבי יצחק מנֶעשִכיז זי"ע ]"תולדות יצחק"[

עובדי  לפני  "ולא   - לפניהם  תשים  אשר  המשפטים 
כוכבים" ]רש"י[.

בכוחם של הדיינים, ראשי הדור הצדיקים, לפעול שמידת 
הדין - המשפטים - תהיה רק על ראשי אומות העולם - אשר 

תשים לפניהם.
הרה"ק רבי נפתלי צבי מראפשיץ זי"ע ]"זרע קודש"[

ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם - ולא לפני עובדי 
כוכבים ]רש"י[.

בשם 'משפטים' נקראו אותן מצוות שכליות, שגם ההיגיון 
האנושי הישר מחייב לקיימם. אולם בני ישראל לא יקיימו אותן 
מחמת נטיית השכל, אלא רק מפני שה׳ ציוה אותנו עליהם. 
ועל כך מורה לנו הכתוב, שאסור להביא את ה'משפטים' לפני 
מחייב  לעשותם משום שכך  היינו שלא  העולם,  אומות  דיני 

השכל האנושי של 'בעלי היושר' בעולם...
הרה"ק רבי מנחם מנדל מליובאוויטש זי"ע 
]"ליקוטי שיחות"[

רק שבתו יתן ורפא ירפא )כא, יט(. וברש"י: מכאן שניתנה 
רשות לרופא לרפאות.

לפעמים  יש  אבל  ורשות,  כוח  התורה  לו  נתנה   - לרפא 
שהרופא מתייאש מלרפא, והוא שובר ומייאש את לב קרובי 

החולה - זה לא נתנה לו התורה רשות!
הגאון מווילנא זי"ע ]"ממעיינות הנצח"[

ידו  שלח  לא  אם  האלהים  אל  הבית  בעל  ונקרב 
במלאכת רעהו )כב, ז(.

במלאכת  ידו  שלח  לא  אם   - באמונה  ומתן  משא  ידי  על 
אל  להתקרב   - הבית  בעל   - האדם הפשוט  גם  יכול   - רעהו 

ד' יתברך.
הרה"ק רבי מאיר מפרימשליאן זי"ע ]"אילנא דחיי"[

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר

 - ה(  כג,  )שמות  שונאך  חמור  תראה  כי 
עליך להתבונן היטב ולראות עד כמה הגוף 
החומרי והגשמי שלך - 'חמור', הוא בעצם 
הנשמה  את  שונא  שהוא  מאחר  'שונאך', 
הרוחנית שבקרבך. אך חלילה לך מלשוברו 
'וחדלת מעזוב לו',   - ע"י סיגופים ותעניות 
אלא אדרבה, תראה לזכך אותו, ובכך 'עזוב 

תעזוב עמו'.

ספר 'בעל שם טוב' -
רבנו ישראל בעש"ט הקדוש זי"ע 

התיקון בדורותינו
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זמנים לשב"ק פרשת משפטים

ליקוטים יקרים



בבית שבו קיבל רבנו את הקהל, בקומה למטה, 
בתורה.  ועסקו  שישבו  לאברכים  כולל  התקיים 
בתקופה מסוימת, בכל יום טרם החל רבנו לקבל את 
הקהל, שלח את משמשו שיראה אם אברכי הכולל 
לומדים. פעם הסביר את הדבר: "אם לומדים למטה 
)ר"ה  חז"ל  למעלה,  לחסידים  להשפיע  אני  יכול 
ידו  ירים משה  כאשר  'והיה  הכתוב  על  דרשו  כט.( 
וגבר ישראל - וכי ידיו של משה עושות מלחמה?... 
אלא לומר לך, כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי 
שבשמים  לאביהם  לבם  את  ומשעבדין  מעלה 
זמן  כל  בשני,  - מכאן שאחד קשור  היו מתגברים' 
שלומדים נותנים כוח ברבי, וכל זמן שהרבי משפיע 

יש יותר כוח לעסוק בתורה!"

הגה"ח רבי מרדכי שרצקי זצ"ל היה מזקני חסידי 
היה מספר,  הוא  זי"ע.  אמת'  ה'שפת  מימי  עוד  גור 
שבמשך שנים סבל מכאבים בעיניו, אולם לא היה 
לו  שלח  שרבנו  בקבוק-יין  מלבד  תרופות,  לוקח 
ביום,  כף מלאה פעמיים  זה לקח  מיין   - מדי פעם 
וזו היתה התרופה לעיניו ולכל כאביו. והיה ר' מרדכי 
אומר: 'תרופה זו עדיפה על כל התרופות שבעולם'. 
יהודים שסיפרו לו על כאבים שונים, הושיט להם ר' 
מרדכי בעין-טובה כף מהיין, באומרו: 'דעו לכם כי 
אין זו תרופה פשוטה, כי אם תרופה רוחנית ממקור 

קדוש, מהרבי מגור'.
פעם פנה רבנו אל בחור שנסע מירושלים לבני-
ברק, נתן בידו בקבוק יין ופרוסת עוגה, ואמר לו: זה 
תמסור לר׳ מרדכי ממני, עם דרישת שלום. הבחור 
ומסר את הדורון ששלח הרבי.  ר׳ מרדכי,  נסע אל 
את  מרדכי  ר׳  קיבל  רבה  ובשמחה  בהתלהבות 

'מופת'  לך  ואספר  שב  לבחור:  שח  והוא  המנחה, 
מהרבי. והוא פתח וסיפר בהתרגשות:

האחרונה  היין  כף  את  לקחתי  בבוקר  היום 
הרבי,  של  מהתרופה  היין  בבקבוק  לי  שהיתה 
וחשבתי לעצמי: מה אעשה בלילה? אני הרי לוקח 
נכנס  אתה  והנה   - בלילה  גם  אחת  כף  לרפואה 
עוגה,  יין מהרבי, בתוספת שיריים  כשבידך בקבוק 

נו! מה דעתך? האין זה מופת מהרבי?
כן! השיב הבחור בהשתוממות.

אם כך, ציוה ר׳ מרדכי לבחור - מסור לרבי בשמי 
את הסיפור הזה, ואמור לו שאני אמרתי שזה מופת 
מהרבי. כן! כך תאמר לרבי בשמי. האם מבטיח אתה 
הבחור  לרבי?!  האלה  המופת  דברי  את  שתעביר 
ניסה להתחמק, כי חשב לעצמו - איך אספר לרבי 
דבר כזה, מורא רבו היה עליו, מי אני - חשב לעצמו 

- שאספר לרבי על מופת שהראה?
ר׳ מרדכי כאילו קרא מחשבותיו של אותו בחור, 
ללא  לצאת מחדרי  מניחך  אינני  ואמר:  בידו  תפסו 
הבטחה שתשמע בקולי ותספר לרבי. בלית ברירה 
הבטיחו הבחור לעשות כדבריו ולספר לרבי את דבר 

המופת.
ברחוב  הלך  כשהבחור  בוקר,  לפנות  למחרת 
את  לפתע  שמע  בירושלים,  גור  ביהמ״ד  לעבר 
קולו של רבנו שהיה מתהלך אותה שעה ברחובות 
ירושלים, ופנה אליו בשאלה: נו! האם היית אתמול 
רבנו  אל  בזריזות  התקרב  הבחור  מרדכי?  ר׳  אצל 
ורבנו  מרדכי.  ר׳  אצל  אתמול  הייתי  כן,  והשיב: 
הוא  ומה  מרגיש  הוא  איך  שלומו  מה  נו!  ממשיך: 
סיפור המופת  כאן החל הבחור לספר את  מספר? 
שר' מרדכי ביקש ממנו לספר, והוסיף כי דרש ממנו 
הניח  המופת.  דבר  את  בשמו  לרבי  לספר  בתוקף 
רבנו את ידו על כתף הבחור, ושאלו: דו גלייבסט?! 
]הנך מאמין?[. ורבנו הפטיר: ״ווער ס'גלייבט העלפט 

דאס איהם!״ ]מי שמאמין - זה עוזר לו![ - - -

לזכר עולם יהיה צדיק

סגולת חודש אדר
בשמחה,  מרבין  אדר  משנכנס  חז"ל:  אמרו 

ולכן, מי שיש לו דין עם גוי, יישמט הימנו ככל 

של  מזלם  גדול  שאז  אדר,  חודש  עד  שיוכל 

ישראל )תענית כט. וברש"י(.

מובא  תרפו(  סי׳  )או״ח  אברהם"  וב"אשל 

ישראל, שהרי  המזל של  גדול  החודש  שבכל 

"והחודש אשר נהפך מיגון  )אסתר ט, כב(  כתוב 

)במערכת  חמד"  ה"שדי  והביא  לשמחה". 

לעשות  שלא  הנוהגים  שאף  וכלה(,  חתן 

הלבנה,  חיסור  בימי  חודש,  כל  בסוף  נישואין 

שנאמר  לפי  אדר,  בחודש  בזה  שהקלו  היו 

לשמחה  מיגון  להם  נהפך  אשר  "והחודש  בו 

נישואין  לעשות  נהגו  לכן  טוב",  ליום  ומאבל 

בכל חודש אדר.

ה"שפת אמת" מבאר במאמריו לר"ח אדר, 

הגורמים  הם  זה  בחודש  התלויות  שהמצוות 

שמחה.

הרה"ק רבי שלום מפראהבישט זי"ע, אביו 

מרבים  אמרו  למה  דייק  מרוזין,  הרה"ק  של 

אלא  שמחה'?  'מרבין  אמרו  ולא  'בשמחה' 

הכוונה: 'משנכנס אדר', מרבים וממשיכים את 

בכוח   - 'בשמחה'  ישראל,  כלל  על  החסדים 

מידת השמחה! )"אמת ליעקב" - סדיגורא(.

הרה"ק רבי ישראל מגור זי"ע
בעל "בית ישראל". ב' באדר תשל"ז, 40 שנה להסתלקותו

כוח התורה וכוח הצדיק

אמונת צדיקים

ראש חודש אדר: בזמן שבית המקדש היה 
שעל  ואילך  אדר  חודש  מראש  הכריזו  קיים, 
הציבור להביא מחצית השקל לביהמ"ק עבור 
קרבנות ציבור )תמידים, מוספים ועוד(. וקראו 
בשבת  תשא  כי  פרשת   - שקלים  בפרשת 

שלפני ר"ח אדר )או שר"ח אדר חל בה(.
מצוה  לקיים  באפשרותנו  שאין  הזה,  כיום 
זו בפועל, תקנו חז"ל זכר למקדש לקרוא את 
למחצית  זכר  לעשות  המנהג  מלבד  הפרשה, 

השקל שנוהגים בתענית אסתר.
טעם שנתנו מחצית השקל ולא שלם, כתב 
האלשיך הקדוש שזה בא לרמז לנו את גודל 
בליבו  שיחשוב  והאחדות,  השלום  מעלת 
רק  הוא  התחברות  ובלי  מחברו,  חלק  שהוא 

חצי ולא שלם.

ג' אלפים תי"ג: ביום זה חגגו את  ג' באדר 
גמר בניית בית המקדש השני, ככתוב בעזרא 
ָלָתה ִליַרח  ְיָתה ְדָנה ַעד יוֹם תְּ יִציא בַּ )ו, טו( "ְושֵׁ

את  ישראל  חגגו  ובחדוה  בשמחה  ֲאָדר". 
לד'.  רבים  קרבנות  בו  והקריבו  הבית,  חנוכת 
ג'  פסח  ובערב  ישראל,  כל  נטהרו  מכן  לאחר 
הפסח  קרבן  את  שוב  הקריבו  תי"ג  אלפים 

בבית המקדש.

קורא הדורות

רבנו נולד בשנת תרנ"ה לאביו הרה"ק רבי אברהם מרדכי מגור זי"ע בעל 

"אמרי אמת". מילדותו ניכר בתפיסה מהירה ובהבנה מעמיקה, זריזות וזיכרון מופלא. היה ממעט בשינה, 

היה  אברך  בהיותו  מעשיו.  להסתיר  מאמץ  תוך  ובפרישות,  בקדושה  ומתנהג  ובחסידות,  בתורה  עמל 

משפיע ומדריך לאברכים ובחורים מחסידי גור.

ובני המשפחה מפולין. הוא הגיע  בחודש אדר ת"ש, לאחר פרוץ המלחמה הנוראה, נמלט עם אביו 

לארץ ישראל וקבע את מושבו בירושלים. אשתו הרבנית וילדיו הי"ד נשארו בווארשה, ולמרות המאמצים 

להצילם נספו בשואה.

לאחר הסתלקות אביו עלה לכהן בהנהגת עדת חסידי גור. הקים מחדש את חצר הקודש גור שהוכה 

קשות בימי השואה ונשארו ממנו אודים מוצלים מאש. את עיקר תשומת הלב הקדיש לצעירים, לבחורים 

ולאברכים. תבע מהם לקום לפנות בוקר לעבודת הקודש, בעוד אוויר העולם נקי מכל פסולת.

תמך ועזר לתנועת 'אגודת ישראל' ועודד את פעולותיה, כשלושים שנה פעל במסגרת מועצת גדולי 

התורה. היה ממייסדי החינוך התורני והחינוך העצמאי בארץ ישראל, והיה מגדולי מנהיגי היהדות החרדית. 

לעיתים השמיע דברים בתקיפות ולעולם לא גילה סימני חביבות מיותרת לאיש, אך מאחורי התקיפות 

הסתתרה אהבת ישראל רבה, חמלה, ולב גדול מלא רחמים. 

נתבקש לישיבה של מעלה ביום ב' באדר תשל"ז, השאיר אחריו את ספריו 'בית ישראל' על התורה והמועדים.

מתולדותיו

למען דעת


