
לו  הגורם  דבר-מה  לאדם  שיש  פעמים 
שישמח  חיצוני  לגורם  הוא  וצריך  עצבות, 
את ליבו. הבעש"ט הק' ביאר בזה את מצוות 
מלך  לבן  במשל  בשבת,  והשתייה  האכילה 
שהיה בשביה בין כפריים, לשמחתו הגיע אליו 
כתב-יד מאת אביו המלך, והוא רצה לשמוח. 
משקה,  מיני  הרבה  לכפריים  נתן  עשה?  מה 
כדי שישמחו, ואז יכול היה בן המלך לשמוח 
הנשמה  כי  והנמשל,  הוא.  בשמחתו  עימם 

יכולה  אינה 
בשבת  לשמוח 
בדברים הרוחניים, 
גם  שישמח  עד 
והגוף  החומר 
גשמיים,  בדברים 
לגוף  נותנים  לכך 
ושתיה,  אכילה 
ואז  בהם,  שישמח 
הנשמה  גם  תוכל 
לשמוח ולהתעלות 
השבת  בשמחת 
יעקב  )'תולדות 

יוסף' פר' שלח(.
אסתר  במגילת 
שבשנה  מובא, 
לנס  הראשונה 
שהיה  הגדול 
נאמר  ליהודים 
יט(  ט,  )אסתר 

אדר  לחודש  עשר  ארבעה  יום  את  "עושים 
שמחה ומשתה". ולאחר מכן כשציוה מרדכי 
ימי  אותם  "לעשות  כב(  )ט,  נאמר  לדורות 
משתה ושמחה". ומדוע שינה, שבתחילה אמר 
'שמחה ומשתה' ואחר כך הפך ואמר 'משתה 
הגדול,  הנס  בזמן  שבתחילה  אלא  ושמחה'? 
במשתה  צורך  ללא  גדולה  השמחה  היתה 
קודם כדי לגרום לשמוח, אבל לשנים הבאות 
שלא תהיה שמחה כזאת מגודל הנס, צריכים 

לעשות משתה כדי לגרום לשמחה.
מה  על  הסבר  נועם'  ב'אמרי  מובא  וכן 
מזמור'  'לדוד  בתהילים  כתיב  שפעמים 
באה  לפעמים  כי  לדוד',  'מזמור  ופעמים 
שניגן  בלא  המלך  דוד  אל  קדושה  השראת 

בכינור מקודם, כי גם בלא זה היתה לו שמחה, 
לו  היה  שכבר  אחר  היה  וזימר  שניגון  ומה 
לזמר  צריך  היה  ולפעמים  השראת הקדושה. 
ולנגן בכינור, בכדי להביא עצמו לידי  מקודם 

שמחה.
בראש  שפעם  זי"ע,  מהבעש"ט  מסופר 
השנה לפני התקיעות היה קטרוג גדול במרום 
על בני ישראל, הבעש"ט לא היה יכול להמתיק 
תלמידיו  לתקיעות.  נכנס  ולא  הקטרוג,  את 
ם  י ש ו ד ק ה
בזה,  שהרגישו 
בחרדה  ישבו 
שם  היה  עצומה. 
דעת,  חסר  אחד 
את  ובראותו 
החרדה על פניהם, 
לבעל- התחפש 
שעורר  באופן  חי, 
הדעת  בדיחות 
ושמחה. והנה מיד 
הבעש"ט  נכנס 
ואמר  לתקיעות, 
שלא  הבעש"ט 
היה יכול להמתיק 
אלא  הקטרוג  את 
השמחה,  ידי  על 
ושל  שלו  והפחד 
מנעו  החבריא 
להמתיק  ממנו 
את הקטרוג, ורק ע"י שעברה ביניהם רוח של 

בדיחות הדעת ושמחה, הומתק הקטרוג.
)קהלת  שכתוב  מה  הבעש"ט  בזה  ופירש 
ב( "ולשמחה מה זו עושה" אפילו שמחה של 
רושם  עושה  פנימי,  ערך  לה  שאין  זו"  "מה 
ואינו  עמו  בל  ומוחו  שלבו  יש  כי  בשמים. 
יכול להתרומם בעצמו, על כן עושים פעולות 
ושמחה,  משתה  וריקוד,  שירה  של  חיצוניות 
ומתפשטת  הולכת  הזאת  וההתעוררות 
מהאיברים עד לליבו ומוחו, עד שכל עצמותיו 
תאמרנה ה' מי כמוך, כי צריך לעורר את הרגש 
לעורר  רדום,  שהוא  בשעה  יהודי  של  הפנימי 
ישנים ולהקיץ נרדמים, כדי להגיע אל השמחה 

הפנימית.

שערים  מאה  ההיא  בשנה  וימצא  ההיא  בארץ  יצחק  ויזרע 
ויברכהו ד' )כו, יב(.

השתדלות  שעשה  על  ליצחק,  הודה  הקב"ה   - ד'  ויברכהו 
בדרך הטבע וזרע, וע"י זה התעשר בדרך הטבע. כי אם לא היה 
זורע, היה ד' משנה את מערכות הטבע כדי להעשירו בדרך נס, 

ורצון ד' הוא שלא לשנות את הטבע.
הרה"ק רבי ישראל יצחק מווָארֶקע זי"ע ]"ישמח ישראל"[

וישב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם 
אביו... ויקרא להם כשמות אשר קרא להן אברהם אביו )כו, יח(.
יצחק  רצה  לא  לבארות,  אברהם  שנתן  השמות  את  אפילו 
לשנות, וקרא להם באותן שמות. התורה מודיעה לנו זאת, כדי 
שילמד אדם קל וחומר, שלא ישנה מדרכי אבותיו, וממנהגיהם 
וממוסר שלהם. ואולי מפני זה לא נשתנה שמו של יצחק כמו 

שאר האבות, מדה כנגד מדה.
רבנו בחיי

וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלחך בשלום )כו, כט(.
חז"ל )יבמות קג( אמרו, כי טובתן של רשעים רעה היא אצל 
כשהרשעים   - טוב  רק  היא  רשעים  של  אחת  טובה  צדיקים. 
עושים פירוד מעימנו. זאת אמר אבימלך ליצחק, 'עשינו עמך 
רק טוב' - בלי תערובת רע, זהו כאשר 'ונשלחך בשלום', שלא 

יהיה לך התחברות איתנו.
הרה"ק רבי בן ציון מּבָאבוב זי"ע ]"קדושת ציון"[

ויעש להם משתה ויאכלו וישתו )כו, ל(.
מרומז, שכשיהודי עורך שמחה ומשתה אצל צאצאיו, הוא 

מתברך ב'ויאכלו וישתו' - בפרנסה ובכל טוב.
טא זי"ע הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מַאפְּ
 ]"אור לשמים"[

 
והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צוואריך )כז, מ(.

הוא  לעבירה,  יהודי  לפתות  הרע  היצר  כשרוצה  לפעמים 
'והיה כאשר  לו על עבירה, שהיא מצוה.  ומראה  מרמה אותו 
תרי"ד' - אם תשמע ח"ו לקול היצר ותוסיף 'מצוה' על ה'תרי"ג' 

מצוות, עלול אתה לפרוק מעצמך עול מלכות שמים.
הרה"ק רבי גדליה מליניץ זי"ע ]"תשואות חן"[

ממעיינות החסידות 

ונכתב בספר
שיכין  עליו  צוה  עשו,  את  לברך  יצחק  כשביקש 
אלא  לברכות?  המעדנים  שייכות  ומה  מעדנים.  לו 
שהצדיקים הגדולים עובדים להשי"ת מתוך שמחה 
רוח  עליהם  שתשרה  כשרוצים  ובפרט  לבב,  וטוב 
שמחה  ידי  על  כי  לבם.  את  מטיבים  אזי  הקודש, 
והרחבת הדעת באים המה לקרבת אלקים. וזה גם 
חכמים  שתלמידי  וסעודות  מצוה  בסעודות  הענין 
וצדיקים מסובין בהן, שע"י התענוג הגשמי ומאכל 
ומשתה, מטיבים את ליבם, עד שתנוח עליהם רוח 

ה', כי אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. 

אגרא דכלה 
להרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב זי"ע, 
פרשת תולדות

שמחה דקדושה בסעודת מצוה
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ליקוטים יקרים

נא להתפלל ולעורר רחמים עבור מורנו

הרב יהושע העשיל בן שארצע באבטשע שליט"א

לרפואה שלמה במהרה



שח רבנו על התפילה: הוודאי שמו כן תהילתו 
ככל   - השנה(  לראש  מאמינים'  'וכל  )פיוט 
שאמונתו של אדם בהשי"ת ברורה וודאית אצלו, 

כך היא דרגתו בתפילה. 
בגלותנו  עצמנו  לחזק  עלינו  רבנו:  והוסיף 
שם  הבעל  ברבנו  ומעשה  השי"ת.  באמונת 
נהר  את  לעבור  צריך  היה  שפעם  שסיפר  טוב, 
ואמר  ועבר.  החגורה  את  ופרש  הדנייעסטער, 
הבעש"ט: אל תחשבו שכיוונתי איזה שם קדוש, 
עברתי.  בהשי"ת  שהאמנתי  האמונה  בכוח  רק 
כי אצל הבעש"ט היתה האמונה במוחש, איתנה 

וברורה ]'אמרי פנחס'[.
צדקנו,  משיח  ביאת  שלפני  אמר,  רבנו 
יסתלקו כל האותות והמופתים, והניסים הגלויים 
לב  את  ומלהיבים  הממשיכים  והמפורסמים, 
האדם לעבודתו יתברך, ורק מי שיאחז באמונה 

יוכל להחיות את נפשו.

מגיד- שהיה  ואף  בדיבורו,  רבנו  היה  נזהר 
מישרים, לא רצה לומר דרשה בראש השנה לפני 
התקיעות, שמא ח"ו ייצא מפיו דבר שאינו הגון. 
שהרי ראש השנה - הסביר רבנו - הוא היום בו 

נעשה הרושם לכל ימות השנה. 
רבנו היה מפרש את הכתוב )קהלת ה, א( "כי 
יהיו  כן  על  הארץ  על  ואתה  בשמים  האלוקים 
הכתוב  את  שפירשו  על-דרך  מעטים",  דבריך 
)תהלים קיט, פט( "לעולם ד' דברך ניצב בשמים", 

הגזירה  האדם,  על  גזירה  בשמים  שכשגוזרים 

לארץ?  הגזירה  יורדת  ואימתי  בשמים.  נשארת 

אז  זולתו,  על  זה  משפט  אדם  ישפוט  כאשר 

 - הדין  מידת   - 'אלקים  כי  וזהו  יורדת.  הגזירה 

'ואתה על הארץ' - ואין הגזירה מגיעה  בשמים', 

יהיו דבריך מעטים', שלא תשפוט  כן  'על  אליך, 

דבר רע על זולתך, כדי שהגזירה לא תגיע אליך.

שלישית  סעודה  שבשעת  אומר,  רבנו  היה 

עם  יתנהגו  איך  בשמים  גוזרים  קודש,  בשבת 

שיהיה  היא,  והעצה  הבא.  השבוע  כל  האדם 

האדם קטן ושפל בעיני עצמו, והשפלות מביאה 

הוא  בעיניו  מכיון שהאדם  כי  הדינים,  להמתקת 

ולכן  עליו.  לדון  מה  אין  כן  אם  'אין',  בבחינת 

כי  ין',  ַאְנפִּ ְזֵעיר  'סעודת  שלשית  סעודה  נקראת 

להתפלל  אדם  יכול  השלישית  הסעודה  בשעת 

שיזכה למידת הענווה ושפלות הרוח.

עוד אמר רבנו, שכאשר מתפללים שחרית בנץ 

יכולים  הארץ,  על  זורחת  שהשמש  לפני  החמה, 

לבטל את הדינים. כי בכל לילה עולים הנשמות 

הדינים  אין  ובבוקר  אותם,  דנים  ושם  למעלה, 

לכך  רמז  ויש  השמש.  זריחת  עד  למטה  יורדים 

בתורה, בפסוק )בראשית יט, כג( "השמש יצא על 

הארץ ולוט בא צוערה", ואז היתה הפיכת סדום, 

יורדים  הרקיעים,  כל  את  בוקעת  כשהשמש  כי 

זריחת  לפני  מתפללים  אם  לכן  לעולם,  הדינים 

השמש מבטלים את הדינים, כי הדינים עדיין לא 

ירדו ]'אמרי פנחס'[.

לזכר עולם יהיה צדיק

ברוך שפטרני
על הפסוק בפרשתנו )כה, כז( 'ויגדלו הנערים', 
דרשו חז"ל במדרש 'כל י"ג שנה היו יעקב ועשו 
שנה,  י"ג  לאחר  הספר.  לבית  ובאים  הולכים 
עבודת  לבתי  הלך  וזה  מדרשות  לבתי  הלך  זה 
כוכבים'. מכאן דרשו, שצריך אדם לטפל בבנו עד 
י"ג שנה, מכאן ואילך, צריך שיאמר 'ברוך שפטרני 

מעונשו של זה'. וטוב לברך בלא שם ומלכות.
האב  נענש  עתה  עד  כי  הוא,  הברכה  ביאור 
כשחטא הבן, בשביל שלא חינכו למצוות, ועכשיו 
הבן להתחזק בעצמו  הבן לאיש, מחויב  שנעשה 

למצוות. 
ה'קדושת ציון' מבאבוב כתב לבאר את הכתוב 
מי  ויאמר  יוסף  בני  את  ישראל  'וירא  ויחי:  בפר' 
לי  נתן  אשר  הם  בני  אביו  אל  יוסף  ויאמר  אלה, 
שאינם  אלו  יצאו  'מהיכן  ופרש"י,  בזה'.  אלוקים 

ראויים לברכה'.
וקשה: וכי כך שואלים בן שבא לאביו עם בניו, 

לקבל את ברכתו?
אלא שבראות יעקב את קדושת בני יוסף, שלא 
טעמו טעם חטא מעולם, תמה: 'מי אלה' - שאינם 
זה'  של  מעונשו  שפטרני  'ברוך  לברכת  ראויים 
שמברך אב על בנו שהגיע לגדלות, שהרי הם לא 
חטאו עד עתה, ואין אביהם נפטר כעת מעונשם? 
בא יוסף, ועוד הגדיל את צדקת בניו, באומרו: 
כאן  גם  בזה",  אלוקים  לי  נתן  אשר  הם,  "בני 
צלם  על  בני  שמרו  הטומאה,  מקור  במצרים, 

אלקים שעל פניהם!

הרה"ק רבי שמריהו מווערחיווקע זי"ע
תלמיד הבעל שם טוב זי"ע • ב' בכסלו תקל"ו, 242 שנים להסתלקותו

אמונה איתנה

קדושת הדיבור

המתקת הדינים
זה  ביום  פרצה  גדולה  שריפה  ה'תס"ג:  בכסלו  ג' 

רח"ל,  נפשות  ל"ו  ונהרגו  בתים,  נהרסו  לבוב,  בעיר 

זי"ע וחלק  בתוכם גם הרבנית של רבנו ה'פני יהושע' 

ביתו  כי  נס,  התרחש  יהושע'  ל'פני  המשפחה.  מבני 

בסכנה  שרוי  והיה  עליו  נפלו  הבית  קורות  התמוטט, 

עמדי  ד'  יהיה  "אם  אמר:  הגל  בתוך  בעודו  גדולה. 

להרבות  נאמן  בית  לי  ויבנה  הזה,  מן המקום  ויוציאני 

גבולי בתלמידים, לא אפסיק לשקוד בביהמ"ד, בש"ס 

שמע  ד'  הלכה".  של  ובעומקה  בעיון,  ובפוסקים 

לתפילתו, כמין שביל נפתח לו בין הקורות, עד שזכה 

לצאת בשלום בלי פגע. אז קיבל על עצמו לחבר את 

חיבורו הגדול והמפורסם 'פני יהושע'. בהקדמת ספרו 

מציין ה'פני יהושע' לזכרון עולם את יום ג' בכסלו.

יהודים  פוזנא'.  'נס  היה  זה  ביום  תמ"ח:  בכסלו  ה' 

סטודנטים  מחנה  מול  ולילות  ימים  שלושה  נלחמו 

הרשע,  העיר  שר  בידיעת  וחרב  חץ  שולפי  פרועים, 

אחר  פעם  לגיטו,  מחוץ  עד  אותם  גירשו  היהודים 

פעם, עד ששקטה העיר. אזי נאספו יחד ראשי וחכמי 

אבד"ק  זצ"ל  סגל  ישעי'  רבי  הגאון  ביניהם  הישיבה, 

ושנה  שנה  בכל  ציבור  תענית  לדורות  וקבעו  פוזנא, 

ביום הזה בו היה עיקר הנס.

קורא הדורות

הרה"ק רבי שמריהו שמערל זי"ע, מגיד מישרים דק"ק ווֶעְרִחיְבֶקע, היה 
מחשובי תלמידי מרן אור שבעת הימים רבנו ישראל בעל שם טוב זי"ע.

תקופה מסוימת שימש רבנו כמורה-צדק בעיר סאווראן, כמו כן עסק 
טוב,  שם  הבעל  ברבו  והפציר  בבנות,  התברך  הוא  עשיר.  והיה  במסחר 
נתברך בבן,  גם בבנים. בברכת הבעש"ט  שהיה מתאכסן אצלו, שיתברך 
נתנו  כי משמים  לו,  גילה  אולם באותה עת איבד את פרנסתו. הבעש"ט 
לו ברירה שיהיה לו או מעות או בן זכר, ובחר הבעש"ט עבורו בבן. הוא 

הפסיד את מעותיו, ואח"כ התקבל כמגיד מישרים בווערחיווקע.
רבי  הרה"ק  אל  התקשר  כן  כמו  עדה,  הנהיג  הבעש"ט  פטירת  אחרי 

פנחס מקאריץ זי"ע, והיה מחסידיו הבולטים.
ואף  עפרה,  את  ולחונן  הקודש  לארץ  לעלות  השתדלות  עשה  רבנו 

דיבר על ההכנות שיש לעשות לפני שעולים לארץ ישראל, בתיקון כל המידות הרעות, ובמיוחד תיקון 
הדיבור, והמחשבה. אולם לא עלתה ביד רבנו להגיע לאר"י.

היה רבנו אומר, שבגלות קל יותר להתקרב אל השי"ת. משל למלך שהיה נודד מארמונו, והיה חסר 
כל. בדרכו הגיע לבית איכר פשוט, והאיכר כיבדו בכל מה שהיה לו, ממאכליו הפשוטים והגסים, והציע 
לו את מלבושיו. מאז נעשה האיכר חשוב מאוד אצל המלך, והיה המלך מדבר עימו. אבל כשהמלך 
בבית מלכותו, מי יכול להיכנס ולדבר עימו? והנמשל מובן, שבגלות, השי"ת בודד ויחידי, ואפילו איש 

הדיוט המכבדו בכל מה שרק יש ביכולתו, זוכה להתקרב אל ד' ולהשראת הקדושה.
רבנו נתבקש לישיבה של מעלה ביום ב' כסלו תקל"ו, ונטמן בעירו ווערחיווקע. בשנים האחרונות 

התגלה בס"ד קברו וציון קדשו נבנה מחדש. 

מתולדותיו

למען דעת


