
הטוב  את  דבר  בכל  לראות  קל  תמיד  לא 

נקודות  אפילו  למצוא  די קשה  ולעיתים  שבו, 

כן, הדבר אפשרי,  אחדות של טוב. אף על פי 

אמרו  צדיקים  זו.  ברוח  לפעול  להתאמץ  ויש 

לעמול  האדם  על  טובה",  ב"עין  לזכות  שכדי 

בהתמדה שנים רבות, ואף יש להוסיף תפילות 

להשי"ת על כך, ומפורסמת תפילתו של הרבי 

מעלת  "שנראה  זי"ע:  מליז'ענסק  אלימלך  ר' 

חברנו ולא חסרונם".
של  זו  מידה 

זכות,  לכף  לדון 

מרוב  מקורה 

ישראל.  אהבת 

יקשה  ואם 

יועיל  מה  אדם, 

שאדון  הדבר 

הלא  זכות?  לכף 

יודע  השי"ת 

אין  ואם  הכל, 

מה  כן  הדבר 

שאדון  יועיל 

לכף  האדם  את 

אלא  זכות? 

הורו  כבר  שחז"ל 

כוחו של  לנו את 

יצא  אשר  שככל  הזה,  בעולם  בדיבוריו  יהודי 

מפיו - הן לחוב והן לזכות - יש לו הכוח והיכולת 

לעורר כך למעלה. לכן היתה המידה לדון לכף 

על  כמסופר  הצדיקים,  בלב  מושרשת  זכות 

להאמין  יכלו  לא  ישראל שמעולם  גדולי  כמה 

שכתוב  על-דרך  עבירה,  איזה  עבר  שיהודי 

'לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל' 

)"תפארת שלמה" על פרקי אבות(.

שיש  מי  כתב:  האותיות(  )שער  הק'  השל"ה 

אפילו  ישראל,  על  זכות  לימוד  זו של  בו מדה 

נרשמים עליו למעלה כמה עוונות, באים מליצי 
יושר ודנים אותו בכל כוחם לכף זכות, כי הוא 
ונותן שלום בארץ, ומרבה כבוד  מסלק קטטה 

בעולם  ואף  מאד,  בזה  חפץ  והקב"ה  שמים. 

הזה מראה לו הקב"ה חיבה יתירה. 

אמר:  זי"ע  מסאסוב  לייב  משה  רבי  הרה"ק 

תחשוב  לרעך,  שאירע  שבעולם  דבר  בכל 

וכמה  כמה  זה,  מקרה  לך  קורה  היה  ח"ו  אם 
כדי  לתרץ  מוצא  היית  ואמתלאות  טצדקאות 
שזולתך לא יקשה עליך. וכן תעשה לרעך. וזה 
אמר הכתוב )ויקרא יט, יח( "ואהבת לרעך כמוך", 

ועל זה האופן תהיה המידה )אבות א, ו( - "הוי דן 

את כל האדם לכף זכות".

ספרי החסידות 

שהדרך  ביארו, 

לדון  לכך,  להגיע 

את כל יהודי לכף 

רק  ולראות  זכות 

ולא  מעלתו  את 

ע"י  היא  חסרונו, 

יודע  אחד  שכל 

הקב"ה  שאין 

שכינתו  משרה 

שישים  על  אלא 

מישראל,  ריבוא 

וכל אחד מישראל 

הוא חלק מאותם 

ריבוא,  שישים 

אחד,  חסר  ואם 

השראת  אין  חלילה  ביותר,  הגרוע  אפילו 

בטלים  שכולם  יידע  אחד  כל  ואם  השכינה. 

שיש  אף  שווים,  וחברו  והוא  הכלל  בתוך 

מדרגות צדיקים בינונים וכו' אבל כל אחד הוא 

יוכל  כך  ע"י  ישראל,  בכנסת  וחלק  מלא  עולם 

את  ולא  השני  מעלת  את  רק  לראות  בקלות 

חסרונו.

זי"ע  מבעלזא  אהרן  רבי  שהרה"ק  מסופר, 

יש  אם  לו:  ואמר  הרבנים,  אחד  אל  פעם  פנה 

לכם רמב"ם קשה ]א הארבן רמב"ם[ מה אתם 

כדי  ועמלים  מתייגעים  אנו  לו:  השיב  עושים? 

יהודי  יש  אם  מבעלזא:  הרבי  לו  אמר  לתרצו. 

צריכים  איד[,  הארבן  ]א  קושיות  עליו  שיש 
לעמול ולהתייגע לתרץ אותו וללמד עליו זכות!

ליצר משפחת היצרי לשילם משפחת השלמי )במדבר כו, מט(.
זה  ולכן  להיפך,  או  לטוב  אם  האדם,  בידי  ניתנה  הבחירה 
 - לו'  פותחין  לטמא  'הבא  אזי  'ליצר',   - הרע  ליצרו  הנשמע 
'למשפחת היצרי'. ואילו הבוחר בטוב ושואף להגיע לשלימות, 
והרבה  אותו'  מסייעין  לטהר  'הבא  כי  לו  מובטח   - 'לשילם' 

משפחות וסייעתות יהיו לו, משפחת השלמי.
הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב זי"ע ]"מים רבים"[

'מהודך  דרשו   עה.(  )ב"ב  חז"ל  כ(.  )כז,  עליו  מהודך  ונתת 
ולא כל הודך... פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה, אוי 

לאותה בושה אוי לאותה כלימה'.
מובא במדרש בפרשתנו )כא, יד( שיהושע זכה להיות מנהיג 
כי היה פורס מחצלאות ומסדר ספסלי ביהמ"ד, אבל  ישראל 
שאר הזקנים התביישו לעשות כמעשיו. אולם עתה בראותם 
למה שזכה יהושע, אמרו 'אוי לאותה בושה' שהיינו מתביישים 
אז, שאם לא היינו מתביישים ומסדרים את ביהמ"ד, היינו זוכים 

לגדולה כיהושע.
החיד"א

את  תמיד  עולה  ליום  שנים  תמימים  שנה  בני  כבשים 
בין  השני תעשה  הכבש  ואת  בבוקר  אחד תעשה  הכבש 

הערביים )כח ג-ד(.
'כבשים בני שנה' אם יש שנאה כבושה בליבך על חברך, אל 
עימו,  להתפייס  כדי  כיפור  יום  ערב  עד  תמימה  שנה  תמתין 
הכבוש  אחד'  הכבש  'את  ביום,  פעמים  שני  ליום'  'שנים  אלא 
תיקון.  לשון  ]'תעשה'  בבוקר  - תתקן  בבוקר'  'תעשה  בליבך, 
ע"פ המובא בזוהר שימחל לחברו לפני אור היום[, 'ואת הכבש 
השני תעשה' - תתקן - 'בין הערביים', בלילה לפני השינה, שאז 
צריך אדם למחול לחבירו על דבר שאינו הגון שעשה לו באותו 

יום, ולומר 'שארי ליה מארי למאן דמצער לי'.
הרה"ק ר' יצחק מדראהביטש זי"ע ]"תורי זהב"[

עולת שבת בשבתו על עולת התמיד )כח, י(.
עלייתו  לפי  היא  בשבתו,  שבת  מדי  לאדם  שיש  העליה 

התמידית בששת ימי המעשה.
הרה"ק רבי חיים מאנטניא זי"ע ]"טל חיים"[

יום תרועה יהיה לכם )כט, א(.
לא נאמר יום תקיעה או יום שופר, אלא 'יום תרועה', לשון 
ריעות ואחדות, כי כאשר יהיה בישראל אהבה ריעות ואחדות, 

אזי 'יהיה לכם' - להנאתכם ולטובתכם.
הרה"ק רבי יעקב יצחק ה'חוזה' מלובלין זי"ע

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
יפקוד ה' אלהי הרוחות לכל בשר וגו' )במדבר כז, טז(.

יש ללמד זכות על ישראל אם אינם עושים רצון הבורא 
בפרנסתם.  טרודים  שהם  מחמת  כמלאכים,  בתמידות 
בשר',  לכל  הרוחות  א-להי  'א-ל  לד':  משה  שאמר  זהו 
אתה ד' מלמד זכות על האדם, שהוא בשר ודם ועסוק 
זה לפעמים אינו עובד ה' בתמידות.  בפרנסתו, ומחמת 
ה' א-להי הרוחות לכל בשר איש  'יפקוד  וביקש משה: 
על העדה' - ימנה ד' מנהיג ושופט לישראל שילמד אף 
הוא תמיד זכות על ישראל, כשם שהשי"ת מלמד זכות 

על האדם.
 'קדושת לוי' 
להרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע, 
פרשת פנחס

ללמד זכות על ישראל
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8:05  ............ הנרות:  הדלקת 

8:25 ......................... שקיעה: 

5:29  ................... החמה:  נץ 

8:37  .............. מג"א:  סזק"ש 

9:13  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:27

1:34  .............. גדולה:  מנחה 

8:25  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 9:15

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 9:37

זמנים לשב"ק פרשת פנחס

ליקוטים יקרים



של  במידתו  רבנו  היה  מצוין  הוא  כן  כשמו 

"אברהם" - הכנסת אורחים, והיה מארח בביתו בכל 

עת אורחים מכל הסוגים, אנשים חשובים וגם יהודים 

מלא.  אש"ל  בביתו  שקיבלו  וקשי-רוח,  קשי-יום 

חלקם היו אורחים קבועים שבאו לתקופות ארוכות. 

היה פעם איש אמיד שעסק במסחר והגיע מפעם 

לפעם לשיקאגא לצורך מסחר, והיה רגיל להתאכסן 

מתארח  שהוא  לו,  נודע  השנים  במשך  רבנו.  בבית 

בחדרו הפרטי של רבנו, אשר יצא מחדרו לחדר אחר, 

כדי שיהיה לאורחו הנכבד מקום מתאים לפי הרגלו...

רבנו  טרח  המלחמה,  לאחר  הראשונות  בשנים 

לבוא  שרצו  אלו  לכל  כניסה  אישורי  להשיג  הרבה 

ממכירי  אחד  אמעריקא.  במדינת  מושבם  לקבוע 

רבנו סיפר, כי הוא זוכר את רבנו מתאמץ בכל כוחו, 

ובזריזות נפלאה רץ ברחוב דאגלע״ס בילוואר״ד ריצה 

עצמם  על  שיקבלו  אנשים  למצוא  כדי  ממש,  של 

ערבות שנדרשה לנתינת רישיון כניסה לאמעריקא.

רבנו סייע מאוד לכל המשולחים שהגיעו מרחוק, 

היה נותן להם מממונו, ובנוסף התרים אנשים אחרים, 

בעבורם  והשתדל  טשעקי"ן  להם  מחליף  היה  כן 

שיהיה מי שיקח אותם ברכב, וכדומה.

כל מכתב בקשה שקיבל מארץ ישראל לא החזיר 

ריקם. בשעה שלקה בלבו רח"ל היה משך זמן בבית 

הבקשות  כל  את  מיד  חיפש  לביתו  וכשחזר  חולים, 

סיוע  ושלח  מענה,  בלי  עתה  עד  ונשארו  שהגיעו 

בעבורם.

כל  נפשו,  ובאצילות  בעדינות  רבנו  היה  מיוחד 

פעם  אירע  כלל.  שיכעס  זכור  ולא  בנחת  היו  דבריו 

מנין  לעשות  שרצו  מהשכנים  היו  החגים  ובאחד 

למנחה בבית מדרשו של רבנו, חוץ מהמנין הקבוע, 

ורבנו השיב  ילד לבקש רשות מרבנו,  הם אף שלחו 

דבריו,  על  השגיחו  לא  הם  אך  מזה.  מרוצה  שאינו 

נפשו לא  זאת, רבנו באצילות  ועשו כרצונם. עם כל 

אמר להם דבר ולא חצי דבר.

בקולי  וצעק  בטלפון  שדיבר  הבחינו  פעם  אולם 

קולות. כשדרשו את סיבת הדבר, נודע שהמדובר היה 

רבנו  צעק  זה  ועל  מפרנסתו,  אותו  שהעבירו  באחד 

צעקה גדולה להציל עשוק מיד עושקו.

לזכר עולם יהיה צדיק

קריאת פרשת פנחס - תיקון גדול
המצרים(  בין  )רמזי  ושמש"  ה"מאור  כתבו 
לנו  שתקנו  טעם  בפרשתנו,  אמת"  וה"שפת 
פרשת  קריאת  תמיד  שיזדמן  הקדמונים 
ידוע דרשת  כי  בין המצרים,  פנחס בשבתות 
טז(  נא,  )ישעי'  עה"פ  פ"ד(  תענית  )ירושלמי  חז"ל 
"לנטוע שמים וליסוד ארץ" - אלו הקרבנות, 
שכל  ע"ה,  אבינו  לאברהם  הקב"ה  שהבטיח 
הקרבנות  סדר  את  קוראים  שישראל  זמן 

מעלה אני עליהם כאילו הקריבום.
קוראים  שאנו  אף  השנה,  בכל  והנה, 
אנו  אין  הקרבנות,  פרשת  את  ואומרים 
התמיד  פרשת  למשל  בספר-תורה.  קוראים 
אנחנו  אין  אבל  יום,  בכל  אותה  קוראים  אנו 
קוראים אותה בס"ת כשר, וכן הקרבנות של 
תורה  בספר  קוראים  אנו  אין  שבת  מוספי 

כשר.
שבימים  המצרים,  שבין  בשבתות  אבל 
בית  בחורבן  בפועל  הקרבנות  בטלו  ההם 
את  אנו  קוראים  הרבים,  בעוונותינו  המקדש 
בספר  פנחס,  בפרשת  הקרבנות  פרשת  כל 
זו מתעוררים לבבות  תורה כשר, ע"י קריאה 
בני ישראל להשתוקק לעבודת בית המקדש, 
וכל זמן שאנו קוראים בסדר הקרבנות מעלה 
הקב"ה עלינו כאילו הקרבנו אותם לפניו, והוא 

תיקון גדול.

הרה"ק רבי אברהם מזידיטשוב-שיקאגא זי"ע
כ"ב בתמוז תשכ"ז, 50 שנה להסתלקותו

עמוד גמילות חסדים

אציל המידות

כ"א בתמוז תקי"ט: ביום זה ניצחו מרן הבעל 
שם טוב והגאון רבי חיים הכהן רפפורט זצ"ל 
הפרנקיסטים  הכופרים  כת  את  לבוב,  אב"ד 
בוויכוח. תלמידי הבעש"ט קבעוהו ליו"ט ויום 
אצל  מקובל  היה  זה  ויו"ט  ושמחה,  משתה 

צדיקי בית רוז'ין זי"ע.

זה  ביום  ש"ל:  אלפים  ה'  בתמוז  כ"ג 
רבי  האלקי  המקובל  עולמו  לבית  נסתלק 
בצפת.  כבוד  ומנוחתו  זי"ע,  קורדובירו  משה 
בהלווייתו ראה האר"י הקדוש שני עמודי אש 
על  הספידו  יוסף'  ה'בית  מרן  מיטתו.  מעל 

קברו: "כאן נגנז ארון התורה!"
על הרמ"ק, דרש האר"י הק' את  בהספדו 
חטא  באיש  יהיה  "וכי  כב(  כא,  )דברים  הכתוב 
עץ".  על  אותו  ותלית  והומת  מוות  משפט 
"וכי יהיה באיש חטא משפט מוות", שנחסר 
ונפטר מן העולם, והוא צדיק גמור, ולא נמצא 
בעבור  מיתה  שנתחייב  לומר  חיסרון  שום 
חטא זה, "והומת" - ועם כל זה מת, "ותלית 
אותו על עץ" - תתלה את סיבת מיתתו בגלל 

חטא אדם הראשון שאכל מן העץ.
אחר כשנה כשנסתלק מרן האריז"ל, ציווה 
לפני פטירתו שיקברוהו סמוך למרן הרמ"ק.

קורא הדורות

רבנו נולד בשנת תרס"ח לאביו הרה"ק רבי יהושע העשיל אבד"ק חודרוב בגאליציה, ואח"כ אדמו"ר 
מזידיטשוב פה שיקאגא, בן הגה"צ רבי יששכר דוב אב"ד חודרוב, בן הגה"צ רבי יהושע העשיל אב"ד 
ולאמו  זי"ע.  יצחק אייזיק מזידיטשוב  רבי  בן הרה"ק  בן הרה"ק רבי סנדר ליפא מזידיטשוב,  חודרוב, 
הרבנית ברכה גיטל ע"ה בת הגה"צ רבי אלטר זאב הורוויץ אב"ד סטריזוב, מגזע צדיקי בית מעליץ-

ראפשיץ זי"ע.
בבית הוריו הגדולים התחנך רבנו לתורה יר"ש חסידות במסורת אבוה"ק. בעודו צעיר לימים, לאחר 
יהודים  ירידה רוחנית בגאליציה מצד אחד, ומצד שני סבלו שם  מלחמת העולם הראשונה, כשהיתה 

מרדיפות, עבר עם הוריו לאמריקה, והם התיישבו בשיקאגא.
בבחרותו נסע משיקאגא ללמוד בארץ ישראל, בישיבת "תורת אמת" בירושלים שבה נתעלה ביתר 
שאת, בהתמדה עצומה בתוה"ק. רבנו היה בקי נפלא בכל מכמני התורה. כבר אז הזדמן לו פעם להציע 
עצה נכונה בענין מסוים לגאון הגדול ר׳ איסר זלמן מלצר זצ"ל, וכשנכנס אל הגרא"ז הקדים לדבריו שיש 
לו ראיה מן התורה שאע״פ שלא התייעץ אתו ולא שאל לעצתו, דבר נכון הוא להציע עצה טובה, שהרי 
מצינו בתורה בפרשת 'ואתה תחזה' שיתרו נתן עצה למשה רבנו גם על מה שלא שאלו. להגרא"ז היתה 

קורת רוח מדבריו והתעניין אח"כ אודות רבנו.
זצ"ל  ראטטענבערג  פנחס שלום  רבי  הרה"ק  בת  ע"ה,  הרבנית  עם  ביתו  את  הקים  לפרקו  בהגיעו 
כשהם  ורבנים,  אדמו"רים  בהשתתפות  בשיקאגא,  התקיימה  נישואיהם  שמחת  ברוקלין.  מקאסאן 
בדרכי  יו"ד  קוצו של  כל  על  נפשם  ומוסרים  זידיטשוב,  בית  בדרך  האבות  בדרכי  ביתם  את  מקימים 

התורה והחסידות.
בית  בהנהגת  רבנו את מקומו  מילא  יהושע העשיל בשנת ת"ש,  ר'  אביו הרה"ק  לאחר הסתלקות 
מדרשו בשיקאגא, אשר שימש כמרכז ליהדות בימים ההם. מלבד ציבור המתפללים הקבועים, היו רבים 
מהמון העם באים במועדים לראות את רבנו אשר נהג כמו שהתנהגו ב"אלטער היים", עד שהיו שם 

למעלה מאלף איש.
רבנו היה מומחה בהוראה, כל שאלה על עוף וכדומה שהיתה בשיקאגא, הביאו אליו. כשהיו בחורים 
תלמידי ישיבות מגיעים בבין הזמנים לבית מדרשו, היו משוחח עימם באורייתא, בראשונים ובאחרונים, 
כדי למשוך את ליבם לתורה. אבל כל זה היה בהצנע לכת, כי כלפי חוץ היה מסתיר את גדלותו בתורה.

מקורבי רבנו ציינו, שאף שאחר הסתלקות אביו עברה אליו הנהגת בית המדרש, אבל כשהיו באים 
לשאול אותו מי יהיה הבעל-תפילה וכדומה, היה שולח שישאלו את אמו הרבנית ברכה גיטל ע״ה, כדי 

לכבדה.
רבנו נערץ ביותר ע"י גדולי ישראל. מסופר כי פעם אמר הגאון ר׳ שניאור קאטלער זצ"ל ראש ישיבת 

לייקוואד: "אינני חסיד, אבל אילו הייתי חסיד, כבר היה לי רבי - הרבי מזידיטשויב שיקאגא!"

מתולדותיו

למען דעת


