
החסדים  על  לבאר  העמיקו  החסידות  בספרי 

מה  ע"פ  בפרט  החורבן,  בימי  שהיו  הנסתרים 

ע"ט(  )תהלים  עה"כ  איכה,  במדרש  חז"ל  שאמרו 

"מזמור לאסף אלקים באו גוים בנחלתך", לא היה 

צריך לומר אלא 'קינה לאסף', ולמה אומר 'מזמור 

החריב  הקב"ה  לאסף:  לו  אמרו  כך  אלא  לאסף'? 

להם:  אמר  ומזמר?  יושב  ואתה  ומקדש,  היכל 

ששפך  אני  מזמר 

העצים  על  חמתו 

ולא  האבנים  ועל 

על  חמתו  שפך 

ישראל.

הרה"ק  וביאר 

צבי  נפתלי  רבי 

את  זי"ע  מראפשיץ 

י(  ג,  )איכה  הכתוב 

לי  הוא  אורב  'דוב 

במסתרים',  ארי 

נראה  הגם שחלילה 

בין  האלו  בימים 

לנו  שהיה  המצרים 

עכ"ז  אורב,  לדוב 

במסתרים',  'ארי 

'ופני אריה  י(  )יחזקאל א,  אריה רומז לחסד כמ"ש 

חסדים,  מלא  הכל  היה  הדבר  שבסתר  הימין',  אל 

כי לפניו כביכול ידוע הטובה והחסד שעשה בזה.

ע"פ זה כתב ה'אמרי נועם' מדז'יקוב לרמז במה 

רומזים  תמוז-אב  הקבלה שחודשי  חכמי  שאמרו 

על העיניים, להודיע לנו, שגם באלו הימים לא סרה 

חלילה השגחת הבורא בעיניים פקוחות על ישראל 

ברחמים, כי מקור הדברים היה מלא רחמים, אלא 

שהאהבה היא בסתר ולא נתגלתה לעין כל. והרה"ק 

זי"ע בספרו 'אגרא דכלה' )פר' מטות( רמז  מדינוב 

זאת בפסוק "מאת הוי"ה היתה זאת היא נפלאת 

הקב"ה  עימנו  שעשה  חסדים  שאותם  בעינינו", 

בחודשי העיניים, הם מכוסים ונעלמים.

זי"ע  מנעשכיז  יצחק  רבי  הרה"ק  כתב  ביותר 

המצרים,  בין  האלה  בימים  כי  יצחק"[,  ]"תולדות 

יש בהם התגלות חסדים מאוד נעלה, כי מה ששפך 

כליה  בישראל  ולא עשה  ואבנים  עצים  על  חמתו 

גדולה  אהבה  עליהם  שנתעורר  מחמת  היה  ח"ו, 

בעולמות העליונים, והימים האלה נזכרים ונעשים 

מתעוררת  אלה  ימים  כשמגיעים  ושנה,  שנה  בכל 

עלינו,  גדולה  אהבה 

חסדיו  וגוברים 

ורחמים  יתברך 

גדולים עלינו ועל כל 

ישראל.

כתבו  ועוד 

שבימים  צדיקים, 

המלך  נמצא  אלה 

בשדה, בגלות, וידוע 

שכאשר  המשל 

לדרך,  יוצא  המלך 

כפרי  אפילו  יכול 

אל  לגשת  פשוט 

ולבקש  המלך 

כך  בקשתו,  את 

המצרים,  בין  גם 

אהבת  עלינו  ומתגברת  בגלותא,  כששכינתא 

ו"כל  הישועות,  כל  את  לפעול  יכולים  השי"ת, 

רודפיה השיגוה בין המצרים", בימים אלה אפשר 

להשיג רדיפות טובות של טוב וחסד, בבחינת "אך 

טוב וחסד ירדפוני".

פנחס  רבי  להרה"ק  פנחס"  "אמרי  בספר 

מקאריץ זי"ע כתב, שבתשעה באב כאשר יושבים 

על הארץ, יש שם השראת השכינה הנמצאת עימנו 

יחד בצער, ושם שורים גם כל המלאכים והממונים, 

וכשאדם במקום הזה הוא נשמר בשמירה מעולה, 

ולכך בט' באב כשיושבין על הארץ יכולים לפעול 

שנזכה  ירחמנו  ד'  שצריכים.  מה  השי"ת  אצל 

במהרה לגאולה השלימה.

אלה הדברים )דברים א, א(. ופירש רש"י: "מפני שהם דברי 

תוכחות, הזכירם ברמז, מפני כבודם של ישראל".

הקשו המפרשים: הרי להלן הולך משה ומפרט בהרחבה את 

כל פרשיות התלונות והמריבות של בני ישראל? אלא שלאחר 

מאהבה,  תשובה  עשו  ודאי  ברמז,  חטאיהם  להם  שהזכיר 

ונהפכו כל הזדונות לזכיות )יומא פו:(, על כן הרחיב להלן כדי 

למנות את זכויותיהם.

הרה"ק רבי אלימלך מגראדזיסק זי"ע ]"דברי אלימלך"[

במדבר בערבה מול סוף )שם(.

לפעמים עולה בדעתו של אדם לומר דבר שנראה לו כי ערב 

הוא - 'במדבר בערבה', אבל צריך 'מול סוף', לשים מול עיניו 

את הסוף ולהתבונן מה יצא לו מדיבור זה.

הרה"ק רבי יוסף אלטר מראדוביץ זי"ע ]"ויקח משה"[

הואיל משה באר את התורה הזאת )א, ה(.

'הואיל' אותיות 'אליהו', רמז למה שאמרו חז"ל 'תשבי יתרץ 

קושיות ואיבעיות', שע"י אליהו הנביא תתבאר התורה ויתורצו 

כל האיבעיות והקושיות.

הגה"צ ר' שלמה זלמן פרידמאן זצ"ל אב"ד טענקא ]"כרם שלמה"[

יוסף ד' עליכם ככם אלף פעמים )א, יא(.

אם רוצה אדם שיקבלו את תוכחתו, עליו להכניס גם דברי 

שבח באמצע התוכחה. כמו שעשה משה רבנו ע"ה, שכאשר 

הוכיח את ישראל, התעצבו ישראל בתחילה. אולם כאשר אמר 

אלף  עוד  ויהיה  שהלוואי  לכם  דעו  זאת,  בכל  באמצע:  להם 

אנשים כמותכם, אז התפייסו, ושמעו את תוכחתו.

המשגיח הגאון רבי אליהו לאפיאן זצ"ל ]"לב אליהו"[

ד' אלקיך עמך לא חסרת דבר ) ב, ז(.

אם אתה מרגיש כי "ד' אלקיך עמך" - אתה בוטח בהשי"ת 

ואוהבו, או-אז לא יחסר לך דבר, כי "כלום חסר מבית המלך".

הגה"ח רבי משה מידנער זצ"ל ]"תורת אבות"[

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
הדין,  במידת  היה  המקדש  בית  שחורבן  אף  הנה 
רחמן,  לאב  משל  אהבה.  רצוף  תוכו  היה  מקום  מכל 
המשקה לבנו סם מר כדי לרפאות אותו. הבן הקטן 
ובכל  בנו  על  רחמיו  שנכמרו  אף  והאב,  בבכי,  צועק 
צרותיו לו צר, ומעיו המו עליו לקול צעקת הבן, עם כל 
זאת אינו משגיח בצערו הגדול, כי טובת הבן ורפואתו 
היה  החורבן, שאם  ענין  היה  כן  יותר.  נחשבות אצלו 
בלתי  נשארים  היו  העונש,  את  מהם  מונע  הקב"ה 
מתוקנים, ועבירה גוררת עבירה עד לאין מרפא רח"ל. 
אם כן העונש עצמו הוא מידת הרחמים, ולכן תמצא 
שרוב השמות במגילת איכה הם שם 'הוי"ה' ברוך הוא, 

שהוא שם של רחמים.
'שם משמואל'
להרה"ק רבי שמואל מסאכטשוב זי"ע, פר' דברים

תוכו רצוף אהבה
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היה רבנו משריש באוזני תלמידיו, כי כל מאורע 

הכל  ישראל,  ובעם  ישראל  בארץ  בעולם,  שקורה 

בהשגחה פרטית משמים.

בעיתונות  "העיסוק  רבנו,  פעם  התלונן  "היום" 

ובחדשות מחליש את האמונה. "כל דבר שקורה, מיד 

זו  והתפתחות  פלוני,  דבר  בעקבות  זה  כי  מסבירים 

עקב ענין אלמוני".

והיה רבנו דורש בשם צדיקים את הפסוק )תהלים 

אותי  שרודפים  לי  כשנדמה  רדפוני"  "שרים  קיט( 

"ומדברך פחד  זה הרי כלום. אמנם   - "חינם"  שרים, 

ליבי", ומה לי לירא ממעשי אנוש ותחבולותיו, ביודעי 

כי יד עליונה מכוונת אותם בכל פרט.

גם כשהיו נכנסים אל רבנו ביחידות להתאונן על 

שיצא  עד  ובבטחון,  באמונה  מחזק  היה  רח"ל,  צרה 

אבינו  על  ובטחון  סמוך  בנפשו,  ומעודד  חזק  האיש 

שבשמים.

רבנו  חלה  תשי"ג,  בשנת  צעיר,  אברך  בעודו 
בירושלים.  הדסה  חולים  בבית  מאושפז  והיה  מאוד 
הרופאים החליטו כי עליו לעבור ניתוח קשה מאוד, 
ובהקדם. הדבר היה בסביבות ט"ו אב, ורבנו שאל את 
הרופא מה יקרה אם ידחה את הניתוח עד אחרי יום 
כיפור, והסביר רבנו, כי הוא יהודי שמאמין באמונה 
ורצונו  חותמים,  וביוכ"פ  כותבים  שבר"ה  שלימה 

שישאירו לו עוד גם את הימים הק' האלה.
מאמונה,  שרחוק  אדם  שמגיב  כפי  חייך,  הרופא 
אך הסכים ואמר: אם תבטיח לי שתשכב במיטה ולא 
תסתובב, ניתן יהיה לדחות את הניתוח בלא כל נזק. 

רבנו הבטיח.
לאחר יו"כ עבר שוב את כל הבדיקות והצילומים, 
לעשות,  "מה  הרופא:  לו  אמר  ארוכה  שעה  ולאחר 
הורה  רק  לניתוח".  זקוק  אינך  לטובתך,  פועל  הזמן 
לרבנו לשכב עוד תקופה ארוכה. על כך השיבו רבנו: 
"חס וחלילה, לא הזמן פועל, אלא כפי שאמרתי לך 

בשעתו"...

לזכר עולם יהיה צדיק

שבת חזון
"אוהב  בספה"ק  מאפטא  הרה"ק  כתב 
ישראל" - "שבת חזון הוא יותר גדול במעלה 

מכל שבתות השנה".
מאלכסנדר  הכהן  העניך  חנוך  רבי  הרה"ק 
זי"ע, הסביר זאת במשל לאב ובנו - אם יחטא 
בגלות,  להענישו  שצריך  כדי  עד  לאביו,  הבן 
האב  מחבקו  לגלות   יוצא  שהבן  לפני  הרי 
ונפרדים אחד  והבן,  ויבכו יחד האב  ומנשקו, 
אחד  כל  נשאר  וכך  ונישוק,  בכי  ע"י  מזולתו 
זה בזה.  חקוק בלב חברו ומחשבתם אדוקה 
כך גם בשבת זו - הרי שבת נותנת שפע לכל 
הבא  השבוע  בכל  שאירע  מה  וגם  השבוע, 
הוא מכוח השבת. זוהי גדולת שבת זו שלפני 
מבית  ישראל  בני  נפרדו  שבה  באב,  תשעה 

אביהם ]"חשבה לטובה"[.
מביא  זצ"ל  מבערז'אן  מהרש"ם  הגה"צ 
בספרו "תכלת מרדכי", את דברי הזוהר הק' 
כי  לעני  'תפילה  א(  קב,  )תהלים  הכתוב  על 
מעטפת  לו  צר  בעת  העני  שתפילת  יעטוף', 
זה,  לפי  ברצון.  להעלותם  התפילות  כל  את 
כתב, נוכל להבין מה שאמר הרה"ק רבי אורי 
חזון  בשבת  שבתפילה  זי"ע,  מסטרעליסק 
התפילה  כי  בכוונה,  להתפלל  להיזהר  צריך 
בשבת זו מעלה את כל התפילות של השנה. 
בימי  מתפללים  ישראל  כי  לומר  יש  והטעם 
לעני',  'תפילה  בבחינת  נשבר,  בלב  המצרים 
מבכל  יותר  לרצון  מתקבלת  התפילה  לכן 

השנה. 

הרה"ק רבי שלום נח מסלונים  זי"ע
בעל "נתיבות שלום" • ז' באב תש"ס, 17 שנה להסתלקותו

התפילות פעלוהכל בידי שמים

ח' באב ב' אלפים ת"נ: המרגלים שבו מתור 
הארץ, מקץ ארבעים יום.

בית  חורבן  של"ט:  אלפים  ג'  באב  ט' 
אלפים  ג'  בשנת  זה  ביום  הראשון.  המקדש 
תתכ"ט, לפני 1948 שנים, חרב בית המקדש 
השני, שיבנה במהרה בימינו אמן. הספרדים 
מזמן  עברו  שנים  כמה  שנה  מדי  מכריזים 

החורבן, וכן נהג ה"חתם סופר" זצ"ל.

ט' באב ה' אלפים רנ"ב: יהודי ספרד גורשו 
הגירוש  יום  היה  למעשה  ספרד.  מלך  ע"י 
בת- ארכה  בקשו  היהודים  אך  באב,  ז'  ביום 
יומיים וניתנה להם. ביום זה נטלו כ-300.000 
וחסרי- בידם,  מטה-הנידודים  את  יהודים  
לבקש  יצאו  זדים,  לתעלולי  מופקרים  ישע 

להם מקלט בעולם.

נולד  קצ"ז:  או  קצ"ו  אלפים  ב'  באב  י' 
יששכר בן יעקב אבינו ולאה אמנו ע"ה, ונפטר 
בו ביום בשנת ב' אלפים שי"ח או שי"ט, בן 

קכ"ב שנה.

קורא הדורות

רבנו נולד בשנת תרע"א בבראנוביץ שבפולין, לאביו רבי משה אברהם ברזובסקי הי"ד שהיה מגדולי 

חסידי הרה"ק רבי שמואל מסלונים זי"ע. 

בצעירותו הסתופף רבות אצל הגה"ח רבי משה מידנער זצ"ל, מאריות שבחבורת חסידי סלונים ונכד 

ה'יסוד העבודה' מסלונים זי"ע, על אף גילו הצעיר קלט ממנו מלוא חפניים עבודת השם בדרך החסידות 

הצרופה.

למד בהתמדה ובעיון רב בישיבת סלונים בבראנוביץ, תוך שהסתופף בצל רבו הגדול הרה"ק ה'בית 

אברהם' מסלונים זי"ע, ובדרכו הק' דבק כל ימיו. ה'בית אברהם' הראה לו חיבה יתירה ואהבה מיוחדת, 

רבנו היה רושם בשעתו את דברי תורתו של ה'בית אברהם', אשר שיבח את כתיבתו המדויקת. מתוך 

כתבי רבנו הופיע לימים הספר 'בית אברהם'.

כשחשש מגיוס לצבא, הסתתר כמה שנים בעזרת נשים של ביהמ"ד, וסיים שם את כל חלקי הטורים 

והשולחן ערוך על בוריים. רבנו אף סיגף עצמו ומיעט מאוד לאכול, כדי שלא יהא כשר לעבודת הצבא, 

עד שנעשה כחוש מאוד. מאז איבד את תאבונו לכל ימי חייו. לימים התבטא רבנו, כי אין נכון שהוא 

יעורר בגנות תאוות האכילה, כי הוא עצמו אינו לקוי בכך.

לימים  הוכתר  אשר  מטבריה,  זצ"ל  ויינברג  אברהם  רבי  הרה"ק  לבתו  כחתן  לקחו  תרצ"ה  בשנת 

כאדמו"ר מסלונים בעל "ברכת אברהם". רבנו עלה לארץ ישראל והתגורר ע"י חותנו בטבריה, ומצא את 

מקומו בין זקני ומופלגי חסידי סלונים שבארץ ישראל, אשר רחשו לו חיבה יתירה.

בהסברה  וחסידות  תורה  שם  והרביץ  אביב,  בתל  ליובאוויטש  ישיבת  כראש  נתמנה  ת"ש  בשנת 

מופלאה. כשהגיעו הבשורות המרות על חורבן חצר הקודש סלונים באירופה, נטל רבנו על עצמו את 

העול לבנות מחדש את רוחה של סלונים בארץ הקודש, ובשנת תש"ב פתח את ישיבת סלונים בירושלים. 

רבנו מסר נפשו לקיומה של הישיבה ולהרבצת תורה חינוך וחסידות לצעירי הצאן, וזכה להקים דורות 

של רבנים גאונים ומרביצי תורה וחסידות. כן התמסר להוצאת ספרי שושלת צדיקי בית סלונים זי"ע, 

ספרים שהתקבלו בחיבה בקרב ישראל.

לאחר הסתלקות חותנו ה'ברכת אברהם' בשנת תשמ"א, מילא רבנו את מקומו כאדמו"ר מסלונים, 

ונודע כאב רחום ומסור לקהל עדתו ולכלל ישראל, תוך שמדריך ומרומם את שומעי לקחו לעבודת ד' 

פנימית. רבנו חינך דורות של חסידים ואנשי מעשה, יראי ד' וחושבי שמו.

נלב"ע בשנתו התשעים ביום ז' באב תש"ס, ובנו כ"ק האדמו"ר מסלונים שליט"א ממלא את מקומו 

על  "נתיבות שלום"  עד ביאת גואל. הותיר אחריו את ספריו המופלאים והמפורסמים בעולם היהודי, 

התורה, מועדים, פרקי אבות, מערכות עבודת הבורא, ונתיבי חינוך.

מתולדותיו

למען דעת


