
מצוה(  נר  פרק  תמיד  )מסכת  הקדוש  בשל"ה 

לתפילה,  הלב  הכנת  אופן  את  לבאר  הרחיב 

ובחסדים  ובטובות  הבורא,  בגדלות  בהתבוננות 

לגשת  רוצה  הוא  שעתה  ויחשוב  עימו,  שגמל 

אל המלך, להתחנן לו ולבקש מלפניו שאלותיו 

וראוי  כדאי  שאינו  היא  והאמת  ובקשותיו, 

גודל  לולי  לפניו,  לעמוד 

שציווהו  הבורא  חסד 

בכך. וזהו שאמרו חז"ל 

)ברכות ל:(: 'אין עומדים 

מתוך  אלא  להתפלל 

חסידים  ראש,  כובד 

שוהים  היו  הראשונים 

שעה אחת ומתפללים 

לבם  את  שיכוונו  כדי 

לאביהם שבשמים'".

החסידות  בספרי 

כתבו  לכל  תחילה  ההכנה,  אופן  על  הרחיבו 

הכנה טובה לתפילה מלימוד התורה, כפי  שאין 

שאמרו חז"ל )ברכות לא.( "אין עומדים להתפלל 

ושמש"  ה"מאור  פסוקה".  הלכה  מתוך  אלא 

כתב בפרשת בראשית )ד"ה ויאמר(: "המחשבות 

זרות מבלבלות את כוונת התפילה, והעצה שלא 

ושיוכל  כך,  כל  המחשבות-זרות  אותו  יבלבלו 

לקבל על עצמו עול מלכות שמים כראוי, שילמד 

הרבה קודם התפלה משניות גמרא וזוהר. אולם 

נדרש לכך זריזות שילמד הרבה ושלא יעבור ח"ו 

זמן התפילה".

יהודי  שאם  אמר,  מלובלין  ה"חוזה"  הרה"ק 

לומד דף גמרא לשם שמים לפני התפילה, הוא 

לעליית  דרך  לו  ועושה  הקליפות  את  מבטל 

רבי  ומהרה"ק  אות תקנב(.  זכרון"  )"אבני  התפילה 

צבי אלימלך מדינוב מקובל, שלימוד גמרא לפני 

בתיבת  הנרמזים  שהמלאכים  מסוגל  התפלה 

את  יעלו  אוריאל  רפאל  מיכאל  גבריאל  גמר"א 

התפלה )"דברי תורה" ח"א אות יט(.

כתב  התפילה,  לפני  תהלים  אמירת  במעלת 

ה'לבוש' )סי' א ס"ט ומובא במג"א סי' ו סק"ו( בשם 

שהוא  אורה"  ה"שערי 

המקטרגים  להבריח 

כדי  התפלה  קודם 

התפלה  שתעלה 

שום  בלי  בשלום 

קראם  ולכך  מקטרג, 

'מזמורים',  המלך  דוד 

דרך  מחתכים  הם  כי 

לעליית התפלה. וטעם 

שני כתב הלבוש עפ"ד 

"לעולם  לב.(  )ברכות  הגמ' 

יסדר אדם שבחו של הקב"ה, ואחר כך יתפלל".

כתב  מליז'ענסק  אלימלך  ר'  הרבי  הרה"ק 

עצמו  את  "ישמור  ט'(:  )אות  האדם"  ב"הנהגות 

דבר  אפילו  התפילה  קודם  דיבור  שום  מלדבר 

אחד, כי זה מבטל כוונת התפילה".

שיקבל  התפילה,  לקבלת  טובה  עצה  עוד 

עליו מצות 'ואהבת לרעך כמוך', לאהוב כל אחד 

בכל  חברו  בעד  ולהתפלל  כנפשו,  ישראל  מבני 

אחד,  בגימטריא  "אהבה"  כי  וצרכיו.  תפילותיו 

וכשמעורר בליבו אהבה לכל אחד מישראל, יוכל 

כל  בבורא  להתייחד  המדריגות  לסולם  לעלות 

תפלות  מכל  כלולה  תעלה  ותפילתו  העולמים, 

ישראל ותעשה פרי למעלה )"באר משה" להרה"ק 

הנהגת  הל'  או"ח  החיים"  "כף  האזינו;  פר'  מקאזניץ 

האדם בבוקר(.

ואיש את קדשיו לו יהיו )במדבר ה, י(.
מה שיהודי מקדיש ותורם לדברים שבקדושה, רק זה בלבד 

נשאר לו, רק זאת בלבד הוא לוקח לעצמו לאחר אריכות ימיו 

ושנותיו.

הגה"ק רבי ישראל מאיר מראדין זי"ע

 ]"החפץ חיים - חייו ופעלו"[

דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו )ו, כג(.
כה תברכו - כמות שהם, תברכו את בני ישראל, לא תחפשו 

את החשובים והצדיקים דווקא, אלא כל יהודי ראוי להתברך. 

הרה"ק רבי ישראל ממאדז'יץ זי"ע ]"דברי ישראל"[

יברכך ד' וישמרך )ו, כד(.
הטעם שברכת כהנים נאמרה בלשון יחיד, יברכך, וישמרך 

וגו', כי הברכה העיקרית הנחוצה לבני ישראל היא אחדות כמו 

במעמד הר סיני, כאיש אחד בלב אחד. 

הרה"ק רבי שלמה לייב מלענטשנא זי"ע

כי עבודת הקודש עליהם בכתף ישאו )ז, ט(.
מנחם  יצחק  רבי  הרה"ק  מפי  שנשמע  האחרון  הד"ת 

מאלכסנדר הי"ד בגיטו ווארשא: מנהיג ישראל, שעבודתו היא 

עבודת הקודש, צריך לתת כתף - לשאת בעול, עם כל יהודי 

ויהודי.

]"עקידת יצחק"[

מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקודש )ז, יג(.
כסף מלשון כסיפה ותאוה. מזרק אחד כסף - אם זורק אדם 

תאוה אחת שלא יתאווה עוד, הוא שקול כאילו קיים כל התורה 

הניתנה בשבעים לשון, וזהו שבעים שקל בשקל הקודש.

"שיח שרפי קודש"

ליקוטים יקריםממעיינות החסידות

ונכתב בספר
חז"ל  כו(. אמרו  ו,  )במדבר  פניו אליך  ה'  ישא 
)ברכות ל:( "חסידים הראשונים היו שוהים שעה 
ר"ת  ישא  כאן:  מרומז  וזה  התפלה",  קודם  אחת 
דהיינו  'יפה',  שתהא  ללמדנו  אחת,  שעה  יפה 
הכנה ראויה לתפילה, וע"י כך נזכה לנשיאת פנים, 

שיהיה "ישא ה' פניו אליך" ויקבל תפילתנו.

שארית מנחם 
להרה"ק רבי מנחם מענדיל מווישווא זי"ע, 
פרשת במדבר

מעלת ההכנה לתפילה
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8:09  ............ הנרות  הדלקת 

8:29  ........................ שקיעה 

5:15  ................... החמה  נץ 

8:27  .............. מג"א  סזק"ש 

9:03  ................ גר"א  סזק"ש 

10:20  ........ תפילה  זמן  סוף 

מנחה  גדולה  .................  1:30

שקיעה ........................... 8:29

מוצאי ש"ק  '50 דקות' ...... 9:19

9:41 תם:  רבנו  זמן  מוצש"ק 

זמנים לשב"ק פרשת נשא



יומם  מגירסא,  הקדוש  פיו  פסק  לא  מעולם 

ולילה נראה רבנו עוסק בתורה משוש חייו. והיה 

רבנו בעת לימודו ממש כלפיד אש, כל חושיו היו 

שקועים בלימוד התורה, ולא ידע מהנעשה סביבו. 

אף כשנסע להינפש במעיינות-מרפא, היה מעשה 

הרופאים  כי  אליו,  שהתלווה  נכדו  לו  שהעיר 

אוויר  לשאוף  כדי  בחוץ  לטייל  שמחויב  הזהירו 

לשם  מלימודו  מעט  להפסיק  עליו  ובהכרח  צח, 

בריאותו. נענה לו רבנו: "פתח, איפוא, את החלון 

בינתיים  ונוכל  הצח,  האוויר  את  מפה  ואשאף 

לן  והיה  לעסוק הלאה בלימודנו מבלי להיבטל". 

בעמק הלכה בסוגיא של "עד נעשה דיין" כל אותו 

לילה.

תימה  אין  ובטהרה,  בקדושה  יגיעתו  בעקבות 

לו  נתגלו  תורה  רזי  נשגבות,  למדרגות  שזכה 

בחלום כמו בהקיץ. פעם בחג השבועות בסעודה 

מאות  בפני  כמנהגו  פלפול  כשאמר  חלב,  של 

מוקשה  רמב"ם  תירץ  וחסידים,  חכמים  תלמידי 

בחמש אופנים, וסיים את דבריו: "כך שמעתי מפי 

אבא בחלום"...

בין איש  יהיה להם דבר בא אלי ושפטתי  "כי 

ואת  האלקים  חוקי  את  להם  והודעתי  רעהו  ובין 

תורותיו" )שמות יח, טז(.

על  הרומז  פז.(  )שבת  קשה  אמירה  היא  דיבור 

דינים, כי יהיה להם דבר - כאשר ח"ו שורים דינים 

להזכיר  הם  באים  הרי   - אלי  בא  ישראל,  בבתי 

הצדיק:  כך  על  אומר  אמת,  צדיק  לפני  עצמם 

ושפטתי בין איש ובין רעהו - אקריב את משפטם 

של בני ישראל - איש, לבין השי"ת הנקרא 'רעהו' 

כמו שכתוב )משלי כז, י( "רעך ורע אביך אל תעזוב". 

ואת  האלקים  חוקי  את  להם  והודעתי  ע"י  ואיך? 

תורותיו - ע"י שמוצא רמז וסמך להמתקת הדינים 

בפסוקי התורה, זאת מודיע הצדיק להשי"ת ובכך 

נמתקים הדינים.

לזכר עולם יהיה צדיק

ברכת כהנים
רבה  ובמדרש  כהנים,  ברכת  כתובה  בפרשתנו 
)יא, ג( מובא, אמר הקב"ה: אע"פ שאמרתי לכהנים 

ומברך  עומד  אני  עמהם  אתכם,  מברכים  שיהיו 
אתכם.

הקב"ה  אורה":  ב"שערי  כתב  נפלאים  דברים 
עולם  מפתחות  המקודשים  הכהנים  ביד  מסר 
לברך  באים  שאתם  זמן  כל  להם,  ואמר  הרחמים, 
את ישראל, יתעוררו רחמי העליונים ויפתחו שערי 
שאתם  ובשעה  גדולים,  והרחמים  והרצון  החסד 
מברכים את ישראל יהיו כל העולמות כולם בחפץ 
מעכב  שום  יהיה  ולא  וברחמים,  ובחסד  וברצון 

ומקטרג על הברכה.
ברכת  ענין  על  הרחיב  דכלה"  "אגרא  בספר 
כהנים, כי "אמור להם" הוא מלשון אהבה, כמו את 
לברך  הכהן  יז(, שצריך  כו  )דברים  היום"  האמרת  ד' 
"יברכך",  שאמר  כתב,  ועוד  באהבה.  ישראל  את 
"וישמרך" בלשון יחיד, כדי לצמצם הברכה שיחול 

רק על העם המיוחד, ולא על כל אומות העולם.
עוד כתב שלא אמר "יברכנו וישמרנו", שד' צוה 
לכהנים שלא יכללו עצמם בברכה זו, כי מצות לאו 
שהוא  ד'  להם  והבטיח  לא.(,  )עירובין  ניתנו  ליהנות 

יברכם לכהנים - "ואני אברכם".
אמור  ישראל  בני  את  תברכו  "כה  פירש  עוד 
כיון  ברכתי,  תועיל  מה  הכהן  יאמר  שלא  להם", 
שאין אני יודע הכוונה איך להמשיך הברכה ממקור 
אלא  עליך  אין   - להם"  "אמור  אמר  לכן  העליון. 

לומר בפיך כאשר ציווך הבורא, "ואני אברכם".

למען דעת

הרה"ק רבי יצחק אייזיק מספינקא זי"ע 
בעל "חקל יצחק" • י"ג בסיון תש"ד, 72 שנה לעלותו על המוקד על קידוש השם

הלא כה דברי כאש

איך ממתיק הצדיק את הדינים

אבינו  יעקב  בן  יהודה  נולד  קצ"ה:  ב'  בסיון  ט"ו 
בן קי"ט או קכ"ט  ביום  בו  ונפטר  ולאה אמנו ע"ה, 

שנה. קברו נמצא כיום ביישוב ַיהּוד בארה"ק.

ט"ז בסיון תש"ד: נהרג על קידוש השם באושוויץ 
בן  הי"ד,  מראצפערט  אליעזר  שלום  רבי  הרה"ק 
הובילוהו  כאשר  זי"ע.  מצאנז  חיים  רבי  הרה"ק 
לעבוד  שהוכרח  יהודי  שם  ראהו  הגאזים,  לתאי 
רבי  של  פניו  והכרת  היות  ימ"ש.  הרשעים  עבור 
הוא,  קדוש  שיהודי  עליו  העידה  אליעזר  שלום 
הרה"ק  בן  שהוא  לו  משנודע  לשמו.  הלה  שאלו 
מובילים  לאן  אתם  היודעים  הלה:  לו  אמר  מצאנז, 
אתכם? מדי יום ביומו נהרגים כאן אלפי בני אדם. 
לעת עתה מסתובב אני פה, אך יודע אני כי גם יומי 
יבוא רח"ל... אמר לו רבי שלום אליעזר: "הבא נא לי 
מעט מים לברך עליהם, כיפה וטלית קטן, ואבטיחך 
שתינצל!" מילא היהודי את בקשתו, ואכן ניצל מגיא 

ההריגה, וסיפר מעשה זה ברבים.

קורא הדורות

רבי  נולד בעיירה ספינקא שבמארמורש, לאביו הרה"ק  יצחק"  ה"חקל 
יוסף מאיר מספינקא, בעל "אמרי יוסף". אביו קרא לו על שם רבו המובהק 

הרה"ק רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין מזידיטשוב זי"ע.
ובנסתר,  בנגלה  בתורה  בהתמדתו  בכשרונותיו,  צעיר  מגיל  התפרסם 
ובתפילותיו הנלהבות. מגיל צעיר החליף שאלות ותשובות עם גדולי הדור, 
אברהם  ור'  מקובנא,  אלחנן ספקטור  יצחק  רבי  מבערזאן,  בהם מהרש"ם 
פאלאג'י מאיזמיר. היה חתנו של הרה"ק ר' ישכר בעריש אייכנשטיין זי"ע 

מזידיטשוב-ווערעצקי.
פעם בעודו אברך, הבחין בו אביו ה"אמרי יוסף" בלכתו ברחוב, בראש 
אל  יוסף"  ה"אמרי  פנה  קדושה.  מטעמי  עצומות  כמעט  ועיניו  מושפל 

משמשו החסיד ר' חיים בלעך ז"ל: "רואה אתה, הרי הוא כל כולו הרבי הקדוש ]רבי יצחק אייזיק[ 
מזידיטשוב, כדמותו בצלמו..." )"שושלת ספינקא" עמ' ער(.

משנת תרס"ט מילא את מקום אביו ה"אמרי יוסף" בספינקא. בפרוץ מלחמת העולם הראשונה 
התיישב במונקאטש, שם המשיך בניהול החצר ועמד בראש ישיבת "בית יוסף" שייסד. בשנת תר"ץ 

העביר משכנו ואת הישיבה לעיר סעליש והמונים הסתופפו בצל קדשו.
"כל מי שראהו אי-פעם מניח תפילין, או שומע את תחנוניו ובכיותיו בתפילת 'והאר עינינו בתורתך', 
או את הנעימה הקדושה באמירת 'לשם יחוד' וברכת ספירת העומר, או סתם ברכת המצוות - מוכרח 
"חקל  שו"ת  לספר  מספינקא  יוסף  יעקב  רבי  הרה"ק  נכדו  הקדמת  )מתוך  בתשובה"...  להרהר  היה 
'והאר עינינו בתורתך', בתחנונים, בדמעות, ובהשתפכות הנפש  יצחק"(. "עשרות פעמים חזר ואמר 
שזיעזעה אפילו לב אבן. בכל אמירה נעשה קולו תקיף וחזק יותר, עד שבסוף היתה לשאגה אדירה 

שהדהדה כקול רעם"... )רשימות אחד מתלמידיו(.
בונקר  לביתו  לבנות מתחת  והורה  בפולין,  יהודים שנמלטו  לפליטים  רבנו  סייע  בשנות השואה 
להסתרתם. באסרו חג פסח תש"ד גורשו יהודי סעליש והסביבה לגטו, בו ישבו כעשרת אלפים נפש. 
רבנו סירב להפצרות של חסידיו לנסות לברוח, למרות שנשלחו אליו אשרות כניסה לבריטניה ולארץ 

ישראל. רבנו משפחתו ובני קהילתו גורשו להשמדה באושוויץ.
העיד הג"ר משה ווערצבערגער הי"ד הדיין מאורשיווא, שכאשר נפרדה נשמתו של רבנו מגופו בי"ג 

בסיון תש"ד, זעק בהתלהבות עד הרגע האחרון: "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה!"...
בארמית(  יצחק  )שדה  יצחק"  "חקל  נקראו  השואה  לאחר  שיצאו  ושו"ת  התורה  על  ספריו 

שבגימטריא "יצחק אייזיק".
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