
תיקון  רק  אינו  בעולם  יהודי  של  תפקידו 
חלק  הינו  יהודי  לה',  נפשו  והשלמת  עצמו 
לדאוג  ועליו  מהכלל-היהודי,  נפרד  בלתי 
יהודים אחרים, המהווים  למצבם הרוחני של 

אף הם מרכיבים של הכלל.
שאינו  יהודי  על  שומעים  או  כשרואים 
ממלא תפקידו בקיום רצון ה', אין יהודי יכול 
רבי  הרה"ק  כתב  כבר  בחיבוק-ידיים.  לשבת 
צבי אלימלך מדינוב זי"ע בספרו "בני יששכר" 
 - שבצדקות  הגדולה  הצדקה  א(:  ב,  )אדר 

המלמד דעת לעני בדעת, 
כעני  עני  לך  אין  כי 

בדעת!
ה"חובות הלבבות" 
אהבת  משער  )פ"ו 
הענין  את  מבאר  ה'( 
לשני   - משל  בדרך 
המוכרים  סוחרים 
אחד  שונים,  חפצים 
פרט  מוכר  מהם 
עליו  ומרוויח  מסוים 
והשני  אחוז,  מאה 
חמישים  מוכר 
ומרוויח   - פריטים 
מהם  אחד  כל  על 

עשרים וחמש אחוז. מי 
מרוויח יותר? - הלא פשוט הדבר, כי למרות 
לא  הרי  הוא  אחוז,  מאה  הרוויח  שהראשון 
מכר כי אם פריט אחד, לעומת זאת - השני, 
אף שהוא מרוויח רק עשרים וחמישה אחוזים, 

הלא הוא מכר חמישים פריטים!...
ורק  אך  המתמסרים  יש  הוא:  והנמשל 
להתעלות עצמית; ייתכן והם יצליחו וירוויחו 
על  אף  השלמות,  לתכלית  ויזכו  אחוז'  'מאה 
פי כן, הלא יש להם רק את הרווח העצמי של 
אדם אחד בלבד, ולא יותר! אולם מי שמקבל 
לרומם  ברוחניות,  לשני  לסייע  עצמו  על 
יש  הלא  ד',  לעבודת  הזולת  גם את  ולהגביה 
אח"כ  נוטל  הוא  שכן  מאוד,  גדול  רווח  לו 
האנשים  שיעשו  המעשים  אותם  בכל  חלק 
הללו שהתרוממו על ידו. זוהי דרגת הקדושה 
 - הנעלה ביותר שהאדם מסוגל להגיע אליה 

כשהוא מכניס אנשים תחת כנפי השכינה.
רבה של לובלין הגאון רבי מאיר שפירא, 

ועושה, הוא הנהיג בישיבתו שבני  היה אומר 
אחרים,  להחכים  ליום,  שעה  יעניקו  הישיבה 
ואותו זמן כינה בשם ״עבודת הקודש״! פעם 
קרה שחל רפיון ב'סדר' הזה, עמד וכינס את 
כמה  עד  לדעת  תרצו  אם  ואמר:  התלמידים 
הדבר חשוב: שמעתי מכמה תלמידים, שלא 
ורק  נענו.  ולא  והתפללו  ראו ברכה בלימודם, 
לבחורים  לעזור  מועט  זמן  שהקדישו  לאחר 

יותר חלשים, זכו להצלחה בתלמודם!...
הרה"ק ה"ישועות משה" מויזניץ זי"ע פירש 
שנתנו  הכלל  את  בזה 
קד.(  )שבת  חז"ל 
אל"ף בי"ת ר"ת אלף 
למוד  )וברש"י:  בינה 
דל"ת  גימ"ל  תורה(, 

ר"ת גמול דלים.
לכאורה,   -
עניינים  שני  אלה 
הראשון  נפרדים, 
בלימוד  עוסק 
והשני  התורה, 
בגמילות  עוסק 
באמת  אך  חסדים. 
לשלבם  אפשר 
לומד  כשיהודי   - יחד 
נתברך  שלא  חברו  עם 
בכשרונות טובים כמוהו, הרי הוא משלב את 
גמול  עם  יחד  בינה  אלף  יחד,  המצוות  שתי 

דלים, ושכרו גדול עד מאוד. 
זי״ע,  סופר'  ה'חתם  הגה״ק  דברי  וידועים 
)יורה  סופר  חתם  לשו״ת  בהקדמתו  שכתב 
דעה(: אם יאמר אדם חשקה נפשי בה׳, וחפץ 
כדי  בלימודי  ואיך אמעט  אליו,  להתקרב  אני 
להשלים את נפש חברי המתקשה בלימודיו? 
התשובה אליו: היפלא מה׳ דבר למלאות את 
שלימות נפשך מה שהחסרת לכבוד שמו בזה 
שלך,  את  עשה  אתה  אלא  לחברך?  שעזרת 
לחברך,  לעזור  כדי  מזמנך  למעט  ותמשיך 
לך  יקח  תלמד,  שכשאתה  ידאג,  והקב״ה 
רגיל  היית  בו  מהזמן  בחצי  גמרא  דף  ללמוד 
להשיג השגות  מועט  זמן  לך  ויספיק  ללמוד, 
רבות ונשגבות, עוד יותר מכדי יכולת שכלך! 

)עיי״ש בדבריו הק׳ והנפלאים(.

והנה סולם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה... עולים 
ויורדים בו )בראשית כח, יב(.

הממון,  של  טבעו  הוא  כך  ממון.  בגימטריא  סולם 
שהממון  יש  בו.  ויורדים  עולים   - הסולם  שכדוגמת 
מוריד את האדם למעמקי שאול, ויש שהוא מעלה אותו 

לגובהי מרומים.
הכל תלוי כיצד משתמשים בו, בממון...

רבנו ישראל בעל שם טוב הק' זי"ע ]"ממעיינות הנצח"[

והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה.
"סלם" ר"ת סעודת ליווי מלכה, "מוצב ארצה" - בעיני 
מגיע  "וראשו  אבל  בה,  נזהרים  ואין  היא שפלה  ההמון 

השמימה", מי שעיניו בראשו יודע שדבר גדול הוא.
הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע ]"עירין קדישין"[

ויקץ יעקב... אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי 
)כח, טז(, וברש"י: שאם ידעתי לא ישנתי במקום קדוש 

כזה.
אף שע"י שינה זו זכה יעקב למידה כה גדולה של רוח 
הקודש ונבואה, בכל זאת טען כנגד עצמו, על מה ששכב 
לישון במקום שאין מדרך-ארץ לישון שם. ללמדך, שאף 
כדי להשיג מדרגות עליונות, אין לעבור על מידת דרך-

ארץ... 
הסבא מסלבודקא הגה"צ רבי נתן צבי פינקל זצ"ל 
]"ניצוצי התורה"[

ויצג את המקלות אשר פיצל ברהטים )ל, לד(.
תוֹת  קֲּ שִׁ לוֹת בְּ ַמקְּ בהושענא רבה אנו אומרים ״ְלַמַען ְמַיֵחם בְּ
זכות  איזו  להבין  יש  לכאורה  נָּא".  יָעה  ְוהוֹשִׁ ָנא  ע  הוֹשַׁ ִים  ַהמַּ
אותנו?  שיושיע  מהקב״ה  מבקשים  אנו  כן  שעל  זאת,  היא 
אלא, אנו מזכירים בזה להקב״ה, שאפילו איש-אמת כיעקב, 
נזקק גם כן ללכת בדרך ערמומית אחרי שגר רק עשרים שנה 
זה אלפיים שנה  עם לבן, ואם כן מה נענה אנחנו, הנמצאים 
בני  ומה הפלא אם רבו עוונות  ונוכלים...  זאבים, רמאים  בין 

ישראל?...
הרה״ק רבי שלמה ליב מלענטשנא זי״ע ]"רמתיים צופים"[

ליקוטים יקריםממעיינות החסידות

ונכתב בספר
וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך 

)בראשית כח, כב(.

יעקב אבינו לא התכוון דווקא בנוגע לממון, 
שהקב״ה  מה  בכל  שייך  ״מעשר״  חיוב  אלא 
והדעת  מהחכמה  אפילו  האדם.  את  בו  חונן 
שחונן בהם, עליו לעשר ולתת לזולתו. בשכר 
זאת, יזכה להצלחה גם בחכמה, כדכתיב ״עשר 

בשביל שתתעשר״...
הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין זצ"ל

הצדקה הגדולה שבצדקות
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3:59  ............ הנרות:  הדלקת 

4:19 ......................... שקיעה: 

7:08  ................... החמה:  נץ 

8:50  .............. מג"א:  סזק"ש 

9:26  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:12

12:14  .............. גדולה:  מנחה 

4:19  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 5:09

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 5:31

זמנים לשב"ק פרשת ויצא



במקום  ה׳  יש  אכן  ויאמר  יעקב משנתו  "וייקץ 

הזה ואנכי לא ידעתי" )בראשית כד, טז(. דרש רבנו: 

יעקב אבינו אמר שלא ידע מאנכיות ומגאווה, ולכן 

זכה להשראת השכינה.

וכשיצא  דרָאהביטש,  בעיר  רבנו  ביקר  פעם 

אמר  כשנפרדו,  ללוותו.  אלפים  התקבצו  מהעיר 

זקנו  שאף  לו  שדומה  לרבנו,  המקורבים  אחד 

לו  נענה  כזה.  גדול  לכבוד  זכה  לא  מרוזין  הרה"ק 

רבנו בענוותנותו: "ודאי לא היה לזקני כבוד כזה, כי 

אני יודע מה זה כבוד - בשל כך אני בורח מהכבוד, 

ולכן הכבוד רודף אחרי. אבל זקני לא ידע כלל כבוד 

מהו, וממילא לא ברח מהכבוד, ולכן לא רדף הכבוד 

אחריו"... )"שיח זקנים" ח"ד(.

מסוכן,  חולה  רבנו  לפני  להזכיר  שלחו  פעם 

שהרופאים כבר אמרו נואש לחייו. אמר הרבי: הנה 

מפרמישלאן  מאיר  רבי  הרה"ק  של  פירושו  ידוע 

עליו  "אמרו  לד:(  )ברכות  חז"ל  מאמר  על  זי"ע 

החולים,  על  מתפלל  שהיה  דוסא  בן  חנינא  ר'  על 

והיה אומר זה חי וזה מת". לכאורה קשה, בשלמא 

"זה חי" מובן, מפני שרצה לבשר להם  מה שאמר 

שבקרוב יתרפא ויישאר בחיים, אבל למה היה צריך 

לבשר "וזה מת" לאותם חולים ההולכים למות, הרי 

דיה לצרה בשעתה?

מת'  וזה  חי  'זה  הכוונה  שאין  לפרש,  יש  אלא 

בחולה  כאן  המדובר  אלא  נפרדים,  חולים  בשני 

חי",  "זה  לחולה  כשבישר  שמיד  והכוונה,  אחד. 

בישר גם שגוי פלוני ימות במקומו )כמו "ואתן אדם 

תחתיך"(.

מאמרינו  את  מפרש  אני   - רבנו  אמר   - ובזה 

וצדקה",  ותפילה  "ותשובה  הנוראים:  בימים 

וחלילה  חס  נגזרה  אם  הגזירה,  רוע  את  'מעבירין' 

גזירה, קשה לבטלה. אלא שהצדיק בכוחו 'להעביר' 

את רוע הגזירה לראשו של גוי רשע, על ידי 'תשובה 

ותפילה וצדקה'.

של  שהבישוף  נודע  ימים  כמה  כעבור  ואמנם 

אותו עיר מת באופן פתאומי, ומיד אחר כך נתרפא 

ויהי  רבנו.  לפני  להזכירו  שבאו  חולה  אותו  כליל 

לפלא!

לזכר עולם יהיה צדיק

עבודת הקודש עושה רושם
מצינו,  הצדיקים  ובספרי  חז"ל  בדברי 
את  עבדו  קדושים  יהודים  שבו  שמקום 
ד', נותרת בו השראת קדושה לאורך ימים. 
ביקש  אבינו  שיעקב  מצינו,  לדבר  מקור 
אבותי'  שהתפללו  ב'מקום  להתפלל 
מקום  על  שעברתי  אפשר  ואמר:  דווקא, 
ולא  ויצחק[  ]אברהם  אבותי  שהתפללו 
מיד  לשם,  לשוב  ביקש  בו?  התפללתי 
)רש"י  תפילה  לשון   - במקום'  'ויפגע 

בפרשתנו(.
סיפר:  מאניפולי  זושא  ר'  הרבי 
זָאלקווא,  העיר  דרך  פעם  כשנסעתי 
בבית-המדרש  אחד  במקום  עמדתי 
וברורה  זכה  היתה  והתפילה  והתפללתי, 
ידעתי  ולא  הבעל-שם-טוב.  תפילות  כמו 
מקום  כי  לי  שנודע  עד  לכך.  הסיבה  מה 
זה היה מקום התפילה של בעל 'תולדות 

יעקב יוסף' זצ"ל.
הורה  מטשעכנוב  אברהם  רבי  והרה״ק 
בקהילת מלאווא, שלא לשנות את מקום 
בידיו  מקובל  היה  כי  הישן,  בית-הכנסת 
אלימלך  ר'  הרבי  הקדושים  שהאחים 
והרבי ר' זושא זי"ע הגיעו לשם והתפללו 
)"אהל  גלות  שערכו  בתקופה  שם 

אלימלך"(.
נעשה  מתפלל  שהצדיק  במקום 
שמתפלל  ומי  קודש,  אדמת  המקום 
חוץ  אפילו  זה מתמלאת בקשתו  במקום 
לדרך הטבע. אל הרה"ק רבי יחיאל מאיר 
בפיו  ומשאלתו  יהודי,  הגיע  מגאסטינין 
שע"פ  הצדיק,  לו  אמר  בבנים.  להיפקד 
אל  האיש  יצא  להיוושע.  יכול  אינו  טבעו 
היער, עמד אצל אילן אחד וסיים שם את 
כל ספר תהלים, ונושע בבנים. כעבור שנה 
בא אל הצדיק, וכשראה הרבי שיש לו בן 
זכר, שאלו מה עשה. סיפר לו שהלך ביער 

ועמד אצל אילן אחד וסיים כל תהלים.
את  לראות  שברצונו  הצדיק  לו  אמר 
האילן הזה, הלך עימו והראה לו את האילן. 
נענה הצדיק מגאסטינין שאצל האילן הזה 
סיים הרה"ק הרבי ר' בונם מפשיסחא זי"ע 
את כל תהלים ביום חופתו, ובזכותו נושע 

אף הוא...

הרה"ק רבי ישראל מטשארטקוב זי"ע
י"ג בכסלו תרצ"ד, 83 שנים להסתלקותו

העניו זוכה להשראת השכינה

מעביר לראש צוררי ישראל

ט"ו בכסליו ג' תתקע"ג: ביום זה נסתלק 
בן  המשניות,  מסדר  הנשיא  יהודה  רבנו 
מנוחתו  גמליאל.  בן  שמעון  רבן  הנשיא 
כבוד בבית שערים ע"י ציפורי אשר בגליל.
בירושלמי מובא שנס גדול אירע אותו 
העיירות  מכל  שבת,  ערב  זה  היה  כי  יום, 
התאספו להספיד את רבי וללוותו, ונותרה 
יגיעו  שלא  כדי  ברקיע  תלויה  החמה 
כשהגיע  רק  שבת.  חילול  לידי  ההמונים 
מים  של  חבית  לו  מילא  לביתו,  אחד  כל 
לכבוד שבת, והדליק את הנר - אז שקעה 
החמה. ובת קול יצאה ואמרה: כל מי שלא 
מבושר  יהא   - רבי  של  בהספדו  נתעצל 

לחיי העולם הבא!

קורא הדורות

רבנו נולד בשנת תרי"ד, לאביו הרה"ק רבי דוד משה מטשָארטקוב בן הרה"ק רבי ישראל מרוזין, ולאמו 
הרבנית בתו של הרה"ק רבי אהרן מטשערנָאביל זי"ע.

בילדותו בלט בגדלותו ובחכמתו, זקנו הרה"ק מטשערנאביל התבטא עליו כי עתיד הוא להיות מנהיג גדול 
בישראל. גם אביו זצ"ל התבטא על חכמתו, כי יש לו ניצוץ של שלמה המלך.

בצעירותו היה לו משא ומתן של תורה עם הגאון רבי שלמה מסקַאלא, פוסק הדור בשעתו, והיא נדפסה 
בשו"ת "בית שלמה" סי' קפ"ד וקפ"ה. כך היה לרבנו מו"מ של הלכה עם הגאונים מבערזאן ורבי מאיר אריק 

זצ"ל, אולם בהוראת אביו הפסיק להראות בחוץ את גדלותו בתורה, כי אמר לו שדרכם היתה בהצנע לכת.
אביו זצ"ל היה מדבר מעט ובקצרה, ורבנו בחכמתו היה בחכמה ובפקחות מבאר לחסידים את כוונת אביו 

בתשובותיו. כן היה מסייע לחסידים ברוחניות ובגשמיות, והיה נערץ עליהם ביותר.
בהגיעו לפרקו הקים את ביתו עם הרבנית שבע רוחמה, בת דודו הרה"ק רבי אברהם יעקב מסַאדיגורא בן 

הרה"ק מרוזין זי"ע.
בשנת תרס"ד לאחר הסתלקות אביו הצדיק, החל רבנו להנהיג את עדת חסידי טשארטקוב. מרן התגלה 
בקרב  הרוחני הקשה  לנוכח המצב  דורו.  מגדולי  עצומה  להערצה  וזכה  קומה,  שיעור  בעל  ישראל  כמנהיג 
הנוער, שנסחף לתנועת ההשכלה, ראה רבנו צורך גדול לארגן את היהדות החרדית בתנועה עולמית, והיה 
מראשי וממייסדי תנועת אגודת ישראל העולמית. יחד עם הרה"ק ה"אמרי אמת" מגור והרה"ק ה"חפץ חיים" 

היה נשיא הכבוד של האגודה.
בכנסיה הגדולה השניה שהתקיימה בווינה בשנת תרפ"ט, הגיעו מארץ ישראל הגאונים ראשי ישיבת חברון 
רבי משה מרדכי עפשטיין וחתנו רבי יחזקאל סרנא זצ"ל. רבי יחזקאל היה מתאר, שכאשר עלה רבנו על 
הבמה לנאום, התרשם כל הקהל מהדר תוארו וצורתו האצילית והנדירה, ומאמרותיו הטהורים שריתקו את 
כל הנוכחים. והוסיף הגר"י סרנא, שכאשר הזכיר רבנו את קדושי חברון שנהרגו עקה"ש באותה שנה, החל 
למרר בבכי, עד שהשתנתה צורתו והתכופפה קומתו והיה לאיש אחר. אנחה עמוקה פרצה מלב כל הנוכחים.
כאשר יצאו מהאולם, אמר הגאון רבי משה מרדכי אפשטיין לסובבים אותו: "עלינו להתפלל מאוד לגאולה 

השלימה במהרה, כי מלך ישראל יש לנו כבר - הרבי מטשארטקוב!"
קרן  לחיזוק  גדולות  פעל  וגם שם  בווינה שבאוסטריה,  להתגורר  רבנו  עבר  הראשונה  העולם  במלחמת 
התורה והיהדות. רבנו היה בעל-צדקה עצום והיה מפרנס עניים רבים שנמלטו לווינה במלחמה. המוני יהודים 
נושעו אצל הרבי מברכותיו, כשיחד עם זאת חיזקם בשמירת המצוות ובעבודת השם, ובחינוך הילדים בדרך 

התורה.
רבנו נתבקש לישיבה של מעלה בי"ג בכסלו תרצ"ד, ואהל מיוחד הוקם על קברו בבית החיים בווינה.

מתולדותיו

למען דעת


