
הרחיבו  זי"ע  הבעש"ט  תלמידי  בספרי 
השם  ויראי  חרדים  בין  שאהבה  לבאר, 
הענינים.  בכל  ה'  לעבודת  גדול  עיקר  היא 
"ה"מאור ושמש" מרחיב את דבריו על מעלת 
האחדות בין בני ישראל, וכותב שאהבה אחוה 
גדולות,  ישועות  פועל  ישראל  בין  והתחברות 
ד,  ומסלק את כל המקטריגים, כדכתיב )הושע 

ים ֶאְפָרִים  יז( "ֲחבּור ֲעַצבִּ
ַהנַּח לוֹ".

ה"מאור  ומעיד 
שהיה  ושמש", 
כאשר  במקום  נוכח 
ר'  הרבי  הרה"ק 
מליז'נסק  אלימלך 
זצוק"ל נשאל מאחיו 
המפורסם  הצדיק 
בוצינא קדישא הרבי 
זושא  משולם  ר' 
זצוק"ל:  מאניפולי 
"אחי, למדני נא איך 
ניסים  פועל  אתה 
ומעשים  ונפלאות 
שאוכל  כדי  נוראים, 
כך".  לפעול  כן  גם 
ר'  הרבי  לו  השיב 
ע"י  שזה  אלימלך 
התחברות הצדיקים, 

וריעות  וחיבה  ואהבה 
הניסים  כל  ונעשים  נפעלים  כך  ע"י  ביניהם, 
וכל הפעולות והמעשים נוראים. והודה הרבי 
עיקר  זה  כי  בוודאי,  ואמר:  לדבריו,  זושא  ר' 

הכל!
הרה"ק ה"חוזה' מלובלין פירש את הכתוב 
שע"י  נחנו",  אחד  איש  בני  "כולנו  מטות(  )פר' 

האחדות שכולנו כאיש אחד, עי"ז 'נחנו' - יש 
הצרות  מכל  לנו  ונוח  רוח,  וקורת  נייחא  לנו 

והיגון והאנחה )"משמרת איתמר"(.

ישראל,  אחדות  הוא  השורשים  כל  שורש 

כי ע"י האחדות שלהם למטה גורמים אחדות 
הם  וראויים  הוא,  ברוך  הוי"ה  בשם  למעלה 
עם  ויילחם  להם  יעזור  שבוודאי  בה'  לבטוח 
עם  בנו  עבור  שלוחם  האב  כדרך  שונאיהם 
שונאי בנו, כי השונא את ישראל כאילו שונא 

כביכול את הקב"ה.
ובזה מבאר הרה"ק רבי ראובן מזַארנָאווצע 
"דודאים  בספרו  זי"ע 
בפרשתנו,  בשדה" 
הכתוב  מאמר  את 
'כי  י(  כא,  )דברים 

למלחמה  תצא 
תצא  אויביך',  על 
דהיינו  יחיד,  לשון 
תדע  אז  באחדות, 
אלקיך  ה'  'ונתנו 
כשבא  ולכן  בידך'. 
למלחמה,  סיחון 
ישראל?  עשו  מה 
באחדות  התקשרו 
אחד  כאיש  גמורה 
והתדבקו  אחד  בלב 
בהשי"ת,  בשורשם 
אותו.  נצחו  ובזה 
'ויכהו',  כתיב  ולכן 
'ויקח',  'ויירש', 
יחיד,  לשון  הכל  'וישב', 

לומר שע"י האחדות נצחו אותו.
ומשום כך 'ויגר מואב מפני העם כי רב הוא', 
'העם' רומז לפשוטי העם שאינם עובדים את 
גחלים  מלשון  'עם'  לשון  כי  כראוי,  הבורא 
פי  על  ואף  אצלם,  חלשה  שהדעת  עוממות, 
כן פחדו מואב מהם, 'כי רב - הוא', אף שהם 
'הוא' לשון יחיד.  רבים, היו באחדות בבחינת 
ולכן 'ויאמר אלקים לבלעם לא תלך עמהם וגו' 
'הוא' כאיש  כיון שהם בבחינת  כי ברוך הוא', 

אחד בלב אחד, יושפע עליהם כל הברכות.

ויעמוד מלאך וגו' גדר מזה וגדר מזה ותלחץ רגל בלעם אל 
הקיר )במדבר כב, כד-ה(.

כוחות   - בלעם  רגל  את  ללחוץ  כדי  בלעם,  רגל  ותלחץ 
הסטרא אחרא, אל הקיר - להשפילם ולהכניעם, העצה היא 
ובתפילה,  בתורה  ברוחניות,  גדרים  מזה',  וגדר  מזה  'גדר 

וגדרים בענייני העולם הזה.
הרה"ק רבי אברהם מסלונים זי"ע ]"יסוד העבודה"[

ויאמר בלק לקוב אויבי לקחתיך והנה ברכת ברך )כג, יא(.
והם  תחנון,  בהם  שאומרים  ימים  רכ"ב  יש  פשוטה  בשנה 
נקראים ימי דין, וקל"ב ימים שאין אומרים בהם תחנון, והם 
נקראים ימי רחמים. ביקש בלק שבלעם יקלל את קל"ב ימי 
הרחמים, וזהו 'לק"ב' אויבי לקחתיך, 'והנה ברכת ברך', לבסוף 

ברכת את רכ"ב הימים של דין.
הגה"ק רבי עקיבא אייגר זי"ע ]"חתם סופר"[

  
אפס קצהו תראה וכולו לא תראה )כג, יג(.

ושלום,  חס  פגם  לראות  לפעמים  תוכל  בפרט,   - ב'קצהו' 
'וכולו לא תראה' - בכלל ישראל לא תמצא אף פעם פגם.

הרה"ק רבי מנחם מנדל מקאצק זי"ע ]"שיח שרפי קודש"[

לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ד' אלקיו עמו 
וגו' )כג, כא(.

ולא עמל בישראל, אלא  מי שאינו רואה בלבו און ביעקב 
מחפש ורוצה תמיד להצדיק את בני ישראל ולדונם לכף זכות, 

יהודי כזה - ד' אלקיו עמו.
הרה"ק רבי חיים מצאנז זי"ע ]"דברי חיים"[

הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא )כג, כד(.
האריה חזק מהלביא. בשעה שיהודי קם ומבקש לעבוד את 
השי"ת, הרי הוא כמו לביא בלבד, אולם עד מהרה מסייעים 
לו משמים, "הבא לטהר מסייעין אותו", והוא "מתנשא כארי".
הרה"ק רבי דוב בער המגיד ממעזריטש זי"ע 

]"מגיד דבריו ליעקב"[

ליקוטים יקריםממעיינות החסידות

ונכתב בספר
וירא בלק )כב, ב(, וירא הוא לשון הבנה, שהבין שכל 
מה שעשה ישראל והיכו את המלכים האדירים סיחון 
ועוג, היה בשביל לאמורי, כמו "את ה' האמרת היום" 
שהוא לשון גודל אהבה וריעות )ראה בפירוש התוי"ט 
למשניות סוטה ט, טו(, שהצלחתם של ישראל היתה 
מפני תוקף האהבה והאחדות שביניהם. לכן ויגר מואב 

מפני העם מאוד. 
היו  שמעולם  אף  מדין,  זקני  אל  מואב  ויאמר 
שונאים זה לזה, עשו שלום ביניהם כדי להידמות אל 
כמו  עמלו,  לשווא  באמת  אכן  הקדוש.  עם  ישראל 
שאמרו חז"ל "כינוס לרשעים רע להם  ורע לעולם". 
נקהלים  שהם  שמפני  'הקהל',  ילחכו  עתה  ויאמר... 
יחד באהבה וחיבה, לכן ילחכו ישראל אותם כלחוך 
השור, היינו בלחיכה אחת בלי טורח ועמל, כי מפני 
טורח  בלי  ונפלאות  ניסים  להם  ייעשו  התחברותם 

כלל.
מאור ושמש, פרשת בלק

כאיש אחד בלב אחד
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7:59  ............ הנרות  הדלקת 

8:19  ........................ שקיעה 

5:36  ................... החמה  נץ 

8:40  .............. מג"א  סזק"ש 

9:16  ................ גר"א  סזק"ש 

10:30  ........ תפילה  זמן  סוף 

מנחה  גדולה  .................  1:34

8:18  ........................... שקיעה 

מוצאי ש"ק  '50 דקות' ...... 9:08

9:30  ... רבנו תם:  זמן  מוצש"ק 

זמנים לשב"ק פרשת בלק



במדינת  ישראל  לבני  רבנו  היה  רחמן  אב 
רומניה ואף מחוצה לה. כל נדכה וקשה-רוח 
האציל  קדשו  ברוח  קשבת,  אוזן  אצלו  מצא 
לא  ומדבריו  ומבקש,  דורש  לכל  ברכותיו 
מיהודים  למאות,  מופת  סיפורי  ארצה.  נפל 
שנושעו ע"י ברכותיו, נפוצים בין יוצאי רומניה 
עקרות  שנתרפאו,  חולים  על  אם  היום,  עד 
שנפקדו, או בעלי עסקים שהצליחו. אך ברוב 
רק  הישועות  את  תולה  רבנו  היה  ענוותנותו 
פניו.  מבקשי  של  התמימה  האמונה  בכוח 
"יש  דרכו היתה לשאול את המבקש ברכתו: 
הפטיר  בחיוב,  השיב  וכשהלה  אמונה?"  לך 
לך".  יעזור  והשי"ת  לביתך  נא  לך  "אזי  רבנו: 

ואכן "ככל היוצא מפיו יעשה".
בשב"ק  מעלה  של  לישיבה  נתבקש  רבנו 
את  זעזעה  הסתלקותו  תרצ"ג.  בתמוז  כ"א 
כי  חשו  אשר  ברומניה,  ישראל  בני  המוני 
אלף  כחמישים  מהם,  נלקח  הנאמן  אביהם 
איש השתתפו בהלוויה, בה נראו מחזות צער 
ויגון עצומים. אף הגויים - להבדיל - בכו במר 

על הסתלקותו.
הק'  ארונו  הועלה  תשכ"ט  בשנת 
משטפנשט לארה"ק, המונים עולים עד היום 

לציון קדשו בבית החיים "נחלת יצחק" בתל 
צדיק  אותו  בזכות  ישועות  ופועלים  אביב, 

ונשגב.

תורה  דברי  מדבר  היה  לא  למרות שרבנו 
את  להסתיר  צדיקים  של  כדרכם  ברבים, 
גדלותם בתורה, היה ידוע בגאונותו ובבקיאותו 
בנגלה  התורה  חלקי  ובכל  ובפוסקים,  בש"ס 

ובנסתר.
שליט"א:  מסקולען  אדמו"ר  כ"ק  סיפר 
ברומניה,  המפורסמים  הרבנים  מגדולי  אחד 
תוספות,  איזה  בהבנת  מאוד  פעם  התקשה 
ויגע לא מצא תירוץ לקושייתו.  וכמה שטרח 
על  לו  העיר  בשטפנשט,  רבנו  אצל  בהיותו 
את  לו  שיראה  רבנו  ביקשו  התוספות.  דברי 
את  לרבנו  הרב  כשהראה  בפנים.  התוספות 
דברי  על  אצבעו  את  רבנו  הניח  התוספות, 
עבר  כך  כדי  תוך  לנהום...  והתחיל  התוס', 
באצבעו שורה בשורה על כל דברי התוספות, 

והרב גם כן הסתכל בדברי התוס'.
כאשר סיים, שאל את הרב אם כבר נתיישב 
לו מה שהיה קשה, והרב ענה שלא. חזר רבנו 
השניה  ובפעם  כבראשונה,  מעשהו  על  שוב 

נצנץ במוחו של הרב תירוץ על קושייתו...

לזכר עולם יהיה צדיק

ימי בין המצרים
י"ז  שבין  השבועות  שלושת  מתחילים  זו  בשבת 
בתמוז לט' באב, בהם נפסקו כידוע הלכות מיוחדות 

לזכר האבל על חורבן בית המקדש.
'בין  בימי  שפעם  הצדיקים,  אחד  על  מסופר 
פני  את  לקבל  ונכנס  גור,  בעיירה  עבר  המצרים' 
ה"שפת אמת" זצ"ל. שאלו ה"שפת אמת" מהו סיבת 
נסיעתו דרך פה, והשיבו, שכך נהגו גם אבותיו הק', 
החורבן  לזכר  למקום  ממקום  האלה  בימים  לנסוע 
"העיקר  אמת"  ה"שפת  השיבו  השכינה.  וגלות 
הוא לזכור שאנו איננו בביתנו - הבית המיוחל בית 
שלא  אמת"  ה"שפת  של  דרכו  היתה  כי  המקדש", 
)"שיח  מאוד  גדול  לצורך  חוץ  מקום  לשום  לנסוע 

שרפי קודש"(.
מסופר,  מראפשיץ  נפתלי  רבי  הרה"ק  על 
גם  ותמיד היה בשמחה.  שהיה שונא את העצבות, 
בחצות  ערכו  שכולם  בשעה  השבועות  בשלושת 
היום 'תיקון חצות' בביהכ"נ הוא היה מתהלך במבוא 
ביהכ"נ, הלוך ושוב, ומזמר בניגון שמח קצת: 'והשב 

כהנים לעבודתם ולוויים לשירם ולזמרם'...
אף  שעל  הסביר  הנהגתו,  לפשר  שאלוהו  כאשר 
הצער שצריך להיות בליבנו על כי נוטל כבוד מבית 
חיינו, עלינו להיות גם בשמחה, על שד' עימנו בגלות 
ולבכות.  עצוב  רק  להיות  ולא  בצרה',  אנכי  'עמו   -
ופירש בזה את הכתוב )איכה ב, יט( 'קומי רוני בלילה 
ה'',  פני  נוכח  ליבך  כמים  שפכי  אשמורות  לראש 
'קומי רוני בלילה' להיות שמח גם-כן, אף כי 'שפכי 
ליבך' מפני שהאדם עצוב מאוד על החורבן,  כמים 
עם כל זאת 'קומי רוני', כי נוכח פני ה' - כי ה' עמנו! 

)"אהל נפתלי"(.

למען דעת

הרה"ק רבי אברהם מתתיהו משטעפענעשט זי"ע 
כ"א בתמוז תרצ"ג, 83 שנים להסתלקותו

ככל היוצא מפיו יעשה

תורת אלוקיו בליבו

הרה"ק רבי אברהם מתתיהו נולד בחנוכה תר"ז, לאביו הרה"ק ר' מנחם נחום 
משטֶעפֶענֶעשט, בנו הרביעי של הרה"ק ר' ישראל מרוז'ין זי"ע.

בהיוולדו, פנה זקנו הרה"ק מרוז'ין ואמר לבנו אבי הילד: כשתכניסו לבריתו 
של אאע"ה, ייקרא שמו אברהם מתתיהו, אברהם ע"ש זקני רבי אברהם "המלאך", 
ומתתיהו - כי נולד בחנוכה, והפטיר: והוא יהיה בעל כוח כמו מתתיהו כהן גדול 
)במרוצת השנים הובנו דברי הרה"ק מרוז'ין, כי על אף פרישותו העצומה וסיגופיו 

הרבים של רבנו, זכה להגיע לגבורות, כבן פ"ו שנים היה בהסתלקותו, ולא נודע שיבקר אי פעם אצל 
רופא(.

כבר בילדותו, התבטא עליו אביו הרה"ק רבי מנחם נחום גדולות, ואמר פעם לאחד ממקורביו: 
"הנך רואה אותו, את מה שבכוחי לעשות, הוא כבר גם כן בכוחו לעשות; אצלו יוכלו לפעול - אמנם 
בקושי, יצטרכו להפציר בו הרבה, ברם אם יבטיח, אזי תהיה ההבטחה כמונחת בכף!" כשפרצה פעם 
נחום בהפצירם לישועה,  והמונים התדפקו על דלתו של רבי מנחם  מגיפה מסוכנת בשטפנעשט, 

התבטא: "האחזו והחזיקו במת'ניו שלי ]רבנו[, כי רק הוא בכוחו להושיעכם!" )"נר ישראל"(.
לאחר נישואיו עם נכדת הרה"ק רבי אשר ישעי' מראפשיץ, ישב סמוך לשולחן אביו הק', ועלה 
ונתעלה בקדושה יתירה. "תדע כי מתתיהו בני הוא אדם השלם!" - שח פעם רבי מנחם נחום לאחד 

מזקני חסידיו.
בשנת תר"ח, עלה למלא מקום בהנהגת חצר הקודש שטפנשט שברומניה. רבים וטובים נהרו 
בביהמ"ד  לשם.  פנה  ד'  עבודת  ובדרכי  בתורה  להתעלות  שנפשו חשקה  מי  כל  בצילו,  להסתופף 
שבחצר הרבי שהו תמיד חבורה נכבדה של 'יושבים', בני עלייה שהתנזרו מעולם הזה וכל מחסורם 
ניתן להם מבית הצדיק. מעט מזעיר היה מאכלו של רבנו, ואת כל אשר הוכן לפניו הוציאו וחילקו 

בין ה'יושבים', שזה היה מאכלם.
דביקותו העצומה בעת עבודת הקודש היתה לפלא, לפני הקידוש בליל שב"ק היתה צורתו הק' 
שהצדיק  היתה  והרגשתם  הנוכחים  בין  שרר  עצום  פחד  בחוש,  נראתה  העצומה  דבקותו  נוראה, 
כלל לא נמצא בעולם הזה. בתפילת מוסף בראש השנה עמד שחוח וכפוף למעלה משעתיים וחצי, 
במסירות נפש, היה בו ממש מגבורתו של מתתיהו כהן גדול לכבוד עבודת ה' וקדושתו. "ער איז א 

הימעל איד!" ]הוא יהודי שמיימי[ התבטא עליו ה"אהבת ישראל" מויזניץ זצ"ל.

מתולדותיו

תשית לראשם עטרת פז

ברכת מזל טוב לאברכים החשובים
היושבים באהלה של תורה

חברי כוללנו שליט"א

אשר יגעו בעמלה של תורה
והוסמכו להוראה

בבחינות בכתב ובבחינות בע"פ 
בהצלחה מרובה

בשו"ע יורה דעה חלק ב'
ע"י הגאון רבי אברהם צבי וואזנר שליט"א

אב"ד סאטמאר מאנסי

יתן ד' ותזכו לעשות חיל באורייתא ולהורות 
הוראה בישראל

מתוך שפע ברכה והצלחה עד עולם

השמחים בשמחתכם
הנהלת הכולל


