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'וירא ה' כי שנואה לאה' וגו' )בראשית כט לא( 
בני  השבטים  ח"ו  שיהיו  היתכן  לאה',  שנואה  'כי  ענין  לבאר  צריך 
שנואה, אך על זה נאמר בזוהר דסני בר נש עריין דאימא, היינו שיעקב 
רצה שיהיה היחוד שלו עם לאה יחוד פנימי, אתדבקות רוחא ברוחא, ולא 
בבחינת גופא בגופא, ולכן אף שידע שלאה שייכת גם כן אליו, רק שהיה 
סבור שהיחוד יהיה פנימי כנ"ל, ולכן לא רצה לישא אותה, כי זה היחוד 
הפנימי יוכל להיות אפי' כשלא היה נושא אותה, ולכן טען עם לבן 'למה 
רימיתני', כי לא היה יודע אם הייתה נסבה מאת ה' שיהיה היחוד עמה גם כן 
בבחינת גופא, והיה סבור אולי הוא מצד רמאות דלבן, ואחר כך כשנולדו 
'קושטא קאי, ]שיקרא לא  כי  ג"כ,  השבטים האמין שמאת ה' הייתה זאת 

קאי'[ )שבת קד.(, אך עיקר היחוד היה בדעתו על בחינת רוחא ברוחא. 

)עמוד קפו(

'ויוכח אמש' )בראשית לא מב( 
בשם ]הרב הצדיק מחבר ספר[ 'רזא מהימנא', שקודם הסתלקותו ביקשו 
ממנו שיאמר להם איזה דבר תורה, ואמר להם כתיב 'ויוכח אמש', פירוש 

שיוכיח אתכם ותזכרו ותעלו על דעתכם מה שעשיתם אמש, ודפח"ח. 
)עמוד רמא(

מעשה  ולסוף  הלב  נקודת  לבחינת  להגיע  התפילה  ענין 
התפילה  ואותיות  תיבות  של  הדיבור  ענין  שהוא  ביותר, 
והיינו התפעלות הלב והרגש והדגש האותיות  עצמן דווקא, 
מבחינת  המשכה  עיקר  כל  כי  ביותר,  התפילה  של  והתיבות 
החכמה או בינה הוא להגיע לבחינת התפעלות הלב, ותיבות 
גדולים  יש צדיקים  כי  והתפילה בדיבור דווקא, הגם  התורה 
בבחינת  יתברך  סוף  לאין  הביטול  לבחינת  להגיע  שיכולים 
ירגישו כי אם הארת האותיות לבד,  הפשטת הגשמיות, ולא 
לפרקים  הוא  זה  וגם  גדולים,  בצדיקים  רק  הוא  זה  כל  הנה 
דייקא, אבל העבודה המסורה לכל הוא באופן הנ"ל, להתחיל 

בבחינת הכנעה ושפלות.
)עמוד ז(

ש

קאראסטיןאנטוורפןלונדוןניו יורקבני ברקירושלים

כניסת 
השבת

4:004:134:113:394:523:43

יציאת 
השבת

5:155:165:194:515:564:58

5:525:475:405:056:395:50רבינו תם

שארית ישראל
דברי תורה וסיפורים מרבינו 

הרה"ק רבי ישראל דוב בער מווילעדניק זצוק"ל
יו"ל ע"י מוסדות 'שארית ישראל' ווילעדניק בעיר קאראסטין אוקריינא 

אור הפרשה
דברי תורה מרבינו בתוספת ביאור בסוגריים מרובעות

אור התפילה
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חורש - זורע

בגרירת  	 איסור  נוהג  שהעולם  כשראה  החזו"א  מרן 
עגלת ילדים על חול, אמר להם שאין זה איסור, כי העגלה אינה 
זז  העפר  אין  אבל  במקומה  הקרקע  כובשת  רק  אלא  חופרת 

ממקומו.

משקים  	 שבכך  מכיון  עשבים,  גבי  על  ידיים  ליטול  אסור 
ואף שאינם מכוונים לכך פסיק רישיה הוא. אבל  את הזרעים, 

מותר להשתין ע"ג עשבים, כיון שמ"ר אינם מצמיחים.

מחמת  	 בו  להשתמש  ואין  בשבת,  עץ  על  לעלות  אסור 
גזירה שמא יעלה עליו. ואף בצדדי העץ אסור להשתמש, כגון 

לתלות על מסמר הנעוץ בו.

אסור  	  – מער"ש  העץ  על  מונח  היה  החפץ  אם  אף 
לקחתו, ואף אם אינו נוגע בעץ עצמו, עצם הסרת החפץ מהעץ 
על  מוקצים  שאינם  חפצים  בער"ש  להניח  אסור  ולכן  אסורה. 

העץ, שמא יבוא להורידם בשבת.

בשבת  	 כיפתו  כשנפלה  כגון  הבריות,  כבוד  של  באופן 
על עץ – מותר להורידה בשינוי ללא נגיעה בעץ. 

נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית  ויאמר מה  'וירא 
אלוקים' )בראשית כח יז(

מחמת  יראה,  עליו  להמשיך  צריך  לימודו  ובשעת 
ששם  קדשים,  קדשי  כמו  הוא  הלכה  של  אמות  שד' 
'וירא  יעקב  גבי  שכתוב  כמו  השכינה,  השראת  הוא 
ויאמר' וגו', דהיינו שהמשיך עליו מידת היראה, ואחר 
בית  אם  כי  זה  אין  הזה,  המקום  נורא  מה  'ויאמר  כך 
'לאדם מערכי  )משלי טז א(  וכמו שכתוב  וגו',  אלוקים' 
בלבו,  הכנה  לעשות  צריך  שאדם  הוא  שהכלל  לב', 
'מה' מענה לשון', שיזכה לומר דיבורים זכים  ולבסוף 

ובהירים.

)עמוד כא(

ש

ט' כסלו – הרה"ק ר' דובער בהרה"ק ר' שניאור זלמן מליובאוויטש זצ"ל
הרה"ק ר' משה מסלאוויטא בהרה"ק ר' פנחס מקוריץ זצ"ל

ש

י' כסלו – הרה"ק ר' פנחס מנחם מפילץ ב"ר בנימין אליעזר שפתי צדיק זצ"ל
הרה"ק ר' מנחם נחום מהוסיאטין בהרה"ק ר' שלום יוסף זצ"ל

ש

י"א כסלו – הרה"ק ר' יצחק מסדיגורא רימינוב בהרה"ק ר' ישראל מסדיגורא זצ"ל
הרה"ק ר' שלמה מטיטשילניק בהרה"ק ר' משה זצ"ל

ש

י"ב כסלו – הרה"ק ר' אברהם דוב מאווריטש ב"ר דוד זצ"ל
ש

י"ג כסלו – הרה"ק ר' דב בער מליעווא ברה"ק ר' ישראל מרוז'ין זצ"ל
הרה"ק ר' ישראל בהרה"ק ר' שמואל אליהו ממודז'יץ זצ"ל
הרה"ק ר' ישראל בהרה"ק ר' דוד משה מטשורטקוב זצ"ל

ש

י"ד כסלו – הרה"ק ר' מנחם נחום משטפנשט בהרה"ק ר' ישראל מרוז'ין זצ"ל
הרה"ק ר' מרדכי מלויעב בהרה"ק ר' מנחם נחום מטשרנוביל זצ"ל

ש

ט"ו כסלו – הרה"ק ר' דוד מסיקווירא בהרה"ק ר' יצחק זצ"ל

אור ההלכה
פסקי הלכה קצרים בהלכות שבת

אור העבודה
פנינים מרבינו בעניני ודרכי עבודת ה'

יומא דהילולא
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יוסף  ר' פסח בנו של הרה"ק ר'  סיפר 
בדרך,  פעם  היה  שהבעש"ט  מקאמינקע, 
ובא לעיר אחת ושמע כרוז שיתאכסן בבית 
פלוני, ובא לבית הזה ולא רצו לקבל אותו 
על האכסניה הלז, מחמת שהילד של בעל 
הסופר  את  שלח  מאוד.  חולה  היה  הבית 
לבית, ואמרה האישה: איך אפשר להתאכסן 
ואני  החולה,  הילד  את  תראו  הלא  כאן, 
וקיללה את הבעש"ט. והבעל  גדול.  בצער 
הבית לא היה יכול להעיז, ויצא להבעש"ט 
לבקש ממנו, ואמר שהוא דבר שאי אפשר. 
ונשבע לו הבעש"ט שכשיתאכסן אצלו יחיה 

הילד. וקיבל אותו לביתו. 

וראה  למקווה,  הבעש"ט  הלך  תכף 
שלא טוב עם הילד. וציוה שלא ימצא שום 
אחר,  לבית  כולם  והלכו  זה.  בבית  אדם 
זה עד  יהיה בבית  ציוה שלא  גם להסופר 
שיקרא אותו ליתן לו יין לקידוש, כי בערב 
שבת קודש היה המעשה. והוא נשאר יחידי 
עם הילד, והתפלל אצל הילד תפילת מנחה, 
שהסופר  עד  הלילה,  בתוך  הרבה  ושהה 
גודל  מחמת  הבעש"ט  יסתכן  ח"ו  פן  ירא 
התאמצותו בתפילה על החולה, כי מסוכן 

הדבר.

בלאט,  הפתח  את  ופתח  הסופר  הלך 
ושמע שאומר לנשמת הילד: "היכנס לגוף, 
לשקר".  אשבע  לא  כי  להיכנס,  תוכרח  כי 
ולא ידע אם הילד מת או שהיה חי עדיין, 
הסופר  והלך  חיות.  קצת  עדיין  בו  והיה 
משם, ובשעה קלה חזר ונכנס, ומצא אותו 
שוכב על הארץ בפישוט ידים ורגלים, וקם 
בגוף  שתיכנס  לך  אמרתי  "הלא  ואמר: 
הילד". וצווח: "הירש, תן יין לקידוש". ואכל 
ובבוקר  הלילה.  כל  ישן  ולא  הסופר,  עם 
מסר הרפואות והנהגות לסופר, והוא הלך 

להתפלל לבית המדרש. 

חזר  שהילד  הילד  של  אמו  הבינה 
גדולה.  בכיה  לבכות  והתחילה  לאיתנו, 
ושמע הסופר ושאל אותה: "מה את בוכה"? 
אמרה לו: "ואיך לא אבכה שקללתי צדיק 
כזה". והשיב לה: "אל תבכי, רבי שלי הוא 

איש טוב וימחול לך". 

כשחזר הבעש"ט מתפילתו, שמע גם כן 
שהיא בוכה, שאל לסופר וסיפר לו, ושלח את 
הסופר אליה ואמר, אמור לה שלא תבכה, 
ותעשה סעודה שלישית טובה, ומבטיח אני 
לה שהילד ישב עמנו לשולחן בסעודה. 

וזה שנפל הבעש"ט על הארץ בפישוט ידים 
דנורא  פולסא  לקבל  עליו  שקיבל  ורגלים, 
ליכנוס  הוכרחה  והנשמה  השבועה  עבור 
משישים  יותר  שיחיה  להילד  ופעל  לגוף. 
שנים, ושיהיה לו בנים ופרנסה טובה כל ימי 
להילד,  הקץ  זמן  שבא  הנראה  ומזה  חייו. 
לכך הוצרך להתפלל עליו כמה שיחיה ועל 

פרנסה ועל בנים.

tu
עוד סיפר ר' פסח הנ"ל: פעם אחת נסע 
הבעש"ט מהעיר קאמינקע לביתו, ונסע עמו 
בעגלה  מקאמינקע  ברוך  ר'  חדא  בצוותא 
וגם עגלה של  מיוחדת, והסופר ישב עמו, 
קמח הולך אחריו. אמר הבעש"ט: במקום 
פלוני נתפלל מנחה, וזה היה בימי החורף, 
והיה קור גדול, ואותו מקום היה רחוק כמה 
פרסאות ונתקררו מאוד והקור נכנס בגופם, 
כי  הלז,  למקום  להגיע  אפשר  אי  ואמרו, 
המקום רחוק עדיין, ואנו כולנו נתגבר עלינו 
הקור. וגם העבד שלו אמר שנתקרר מאוד. 
לעמוד,  הבעש"ט  וציוה  יער,  דרך  ונסעו 
האילן  ודלק  באצבעו,  אחד  באילן  ונגע 
ונתבער, וחממו אצל האש, וגם העבד שלו 
שלף השטיוול וייבש המטלית שעל הרגלים, 
מן  ובנסעם  פלוני.  מקום  עד  נסעו  ואח"כ 
המקום הזה היה ר' ברוך מסתכל מה יהיה 
באילן הזה, וגער בו הבעש"ט שלא יסתכל.

tu
מקאמינקע סיפר, שפעם אחת  הרה"ק 
הגיע לבעל שם טוב הקדוש אדם עני, שהיה 
מדוכא וביקש ממנו ישועה, אמר לו הבעל 
פלוני,  גשר  טוב הקדוש שילך מתחת  שם 
ושם תתמלא בקשתו - וימצא אוצרות זהב 
וכסף. והלך העני מתחת לגשר, חיפש ולא 
מצא, ופגע בו חייט עני ושאל אותו: מה הנך 
מבקש? וסיפר לו את דברי הבעל שם טוב 
הקדוש, וסיכם את דבריו: אבל לריק יגעתי, 

ולא מצאתי.

אותי  גם  הלוא,  העני:  החייט  השיבו 
ציווה הבעל שם טוב הקדוש לילך למקום 
פלוני וציין את מקום ביתו של האיש, שדיבר 
איתו באותו הרגע, ושם, תחת לתנור באותה 
הכתובת נמצא אוצר טוב, אבל, מתרשל אני 
לילך שמה, ולחפש בביתו של אותו האדם. 

כאשר שמע האיש את דברי החייט, חשב 
בנפשו הלא אני בעל הבית הלז, אלך לביתי 
– ואחפש תחת התנור. כך היה, חיפש ומצא 
שם את האוצר. והחייט הנ"ל חשב בנפשו: 
הלא אני כבר נמצא פה מתחת הגשר, מה 

אכפת לי לחטט קצת פה מתחת הגשר?

דברו  דברי האיש אשר אמר את  אולי 
הוא?  אמת   - הקדוש  טוב  שם  הבעל  של 
וחיפש האיש ומצא גם הוא אוצרות טובות, 
התעשרו  האנשים  ששני  הדבר,  ותוצאות 
יחדיו. ואמר כל אחד לנפשו: הלא חברי היה 
ואיך  הממון,  את  מצאתי  שבזכותו  הגורם 
אוכל לראות את חברי בעוני, כשהוא גרם 
חברו,  עם  חשב  מהם,  אחד  וכל  לעושרי? 
והחליט להביא עבור חברו צרור זהב וכסף, 
וכך עשו. וכשפגשו איש את רעהו נתגדלה 
ביניהם השמחה מאוד, ולא ידעו מה לעשות 
עם צרורות כספם אשר היה אתם. והתיישבו 
בדעתם להתחתן זה עם זה, כי לאחד היה בן 

ולשני היה הבת, ונתנו המעות לבנים.

tu
הרה"ק מקאמינקע אמר לספר 'מעשה' 
בפרט בסעודת מלווה מלכה, שהלוא הוא 
מסוגל לפרנסה. והיה נוהג שלאחר המעשה 
לא לספר שום מעשה, אלא, רק לומר "שיר 
המעלות" ולברך ברכת המזון, ואמר הרה"ק 
מוכנה  ואחד  אחד  לכל  לפעמים  הנ"ל: 
ישועה רבה, ולא יוכלו להשיג את הישועה, 

רק כאשר איש את רעהו זה לזה יעזורו.

tu
אחיו של  יונה קאמינקער  שר'  מסופר 
שהיה  בעת  למכור  שוורים  שלח  ברוך,  ר' 
שגזלו  ושמעו  בכפרים.  היוון  עם  מלחמה 
היוונים את השוורים של ר' יונה. ור' ברוך 
שלח גם כן שוורים לדרך והיה מתירא שלא 
ר'  ושלחו את  כן השוורים שלו.  גם  יגזולו 
יוסף מקאמינקע אל הבעש“ט ומצאו אותו 
לר'  וצוה  לסעודה.  ידיים  בנטילת  עוסק 
ואחר  ידיו  שיטול  כן  גם  מקאמינקע  יוסף 
המוציא אמר הבעש”ט למה לא דברו עמי 
עליהם.  משגיח  והייתי  לדרך  שיצאו  בעת 
ואח“כ פתח הבעש”ט הזוהר ועיין בו רגע 
אחד, ואמר אני רואה השוורים של ר' ברוך 
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שהם קיימים ולא גזלו אותם. שאל ר' יוסף 
את הבעש“ט וזה כתוב בזוהר. 

זהו מה שאמר חז”ל על פסוק  והשיב 
וירא אלקים את האור כי טוב ואמרו כי טוב 
לגנוז כי באור של ששת ימי בראשית היו 
סופו.  עד  העולם  מסוף  להסתכל  יכולים 
והיכן גנזו הקב“ה גנזו בתורה. ומה שאמר 
לצדיקים פירש לצדיקים שעתידין לבוא 

אור  בתורה  למצוא  שזוכה  מי  וכל  בעולם 
הגנוז מסתכל בו מסוף העולם עד סופו. וכי 
סבור אתם שהשוורים לבד ראיתי כי באותו 
אמשטרדם  בק“ק  מעשה  ג”כ  ראיתי  ראי' 

וסיפר לפניו המעשה ואני לא שמעתי: 

לדרך  לנסוע  הבעש”ט  שרצה  מעשה 
ומחמת שהיה זמן קידוש לבנה עיכב עצמו 
עד הלילה ובעת הליכתו לקידוש לבנה הלך 
אחריו  להביט  ורצה  מהחברים  אחד  עמו 

להביט  הבעש“ט  אותו  הניח  ולא 
כי  הסוסים.  מן  הרסן  גנב  אחד  אמר  כי 
לנסוע  כדי  בעגלה  קשורים  היו  הסוסים 
והוא גנב מחמת  תיכף אחר קידוש לבנה. 
שאין לו הוצאות שבת. ולאחר קידוש לבנה 
התחיל הגבאי לצעוק מי גנב הרסן. אמר לו 
הבעש”ט אל תצעק לך אל איש פלוני וקח 
ח"י גדולים ופדה הרסן כי הגנב השכין שם 

ואל תפרסם הדבר.

 'דער וואס וועט נאר אנכאפן מיין קלאמקע וועט געהאלפן ווערן' 

 ]-מי שרק יגע בידית דלתי יוושע[

סיפר הרה"ח ר' נטע בן הרבנית, פעם בא סוחר יהודי 
עשיר מליטא לשבות אצל רבינו. בשבת אחר תפילת היום 
הלכו כל הקהל לביתם ורק אנשים ספורים נשארו בבית 
המדרש ועיינו בספרים, ורבינו שהה עדיין בחדרו ]שכונה 
'די קליין שטוב' – הבית הקטן[ וטרם סיים את תפילתו, 
בספר  ועיין  המדרש  בבית  נשאר  ליטאי  סוחר  אותו  וגם 

כלשהוא.

וצעקות  בבכיות  רבינו  של  קולו  את  שמענו  לפתע 
צו  איז  ויי  צועק:  רבינו  את  ושמענו  אוזן  הטינו  גדולות, 
והשבועות  לחדשים  אוי  לשנותי,  לי  אוי  יאהרן!  מיינע 

שביליתי זמן כה רב במוסקבה...

כששמע הסוחר דיבורים אלו נפלה עליו אימה ופחד, 
גדולה  זעקה  לזעוק  והתחיל  הקרקע  על  והשתטח  ונפל 
צדיק  איש  הוא  רבינו  כי  ידעתי  עתה  אמר:  וכה  ומרה, 
רב  זמן  ביליתי  אני  שהרי  אליי,  מכוונים  ודבריו  וקדוש, 

במוסקבה ושם הייתי שקוע בהרבה חטאים ופשעים.

אל  פנה  חדרו,  דלת  את  רבינו  פתח  קצר  זמן  כעבור 
הסוחר ואמר לו: אין זו השעה המתאימה לקונן ולהצטער, 

עוד יגיע הזמן לכך.

וכך נשאר הסוחר הליטאי בווילעדניק, ומאז היה לבעל 
תשובה גדול. כעבור כמה ימים ציווה עליו רבינו שישוב 

לביתו, ושיזהר שלא לחזור למוסקבה עוד.

חזר הסוחר לביתו, ומאחר שחזקה עליו פקודת רבינו 
לו שאם  ואמר  נתן  לבנו  קרא  למוסקבה,  לנסוע  שלא 

ברצונו לנסוע למוסקבה הוא יכול לנסוע לבדו, אבל הוא 
לא יכול להצטרף אליו, והוא לא סיפר לו מאומה מכל מה 

שהיה אצל רבינו.

נסע הבן למוסקבה ונשתהה שם ימים רבים, וכשחזר 
לעירו מיד כשנכנס לבית אביו, יצא מדעתו רח"ל. עתה 
בנו  בלוויית  והפעם  לווילעדניק  שוב  לנסוע  האב  נאלץ 
הזקוק לישועה. השניים הגיעו לווילעדניק סמוך לכניסת 

השבת. 

בליל שבת כשהתיישבו החסידים סביב לשולחנו הטהור 
של רבינו, נכנס הבן ונדחק בכח בין האנשים עד שהגיע 
אל רבינו, המסובים הניחו לו לבוא אל רבינו, וכשהגיע אל 
רבינו קרא הבן אל רבינו: איך אתם יכולים להניח לאבי 
לישב בשולחנכם, הלוא ידוע לכם המעשים הרעים שעשה 
במוסקבה, הרי הוא עשה שם כך וכך, וגם אני עברתי על 

עבירות חמורות כשהייתי במוסקבה.

קהל  כל  לעיני  נוראות  בבכיות  ובנו  האב  פרצו  וכך 
המסובים, וביקשו דרך תשובה וחזרו בהם והתחרטו על 
יכול  היה  לא  שרבינו  עד  בכו  וכך  הקלוקלים.  מעשיהם 
די! עתה  קוננתם  ואמר להם:  בכיים  עוד את מר  לסבול 

כבר נתכפרו לכם כל עוונותיכם שחטאתם.

בצל  ישבו  בווילעדניק,  מה  זמן  עוד  נשארו  השניים 
קורתו של רבינו עד שהבן נרפא משגעונו וחזר לאיתנו, 
והיו לבעלי תשובה אמיתיים  או אז חזרו לביתם לשלום 

ויראי שמים מרבים. 
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אור הישועות
סיפורי ישועות ומופתים מרבינו
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