
פסק בעל ה"חפץ חיים" זצוק"ל בספרו "חובת 

עיתים  לקבוע  אדם  על  שמצוה  "כשם  הדת": 

לתורה, לשמור זמן קריאת-שמע ותפילה בציבור, 

מצוה  כן  ובציבור,  ביחיד  המצוות  כל  את  ולקיים 

וחובה עוד יותר על כל אחד להקדיש עת מעיתותיו 

בדרך  שיתחנכו  בניו,  בחינוך  ולהשגיח  לפקח 

שהלכו בה אבותינו ורבותינו מעולם, והיא שעמדה 

לנו לתורתנו שלא נשתכחה תורה מישראל".

רבי  הגאון  מרן 

וואזנר  שמואל 

"שבט  בעל  זצ"ל 

אומר,  היה  הלוי" 

של  היסוד  שאת 

ויגדך  אביך  "שאל 

לך"  ויאמרו  זקניך 

אין  ז(  לב,  )דברים 

ב'חדר'  לקבל  ניתן 

אבותינו  ה"מנהג  את  לבנות.  החינוך  בבית  ולא 

בידינו", את המסורת של אבות לבנים, ניתן לקבל 

רק מההורים! את פנימיות הלב שבכל מצוה, את 

הרגש והלחלוחית של יראת-שמים ושל מסירות-

נפש לקיום התורה והמצוות, לכל אלה אי אפשר 

מהאבות,  זאת  כשמקבלים  רק  אם  כי  לזכות 

מהסבים, ולמעלה בקודש כל אחד כפי מה שזכה.

הרי  התורה,  בדרך  בנו  את  מחנך  יהודי  כאשר 

מחינוך  לטובה  מתעלים  עצמם  והאם  האב  גם 

כזה, כפי שדרש הרה"ק רבי יואל מסאטמאר זי"ע 

דרכו  על-פי  לנער  "חנוך  ו(  כב,  )משלי  הכתוב  את 

גם כי יזקין לא יסור ממנה"; "גם כי יזקין לא יסור 

ממנה" הכוונה לאב, שהוא בעצמו לא יסור מחינוך 

זה, כי גם הוא ייהנה מהחינוך ויהיה לו מכך תועלת 

השם,  לעבודת  יתחזק  בעצמו  הוא  רבה,  רוחנית 

ע"י שיתאמץ להביע ולהוציא חוצה את פנימיותו 

הטובה בכדי לחנך את בניו לדרך הטוב והישר.

המסורה,  את  בזה  פירשו  הבעש"ט  ותלמידי 

'ואתם' כתיב - 'ואתם פרו ורבו' )בראשית ט, ז(,  ג' 

)שמות  וגוי קדוש'  כהנים  לי ממלכת  'ואתם תהיו 

בה'  הדבקים  'ואתם  ד(:  )ד,  ובפרשתנו  ו(,  יט, 

אלקיכם חיים כלכם היום'. ואתם פרו ורבו - תזכו 

להשקיע  צריך  בכך,  די  אין  אך  קיימא,  של  לזרע 

בכך שהילדים יהיו 'ממלכת כהנים וגוי קדוש', ומה 

יהיה הרווח מזה? - שההורים עצמם, ע"י שיחנכו 

כדבעי,  בניהם  את 

יותר  להתדבק  יזכו 

חיים  אלקיכם,  בה' 

כולכם היום!

לתועלת  רק  ולא 

האב,  זוכה  רוחנית 

לתועלת  גם  אלא 

ה"כתב  גשמית: 

את  מפרש  סופר" 

את  אותם  "ולמדתם  יט(:  )יא,  עקב  בפר'  הפסוק 

בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך" - 

מטבע הדברים, בקטנותו מפחד הילד מאביו ועל כן 

מתנהג כראוי, אולם אם אביו לא יחנך אותו כראוי 

להתנהגות  ורצון  עצמית  משמעת  בקרבו  ויחדיר 

בדרך התורה, הרי שבמשך השנים, כשיגדל, יעשה 

האב  מורא  אין  שוב  שהרי  רוחו,  על  העולה  ככל 

את  אותם  "ולמדתם  הכתוב:  שאומר  זהו  עליו. 

בניכם  בחינוך  מעש  ותרבו  כשתשקיעו   - בניכם" 

בדרך התורה והיראה, הרי אף "בשבתך בביתך" - 

כשאתה, האב, תשב בביתך ובנך יגדל ויפרח מהקן, 

ידיעה  מתוך  הנפש,  במנוחת  לשבת  תוכל  אז  גם 

לפניו  כראוי, לאחר שסללת  בנך  שבוודאי מתנהג 

את הדרך ויישרת את נפשו לפסוע בה.

זהו שכתב ה'מקור ברוך', שכאשר הבנים יגדלו, 

יהיה לו לאב עם מי לדבר, שהרי חינך את בניו לדרך 

התורה הק', המזככת ומעדנת את נפש האדם.

ואתחנן אל ד' בעת ההוא לאמר )דברים ג, כג(.
משה רבינו ביקש מהשי"ת: בעת ההיא, בעת צרה ומבוכה, 
מקוצר  בכוונה  להתפלל  יוכלו  ולא  ישראל  לבות  כשיסתתמו 

רוח, אלא ימללו בשפתיהם - תתקבל תפילתם.
הרה"ק רבי יעקב דוד מאמשינוב זי"ע

שאלו את הרה"ק ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע: מה עושה רבנו 
לפני התפילה?

התפילה,  מתפלל שבשעת  אני  התפילה  לפני  הצדיק:  ענה 
אצליח להתפלל כראוי. כמו שאמר משה רבנו 'ואתחנן אל ה' 
- מה התחננתי? - בעת ההוא לאמר', יהי רצון שבשעה שאני 

עומד להתפלל תהא אמירתי ראויה ומקובלת.
אוצר חיים

כי לא תעבור  וראה בעיניך  עלה ראש הגבעה ושא עיניך... 
את הירדן הזה )ג, כז(.

יש מצבים באדם, שעליו לעצור ולהתבונן במצבו ובמעמדו 
ברוחניות, "וראה בעיניך - קוק מיט דיינע אויגען", עד שמאליו 
יחליט "כי לא תעבור", "אז עס קען ווייטער נישט אזוי גיין", אי 

אפשר להמשיך לצעוד בדרך שאחזת בה עד הלום.
הגה"צ רבי חיים ברים זצ"ל מירושלים ]"שנות חיים"[

כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו  כה' אלקינו בכל 
קראנו אליו )ד, ז(.

ממנו  לבקש  זי"ע  חיים'  ה'חפץ  מרן  אל  שליח  שלח  יהודי 
ברכה לעצמו. חייך ה'חפץ חיים' חיוך עצוב ואמר:

אוי ואבוי! קבצן אחד שולח קבצן שני לבקש ברכה מקבצן 
בעל  אל  לפנות  מוטב  לא  וכי  הוא?  צחוק  לא  וכי  שלישי. 
הישועה עצמו, שהרי הוא קרוב כל כך, וכל כך קל להגיע אליו 
- 'כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו  כה' אלקינו בכל 

קראנו אליו'!...

וההר בוער באש עד לב השמים )ד, יא(.
עד  גדולה,  כך  כל  ההתלהבות  היתה  התורה,  קבלת  בזמן 

שהלב של כל אחד נהפך ל'שמים' - הימעלדיג!
הרה"ק רבי העניך מאלכסנדר זי"ע ]"חשבה לטובה"[

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך )דברים ו, ב(. 
אם תגדל את בניך בדרכי התורה והיראה, אזי לימים 
וזה הפירוש  יהיה לך עם מי לדבר ולשוחח.  ולשנים 
בשבתך  בם  'ודברת  יהיה  עי"ז  לבניך',  'ושננתם 

בביתך'...
"מקור ברוך" 
להרה"ק רבי ברוך מסערט-ויזניץ זי"ע

התועלת מחינוך הבנים בדרך התורה
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7:44  ............ הנרות:  הדלקת 

8:05 ......................... שקיעה: 

5:49  ................... החמה:  נץ 

8:46  .............. מג"א:  סזק"ש 

9:22  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:34

1:32  .............. גדולה:  מנחה 

8:04  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 8:54

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 9:16

זמנים לשב"ק פרשת ואתחנן

ליקוטים יקרים



הבחורים  בקרב  המשפיעים  מגדולי  אחד 

וסיפר  רבנו,  אל  פעם  נכנס  ראדאמסק,  מחסידי 

שהבן  רצו  הוריו  עניות  שבגל  אחד,  בחור  אודות 

לו  אמר  המשפחה.  את  לפרנס  כדי  לעבוד,  ילך 

וירא, שהקב"ה משבח  בפר'  בתוה"ק  מצינו  רבנו: 

את אברהם אבינו "כי ידעתיו למען אשר יצוה את 

בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם". לכאורה 

יש להבין, וכי רק זה שבחו של אברהם, 'אשר יצוה' 

וגו'? הרי ראוי לשבחו על שעמד בנסיונות קשים, 

נמרוד  ע"י  והושלך  השם  קידוש  על  עצמו  מסר 

לתוך האש בשביל שקיים מצוות?

בנו  את  שהמגדל  ללמדנו,  הכתוב  בא  אלא 

הקב"ה  לפני  יותר  חביב  ד',  ויראת  התורה  בדרך 

על  האש  לכבשן  ומושלך  נפשו  שמוסר  ממי 

קידוש שמו יתברך!

כשהתחיל רבנו לייסד את ישיבות "כתר תורה", 

את  ז"ל  בעסער  נפתלי  ר'  הרה"ח  למקורבו  גילה 

ראש  שבגמרא  מפני  הישיבות,  לייסוד  הסיבה 

השנה דף י"ח מובא: רבה ואביי היה מקור מוצאם 

מבית עלי הכהן. רבה שעסק בתורה חי ארבעים 

שנה, ואילו אביי שעסק בתורה ובגמילות חסדים 

חי שישים שנה. ואמר רבנו: אנחנו צאצאים לבית 

עלי ]רבנו היה כהן[, לכן הנני מייסד ישיבות שהם 

תורה וגמילות-חסדים ביחד!

יחזקאל'  ולפלא היה, שאביו של רבנו ה'כנסת 

ארבעים  עד  חיו  זצ"ל  לאברהם'  ה'חסד  וזקנו 

יותר משישים שנה,  ואילו רבנו חיי  ושמונה שנה, 

עד שנהרג על קידוש השם, הי"ד.

לזכר עולם יהיה צדיק

המזוזה
בפרשתנו )ו, ט( כתיב: 'וכתבתם על מזוזות 
ביתך ובשעריך'. בכל פעם שיוצאים מהבית, 
יש להניח יד ימין על נרתיק המזוזה, להתבונן 
במהות המזוזה המחייבת עול מלכות שמים, 
ולומר: ה' שומרי ה' צילי על יד ימיני, ה' ישמר 
צאתי ובואי לחיים טובים ולשלום מעתה ועד 
רחמים  לי  ויתן  אותי  יברך  ש-די  א-ל  עולם, 

]טור יורה דעה סי' רפה. קיצשו"ע. בן איש חי[.
ולומר  להוסיף  החסיד  יהודה  מרבי  קבלה 
כסגולה  וגו',  ישראל'  'שמע  המזוזה  ליד 
לשמירה מכל רע כל היום )מגן אברהם, קב הישר 

ושערי תשובה(.

לנשק  יש  בלילה,  יצועו  על  יעלה  בטרם 
שדי  וכו'.  צילי  ה'  שומרי  ה'  ולומר:  המזוזה 
רעים  ומחלומות  רעים  חלאים  מכל  ישמרני 
פעמים:  ז'  לומר  יש  כך  ואחר  לילה.  וממקרי 
בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך. בשבת 
שאינה צריכה שמירה יש לומר: זכור את יום 

השבת לקדשו )קיצור של"ה, פמ"ג(.
מסופר על מרן ה'חתם סופר', שפעם הגיע 
אליו בחור לקבל היתר הוראה, החתם סופר 
הרגיש  אולם  בתורה,  הגדול  כוחו  את  ראה 
שאינו ירא שמים. עקב אחריו כשיצא מביתו, 
וכשראה שאינו מניח ידו על המזוזה, הבין כי 
להסמיכו  שלא  והחליט  שמים  יראת  לו  אין 
חכמינו  במנהגי  זלזול  בכך  ראה  כי  להוראה, 

וחסרון ביראת שמים.

הרה"ק רבי שלמה חנוך מראדאמסק זי"ע
בעל "שבחי כהן" • ח"י באב תש"ב, 75 שנה להריגתו על קידוש השם

תורה וגמילות חסדיםמעלת חינוך הבנים לתורה

גאון  נפטר  זה  ביום  ה' אלפים שצ"ג:  באב  י"ג 
'מגלה  בעל  זי"ע  שפירא  נטע  נתן  רבי  ישראל 
דברים  נחרתו  בקראקא  קברו  על  עמוקות'. 
אתו  שדיבר  עליו  שאומרים  הוא  מופלאים: 
אליהו פנים אל פנים... בנו רבי שלמה זצ"ל כתב 
'נתן  עמוקות':  'מגלה  בהקדמת  האלה  כדברים 
אריאל  חורבן  על  ויללה  קינה  בלילה,  זמירות 
ועיר המהוללה אשר היתה לשריפת אש גלמודה 
ושר בשירים  נתן קולו  לה',  והתחנן  שכולה, בכה 
משמרות  בשלושה  מעלה  שרפי  שמנגנים  בניגון 
נגלה אליו איש לבוש אדרת שער  כאשר  הלילה, 
כולה, והגיד לו דברי י-ה: כך וכך מקוננים פמליא 

של מעלה! ועין בעין ראה אותו ניצב וקמה'.

ט"ו באב ב' אלפים תפ"ח: ביום זה פסקו מתי 
המדבר. כי מתוך שישים ריבוא מישראל שנגזרה 
עליהם גזירת 'במדבר הזה יתמו ושם ימותו', מתו 
בקבריהם  באב,  תשעה  בליל  שנה  בכל  אלפים 
אשר כרו להם מבעוד יום. כשקמו בשנה האחרונה 
לחיים,  שנבדלו  ידעו  לא  עדיין  שחרית,  בת"ב 
וחשבו שמא טעו בחשבון, וחזרו ונכנסו לקבריהם 
עוד 5 לילות. כיון שהגיע ט"ו באב וראו את הלבנה 
הגזרה  ובטלה  מכוון  שחשבונם  הבינו  במלואה, 

מהם, ועשאוהו ליו"ט.

קורא הדורות

הרבי מרַאדָאמסק הי"ד, מייסד רשת ישיבות "כתר תורה" בפולין, אשר היה מגדולי מקימי עולה של 
תורה וחסידות לפני השואה, נולד בשנת תרמ"ב לאביו הרה"ק רבי יחזקאל ה'כנסת יחזקאל', בן הרה"ק 

רבי אברהם יששכר ה'חסד לאברהם', בן הרה"ק רבי שלמה ה'תפארת שלמה' מראדאמסק זי"ע.
מילדותו התחנך בצל אביו וזקנו לתורה ולחסידות, כן למד תורה מפי הגאון מאמסטוב משרי התורה 
בפולין, שכתב על רבנו בהיותו בן 18: "כהן שדעתו יפה, אהובי תלמידי, צור לבבי, חריף ושנון, גן הדסים, 
איילת אהבים, חיכו ממתקים וכולו מחמדים... מאוד שמחתי בראותי ידך הגדולה בסוגיות הש"ס, כאחד 

מחריפים טובים ומתוקים"...
עוד בחיי אביו בלט בין חסידי ראדאמסק בהיותו מופלג בתורה ובחסידות, ואיש קדוש, שכל שיחה 
ותנועה שלו היא תורה שלימה. רבנו הפליא את כל רואיו בלמדנותו, בעבודת ה' בדחילו ורחימו, בדבקותו 

בהשי"ת, בחכמתו ובפקחותו, בענוותנותו, ובפזרנותו לצדקה.
כשהחל לכהן כאדמו"ר לאחר הסתלקות אביו בשנת תרע"א, גדל מאוד ציבור החסידים שהסתופפו 

בצילו.
לאחר  והתדרדר  שהלך  בפולין,  הנעורים  בני  של  הרוחני  המצב  את  שראה  לאחר  תרפ"ו,  בשנת 
מלחמה"ע הראשונה, עמד ויסד את רשת ישיבת "כתר תורה", ביותר מארבעים סניפים ברחבי פולין. 
את כל הונו ורכושו הרב, שרבנו זכה בו משמים שלא כדרך הטבע, השקיע למען הקמת וקיום הישיבות. 
רבנו מינה בראשות רשת הישיבות את חתנו הגאון האדיר בנש"ק רבי דוד משה הכהן רבינוביץ הי"ד, 

ושורה של גאונים ותלמידים חכמים מופלגים, שהרביצו תורה בכל הישיבות בפולין.
הרבי הביע מיד בתחילה את משאלתו שהישיבות לא יזדקקו לפרסומת, אלא הוא עצמו יחד עם 
נגידים מחסידיו יפרנסו אותם. לימים, כשכבר היו 36 ישיבות 'כתר תורה' בפולין, היו שאמרו שהם 'ל"ו 
הצדיקים' שעליהם העולם עומד... רבנו זירז את אלפי התלמידים להתדבק בעסק התורה, שהמאור שבה 
מחזיר למוטב. אף שהיה עשיר מופלג, לא נהנה מן העולם הזה כמלוא נימה, והחזיק בכספו כמעט את 

כל הצבא האדיר של בני תורה לאלפים לומדי הישיבות.
אוהב ישראל היה, תומך בחולים ודלים, אוהב שלום ומתרחק ממחלוקת בכל כוחו. רבנו היה פה 
מפיק מרגליות, בדברי תורתו שנאמרו בהתלהבות ובהתרגשות עורר מאוד את השומעים, עד שחסידים 
בכו בשעת אמירתו. רגיל היה לעורר בדברי התורה: יהודי צריך לדעת למה ירד לעולם הזה; יהודי בא 

לעולם כדי לפעול ולעשות, יהודי מגיע לעולם כדי לעשות טובה ליהודי שני!
פעם כאשר חלתה מאוד בתו של אחד ממקורבי רבנו, הסתגר רבנו עם סופר, כדי לכתוב קמיע עבור 
הבת, והורה לסופר מה לכתוב בקמיע. רבנו ציוה שהיא תניח את הקמיע עליה ולא תסיר אותו לעולם. 

אח"כ אמר רבנו שלא יגלו לשום אדם שנתן קמיע, כי הנותן קמיע נותן מחיי עצמו!
בשב"ק פרשת עקב ח"י אב תש"ב, נהרג הרבי זי"ע ע"י הרשעים ימ"ש על קידוש השם בגטו ווארשא, 
ר'  והובא לקבר ישראל בבית החיים הגדול שבווארשא. לפני 30 שנה הוקם הציון מחדש ע"י הרה"ג 

יחזקאל בעסער זצ"ל מאמריקא, מחשובי חסידי ראדאמסק.

מתולדותיו

למען דעת


