
כל  כי הקב"ה שומע תפילת  אנו  מאמינים 
"בית  בספרו  מגור  ישראל  רבי  הרה"ק  פה, 
ישראל", כתב: זהו הכוח של בני ישראל, שיש 
תפילתם.  שישמע  יתברך  בד'  אמונה  להם 
פני',  על  אחרים  אלוהים  לך  יהיה  'לא  כתוב 
ופירש רש"י 'אחרים לעובדיהם, צועק עליהם 

והגיד  נענה",  ואינו 
רבי  הרה"ק  אבי 
מרדכי  אברהם 
מגור, שמכאן על 
כל אחד מישראל 
שאם  לדעת, 
ויתפלל  יצעק 
אל ד', ישמע את 
ושום  תפילתו, 
אינה  תפילה 

אובדת.
רבונו  לנו  יש 
עימנו  עולם,  של 
הוא, ואליו אפשר 
ולבקש,  לפנות 
שום  צריכים  אין 
 ' ת ו י צ ק ט ו ר פ '
כמלך  לא  לכך... 
ודם שצריך  בשר 

כדי  רק  מהלכים 
להתקבל לפניו, הקב"ה שומע תפילת כל פה 

מישראל, שלוש פעמים ביום ובכל עת.
הרמב"ן  אדוננו  כתב  משפטים  בפרשת 
כי  ושמעתי  אלי  יצעק  כי  'והיה  הכתוב  על 
מקבל  הקב"ה  חינם,  מלשון  "חנון  אני׳,  חנון 
תחינת כל אדם, אע״פ שאינו הגון, בל יחשוב 
אבל  הצדיק  צעקת  את  רק  שומע  שהקב"ה 
צעקתו,  ישמע  לא  צדיק  שאיננו  אדם  זעקת 
׳כל׳  צעקת  ושומע  אני'  חנון  'כי  אמר  לפיכך 

מתחנן לי".
מדבריו למדנו - מביא הרה"צ רבי אלימלך 
יחדל אדם  - שלעולם לא  בידרמַאן שליט"א 
מלצעוק אל בוראו ולהתחנן אליו שיחון אותו. 
אפילו מי שיודע בנפשו כי חוטא ופושע הוא, 
ומכף רגל עד ראש אין בו מתום, בל יתייאש 
ועונה  שומע  שבשמים  אבינו  כי  מלהתפלל, 
לכל הקוראים אליו, ובטובו הגדול נותן מתנת 

חינם אף למי שאינו הגון ואינו כדאי.
לו  שיש  'מי  קטז.(:  בתרא  )בבא  אמרו  חז״ל 

עליו  ויבקש  חכם  אצל  ילך  ביתו  בתוך  חולה 
רחמים', וכתב ה'מאירי' )"בית הבחירה"( ׳לעולם 
כשהיא  שהתפילה  בטוח,  אדם  של  לבו  יהא 
נעשית כתיקנה מבטלת את הגזירה, ומי שיש 
ממיני  אחד  או  ביתו,  בתוך  חולה  או  צער  לו 
דרכי  ממנו  וילמד  חכם  אצל  ילך  הצרות, 
ויבקש  התפילות, 
עכ"ל.  רחמים, 
שאין  והיינו 
אצל  חביב  לך 
יותר  הקב"ה 
האדם  מתפילת 
על עצמו, תפילה 
הבוקעת מקירות 
בביטחון  הלב 
לתשועת הבורא, 
לו  שיש  אלא 
לצדיק  ללכת 
ללמוד הימנו את 

׳דרכי התפילה׳.
פעם  היה 
חכם  תלמיד 
שנכנס  אחד 
הגאון  אל 
ה'סטייפעלער' 
ישראל  יעקב  רבי 
קנייבסקי זצ"ל, בעל "קהילות יעקב", להזכיר 
לפניו את אחד מקרוביו שהיה מוטל על ערש 
)היו  לגמרי  התייאשו  שהרופאים  וכתב  דווי, 
בשל  ההזכרות,  הבקשות  את  לפניו  כותבים 

קושי שמיעתו(.
הגיב  הדברים,  את  ה'סטייפעלער'  כראות 
מתייאשים,  שהרופאים  בכך  מה  ברוגז: 
כולם  צריכים  מתייאשים  שהם  מפני  וכי 
שהתרומם  עד  דעתו  נחה  ולא  להתייאש?! 
מכסאו וזעק: יהודי האומר כן בל יימצא אצלי, 

צא מביתי!
לרופא  שניתנה  שהרשות  לדעת  יהודי  על 
לו  ניתנה  ס.(, אבל  )ברכות  אינה אלא לרפאות 
רשות לייאש. בשום מצב אין לבוא לידי יאוש, 
יש לדעת כי תלויים אנו בידי ד' בכל ענין, אליו 
יש לפנות וממנו צריך לבקש בכל מצב. גם אם 
המתפלל הוא איש פשוט לא ימנע עצמו מן 

הרחמים, כי הקב"ה שומע תפילת כל פה!

והיה ברכה )בראשית יב, ב(.
אדם גדול ותלמיד חכם, עצם מציאותו וחיותו בעולם 
"והיה  לאברהם:  הקב"ה  שאמר  זהו  לעולם.  ברכה  היא 
ברכה" - 'דו זָאלסט זיין ַא ברכה', שעצם מציאותך תהא 

ברכה לעולם.
הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל ]"מגד גבעות עולם"[

 וירק את חניכיו )יד, יד(, וברש"י: 'חניכיו' לשון התחלת 
כניסת האדם, או כלי, לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה, 

כמו 'חנוך לנער'.
כשהם  אלא  חינוך,  קרוי  הילדים  חינוך  שאין  מכאן 
נשארים בחינוך זה - "שהוא עתיד לעמוד בה". אם יהודי 
מלמד את בנו תורה בילדותו, ואינו דואג יחד עם זה שגם 

כשיגדל יהיה בן-תורה, אין זה קרוי חינוך כלל...
הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין זצ"ל ]"אור המאיר"[

הבט נא השמימה וספור הכוכבים... כה יהיה זרעך )טו, ה(.
כשם שהכוכבים נראים לעינינו מרחוק קטנים מאוד, 
בעוד שהם עולמות עצומים וכמה מהם עולים בגודלם 
הזה  בעולם  ישראל.  בני  גם  ייראו  כך  הארץ,  כדור  על 
הם ייראו שפלים וקטנים, אולם בשמים הם יהיו עצומים 

ורמים, ויהוו את היסוד של כל הבריאה.
הרה"ק רבי חיים מצַאנז זי"ע ]"דברי חיים"[

והאמין בה' ויחשבה לו צדקה )טו, ו(
עצם הדבר שהוא מאמין באלקים, גם כן נחשב בעיני 
אברהם אבינו לצדקה שניתנה לו מאת השם, שנתן לו 

דעת להאמין בו.
הרה"ק רבי ישראל מקָאזניץ זי"ע ]"עבודת ישראל"[

דן אנכי )טו, יד(.
התרחשו  השי"ת,  שאמר  הללו  המלים  שתי  על  אם 
יציאת מצרים  ונפלאות כה רבים בשעת  אחר כך נסים 
- הרי כמה וכמה נסים צריכים להתרחש בשעת הגאולה 
העתידה, אשר עליה נתן לנו ד' כל כך הרבה הבטחות 

טובות ע"י הנביאים!
רבנו סעדיה גאון זי"ע 

ליקוטים יקריםממעיינות החסידות

ונכתב בספר
על כן קרא לבאר באר לחי רואי )בראשית טז, יד(

ויציב  זה, כדי שתהיה לעד אמת  קרא לבאר בשם 
ומשגיח  והנאנקים,  הנאנחים  בצרת  רואה  שהקב"ה 
הזאת  הבאר  ותהא  והנבזים,  השפלים  על  ומרחם 
השומע  אלקינו  כה'  שאין  הבאים  לדורות  לסימן 

תפילת כל פה, ורואה בצרת כל אחד מבריותיו.
האות  היא  הזאת  הבאר  רואי",  לחי  "באר  וזהו 
והסימן שחי רואי, כלומר, חי עולמים ברוך הוא, הוא 
בכדי  עשה  והכל  המושיע.  והוא  הצרות  לכל  הרואה 
להודות לשמו ולהללו בפיהם, ושבחו ברוך הוא יהיה 

נזכר על ידי הבאר הזאת.
"באר מים חיים" 
להרה"ק רבי חיים מטשערנוביץ זי"ע

שומע תפילת כל פה
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להם  והיה  רבנו,  אל  אנשים  כמה  באו  פעם 
טענות נגד שוחט וביקשו שרבנו יעבירו מתפקידו. 
זמן מה לאחר-מכן בא אחד, והמליץ טוב על אותו 
מחמת  באה  המלשינות  כל  כי  והסביר  שוחט, 
שנאה, אלה שהוציאו עליו את הקול הם שונאיו, 
וביקש מרבנו לבל יעבירו את השוחט מתפקידו 

ושלא יקפחו את פרנסתו. ורבינו הבטיח לו.
רבינו  נוטה  מדוע  בתלונה,  הראשונים  באו 
לדברי היחיד מאשר לדבריהם, שהם הרבים, והרי 
כרבים',  ורבים הלכה  'יחיד   - היא  הלכה פסוקה 
אם-כן עליו לקבל את דעתם ולסלק את השוחט 

ממלאכתו.
נאמר,  העקידה  בפרשת  רבנו:  להם  השיב 
לאברהם  צוה  ובעצמו  בכבודו  כביכול  שהקב"ה 
כלומר,  לעולה,  בנו  את  להעלות  ע"ה  אבינו 
לשוחטו, והוא אמנם הכין עצמו לקיים את מצות 
יצחק,  את  ויעקוד  עולה,  עצי  "ויבקע  הבורא: 
היה  הכל  כאשר  לשחוט".  המאכלת  את  ויקח 
מוכן, בא מלאך אחד ואמר: "אל תשלח ידך אל 
הנער", והנה שמע אברהם לקול המלאך נגד דברי 
 - רבים  נגד  יחיד  מאשר  בהרבה  פחות  שזה  ד', 
לכאורה, הייתכן? כאשר שמע אברהם את דברי 

הקב"ה ודברי המלאך, כדברי מי היה לעשות?!
אלא שהענין הזה מלמד אותנו, שכדי לשחוט 
ולאחר  עצמו.  השי"ת  מפי  לשמוע  צריך   - אדם 
שציוה ד' לעשות כן, אם יבוא מלאך קטן ויאמר 
לא לשחוט, מוטב לשמוע בקול המלאך הקטן - 

שלא לשחוט )"עשר צחצחות"(

אמר רבנו: בשעה שאני עוסק בתורה ומתבונן 
דעתי  לפי  מגיע  שאני  עד  גדולה,  בעמקות  בה 

לדברים העומדים ברומו של עולם, אם באותה 
לו  ויש   - ביותר  פשוט  אפילו   - יהודי  יש  שעה 
איזה עגמת-נפש, והוא צריך לדבר עמי איזה חצי 
שעה כדי להרגיע את צערו, אני מניח את התורה 
י א טובה טוהן  ואת הכל, כדי להיטיב ליהודי ]ַא-בִּ

א איד![ )כתבי הרה"צ רבי נח וינברג זצ"ל מטבריה(.

בעל  זי"ע  מזידיטשוב  הירש  צבי  רבי  הרה"ק 
לתיקון.  שעונו  את  פעם  מסר  צבי",  "עטרת 
שישתמש  אחר,  שעון  השען  לו  מסר  בינתיים 
רבנו  הירבה  ההיא  בעת  שעונו.  שיתוקן  עד  בו 
הרגלו,  מכפי  יותר  בשעונו  להביט  מזידיטשוב 

ויהי הדבר לפלא. 
את  מזידיטשוב  הרה"ק  שאל  מכן  לאחר 
לו, השיב השען  מי השעון שהשאיל  השען, של 
שהיה  מקולומייא,  גרשון  רבי  הרה"ק  של  שזה 
את  מסר  הוא  וגם  שלום",  ה"אהבת  רבנו  חתן 
לתיקון, אלא שבינתיים הסכים שישאילו  שעונו 
מזידיטשוב  הרה"ק  שאל  מזידיטשוב.  להרה"ק 
כי  סיפר  גרשון  ורבי  השעון,  על  גרשון  רבי  את 
נענה הרה"ק  רבנו.   - היה שייך לחותנו  זה  שעון 
ההארה  פשר  את  אני  מבין  "עתה  מזידיטשוב: 
שהשעון  ראיתי  שהרגשתי,  והנפלאה  העצומה 
שבעולם,  וכוונות  ייחודים  מיני  בכל  מלא  הזה 

אחר שהשתמש בו הרבי מקאסוב!"
אחר פטירת רבנו, הסתירו את הידיעה המרה 
הצדיק  אולם  מזידיטשוב.  רבנו  לידידו  גילו  ולא 
רואה  הוא  כי  באומרו  לנפשו,  מנוח  מצא  לא 
ונסע  קם  צערו  ברוב  בעולם.  גדולה  חשכות 
מביתו, ובהגיעו לעיר סניאטין נודע לו על פטירת 
רבנו. נענה ואמר: "עתה ידעתי למה ראיתי בביתי 
ענן וערפל, אשר כיסו פני תבל". בצערו העמוק 

לא שב לביתו, אלא לאחר שבועות מספר.

לזכר עולם יהיה צדיק

קבר רחל
יום פטירת רחל אמנו  י"א במרחשון הוא 

על  להשתטח  עולים  יהודים  והמוני  ע"ה, 

קברה. הגרי"ז מבריסק זצ"ל אמר שמהתורה 

והגר"א  תפילה.  כמקום  קברה  מקום  נקבע 

מווילנא זי"ע אמר, שעיקר השראת השכינה 

)"לוח  בקברי צדיקים בימינו היא בקבר רחל 

דבר בעיתו"(.

"כה  יד-טז(:  )לא,  ירמיה  בספר  כתוב  וכה 

אמר ה': קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, 

רחל מבכה על בניה. מאנה להינחם על בניה, 

כי איננו. כה אמר ה': מנעי קולך מבכי, ועינייך 

מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, נאם ה', ושבו 

ה',  נאם  לאחריתך,  תקוה  ויש  אויב;  מארץ 

ושבו בנים לגבולם". כשהיה הגאון רבי חיים 

שמואלביץ זצ"ל מגיע לפסוק זה בהשתטחו 

"אבל  ואומר:  בבכייה  גועה  היה  רחל,  בקבר 

את  תמנעי  בל  אמא,  לך:  אומר  חיים,  אני, 

קולך מבכי, ואל יפסיקו עינייך לדמוע!"...

בידרמאן  אלימלך  רבי  הגה"צ  מספר 

מרדכי  משה  רבי  הרה"ק  שזקנו  שליט"א, 

הטהור  שולחנו  עורך  היה  זי"ע  מלעלוב 

ביומא דהילולא של רחל אמנו. הרבי מלעלוב 

הסביר בדרך צחות מפני מה עורכים סעודה 

בשעה  נהנית  רחמנייה  אמא  שכן  זה,  ביום 

שבניה האהובים אוכלים...

במערת  להשתטח  נסיעתו  בדרך  פעם 

מלעלוב  הרבי  הורה  שבחברון,  המכפלה 

לנסוע קודם לקבר רחל אמנו, שכן בן הרוצה 

אמו  את  קורא  אביו,  אצל  מה  דבר  לפעול 

לעזרה...

הרה"ק רבי מנחם מענדיל מקאסוב זי"ע
בעל "אהבת שלום" • י"ז בחשון תקפ"ו, 191 שנים להסתלקותו

זהירות בדיני נפשות

להיטיב לאיש ישראל

הארה בשעונו של רבנו

י"ד במרחשון שפ"א: ביום זה ניצלו יהודי 

שנקראה  במלחמה  זה  היה  פראג.  קהילת 

כשהפורעים  השנה",  שלושים  "מלחמת 

דילגו על העיר פראג, ויהי לנס. יהודי פראג 

נהגו להתענות ביום זה, ובערב ערכו "סעודת 

פורים" בהלל ובזמרה.

ירבעם  אלפים תתקע"ט:  ב'  מרחשון  ט"ו 

ישראל, עלה להקטיר  נבט שהחטיא את  בן 

על המזבח בבית אל, בחג שבדה מלבו. ואיש 

אלקים עידו הנביא )סנהדרין פט:( בא מיהודה 

הדשן  יקרע,  שהמזבח  אות  ונתן  ה'  בדבר 

יישפך וידו של ירבעם תיבש, וכן היה )מלכים 

א' יב-לג ובהמשך(.

קורא הדורות

הרה"ק רבי מנחם מענדיל מקָאסוב, ראש שושלת קאסוב-וויזניץ, נולד בשנת תקכ"ט 
לאביו הרה"ק רבי יעקב קאפיל חסיד זי"ע, שהיה מתלמידי מרן הבעש"ט הק' זי"ע.

רבנו היה תלמידם של הרה"ק רבי זאב וואלף מטשערנוסטרהא, רבי צבי הירש מנדבורנא בעל "צמח 
ה' לצבי", ורבי משולם פייביש מז'באריז' בעל "יושר דברי אמת", זי"ע. על גדלותו בתורה כתב בעל "מעגלי 

צדק" מדעעש, ש"כל מדרגות רוח הקודש לקח ע"י לימוד חושן משפט".
משנת תקס"ב זרחה שמשו בקאסוב ואלפים נהרו לחסות בצילו, ביניהם חסידי רבו ה"צמח ד' לצבי", 
וחסידי רבו הרה"ק מטשערנוסטרהא שעלה להתגורר באר"י והסמיכו למלא את מקומו בהנהגה. הרה"ק 

מטשערנוסטרהא שיגר לו מאר"י איגרת מיוחדת בה בירכו במלכות, לו ולזרעו אחריו.
תפילותיו היו בהתלהבות קודש ורוממו את חסידיו למדרגות רמות. גיסו הרה"ק רבי אורי מסטרעליסק 

העיד כי תפילת קבלת שבת שלו בוקעת רקיעים.
הדריך את אנשי שלומו בדרכי התורה היראה והחסידות, ובמיוחד לאהבת ישראל - בהיותו עמוד גמילות 
חסדים. כן זירזם להסב יחדיו בישיבות מרעים, כדי להתחזק ולמצוא עצות לעבודת ד'. קירב המוני ישראל 
לתורה ולחסידות, ובכל הגלילות שסביבו נתמנו על פיו רבנים ושוחטים על טהרת הקודש. פעל רבות למען 

עניי ארץ הקודש, היה נשיא קופת רבי מאיר בעל הנס במחוזות בוקובינא, מזרח-גאליציה ומארמורש.
נתבקש לישיבה של מעלה בי"ז בחשון תקפ"ו, ויהודים מתפללים עד היום ע"י קברו בקאסוב. מפורסם 

ע"ש ספרו הק' "אהבת שלום".

מתולדותיו

למען דעת


