
אומר:  שהיה  בר-דעת,  חסיד  על  מסופר 
כשאני  דווקא  הרע  היצר  אלי  נטפל  לפעמים 
בשעת  או  ה',  ממצוות  מצוה  בקיום  עוסק 
חי".  כל  "נשמת  לומר  רוצה  כשאני  התפילה 
מלעבוד  ממני  למנוע  רוצה  הוא  שעה  באותה 
רח"ל.  וייאוש  לעצבות  ולהפילני  הבורא,  את 

שעה  באותה  בדיוק 
בפני  מזכיר  הוא 
חטאים  מיני  כל 
בהם,  שנכשלתי 
לא  איך   - וטוען 
את  לקיים  תתבייש 
לדבר  או  המצוה 
לפני המלך, כשאתה 

כה מלוכלך...
בו  אני  גוער 
אותו  המשיך   -
לו:  ואומר   - חסיד 
אך  חטאתי,  אמנם 
אומר  הנני  כעת 
חי"!  כל  "נשמת 
את  ומהלל  מברך 
ואיני  בשמחה,  ה' 
לפיתויים  שומע 
את  לשבור  שלך 

רוחי!...
למה  משל 
לאדם  דומה,  הדבר 

בא מאן- ובאותה שעה  גדול,  העוסק במסחר 
ובעניינים  קטנים  בדברים  אותו  ומטריד  דהוא 
צדדיים. מובן שתגובתו תהיה: כעת הנח לי, אל 
האדם  על  גם  כך  זו!  בשעה  מוחי  את  תבלבל 
לומר ליצר הרע: כעת, אינני רוצה לשמוע ממך! 

אינני מתעסק עמך עתה!
בשעת התפילה, על האדם להתחזק ולחשוב 
שבשבילו נברא העולם. ויש לרמז זאת בתיבות 
"נשמת כל חי תברך את שמך" - כאשר הדבר 
כולם   - תברך"  חי  "כל  אז  ה',  לתהילות  נוגע 
אהובים לפניו יתברך להללו ולשבחו, וכל יהודי 
יתחזק  אלא  ברוחו,  יפול  לא  שהוא  מצב  בכל 
שם  הוא  באשר  חי  לא-ל  ותשבחות  בשירות 

)"ישועות משה"(.

"דרך  ספרו  בהקדמת  יששכר"  ה"בני 
את  'אפטור  האדם  יאמר  אל  כתב:  פיקודיך", 
שאתקן  עד  ח"ו,  ומצוות  התורה  מעסק  נפשי 
תיקוני  כל  את  ואעשה  עוויתי  אשר  את 
חטא  לכל  קדשם  ברוח  גזרו  שחז"ל  התשובה 
ועון', ישתקעו הדברים ולא ייאמרו! וכי סלקא 
יתפלל  שלא  דעתך 
ולא  תפילתו  אדם 
קריאת-שמע  יקרא 
טלית  יניח  ולא 
יתן  ולא  ותפילין 
שיתענה  עד  צדקה 
הימים  כל  את 
חטא  לכל  הנקצבים 

ועון?!
ההמון  רוב 
שעיקר  סוברים 
היא  התשובה 
בסיגופים  להתענות 
תדע  אך  שונים, 
גמור  שטעות  ידידי 
נאמר  לא  כי  הוא, 
הזה,  הענין  בתורה 
רק נאמר: 'ושבת עד 
ושמעת  אלוקיך  ה' 
וענין  בקולו', 
רק  הוא  התשובה 
החרטה באמת על מה שעשה עד היום, ואם יש 
ָאֶון בידו מאותן העבירות - ישליכם מידו ויקבל 
קבלה אמיתית שלא ישוב עוד לדבר הרע הזה. 
- קיים מצות  ובתמים  זה באמת  כל  כשיעשה 

תשובה.
]לחנוכה[:  ישראל"  "ישמח  בספה"ק  וראה 
רק אחר שיהיה רגיל בטוב, יתחיל לתקן עצמו 
לדאוג  יתחיל  כאשר  כי  שעשה.  מהחטאים 
וֵביני יקום האויב  ֵביני  ולתקן את עוונותיו, אזי 
במצולות  ויטבע  נפש,  אותו  וירצח  היצר-הרע 
מה  על  חשבונות  כעת  יחשוב  לא  אלא  היצר. 
את  לנצח  ד',  בעבודת  יתחזק  אלא  שחטא, 
המצוה,  מהתלהבות  להחלישו  העומד  שונאו 

ורק אח"כ יתקן את חטאיו.

ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני ה' )ויקרא ט, ה(.
האר"י הק' כתב, שצריך לקבל על עצמו לפני התפילה מצות 
'ואהבת לרעך כמוך'. זהו שאמר: 'ויקרבו כל העדה', שהתקרבו 
זה לזה באהבה, ואח"כ 'ויעמדו לפני ה'' - להתפלל, אין עמידה 

אלא תפילה )ברכות כו(.
הרה"ק רבי אברהם יששכר מרַאדָאמסק זי"ע 
]"חסד לאברהם"[

זה הדבר אשר צוה ד' תעשו וירא אליכם כבוד ה' )ט, ה(.
פעם כשהגיע הרבי ר' זושא מאניפולי זי"ע לפרשת דרכים, 
לא ידע לאיזו דרך לפנות. והנה ראה באחת הדרכים את שם 

הוי"ה מאיר לפניו - ובדרך זו הלך.
כשיהודי אינו יודע אם הדרך בה הוא הולך רצויה לפני ד', 
'וירא אליכם כבוד ה'' - יחשוב באיזו דרך יגרום כבוד שמים, 

ובדרך זו ילך - 'זה הדבר אשר צוה ה' תעשו'.
דעת משה ]קאזניץ[

ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ד' תעשו וירא אליכם כבוד 
ד' )ט, ו(.

אין לכם אלא לקיים את המצוות מפני שכך נצטוויתם, גם 
זאת  ובשכר  תעשו.  ד'  צוה  אשר   - טעמם  מבינים  אינכם  אם 

'וירא אליכם כבוד ד'' - תתגלה לכם כוונת המצוה וטעמה.
הרה"ק רבי אברהם חיים מזלאטשוב זי"ע ]"מבשר צדק"[

ואת  חטאתם  את  הקריבו  היום  הן  משה  אל  אהרן  וידבר 
היום  חטאת  ואכלתי  כאלה  אותי  ותקראנה  ד'  לפני  עולתם 
וברש"י:  יט-כ(.  )י,  בעיניו  וייטב  משה  וישמע  ד':  בעיני  הייטב 
משה רבנו הודה, ולא בוש לומר לא שמעתי, אלא אמר שמעתי 

ושכחתי.
התורה באה ללמדנו את מידת 'מודה על האמת', שהתגלתה 
אצל משה בוויכוח שהיה לו עם אהרן הכהן. משה רבנו הגדול 
מכל האדם, גם אחרי שכעס ופירסם דעתו ברבים, הודה ואמר 

'טעיתי'! לכן זכה לגדלות עד אין חקר.
הגאון רבי שמשון דוד פינקוס זצ"ל אב"ד אופקים 
]"תפארת שמשון"[

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
קרב אל המזבח )ויקרא ט, ז(. פירש רש"י, שאהרן 
אתה  'למה  משה  לו  אמר  לגשת,  וירא  בוש  היה 
שלכך  האריז"ל,  בשם  מובא  נבחרת'.  לכך  בוש? 

בחר בו ד', בשביל שהיה בוש ונכנע מפניו.
ניגש  שאהרן  בשעה  כי  )ת"כ(  אמרו  חז"ל 
המזבח,  על  עגל  בדמות  השטן  לו  נדמה  להקריב, 
להזכיר לו את החטא, ולכן היה מתבייש לגשת. עד 

שאמר לו משה 'קרב אל המזבח'.
וזו הדרך לאיש יהודי - לדעת כי היצר הרע, אחרי 
שמסיתו ומפריע לו מעבודת ה', אם אינו שומע לו 
ומתגבר עליו ועובד את ד', אזי הוא מעמיד נגדו את 
כל העברות שלו, כדי שעל ידי זה ייחלש מלהתקרב 
לתורה לתפילה ולמצוות. ולא כן רצון ד', אלא כמו 
שאמר לו משה לאהרן - 'קרב אל המזבח', לקיים 
יעשה  כך  ואחר  חשבונות,  שום  בלי  יתברך  רצונו 

תשובה על העבר.
'בית אברהם'
 להרה"ק רבי אברהם מסלונים זי"ע

לא ישים ליבו לדברי היצר
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7:20  ............ הנרות:  הדלקת 

7:39 ......................... שקיעה: 

5:59  ................... החמה:  נץ 

8:48  .............. מג"א:  סזק"ש 

9:24  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:33

1:24  .............. גדולה:  מנחה 

7:40  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 8:30

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 8:52

זמנים לשב"ק פרשת שמיני

ליקוטים יקרים



לפני פטירתו אמר רבנו, שיש לו מעשה שאירע 

שלא  ירא  היה  כי  סיפרו  לא  עתה  ועד  אתו-עמו, 

יאמינו לו, אבל עתה לפני יציאתו מן העולם מוכרח 

הוא לספר מעשה נורא זה.

דרכו של רבנו היתה, שכשבירך ברכות המצוות 

אחריו  ויענה  ישמע  אחר  שיהודי  נזהר  הנהנין,  או 

אמן, והקפיד על כך בכל כוחותיו. פעם הזמין אותו 

גר  וכיון שהלה  יהודי לבוא להיות סנדק אצל בנו, 

סוסים  עם  עגלה  רבנו  של  לכבודו  שלח  במרחק, 

היה אמנם  שתביאהו למקום הברית. הבעל-עגלה 

יהודי, אבל היה עגלון מגושם, ריק ופוחז.

'אשר  ברכת  לברך  רבנו  הוצרך  הדרך  באמצע 

בכל  ברכתו!  על  אמן  שיענה  מי  אין   - והנה  יצר', 

אחד  יהודי  ואכן,  חיה,  נפש  נראתה  לא  המרחב 

ישנו, הלא הוא העגלון, אך כלום אפשר לצרף קל 

על  ואם-כן,  ולדבר-שבקדושה,  למנין  זה  שבקלים 

וייצר מאוד  גם אי-אפשר לסמוך.  עניית אמן שלו 

לרבנו, שלא יצטרך לעבור על מנהגו הטוב.

תוך כדי שרבנו חושב, וישא עיניו וירא והנה שני 

אנשים נצבים עליו, ומראיהם נורא ומבהיל ועוטה 

הוד נשגב. הם רמזו לו שיברך, וכשסיים ענו אחריו 

ירד  לאחר-מכן  מיד  ובהתלהבות.  במתיקות  אמן 

היה  רבנו  עוד.  נראו  ולא  אותם,  ואפף  ענן  עליהם 

נרעש כולו, ובמוחו עברה מחשבה ששני האנשים 

את  למלא  מן השמים  אליו  מלאכים שנשלחו  היו 

רצונו ומשאלתו.

את  לבאר  רבנו  בדעתו של  עלה  באותה שעה 

ּוִמי  ְבֶאָחד  "ְוהּוא  דר"ה  ב'  ליום  בפיוט  הנאמר 

מי   - ְוָקדוֹׁש"  נוָֹרא  ַויַָּעשֹ,  ָתה  ִאוְּ ְוַנְפׁשוֹ  יֶבּנּו,  ְישִׁ

שנמצא לבדו ואין איש שיענה אמן על ברכתו, "והוא 

על-זה  אמן.  יענה   - ישיבנו"  "ומי  לבדו,   - באחד" 

אומר הפייטן "ונפשו איוותה" - כשרואים בשמים 

את רצון נפשו הטהור לקיים מצוה בשלמותה, אזי 

מיוחד,  מלאך  עבורו  נברא   - וקדוש"  נורא  "ויעש 

מקבלת  ובזה  ברכתו,  על  אמן  עונה  מלאך  ואותו 

ברכתו את שלימותה וחשיבותה כדבעי!

בזמן  נרדם.  ורבנו  בדרכה,  המשיכה  העגלה 

בשתיים:  כיוון  שיפה  משמים  לו  גילו  שהתנמנם, 

היו  מי  בהשערתו  והן  בדעתו,  שעלה  בפירוש  הן 

)"אהל  האנשים הללו, שאכן היו מלאכים משמים! 

יצחק"(.

שחרית,  תפילת  לאחר  הפורים  ביום  פעם 

רבנו באחד העשירים שהשתהה בביהמ"ד,  הבחין 

"חק  ובלימוד  תהלים,  פרקי  באמירת  האריך  הוא 

לישראל" ו"זוהר".

ניגש אליו רבנו ואמר לו: "דע לך כי הנך עריק! כי 

מי שבורח משדה הקרב - ואפילו לא ברח לגמרי, 

הרגלים  מגדוד  למשנהו,  אחד  מגדוד  ברח  אלא 

לגדוד רוכבי הפרשים - גם הוא נחשב לעריק. וכך 

ולהמתין  בבית  לשבת  כעת  תפקידך   - אתה  גם 

לעניים הבאים לביתך, לתת להם 'מתנות לאביונים' 

המדרש  בבית  כעת  יושב  אתה  ואם  רחבה,  ביד 

ולומד ומתפלל, הנך עריק!" )"שרפי קודש"(.

לזכר עולם יהיה צדיק

קדושת וכוונת האכילה
שברוב  כתב,  משמואל"  "שם  בספה"ק 

שלאחר  בשבת  שמיני  פרשת  קוראים  השנים 

מאכלות  על  אנו  לומדים  זו  בפרשה  הפסח. 

בחג  מצוה  אכילת  אחרי  כי  לומר  ויש  אסורות, 

הפסח, אכילת המצות שהם "מיכלא דאסוותא" 

]מאכל  דמהימנותא"  ו"מיכלא  הרפואה[  ]מאכל 

כנפי  תחת  נכנסו  ישראל  שבני  לאחר  האמונה[, 

לפרוש  האזהרה  באה  ד',  ַעם  להיות  השכינה 

ממאכלות אסורות.

ומכאן לימוד לכל יהודי הבא לטהר, שראשית 

דרכו ישגיח על אכילתו שתהיה בקדושה ובטהרה, 

עבודתו  וכל  המחשבה,  לטהרת  יזכה  זה  ע"י 

ותורתו יהיו באופן נעלה ומרומם. עד כאן דבריו.

היו חסידים ואנשי מעשה, שבכל פעם שהיתה 

להם 'שאלה' על כשרותו של מאכל כלשהו, לא 

רצו לאוכלו, מפני שכבר נתעורר ספק על מאכל 

להתרחק  זהירותם  מידת  היתה  כך  כדי  עד  זה. 

אפילו מצ"ט שערי היתר, כדי להתקדש בקדושת 

האכילה.

וידועים דברי ה'שולחן ערוך' )אורח חיים סימן 

יכוון  לא  הזה  בעולם  שייהנה  מה  "בכל  רלא(: 

כדכתיב  יתברך,  הבורא  לעבודת  אלא  להנאתו, 

מעשיך  כל  חכמים:  ואמרו  דעהו',  דרכיך  'בכל 

יהיו לשם שמים, שאפילו דברים של רשות כגון 

והקימה,  והישיבה  וההליכה,  והשתיה,  האכילה 

לעבודת  כולם  יהיו  גופך,  צרכי  וכל  והשיחה, 

בוראך או לדבר הגורם עבודתו".

הרה"ק הרבי ר' שמעלקא מניקלשבורג זי"ע
א' באייר תקל"ח, 239 שנים להסתלקותו

מעלת עניית אמן

שלא ישנו את תפקידם

שנה   3260 תקי"ז:  אלפים  ב'  בניסן  כ"ו 

ע"ה,  נון  בן  יהושע  ישראל  מנהיג  להסתלקות 

אשר נטמן בתמנת סרח/חרס בהר אפרים. חז"ל 

במגילת- כראוי.  נספד  לא  שיהושע  מספרים 

תענית  שהיום  כתוב  ערוך  ובשולחן  תענית 

צדיקים.

יהושע  תיקן  ישראל  לארץ  שנכנסו  בשעה 

ועל  הארץ  "על   - הארץ  ברכת  את  לישראל 

המלכים  ל"א  את  יהושע  ניצח  כאשר  המזון". 

תפילת  את  לישראל  תיקן  הארץ,  את  כשכבש 

"עלינו לשבח".

שאמרו  לאחר  תפ"ט:  אלפים  ב'  בניסן  כ"ח 

ביום  נפלו  והפוך,  ישר  ז' פעמים  "עלינו לשבח" 

זה חומות יריחו כאשר כבש יהושע את הארץ.

בספר 'פרי עץ חיים' שער ראש חודש, מובא 

צרה  מכל  נפלאה  סגולה  זי"ע,  הק'  האר"י  בשם 

וצוקה, בפרט בזמן המגפה שמידת הדין מתוחה, 

לומר בכל ג' תפילות של ראש חודש 'עלינו' עד 

'אין עוד' ישר והפוך ז' פעמים, אח"כ יאמר 'ועל 

כן נקוה' עד גמירא, ונגע לא יקרב באהלו.

קורא הדורות

נולד בשנת  זי"ע,  הורוויץ מניקלשבורג  רבי שמואל שמעלקא הלוי איש  הרה"ק 

תפ"ו לאביו הרה"ק רבי צבי הירש מטשָארטקוב זי"ע. בנעוריו קיבל תורה מאביו ומפי 

ויש מוסיפים שלמד גם אצל הגה"ק רבי אברהם  זי"ע,  גאון ישראל הגר"א מווילנא 

אביש מפראנקפורט-דמיין זי"ע.

ורב מדינת  ניקלשבורג  ואח"כ נתקבל כרבה של  וכיהן ברבנות ריטשוואל, שינאווא,  נודע כגאון בתורה 

מעהרין. בניקלשבורג הרחיב את ישיבתו, אליה התקבצו בחורים ואברכים מופלגים בתורה, 

על אף היותו גאון מפורסם וידוע בפרישותו, התוועד עם אחיו הרה"ק רבי פנחס בעל ה"הפלאה" ונסעו 

יחדיו להסתופף אצל המגיד הק' ממעזריטש זי"ע. רוב גדולי הצדיקים בדורו, ממשיכי דרך הבעש"ט בפולין 

ובגאליציה - היו מתלמידיו ודרכם הפיץ את דרך החסידות, ביניהם הרה"ק המגיד מקאזניץ, רבי לוי יצחק 

חיים  אברהם  רבי  מרימנוב,  מענדיל  מנחם  רבי  מלובלין,  החוזה  מסאסוב,  לייב  משה  רבי  מבארדיטשוב, 

מרדכי  ורבי  מז'עליחוב  דייטש  שמעון  רבי  מקשאנוב,  שלמה  רבי  מקאליב,  אייזיק  יצחק  רבי  מזלאטשוב, 

באנעט, זי"ע.

החוזה הק' מלובלין סיפר, שכשלמד בישיבת רבנו הרגיש בעת לימודו ריח גן עדן, אולם רבנו הסתיר את 

הדבר ובכל עת לימודו היה על השולחן מיני בשמים, כדי שאם ירגיש אחד מתלמידיו יוכל להסתיר את הדבר.

ביומו האחרון קרא לתלמידיו, ואמר להם: "דעו לכם, שהיום יום פטירתי, כי נעשיתי היום בן 52 שנים, 

כמו שמואל הרמתי". צדיקים העידו עליו שנשמתו היתה משורש שמואל הנביא. נתבקש לישיבה של מעלה 

ביום ב' דר"ח אייר תקל"ח ונטמן בניקלשבורג. חיבוריו: "דברי שמואל", "נזיר השם" על שו"ע אבן העזר, ועוד.

מתולדותיו

למען דעת


