
אמר הרה"ק ר' שלמה מקַארלין: מי שזיכהו 
כגון ברית  השי"ת לעשות שמחה של מצוה, 
מילה או נישואין וכדומה, פותחים לו את כל 
והוא  כל משאלותיו,  את  וממלאים  ההיכלות, 
יכול להשיג את כל ההשגות. ואותו איש אשר 
יהא  שלא  יגרום  כך  ידי  ועל  זה,  ביום  יצערו 
גדול  עוונו  אחד,  רגע  אפילו  בשמחה  שרוי 

)"עת דודים"(.

מגור  מאיר  יצחק  ר'  הרה"ק  אמר  וכך 
של  המשתה  ימי  שבעת  הרי"ם":  ה"חידושי 

ימים  הם  וכלה  חתן 
שמחה  וימי  טובים 
מתנה  להם  שניתנו 
וכלל  השמים,  מן 
"הנותן  בידינו  גדול 
בעין  לחברו  מתנה 
אם  וגם  נותן",  יפה 
הוא  כמה  פירש  לא 
נותן, אומדים בדעתו 
את  גם  לו  שנתן 
שיוכל  כדי  הדרך 
מתנה.  לידי  להגיע 

נותנים  כאן  וגם 
לחתן ולכלה משמים את 

והשמחה.  הטובה  לכלל  להגיע  האפשרויות 
וכן כל המתעסקים עם החתן והכלה יש להם 

חלק בשמחה המושפעת מן השמים.
אמר,  ממָאדז'יץ  ישראל"  ה"דברי  והרה"ק 
על דברי חז"ל )ברכות נט( "מאימתי מברכין על 
הגשמים? - משיצא חתן לקראת כלה", היינו 
להשיג  יכולים  וכלה  חתן  שמחת  שבשעת 
"אשר  אמר:  ועוד  וישועות.  ברכות  השפעות 
ברא ששון ושמחה" - ברא לשון בריאות היא, 
והיינו - ששון ושמחה של מצוה מביא בריאות 

לאדם! )"אמרי שאול"(.
מתוך  השמחה  שתהא  העיקר  ואמנם 
למדונו,  החסידות  גדולי  רבותינו  שמחה. 
גדול  כשלעצמה  השמחה  מידת  של  שכוחה 
ההשפעות  ולכל  לפרנסה  עצה  והיא  מאוד, 
והישועות. הרה"ק ר' יחזקאל מקָאזמיר אמר: 
שכתוב  כמו  לפרנסה,  עצה  היא  שמחה 

)דברים לג( "שמח זבולון בצאתך" ופירוש רש"י 

"הצלח בצאתך לסחורה". ולמה הוציא הכתוב 
הצלחה בלשון שמחה? אלא שעל ידי השמחה 

יהיה לו הצלחה )"דברי ישראל"(.
הרה"ק ר' משה מקָאּברין אמר פעם לאנשיו 
בשמחה,  ותהיו  תתחזקו  אם  צרה:  בעת 
מבטיח אני לכם שתצאו לרווחה מכל הצרות 
יודע  מי  עצובים,  תהיו  ח"ו  ובאם  והמצוקות. 
מה יהיה הסוף, כי השמחה ממתיקה את כל 
הכתוב  את  רבוה"ק  שפירשו  כמו  הדינים, 
בשמחה  "כי  נה(  )ישעי' 

ובשלום  תצאו 
ידי  על   - תובלון" 
מכל  תצאו  שמחה 
הקשים  המצבים 
שקועים  שהנכם 
בהם, ובשלום תובלון 
תוביל  השמחה   -
לשלימות  אתכם 

הטוב )"אמרות משה"(.
שאצל  מסופר, 
הק'  טוב  שם  הבעל 
כשביקש  פעם  זי"ע, 
הלבנה  את  לחדש 
הלבנה,  נראתה  לא  הכיפורים,  יום  במוצאי 
עננים עבים כיסו את השמים. אולם הבעש"ט 
ראה ברוח קדשו, שאם לא יקיים את המצוה 
בשעה זו, ישרו דינים ח"ו על ישראל. תלמידי 
שמחים  היו  זה,  מכל  ידעו  שלא  הבעש"ט 
מן  בשלום  בצאתם  יו"כ  מוצאי  כבכל  מאוד, 
הקודש - אחר עבודתם ועבודת רבם שהיתה 
החלו  הם  גדול.  הכהן  עבודת  דוגמת  ממש 
לבית  נכנסו  ריקוד  ומתוך  ולרקוד,  לשיר 

הבעש"ט הק' והמשיכו לשיר ולרקוד.
בנפשם  הרהיבו  התלהבותם,  כשגברה 
לבקש שגם הבעש"ט ירקוד עימם, ולקחו את 
רבם הבעש"ט הק' לתוך המעגל ורקדו כולם 
שנראתה  והודיעו  באו  הריקוד,  באמצע  יחד. 
יכולתי  שלא  מה  הבעש"ט:  אז  אמר  הלבנה. 
וייחודים,  בתפילות  הדינים  להמתקת  לפעול 

פעלנו בכוח השמחה!

את  הוליד  אברהם  אברהם,  בן  יצחק  תולדות  ואלה 
יצחק )בראשית כה, יט(.

מתחילה כשנולד יצחק, היה השבח שלו שהוא "יצחק 
כזה,  צדיק  לאב  נולד  להיות  שזכה  היינו  אברהם",  בן 
משתבח  אברהם  שהיה  עד  ונתקדש  נתעלה  כך  ואחר 

שהוא אבי יצחק, וזהו: "אברהם הוליד את יצחק".
הגה"ק ה"חתם סופר" זי"ע

ורב יעבוד צעיר )כה, כג(. 
עצמו,  בעיני  גדול  שהוא  היינו  רב,  שהוא  מי   - 'ורב' 
עליו לעבוד שיהיה צעיר, היינו שיהיה קטן ושפל בעיני 
לעבוד  שיצטרך   - יעבוד'  'ורב  לדעת  עליו  אבל  עצמו. 

הרבה על כך עד שיגיע למדה זו שיהיה צעיר.
הרה"ק רבי אברהם יעקב מסַאדיגורא זי"ע ]"נר ישראל"[

בעבור תברכך נפשי )כז, ד(.
שאם  דווקא,  עשו  את  לברך  יצחק  השתוקק  לפיכך 
שהוא  מי  על  רק  הברכה  תחול  לא  יעקב  את  יברך 
כיעקב, אבל כשיברך את עשו - תחול אפילו על פחות 

שבישראל.
הרה"ק רבי ישראל יצחק מווָארקי זי"ע ]"שיח שרפי 

קודש"[

ויתן לך האלקים מטל השמים ומשמני הארץ )כז, כח(.
גם  דבר,  בכל  שרויה  תהא  שהאלוקות  היא,  הברכה 

ברוחניות וגם בגשמיות, 'מטל השמים ומשמני הארץ'.
הרה"ק רבי אברהם מסָאכטשוב זי"ע ]"אבני נזר"[

יקרבו ימי אבל אבי וגו' )כז, מא(.
עשו לא היה יכול לשלוט ביעקב, כי יעקב היה תמיד 
יעקב  כשיהיה  אבלו,  בימי  כן  שאין  מה  בשמחה.  שרוי 
שרוי באבילות ולא יהיה בשמחה, אז חשב שמא יוכל לו.
הרה"ק רבי מרדכי חיים מסלונים זי"ע ]"מזקנים אתבונן"[

ליקוטים יקריםממעיינות החסידות

ונכתב בספר
שמעתי מהרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל 
מאפטא, ה"אוהב ישראל" זי"ע, שכאשר יהודי 
פרנסה.  לו  באה  משם  לבניו,  נישואין  עושה 
ל(  כו,  )בראשית  מהפסוק  לזה  רמז  ומצאתי 
שהעושה  וישתו',  ויאכלו  משתה  להם  'ויעש 
שמחה לבניו - 'ויאכלו וישתו' - משם באה לו 

פרנסה וכל טוב.
"אור לשמים" 
להרה"ק רבי מאיר מאפטא זי"ע, פרשת תולדות

השפעות השמחה
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רבנו נודע כמשיב רבים מעוון, אף כאלה שרחקו 
מאד מן הדרך, ָשבּו בזכותו לצור מחצבתם.

דמי  את  לגבות  מיוחד  לשלוח שליח  נהג  רבנו 
שמות  את  מציין  היה  ואף  בעיירות,  ה"מעמדות" 

האנשים שעליהם לתת את הכסף.
באחד הימים שלח לגבות בעיירה מסוימת, וציין 
בעיירה,  המתגורר  האיש  של  שמו  את  לשליחים 

שעליו לשלם "מעמדות".
 - האיש  על  שאלו  לעיירה,  השליחים  בהגיע 
אך אף אחד מן התושבים לא ידע ולא הכיר אדם 
הנושא שם כזה. חיפשו וחיפשו, עד שהגיעו לבית 
פושע  יהודי,  התגורר  שם  לעיירה,  מחוץ  אחד 
ושאלוהו, אם  אליו השליחים  נכנסו  רח"ל.  ישראל 
שמו הוא כך וכך. הוא השיב בחיוב, והם אמרו לו: 

"הרבי שלח לקחת מכם מעמדות".
"מיהו הרבי?" שאל האיש בסקרנות.

"רבי אהרן מטשערנאביל" - השיבו השליחים.
"זה  וקרא:  רבה,  בהתרגשות  האיש  קפץ  כאן 
אל  ללכת  נפשי  וכלתה  אחריו,  מחפש  אני  מכבר 
הלילות  "באחד  הסביר:  אף  הוא  הזה!"  הצדיק 
להעבירני  וחפצים  בשמים  אותי  דנים  כי  חלמתי 
והמליץ  אחד  צדיק  הגיע  לפתע  והנה  העולם.  מן 
עלי, באומרו, כי הנני צעיר עדיין לימים, ושיתנו לי 
כשהתעניינתי  בתשובה.  אשוב  אז  כי  לחיות  עוד 
אהרן  רבי  הוא  כי  לי  אמרו  זה,  צדיק  מיהו  לדעת 
מטשערנאביל. אני מחפש אחריו, אינני יודע מי זה, 

רצוני לעשות אצלו תשובה"...
ואכן, נסע האיש לטשערנאביל, שם הפך לבעל 

תשובה גמור.

באחד הימים הגיע מברק אודות אחד האברכים 
רבנו  לרחמים.  הזקוק  רבנו,  של  שלומו  מאנשי 

ציווה להשיב במברק ברכת רפואה שלמה, ברם 
אלה שקיבלו את המברק, הבינו מתשובת רבנו כי 
ומיהרו  רח"ל,  הגזירה  ונגזרה  התקווה  אפסה  כבר 

להתאסף סביב מיטת החולה.
התעורר  נשמתו,  ליציאת  סמוך  העת,  בהגיע 
האברך החסיד בבכי רב ובצעקה, וסיפר לעומדים 
ובו  זהב,  של  בתפוח  השטן  אליו  הגיע  כי  סביבו, 
השניה  ובידו  ומאירות,  נוצצות  מרגליות  קבועים 
עבודה זרה. הוא אמר לו כי אם ישתחווה אל אותה 
עבודה זרה, יתן לו את התפוח ויבריא אותו. הפיתוי 
היה עצום והאברך כמעט שנתפתה. לפתע נגלתה 
דמותו של רבנו, אשר החל להרעים בקול גדול על 
לך  אין  הזה?  האברך  מן  רוצה  הנך  "מה  המלאך: 

רשות לפתות אותו!" ומיד הרפה המלאך ממנו.
נשמתו  את  האברך  השיב  זאת,  לספר  בכלותו 

ליוצרה.
לו  לספר  רבנו  אל  נסעה  האברך  של  אמו 
המאורע, ורבנו נענה לעומתה: "בודאי ובודאי, איני 
אותם בתיקון  אנשי, עד שאתקן  מניח חלילה את 
חז"ל  מאמר  על  ביאור  רבנו  והוסיף  להם".  הראוי 
הליכה  שכר  עושה  ואינו  "הולך  יד(:  )ה,  ב"אבות" 
בידו": "'הולך' - זה שהולך אל הצדיק, 'ואינו עושה' 
- אינו מרגיש כי הינו עושה שם משהו, 'שכר הליכה' 
 - 'בידו'  אזי  העולם,  מן  יהיה לאחר שילך  - שכרו 

יטול אותו הצדיק בידו ויובילנו למקום מנוחתו!"
רבנו,  לפני  מרוזין  הרה"ק  מחסידי  אחד  בהגיע 
ביקש מרבנו ברכת פרידה בטרם נוסעו לרוזין. אמר 
לו רבנו: "פרוס עבורי בשלום רבך, ואמור לי שאני 

רבי גדול ממנו".

מילים שכאלה  יאמר  כיצד  וכי   - החסיד  נבהל 
לרבו?

ואני,  נפגשנו, רבך  "זה לא מכבר  לו רבנו:  אמר 
ברכתי  יודען'.  'ערליכע  שנהיה  לזה  זה  ואיחלנו 

נתקיימה ברבך, אבל ברכתו לא נתקיימה בי"...

לזכר עולם יהיה צדיק

"ויתן לך" במוצאי שבת
שבת  במוצאי  לומר  ישראל  מנהג 

הכתובה  האלקים'  לך  'ויתן  פרשת 

והצלחה,  ברכה  של  ופסוקים  בפרשתנו, 

כמובא בזוהר הק' )דף יד:(. וידועים דברי 

שאמר  זצ״ל  מרימנוב  מנדל  רבי  הרה״ק 

שזוהי סגולה לפרנסה.

טוב  לסימן  שהוא  כתבו  הראשונים 

במעשה  שיתברכו  כדי  הבא  לשבוע 

ידיהם. ובמחזור ויטרי מביא שהוא לטובת 

פושעי ישראל בגיהנום, להאריך לרשעים 

מלחזור לגיהנם, כי הם ממתינים לישראל 

מוצאי  של  הסדר  כל  לומר  שישלימו  עד 

הבדלה,  לפני  לאומרו  שנהגו  היו  שבת. 

וכן  הבדלה,  לאחר  לאומרו  שנהגו  ויש 

בביהכ"נ  כשהתפלל  אולם  האריז"ל,  נהג 

של האשכנזים אמר עם הציבור בביהמ"ד 

לפני הבדלה.

בשם  הובא  ישראל'  'סגולת  בספר 

שיש  מרימנוב  מנדל  מנחם  רבי  הרה״ק 

דצבי'  וב'אגרא  אחד,  עוד  עם  לאומרו 

סמך  מביא  דפרקא'(  'אגרא  על  )הגהות 

למנהג זה, על פי מה שכתוב שיש להקפיד 

בקריאת התוכחה שלא יעמוד אדם נגדו, 

כיון שיוכל להזיק לחייו, ואם כן מדה טובה 

מרובה שיאמרו את פסוקי הברכות שניים 

'ויתן לך' אחד על  יחולו ברכת  יחד, שאז 

השני.

והרה״ק ה'דברי יחזקאל' משינאווא נהג 

לאומרו עם כהן, כדי שיתברך מפי כהן.

הרה"ק רבי אהרן מטשערנאביל זי"ע
ח' בכסלו תרל"ב, 145 שנים להסתלקותו

רבים השיב מעוון

תיקון הנפש

מי גדול יותר...

מקָאריץ  פנחס  רבי  הרה"ק  בכסלו:  ג׳ 

ולא  ושמחה,  משתה  זה  ביום  נהג  זי"ע 

נפלא  מעשה  מספר  והיה  תחנון.  אמר 

שהבישוף  טוב,  שם  הבעל  בימי  שהיה 

והמלכה היו שונאי ישראל וביקשו לשרוף 

את הש״ס. באותה שנה בין כסה לעשור, 

אמר הבעש"ט שמראים לו בשורה טובה 

כיפור  יום  ואח״כ במוצאי  יודע מה,  ואינו 

מרדכי  כבימי  נס  יהיה  זו  שבשנה  אמר 

ואסתר, וכן היה שביום ג' כסלו היתה להם 

מפלה )״אמרי פינחס״(.

במגילת תענית )פ״ט( מובא  ז' בכסלו: 

הורדוס  בו  מת  כי  כיו"ט,  נקבע  זה  שיום 

בבא  )ראה:  החכמים  את  שונא  שהיה 

דברים  שמעוני  ובילקוט  ד',   - ג'  בתרא 

פרק י"ז רמז תתקי"ג(.

קורא הדורות

רבנו נולד בשנת תקמ"ד, והיה בנו הגדול של הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע. אמו היתה בת הרה"ק ר' אהרן 
הגדול מקארלין זי"ע.

בילדותו זכה לגדול בצל כנפי זקנו הרה"ק ה"מאור עיניים". עוד בצעירותו הורה לו אביו לקבל עליו את עול ההנהגה, 
כשהוא נסמך להנהגה ע"י הרה"ק הרבי ר' ברוך ממעזיבוז זי"ע. אביו הק' רבי מרדכי אמר פעם: "יש לי שמונה בנים. שבעה 

הם כנגד שבעת קני המנורה, ואחד הוא 'אהרן' שעומד ומטיב ומדליק את הנרות"...
אחר הסתלקות אביו מילא את מקומו בהנהגת העדה, וכאביו וזקנו - שימש כמגיד-מישרים בערים השונות. היה מרבה 
לנסוע ברחבי רוסיה הגדולה, ביקר בעיירות והפיץ את דבר ה', כן היה נשיא מעות ארץ ישראל באוקראינה, ופעל רבות 

לחיזוק יישוב הארץ.
אחיו הקדושים העידו עליו, כי שנים רבות לפני פטירתו כבר היה שרוי כולו בשמי מרומים.

בברכת זקנו ה"מאור עיניים" זכה לאריכות ימים, בשנתו ה-פ"ח בח' בכסלו תרל"ב נקרא לישיבה של מעלה, ונטמן 
ישראל  יעקב  רבי  הרה"ק  אחיו  עליו  אמר  כשנסתלק,  זי"ע.  עיניים"  ה"מאור  זקנו  מנוחת  למקום  סמוך  בטשערנאביל 

מטשערקאס: "על אחי, אפילו מלאכים ושרפים לא היו 'מבינים'!"
בהלווייתו השתתף גם הרה"ק ר' יששכר דוב מבעלזא זי"ע, שזוגתו היתה נכדת רבנו. הרה"ק מבעלזא נהג לדבר על 
חותנו-זקנו כחסיד גדול. פעם סיפר ואמר, כי בעת עריכת סעודה שלישית אחת, שמע את רבנו אומר שמונים פעמים: "ווי 

גייט מען אויס פאר דיין ליבען הייליגען נאמען!"...
אחר שהוכנס רבנו אל מקום מנוחתו, נכנס הרה"ק מבעלזא אל הקבר, גילה את פני רבנו ואמר: "רציתי לראות כיצד 

הוא נראה עכשיו, וראיתיו באלו הפנים שהיו לו, בעת שעשה קידוש בליל שבת קודש"...

מתולדותיו

למען דעת


