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 הילולא  – פרשת בא תשפ"ג   ב                                    

 

אשר   את  בנך  ובן  בנך  באזני  תספר  ולמען 

במסורה ב', ולמען   (.י, ב)התעללתי במצרים וגו'  

תספר. ואידך למען יאריך ימים )דברים יז, כ(. וי"ל 

ע"פ מ"ד בספה"ק הרי בשמים )פ' האזינו( וז"ל, עוד 

נ"ל ע"פ מ"ש בשם גור ארי' בספרו נתיבות עולם 

על הגמרא )עירובין נד.( שיננא פתח פומך כי היכי 

דתוריך חיי וכו' ושם נאמר הדבור הוא חיות האדם, 

בדחילו ורחימו פרח לעילא לאוצר החיים,   וכשמוציאו

וממשיך משם לעצמו חיות על ידי השתלשלות. וכל זה 

אם הם דבורי תורה ומצות בדחילו ורחימו, אבל דבורי 

איסור ח"ו, או בלא דחילו ורחימו לא פרחית לעילא, 

ואדרבא יורד לנוקבא דתהומא רבא, וכיון שהדבורים 

פעם חיותו, הם מקצת חיותן, אם כן מתמעט בכל  

 והבן. 

 

וזש"ה שימו לבבכם לכל הדברים וגו' כי לא דבר רק 

כלומר כי הדבור אינו רק   ,הוא מכם )דברים לב, מז( 

ודבר בטל, הוא מכם, כלומר שהוא שם לכם וממשיך 

לכם עוד חיות כי הוא חייכם, הדבור הוא מקצת חיות 

שלכם דכתיב )בראשית ב, ז( ויהי האדם לנפש חיה. 

וח ממללא. ובדבר הזה, באותו דבור תורה ותרגומו לר

ומצוה שאתם מצוים את בניכם תאריכו ימים, וכנ"ל 

בשם גור ארי', עכ"ל. וז"ש ולמען תספר באזני בנך 

ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר 

שמתי בם, וע"י אותן הדבורים של שיר ושבח להקב"ה 

מען יאריך תאריכו ימים. וזהו ולמען תספר, ועי"ז ל

ימים, כי דבורי תורה ומצוה מאריכין ימיו ושנותיו של 

 אדם כנ"ל.  

  ממנו   כי  פרסה  תשאר  לא  עמנו  ילך   מקננו   וגם

  מה  נדע  לא  ואנחנו  אלקינו'  ה  את  לעבד  נקח

 דברי   פ"ע  ל"י    (.כו,  י)  שמה   באנו   עד'  ה  את   נעבד

 תוספות  הקדוש  בספרו  ע"זי  ה"זצללה  הקדוש  ר"אאמו

  צאן  את  לרעות  אחיו  וילכו,  ל"וז(  וישב  'פ)  חיים

 י"ופרש(.  יב,  לז  בראשית)  בשכם אביהם  בשכם  אביהם

, עצמן  את  לרעות  אלא   הלכו  שלא ,  את  על  נקוד  ל"ז

 נוכל    התורה    קבלת    אחר  דהנה  ה"בעז  ל"ונ.  ל"עכ

  קודם   אבל,  התורה  ולימוד  המצות  בקיום'  ה  את  לעבוד

 

 ותשבחות   בשירים  עבודה  עיקר '  הי  התורה  קבלת

 אומרים  שאנו  כשם  מתפללים  נחנוא   והנה.  ת"להשי

 אלקינו '  ה  לפניך  לומר  נזכה'  כו   ז"בעוה  שירה  לפניך

 . ב" בעוה ותשבחות שירים אבותינו ואלקי

 

  כי   , הארץ  מבהמות  מלפנו(  יא ,  לה  איוב)  כתיב  והנה

 מבעלי  טובה  מדה  כל  לומדים  היו  התורה  קבלת  קודם

 התורה  ניתנה  לא   אלמלא :(  ק  עירובין)  ל"רז  ש"כמ  חיים

( ו,  ג קנים) ל"ארז והנה. מחתול נקיות לומדים היינו

  וכשהוא,  אחד  קולו  חי  כשהוא   שאמרו  זהו,  הכבש  על

 מיתתו  לאחר  אפילו  הכבש  כי   נמצא .  שבעה  קולו  מת

 לומר  הכבש  מן  ללמוד  אדם  כל  ויכול,  קול  לו  יש

 ויזכה ,  חי  כשהוא   ז"בעוה  ת " להשי  ותשבחות  שירים

 אחיו  וילכו ש"וז. ב" בעוה ותשבחות שירים לומר כ" אח 

 בשירים  עצמן  את  לרעות,  אביהם  צאן  את  לרעות

 אותיות   ם"בשכ,  שבשמים  אביהם  ת"השי  לפני  ותשבחות

, אחד  קולו  חי  כשהוא   הכבש  מן  ללמוד  היינו,  ש"מכב

, מדבר  ולא   חי  בעל  רק  שהוא ,  שבעה  קולו  מת  וכשהוא 

 כמה ,  בקול'  ה   ועובד  חי  כשהוא  מדבר  שכן  ומכל

, ת"השי  לפני  ב"בעוה  מת  כשהוא  ישיר  קולות  וכמה

 . ל"עכ

 

 לא  עמנו  ילך  מקננו   וגם  ה"ע ינו  רב  משה  הו שאמרוז

 כי,  אלקינו'  ה  את  לעבוד  נקח   ממנו  כי  פרסה  תשאר

  את   לעבוד  טובות  מדות  נלמוד   היינו  נקח   מכולם

 ממה   לנו  אין  התורה  קבלת  קודם  כי,  בהם  ה" הקב

  ואנחנו ,  חיים  הבעלי  מן  אם  כי  טובות  מדות  ללמוד

 היינו ,  שמה  בואינו  עד'  ה  את   נעבוד  מה  נדע  לא 

 שמה  בואינו  עד  לכן,  התורה  את  לקבל  סיני  להר

 .זולתם  אפשר ואי, מהם טובות מדות ללמוד נצטרך

 
 ד"יל  (.טז,  יג)  ממצרים'  ה   הוציאנו  יד  בחזק  כי

 קשה   דבר  יש  וכי,  יד  בחוזק  ה"הקב  אצל  שייך  מה

 כי  ל"וי.  יד  בחוזק  לומר  שייך'  שיהי  ו" ח   יתברך  לפניו

 הגדול  המקטרג  כי  ',הי  מצרים  ביציאת  הקישוי  עיקר

 להכניע  ולזה  .כנודע  ישראל  על  קטרג  ל"רח   ם"הס  הוא 

, קטרוג  על  להשגיח   שלא   יד  חוזק   צריכין'  הי  ם" הס  את

 רח"ל. , ל"סמא  כמספר א "קל ' גמט ד"י ק"בחז וזהו

 
 

 

 ~ צמח דוד ~
 וק"ל "ט זצקוה "ק מרן אדמו"ר הכדברי תורה מ

 

 



  .(ח ,  יג  שמות)   לאמר  ההוא  ביום  לבנך  הגדתו

 ל"זצוק  דוד  אברהם'  ר  ק"הגה  שכתב  מה  פ"ע  ל"י

 ויברכם,  ל"וז  ויחי'  פ  אברהם  מחזה  בספרו  מבוטשאטש

 כתבתי  כבר(.  כ,  מח   בראשית)  לאמר  ההוא   ביום

 המפורסם  ח " מהרה  בזה  ששמעתי  מה  אחר  במקום

 ק " בק  כ"מ  ה" ע  ליב  יהודה  משה  ר"מוהר  טוב  בשם

  תדאג  אל'  בבחי   מבורכים  שיהיו  שהכוונה  ו"יצ  סאסוב

 יום  דבר  התיקון  על  ולהרהר  לאמר  ורק,  מחר  דאגת

, לבנך  והגדת  ה"וזש .  ל"עכ,  לזמנו  חוץ  ולא ,  ביומו

 שלא,  לאמר  ההוא   ביום,  לבנו  ויזהיר  יגיד  זה  שדבר

, ההוא   ביום  שהוא   מה  רק,  כלל  מחר  דאגת  ידאגו

 סוטה)  ל"ז  ש"כמ   ,בשלימות  אמונה  להם'  שיהי  היינו

 מקטני  זה  הרי  למחר  אוכל  מה  האומר  כל(  :מח 

 על  לבניו  שיצווה  להאדם  ק"התוה   הזהירה  ולכן  .אמנה

, כלל   מחר  מיום  ולא   ההוא   מיום  שיאמרו,  הזה  ענין

 ענין  היינו  ממצרים  בצאתי  לי'  ה  עשה  זה  ובעבור

 רמז,  יד'  פ   שמות  ש"ילקו' ) במד  איתא   כי  .אמונה

 לבנך  והגדת  וזהו  .ממצרים  נגאלו   האמונה  י"שע(  רמ

 .האמונה  כפי  נמשך  וזה,  מחר  דאגת  ידאגו  שלא 

 האמונה  בשביל  כי,  העיקרית  היא   האמונה  כי  ואמר

 . והבן, ממצרים יצאו

 

 אחר   באופן  קצת  ל"הנ  ק"בספה  ד"מ  פ"ע  או יאמר

' שיהי   דהיינו  .לאמר  ההוא   ביום  ויברכם,  ל"וז

 יום  בכל  בנפשו  לאמר  ,יום  בכל  ט"מע  התחדשות

 ילדתיך  היום  וכאלו,  התיקון  פרי  כל  ההוא   ביום  כאלו

, רחיקא  מלבא   הצלה  גורם  לזה,  חדשה'  ברי  ונעשה

 והגדת  ה"וזש.  ל"עכ, לטובה  הנכונה ההבנה  שמסתיר

 ביום"  בנך  שיאמר  היינו,  לאמר  ההוא   ביום  לבנך

 כנולד  הוא   יום  שבאותו  יאמר   יום  שבכל,  "ההוא 

, שלו תיקון פרי כל ההוא  ביום  וכאלו ,חדשה'  וכברי

 בצאתי  לי'  ה   עשה  יום  אותו  בעבור  היינו  זה  ובעבור

 יצא  ההוא   יום  בשביל  רק  כאלו  פירוש,  ממצרים

 טובה  פעולה  לו'  יהי  בודאי  זאת  ובחושבו  .ממצרים

 כפי  לתקן  עוז  בנפשו  ירהב  כי,  ה"הבוב  לעבודת

 . והבן, ההוא  ביום  יכולתו

 
רגלי  אלף  מאות  כשש  וגו'  ישראל  בני  ויסעו 

ל"ד למה לא הזכיר י  .הגברים לבד מטף )יב, לז(

הכ' מספר הטף, וא"ת כי בכל מקום לא מזכיר הכ' 

אלא מן בן עשרים שנה ומעלה, זהו לענין חשיבות, 

אבל כאן בא להזכיר גודל הנס, אשר המון גדול כשש 

מאות אלף רגלי יצאו משם, א"כ למה לא טרח הכ'  

להזכיר מספר הטף ג"כ. וי"ל כי בעת שיצאו ישראל 

ששים רבוא אותיות התורה עמהם,   ממצרים יצאו משם

ולאותיות התורה יש מספר, שאסור להוסיף עליהם 

או לגרוע. אבל תורה שבע"פ הי' ג"כ במצרים, ועל 

תושבע"פ איתא בגמרא )עירובין כא.( שעליה נאמר 

ששים רבוא אותיות התורה עמהם,  ממצרים יצאו משם

ולאותיות התורה יש מספר, שאסור להוסיף עליהם או  

ועל  במצרים,  ג"כ  הי'  שבע"פ  תורה  אבל  לגרוע. 

נאמר  שעליה  כא.(  )עירובין  בגמרא  איתא  תושבע"פ 

ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים )איוב יא, ט(. על 

כן אין שיעור וערך לאותיות התורה שבע"פ, כי אין 

 מספר.  להם

 

וז"ש ויסעו בני ישראל כשש מאות אלף רגלי הגברים. 

פי' כנגד ששים רבוא אותיות התורה יצאו משם ששים  

והי'   יט(  ב,  )מיכה  מלשון  מטף  חוץ  אנשים,  רבוא 

לשון דיבור. וז"ש לבד מטף, כי החשבון   ,מטיף לעם הזה

של ס' רבוא אותיות התורה הוא חוץ מחשבון הטף, 

 שלא נכתבו בכתב, שאין להם מספר. פי' אותיות שבע"פ,  

 

 מה  כל   אכל  הארבה  כי  ל"י  .(יג,  י)  קדים  רוח  נהג

  ח"רו  ג"נה  וזהו,  רעב  עליהם  והביא   הברד  שהשאיר

:( לא   גיטין)  בגמרא   ד"מ  פ"ע  או יאמר  .ב"רע  גימטריא 

 מזרחית   ארוח ,  נשיב  שדיא '  ובתוס.  נשיב  שדיא   אמר

 אפילו   אמר  ושמואל'  וכו  רב  אמר  הכי  רבא   אמר.  ש"עיי

 דים'ק  וח 'ר  ש"זו.  ש"עיי,  בו   נרקבת  שבים  מרגלית

 להם '  שהי   התבואה  ואפילו,  שמרקבת  ב"רק  ת"ר  ארץ'ב

 . בו נרקבת באוצר

 

דרשו רבותינו ז"ל בפ"ק   היה תורת ה' בפיך.למען ת

ונ"ל בעז"ה בהקדם לבאר פ'  דר זו צדקה.  "ה בפיך 

היה לנו כי נשמור לעשות את  בפרשת ואתחנן וצדקה ת 

נו. ויבואר ה' אלוקינו כאשר צו  יכל המצוה הזאת לפנ

אשר אי אפשר   ע"פ דברי הקדמונים ז"חל כי המצוות

לקיימם בפועל אז ע"י לימוד התורה בפה נחשב כאלו  

פרים מ 'ונשלמה  בבחינת  ממש  בפועל  אוצם  קיימים 

תינו כנודע. וש"ה וצדקה להיה לנו היינו צדקה מאת  שפ

זאת אשר כי נשמר את כל המצוה  לנו  השי"ת היא 

הזאת לפני ה' אלקינו שתהיה חשובה כאילו קיימנו את 

ונו  בלבד.  וזהו כאשר צוד תורה בפה  כל המצוה בלימ

התורה תהא נחשבת לנו כאילו  בפה אם אנחנו לומדים  

הזאת   המצוה  כל  את  מ נשמר  צדקה  באמת  את  זה 

 הקב"ה.

 

והנה עפי"ז נבין נועם מתיקות התורה הקדושה למען  

ורת ה' בפיך תהיה תורת ה' בפיך, היינט שתלמוד ת

אינו נחשב רק לימוד ולא  ואל תחשוב שהלימוד בפה  

בפי"ך במילואו כז   במקום מצוה, לזה אמר בפי"ך היינו

  מספר מכוון, א יו"ד כ"ף עולה מספר תרי"ג בבי"ת פ"
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תרי"ג   קיום  במקום  עולה  התורה  שהלימוד  לומר 

לקיימם אין ביכולת האדם  ר  מצוות שאותן מצוות אש

ון בפועל ממש כמו קרבנות בזמן הזה או מצות פדי

כהן ולוי שאינו חייב בו או ישראל שאין לו בן הבן ל

בכור וכדומה. וזהו באמת צדקה שהלימוד בפה יהיה 

ל ת בפועל ועל זה שפיר אמרו רז"נחשב לקיום המצו 

 אם  ,ברמז בפי"ך זו צדקה, אם הלימוד נחשב למצוה

אבל זאת שהלימוד   ,אנחנוהלימוד יהיה מצוה מבינים  

א זאת כי אם "יהיה נחשב לקיום תרי"ג מצוות א 

 דקה והבן. בצדקה מהשי"ת וזהו בפי"ך זו צ

 

  ל" י   (.כה,  י)  אלקינו'  לה  ועשינו  ועולות  זבחים

'  בבחי  היינו ,  בחינות   בשני   הם  ישראל   בני   עבודת   דכל 

  אלקים   זבחי (  יט ,  נא   הלים ת ' ) בבחי,  וענוה   הכנעה 

  בדרכי  לבו  ויגבה ( ו , יז  ב " דה'  ) ובבחי , נשברה  רוח 

  הכנעה  היינו  זבחים ,  ועולות   זבחים  ענין  וזהו.  כידוע '  ה 

 היינו  ועולות ,  נשברה   רוח   אלקים  זבחי '  בבחי  וענוה 

, אלקינו '  לה  ועשינו   הללו   בחינות'  וב,  גבהות '  בחי

 .שמים   לשם   רק   בהם   להתשמש   צריכים   היינו 

 
החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם  

 ק" בספה   ד"מ  פ"ע  ל"י  . לחדשי השנה )יב, ב( 

 עומדים   הם  ותשרי  ניסן,  ל "וז  בא '  פ   לצבי'  ה  צמח 

 פעמים   ה"י'  גימ  ם"מאזני  ל"מז  תשרי,  זה  כנגד  זה

 צירוף.  ה"ו  פעמים  ה"ו'  גימ  ה "טל  ל"מז  ניסן,  ה"י

 תשובה   שצריך   להורות,  ה"הוי   שם  הרי  יחד  שניהם

  ק"בספה   איתא   והנה .  ל"עכ,  בשניהם  טובים  ומעשים 

(.  ב,  יב  בראשית )  ברכה '  והי ,  ל "וז   לך '  פ   לוי   קדושת 

.  ל "עכ ',  וכו   ישראל   על   ה "ו ,  י " הש  על   רומז   ה " י,  הכלל 

,  ישראל  על   רומז ,  ה " ו   על   רומז  ניסן   חודש   כי   נמצא 

  ה " וזש .  ה " הקב  על   רומז ,  ה" י   על  רומז   תשרי   וחודש 

 .    דייקא "  לכם "   וזהו ,  ה "ו   על   מרמז   כי ,  לכם   הזה   החדש 

 
אני  'ה ויאמר כי  פרעה  אל  בא  משה  אל 

לבו  את  לב הכבדתי  שתי  ואת  למען   עבדיו 
להמשיך סוף פרשה הקודמת   אתתי אלה בקרבו,

לריש פרשה זו. נ"ל בעז"ה כי הוא ממש כדברינו 

, שלא יטעה משה חלילה 'הנ"ל, ויחזק לב פרעה וגו 

שזה היה רצון ובחירה מפרעה בלתי רצון הקב"ה, 

ו, ובאמת אלא פרעה מבחירת לבו הרע החזיק את לב

היה רצון הקב"ה שיהיה שולח תיכף את ישראל. ולכן 

לו משפט הבחירה, אלא   אמר לו הקב"ה הגם שיש

 רצוני היה שיעשה כך שיחזיק בם ולבלתי שלחם. כי 

 

 

נקנס עליך שלא   'וגו  מטעם זה שאמרת למה הרעתה

להכניסם לארץ, ובסיבה יחטאו ויתחייבו גליות, ולא ישיגו 

ית, אלא השגה חושיית. מטעם השגת אלקות השגה שכל

זה ממש הוא רצוני להרבות להם נסים ונפלאות, כדי  

שעכ"פ ישיגו השגה חושיית באופן גדול. וזהו בא אל 

פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען  

שתי אתתי אלה בקרבו, ויכירו בני וידעו כי יש אלקים 

 בעולם אשר מלכותו בכל משלה, וכמצביה עביד בחיל 

 רקיע וביתבי ארעא, ואין עוד מלבדו. 
  

לאות על ידכה ולטוטפת בין עיניך כי בחוזק   והיה

להמשיך הפסוקים זה לזה   ממצרים. ' ה יד הוציאנו

לאות    פסוק הראשון בא אל פרעה לפסוק האחרון והיה

השגה 'וגו בבחינת  אלקות  השגת  דהנה  בעז"ה  נ"ל   .

חושיית, השגה הזאת היא צריכה תמיד חיזוק מאד, והיא 

מתקיימת ע"י שהקב"ה מוסיף תמיד להראות אותותיו  

לכל רואי אותם, כי כשהקב"ה עושה תמיד נסים ונפלאות  

לישראל, אז יכירו וידעו כל באי עולם כי יש אלקים  

דהמע"ה לעושה נפלאות גדולות לבדו   בישראל, ולכן אמר

(, כי דבר זה לא יופסק  תהלים קלוכי לעולם חסדו )

לעולם, כי ח"ו אם אינו עושה נסים לישראל, אז ח"ו  

, כמאמר הכתוב למה יאמרו הגוים איה 'יש חילול ה

( כנודע, והנה הקב"ה מקבל תפלת תהלים קטואלקיהם )

והנה   לישראל,  ונפלאות  נסים  לעשות  התפלה ישראל 

שיהיה להאדם ידים  'פרטים, א  'שתתקבל היא צריכה ב

( גם כי תרבו  ישעיה א נקיים משפיכת דם, כמאה"כ )

הוא   ' תפלה איננו שומע ידיכם דמים מלאו, ופרט ב

שלא להתגאה, כי הקב"ה אוהב בעלי ענוה, ואינו סובל  

בספה"ק איתא  והנה  כנודע.  מדבר  הגאות 

ו, תפילין של יד  וזה לשונ  'אות ה 'מערכת ת  קדמות

 מציל משפיכות דמים, ושל ראש מגאוה יעו"ש. 

 

כי לא ישיגו עד ביאת משיח השגה שכלית, כי  וזש"ה

חושיית ע"י נסים ונפלאות, כמאה"כ בפסוק  השגה    אם

סגולה הראשון למען שתי אתתי אלה בקרבו כנ"ל, וה

לזה שתתקיים דבר זה בישראל שיעשה להם הקב"ה נסים 

ונפלאות ע"י תפלה שלהם, לזה אמר הכתוב בפסוק הזה 

והיה לאות על ידכה ולטוטפת בין עיניך, שיניחו תפילין 

ומן   דמים  משפיכת  וינצלו  ראש,  של  ותפילין  יד  של 

הגאוה, ועי"ז יקובל תפלותיהם ויעשה להם הקב"ה נסים 

י"ז יתקיים בהם ענין נסים ונפלאות לעולם, ונפלאות, וע

יה"ר  וכן  חושיית,  השגה  אלקות  השגת  תמיד  וישיגו 

 או"א. 
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 שלא ,  את  על  נקוד  ל"ז  י" ופרש(.  יב,  לז  בראשית)

 דהנה  ה"בעז  ל"ונ.  ל"עכ,  עצמן  את  לרעות  אלא   הלכו

 המצות  בקיום'  ה   את  לעבוד  נוכל  התורה  קבלת  אחר

 עיקר'  הי  התורה  קבלת  קודם  אבל,  התורה  ולימוד

 . ת"להשי  ותשבחות בשירים עבודה

 
 שירה  לפניך  אומרים  שאנו  כשם   מתפללים   אנחנו  והנה

 אבותינו  ואלקי  אלקינו'  ה  לפניך  לומר  נזכה'  כו   ז"בעוה

( יא,  לה  איוב)   כתיב  והנה.  ב"בעוה  ותשבחות  שירים

 היו  התורה  קבלת  קודם  כי.  הארץ  מבהמות  מלפנו

 ל"רז  ש" כמ  חיים   מבעלי  טובה   מדה  כל  לומדים

 לומדים  היינו  התורה  ניתנה  לא   אלמלא :(  ק  עירובין)

, הכבש  על(  ו,  ג  קנים)  ל" ארז  והנה.  מחתול  נקיות

 קולו  מת  וכשהוא ,  אחד  קולו  חי  כשהוא   שאמרו  זהו

 לו  יש  מיתתו  לאחר  אפילו  הכבש  כי  נמצא .  שבעה

 שירים   לומר  הכבש  מן  ללמוד  אדם  כל  ויכול,  קול

 כ" אח   ויזכה,  חי  כשהוא   ז "בעוה  ת"להשי  ותשבחות

 לרעות  אחיו  וילכו  ש"וז.  ב"בעוה  ותשבחות  שירים  לומר

 ותשבחות  בשירים  עצמן  את  לרעות,  אביהם  צאן  את

, ש " מכב  אותיות  ם"בשכ,  שבשמים  אביהם  ת"השי  לפני

 וכשהוא,  אחד  קולו  חי  כשהוא   הכבש  מן  ללמוד  היינו

 ומכל ,  מדבר  ולא   חי  בעל  רק  שהוא ,  שבעה  קולו  מת

 וכמה  כמה,  בקול'  ה  ועובד  חי  כשהוא   מדבר  שכן

 . ל"עכ, ת"השי לפני ב" בעוה מת כשהוא  ישיר קולות

 

 תשאר  לא   עמנו  ילך  מקננו  וגם  ה" רבע  משה  ש"וז

 מכולם  כי,  אלקינו'  ה   את  לעבוד  נקח   ממנו  כי  פרסה

 ה"הקב   את  לעבוד  טובות  מדות   נלמוד  היינו  נקח 

 ללמוד  ממה  לנו  אין  התורה  קבלת  קודם  כי,  בהם

 נדע  לא   ואנחנו,  חיים  הבעלי  מן  אם  כי  טובות  מדות

 סיני   להר  היינו,  שמה  בואינו  עד'  ה   את  נעבוד  מה

 ללמוד  נצטרך  שמה  בואינו  עד   לכן,  התורה  את  לקבל

 , והבן. זולתם אפשר ואי, מהם טובות מדות

 
א   או יאמר מ"ש  ע"פ  זצ"ל א בעז"ה  הגה"צ  מו"ר 

אבות פ"ד( )פקרי  ברוך  דברי  על המשנה   בסםרו 

'איזהו חכם הלומד מכל אדם', ע"פ מאמרם ז"ל כל 

הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו, לפי שאין אדם 

ב לעצמו. והנה החכם השלם אם רואה איזה ה חו רוא 

חסרון בחבירו לומד ממנו שלא יעשה הוא בעצמו 

על זאת אף שעשה עד עתה   זה רק  ג"כ חסרון 

רון הוא, אבל עכשיו כאשר עצמו לא ראה אם חס

ראה שהשני עשה זאת אזי מכיר שהוא חסרון ולומד 

 ם הלומד מכל זאת. וז"ש איזהו חכמחבירו שלא יעשה  

 

ו ועולות  זבחים  בידינו  תתן  אתה  עשינו  גם 

בעז"ה ע"פ מ"ד בספה"ק בענין יצה"ר נ"ל    לאלקינו.

האד בעם  שהיצה"ר ם  כנגדו'  עזר  לו  'אעשה  בחינת 

באריכות   הבאתי  כאשר  ה'  לעבודת  סיוע  הוא  בעצם 

ה"ר, גם אתה  זה היצ  כמה פעמים. וז"ש משה לפרעה

זבחים ועולות, זבחים האיך לזבוח היצה"ר   תתן בידינו

אלקינו,  לה'  ועשינו  להשי"ת,  התקרבות  היינו  ועולות 

 והבן. 

 

י בזוה  בוארעוד  דאיתא  ע"ד  פסוק  בעז"ה  על  "ק 

כתיב אלא הקריב שהקריב את ופרעה הקריב קרב לא  

נו  לבן של ישראל לאביהן שבשמים יעו"ש. וז"ש משה רבי

א  גם  זבחים  לפרעה,  בידינו  תתן  לשון תה  קרבנות 

לאבינו   ונתקרב  שנעלה  אלקינו  לה'  ועולות  התקרבות 

 הקריב, והבן. שבשמים בבחי' ופרעה 

 

ישראל  בעז"ה    או יאמר בני  עבודת  בשני דכל  הם 

רוח   אלקים  זבחי  בבחי'  וענוה  הכנעה  היינו  בחינות 

כי ה' כאשר כבר הארכתי ו בדרנשברה, ובבחינת ויגבה לב

באיזה מקומן בספרי יעו"ש. זהו גם אתה תתן בידינו 

הכ היינו  רוח  זבחים  אלקים  זבחי  בבחי'  וענוה  נעה 

לו הל, וב' בחינות  נשברה, וגם מדת עולות בחי' גבהות

 ועשינו לה' אלקינו, וד"ל. 

 

אלקים   ועשינו לה' אלקינו. דברי  ע"פ  בעז"ה  נ"ל 

הקד באוה"ח  הדבקים  וש  חיים  ואתם  א עה"פ  זי בה' 

תזכו אלקיכם שיהיה השי"ת נקרא אלקיכם, שאים השי"ת 

מייחד שמו על המלאכים לומר אלקי המלאכים או אלקי 

על ישראל, כשזוכין נקרא ה' אלקיכם ולא  פים אלא  השר

 אלקים סתם, יעו"ש בלשונו הקדוש. 

 

ממעזיבוזש  ובדרך זה ביאר אא"ז הרב האלקי רבינו ברוך  

, כי מקודם זללה"ה ועל הכל ה' אלקינו אנחנו מודים לך

אנחנו מספרים תהלות ה' בכמה טובות שהטיב לנו ועל 

זה אמר ועל הכל כלומר יותר מעל כל הטובות שהטבת 

על זה אנחנו מודים א אלקינו  ו לנו על זה אשר ה' ה

 עשינו לה' ז"ל. וזש"ה ו   חל יותר מעל כל הטובות עכ"ד

 ו עשינו לה' אלקינו, וד"ל. הי' נקרא אלקינו וזהשי

 

  נקח   ממנו  כי  פרסה  תשאר  לא  עמנו  ילך  מקננו   וגם

 את  נעבד  מה  נדע  לא  ואנחנו  אלקינו '  ה  את   לעבד

 ר"אאמו  דברי  פ"ע  ל"י    (.כו,  י)  שמה  באנו  עד'  ה

'  פ)  חיים   תוספות  הקדוש  בספרומו"ר הגה"צ זללה"ה  

  בשכם אביהם  צאן את לרעות אחיו וילכו, ל"וז( וישב
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מכל אדם החסרונות שלא יעשה הוא ' שלומד  פיאדם  

 , עכ"ל.כמו הם

 

וזש"ה וגם מקנינו היינו בני אדם הפחותים במעלה 

, גם הם ילכו עמנו כי גם נמשלו למקנה הבהמהש

בהם יש צורך בעבודת ה' כי ממנו נקח לעבוד את 

, נלמוד מהם ה' אלקינו שאותן החסרונות שנראה בהם

 והבן.  שלא נעשה כמותם,

 

עושה )יומא( הבעז"ה ע"פ מאמרם ז"ל    או יאמר

הבה זדונות נעשות לו כזכיות יעו"ש. וזהו תשובה מא

המיות שלנו הם הזדונות וגם מקננו היינו מעשה הב

גם הם בעצם ילך עמנו שיתהפכו לזכיות לא תשאר 

פרסה אפילו עבירות קלות שאדם דש בעקביו על 

ח ויתהפכו כולם לזכיות. ואמר כי ממנו נק הכל נשוב  

לעבוד את ה' אלקינו כי איתא בספה"ק אורח לחיים 

על תשובה עומדין אין צדיקים טעם שאחז"ל במקום שב

גמורים יכולין לעמוד כי עיקר העבדות להשי"ת הוא 

, נמצא אצל בעלי עבירות התלהבות ועיקר התלהבות 

ל להעבירה, וכששב הבות גדובהם התל שהיצה"ר מכניס  

החוטא ויודע ענין התלהבות שהיה לו להעבירה ועושה 

להבות שלו התעם זה התלהבות התורה והמצות אזי ה

שלא  גמורים  הצדיקים  מהתלהבות  גדול  יותר  הוא 

טעמו טעם חטא מעולם, ולכן במקום שבעלי תשובה 

תשובה  להבעלי  התלהבות  יותר  שיש  היינו  עומדין 

ש"ה כי ממנו ז "ש באריכות. ועו"ל ימצדיק גמור כנ

כשהיינו  להעבירות  לנו  שהיה  ההתלהבות  מן  היינו 

, ועתה כשאנחנו שבים בתשובה אזי ממנו חוטאים כנ"ל

 ת ממש.וונקח לעבוד את ה' אלקינו באותו התלהב

 

בה ליזהר מאד לשוב הבעל תשושצריך    וירמוז עוד

ולהתחרט בחרטה גמורה על כל דבר וקטן בכדי שלא 

ה להסטרא אחרא אחיזה בו כשירצה לקיים התשובה היי

מחוי ר"י באותו   י תשובהכמאמרם ז"ל היכי דמי בעל

האדם לאותו   , וכשיגיעמקום ובאותו זמן ובאותה אשה

מקום ובאותו זמן אל אותה אשה הוא ממש בסכנה 

ל גדולה רח"ל שלא ישוב לאולתו כמעשה שקרה שבע

כנ"ל ונכשל וחטא   ות תשובהאחד הלך לעש תשובה  

והטעם נ"ל מובא בספרים.  עוד הפעם באותה אשה כ 

, דבאמת קשה הלא שומר מצוה לא ידע דבר רע

אלא דעדיין היה בו אחיזה להחיצונים באיזה עונות 

שעדיין לא התחרט עליהם בחרטה גמורה שם היה 

א היה נכשל בעת תחרט עליהם בחרטה גמורה למ

 עשיית התשובה.

 

 

 

 

וזהו לא תשאר פרסה על הכל נשוב, והטעם כי ממנו 

   נקח לעבוד את ה' היינט מן העבירה ממש,

  חזור למקום העבירה לעשות תשובה. וזהו לא שנ רצ"ל

שלא נחסיר אפילו הליכה של התשובה    ,תשאר פרסה

ם עיקר לחזור אל מקום העבירה לעבוד את ה', כי ש 

ום החטא ממש, וזהו עיקר העבדות לשוב בתשובה במק

אנחנו לא נדע מה נעבוד את ה' עד תיקון התשובה. ו

בואינו שמה, פי' שלא נדע מה נעבוד את ה' אם  

ודת ה' עד שנבא שמה נקרא כל עבודתינו בשם עב

 לתקן את עצמינו בתשובה שלימה באותו מקום וכו'.

 

י  רעותה כל  מאת רעהו ואשה מאת  וישאלו אשה

בהקדם מ"ד בספה"ק   נ"ל  ת. כסך וכלי זהב ושמלו

עה"פ ונח מצא חן בעיני ה',   לוי )בראשית(קדושת  

, ממנו לוקח לעבודת ה', דהכלל כל דבר שהצדיק רואה

בירה, לורח הצדיק ה אדם מתאוה לעואם רואה ח"ו איז

ה' עבדות  התאוה  זה מזה  מה  ק"ו  בלבו  שאומר   ,

ה ונפסד בזמן מועט, דבר עבירה שהיא קלשמתאוה ל

מכל שכן שראוי לו להתלהב לעבודת ה' שבעבודה זו  

 .יקוים לעולם

 

ויראו בני האלהים את בנות האדם  והפסוק הקודם 

הכתווב שאז היה חן רע בעולם שהנשים וכו', שמראה  

זה בחרו להם כל שים, ומכח  יני האנהיה להם חן בע

, פי' ונח מצא חןך  אשר רצו, הודיע הכתוב אחר כ

לקדושה  ה'  בעיני  ההוא,  החן   מדת  בעולם  מצא 

שממנו לקח לעובדת ה' שאמר מה שיש חן לתאוות  

רעות מכ"ש שיהי' אדם משתוקק שימצא חן בעיני ה' 

 ע"י עבודתו ותורתו ויראתו, עכ"ל. 

 

כל מ  , כימדות מן החוץ  ם, היינווזהו לכי שאלי לך כלי

בוד בהם לך מדות שצוכל לעאדם בחוץ תוכל לשאול  

וזהו כלים רקים, מדות שאין בהם שום  השי"ת כנ"ל,  

ריק שאין בו שום טוב, כמו כן כלים   ו והבורממש כמ

נו מדות רעות, ן בהם שום טוב אלא רע היירקים שאי

גם אותם אל תמעיטי אלא תרבי ללמוד מכל אדם רק 

זה פירו ובדרך  ש אאמו"ר מדות טובות בדרך הנ"ל. 

בספרו דברי ברוך )פרקי אבות א( איזהו חכם  דוש  הק

יוכל  מהם  גם  מהחוטאים,  אפילו  אדם  מכל  הלומד 

החכם ליקח רמיזא דחכמתא יעו"ש. וזהו דבר נא באזני 

העם ושיאלו איש מעת רעהו וגו' כלי כסף וגו' רומז 

על כל המדות שילמדו איש מעת רעהו לעבודת את  

 השי"ת. 

 
 
 

 
 

         הילולא  –פרשת בא תשפ"ג              ו



 פ"ע  ל"י.  בו  והתרה  י"פירש  א אל פרעה )ו, יא(.ב

 והוצרכו,  פרעה  אצל  בגלות  היו   התורה  שאותיות  הידוע

 להוציא   קשה  ועבודה  ולבנים  החומר  י"ע  ישראל  בני

 הניצוצות   מהם  ולברר  מצרים  של  מפיהם  בלעם

 אמר  ולכן, התורה  לקבלת  ההכנה ' הי  וזה, הקדושות

 אלה  תיאות  שתי  למען  פרעה  אל  בא   למשה  ה" הקב

  בקרבו  שמתי  אשר  התורה  אותיות  בשביל  היינו,  בקרבו

 בא ,  לשונו  במתק  רמזו  י"ורש.  ר"אדה  של  החטא   י"ע

 אל  לבא   צריך  למה  פירוש,  בו  והתרה,  פרעה  אל

 .  ו" ב ה"התור אותיות, ו" ב ה" והתר בשביל, פרעה

 

  .(א ,  י)  לבו   את  הכבדתי  אני  כי  פרעה   אל   בא

, ה "פרע  אל  א "ב  שיצרף   למשה  אמר  ה"קבה  כי  ל"י

' יהי  ואז,  ה" פרע  מספר  אל, א "ב  מספר  תצרף   ל"רצ

 הגואל  משה  שהוא   שמשיח ,  ש"נח '  גי  ח "משי  מספר

 שנקרא   פרעה  קליפת  היינו,  הנחש  זוהמת  את  יבטל

(,  ג,  כט  יחזקאל)  יאוריו  בתוך  הרובץ  הגדול  התנין

 שלבו  היינו,  עבדיו  לב  ואת  לבו  את  הכבדתי  אני  כי

 טומאה  מלאים  ועבדיו  פרעה  מחשבת  ל"רצ  עבדיו  לבו

 תמלאמו (  ט,  טו  שמות)  בעצמו  פרעה  ש" כמ,  וזוהמא 

 ל " רצ,  בנפשי  ששוכן  שלי  בטומאה  אותם  אמלא ,  נפשי

, ועבדיו פרעה  לב  ידי  על  בעולם  מתפשט  שהטומאה

 מפני(  יא ,  מח '  ישעי )  אעשה  למעני  למעני  כן  על

 אני  כי  הווז,  כידוע  אני  הנקראת  השכינה  וגלות  צער

 שקליפת ,  עבדיו  ולב  לבו  את  הכבדתי,  השכינה  היינו

 תהלים' )הכ   ד"ע  השכינה  על   מכבידים  ועבדיו  פרעה

 יכבדו  כבד  כמשא   ראשי  עברו   עונותי  כי(  ה,  לח 

 ה" הקב  אמר  ולכן,  ביותר'  עלי   מכבידים  והם,  ממני

, השכינה  על  ביותר  הכביד  שכבר,  פרעה  אל  בא   למשה

 ארבה  מכת  בו  והתרה,  בהגאולה   להתחיל  ומוכרח 

, דחירות  עלמא   הבינה  עולם  כנגד   השמינית  מכה  שהוא 

 .         כנודע

 
יל"ד   ויתן ה' את חן העם בעיני מצרים )יא, ג(.

למה אמר ויתן ה' את חן העם בעיני מצרים, דהיל"ל 

ויתן את העם לחן בעיני מצרים כמ"ש )בראשית לט, 

בעיני  בעיניו. הרי דתלה החן  חן  יוסף  וימצא  ד( 

 פוטיפר, ולא על יוסף. ובאמת אחרי שיצא שם רע 

על יוסף מעלילת אשת פוטיפר נאמר )שם שם, כא( 

כי לא הי' באפשרי   חנו בעיני שר בית הסהר.  ויתן את

שימצא יוסף חן בעיני שר בית הסהר, עד שגילה לו 

הקב"ה את צדקתו של יוסף, ע"י ששפך על יוסף רוח  

חן, על כן אמר ויתן את חנו, פי' חנו של יוסף שהי'  

צדיק יסוד עולם, בעיני שר בית הסהר, שגילה את  

עינו שיראה צדקתו וחנו של יוסף הצדיק. וכן י"ל כאן,  

רים היו בעצם שונאי ישראל כמ"ש )שמות א, כי המצ

יב( ויקוצו מפני בני ישראל. ואמרו רז"ל )שמו"ר א, 

יא( כקוצים היו בעיניהם. ואין לך שנאה גדולה מזה, 

כי בני ישראל היו שנואי נפש מצרים, כי היו מבזים 

יראתם, ואין שנאה כשנאת הדת. על כן אמר הכ' ויתן 

י' שגילה הקב"ה את  ה' את חן העם בעיני מצרים, פ

עיניהם וראו את יפים וטובם של בני ישראל הקדושים. 

אבל מציאת חן בעיני חבירו אינו תלוי בהאדם כלל, כי  

אפילו אדם שפל לפעמים מוצא חן בעיני חבירו, ועל 

כל פשעים תכסה אהבה )משלי, י, יב(. אבל כאן העיד 

הכתוב שהיו בעצם בעלי חן, ולא רק שמצאו חן בעיני 

 צרים.    מ

 

יהי כן ה' עמכם כאשר אשלח אתכם ואת טפכם ראו  

 למשה   אמר  פרעה  כי  ל"י  כי רעה נגד פניכם )י, י(. 

  את   לעבוד  בשביל  הוא   לצאת  רצונכם   כל  הרי,  ואהרן

 אחרי  רק  להיות  יוכל  זה  כל  אבל ,  עמכם'  ה'  ושיהי ',  ה

  תדחקו   ואם,  עליכם  שנגזר  שנה  מאות'  הד  את  שתשלמו

 שאירע  כמו  לכם  ויארע,  עמכם'  ה '  יהי   לא   הקץ  את

(.  י,  יא   כ"דר  פסיקתא )  הקץ  את  שדחקו  אפרים  לבני

 וזאת ,  השיעבוד  קושי  י"ע  הקץ  נשלם  כבר  באמת  אבל

 שמספר   היינו,  הקץ  את  חישב  ה" הקב  כי  פרעה  ידע  לא 

 .שנה מאות' ד של מהחשבון  ה"הקב הוריד שנה ץ"ק

 

 אבל,  עמכם  באמת'  יהי'  ה'  פי ,  עמכם'  ה   כן  יהי  וזה

' הד  בהשלמת,  טפכם  ואת  אתכם  אשלח   כאשר  רק  זה

  אם   ראו,   כלל  אתכם  אעכב  לא   אז  כי,  שנה  מאות

 שיהרגו, פניכם נגד  רעה כי, עכשיו לצאת רוצים אתם

, אפרים  בני  את  גת  אנשי  שהרגו  כמו  האומות  אתכם

' י  אות )  ם"פנכ  כמספר  רעה  ימי  עוד  לכם  יש  והלא 

 ' גי( במבטא  ניכר שאינו, בחשבון בא  לא  פניכם של
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 על  מורה,  ם"פנכ  מאותיות  הנותר'  י  ואות,  ץ"ק

 במחשבה   רק  היתה  שנה  ץ" ק  שמספר  היינו,  מחשבה

 . במעשה ולא 

 

רגלי  אלף  מאות  כשש  וגו'  ישראל  בני  ויסעו 

יל"ד למה לא הזכיר   .הגברים לבד מטף )יב, לז(

כי בכל מקום לא מזכיר  הכ' מספר הטף, וא"ת 

לענין  זהו  ומעלה,  שנה  עשרים  בן  מן  אלא  הכ' 

חשיבות, אבל כאן בא להזכיר גודל הנס, אשר המון 

לף רגלי יצאו משם, א"כ למה גדול כשש מאות א 

לא טרח הכ' להזכיר מספר הטף ג"כ. וי"ל כי בעת 

שיצאו ישראל ממצרים יצאו משם ששים רבוא אותיות 

התורה עמהם, ולאותיות התורה יש מספר, שאסור 

להוסיף עליהם או לגרוע. אבל תורה שבע"פ הי' 

ג"כ במצרים, ועל תושבע"פ איתא בגמרא )עירובין 

מר ארוכה מארץ מדה ורחבה מני כא.( שעליה נא 

ים )איוב יא, ט(. על כן אין שיעור וערך לאותיות 

התורה שבע"פ, כי אין להם מספר. וז"ש ויסעו בני 

רגלי אלף  מאות  כשש  רבוא   ישראל  ששים  כנגד 

אותיות התורה יצאו משם ששים רבוא אנשים, חוץ 

מיכה ב, יט( והי' מטיף לעם הזה. )  מטף מלשון

ז"ש לבד מטף, כי החשבון של ס' רבוא לשון דיבור. ו

אותיות התורה הוא חוץ מחשבון הטף, פי' אותיות 

 שבע"פ, שלא נכתבו בכתב, שאין להם מספר.        

 

 ל" י  (.יב,  יב )  שפטים   אעשה   מצרים  אלהי  ובכל

 יוחנן   רבי  דאמר  ל"וז.(  יח   ב"ח )  ק" בזוה  ד"מ  פ"ע

, שפטים  אעשה  מצרים  אלהי  ובכל  משה  שאמר  בשעה

 אמר ,  פרסה  מאות  ארבע  מצרים   של  שרו  דומה  הלך

( כא,  כד'  ישעי)  דכתיב  מלפני  נגרה  גזירה  ה"קב'  לי

 שעה   באותה'.  וגו   במרום  המרום   צבא   על'  ה   יפקוד

 גיהנם   של  שר  דומה  ונתמנה,  ממנו  השררה  נטלה

 ק" הזוה  דברי  ז"ולפי.  כ"ע,  הרשעים  ות נפש  לידון

 עם '  יהי  מה'  פי,  מצרים  אלהי  ובכל  הפסוק  תפרש

 אלהים  כי,  מצרים  של  השררה  על  הממונה  המלאך

 אותו   אמנה'  פי,  שפטים  אעשה ,  שררה  לשון  הוא 

 הברזל   כור  שהוא   הגיהנם  הוא ,  שפטים  שר  להיות

 שעשה   כמו,  הזוהמא   מן  הנשמות  את  ומטהר  שמצרף 

 במצרים   אבותינו  חיי  שמירר  י"שע  במצרים   דומה

 כן   וכמו,  התורה  לקבלת  כ" אח   זכו  ונתלבנו  ונצטרפו

 ורמז  עדן  בגן  כ" אח   ליכנס  שיוכלו  הנשמות  את  יצרף 

 ם "שפטי   ה" אעש  ם"מצרי  י "אלה  ל"ובכ  לדבר  יש

 ה" דומ  ה" ויהי  ה"יתמנ  א "הו   ה"דהנ  ה"וז  גימטריא 

 .  כ"עה ם"גיהנ ר"ש

 

 

 ד "מ  פ " ע  ל"י  (.ח,  יב )  הזה   בלילה  הבשר  את  ואכלו 

, ל"וז(  יז  אות'  ה   פסקא   כהנא   דרב  פסיקתא )  במדרש

  המן  בימי   להם  עמדה(  פסח   קרבן   אכילת'  פי )  ואכילתו

 נדדה  ההוא   בלילה.  הזה  הלילה  הבשר  תא   ואכלו(  דכתיב)

 ו" ואכל  הזה  קודש  במקרא   דבריו  ונרמז.  כ"ע ,  המלך  שנת

 ה"בז  י"כ  ע"וד  גימטריא   ה" הז  ה"בליל  ר"הבש  ת"א 

 . ן"המ  י"ובימ ם" לה ד"ויעמו ה" להמכ ה"הרפוא  ו"יקדימ

 

  התורה  הנה,  ו"עש  ת"ר  (.ג,  י)  ויעבדני  עמי  שלח

 אשר  בכתוב   נרמז  וזה,  הגאולות  בכל  ומדבר  נצחית  היא 

  ראשית   ישראל  שבעיסת  השאור  הוא  עשו  הוא   אדום  גלות

 ז"וע,  כרצוננו'  ה  את  מלעבוד  אותנו  המעכבת  תבואתו

 . יעבדני ואז, עשו  מגלות עמי שלח  כ" אמה

 

כשאדם רוצה   ויצא מעם פרעה ויעתר אל ה' )י, יח(.

להפטר מהיצר הרע שנקרא פרעה כנודע, צריך להתפלל 

אדם משועבד להיצה"ר כל זמן ש  ו יאמרא   אל ה' על זה.

אינו יכול להתפלל בדביקות, כי אי אפשר להיות דבוק  

בתאוות וגם בה', כי שניהם צרות זה לזה, אבל כשאדם  

יוצא מתוך התאוות שלו, ואינו משועבד לפרעה, אז יכול 

 להתפלל בדביקות אל ה'. 

 

שהפה הוא כלי שרת להתפלל וללמוד בה,   ו יאמרא

ת הפה ח"ו בדיבורים  וצריכים מאוד ליזהר שלא לטמא א 

יכול  ואיך  סניגור,  נעשה  רח"ל, שאין קטיגור  אסורים 

הפה שהוא קטיגור על האדם, שע"י דיבורים אסורים 

נבראים קטיגורים רח"ל, ליעשות סניגור היינו להתפלל  

וללמוד וליברא ע"י אותו הפה פרקליטים, וזהו ויצא מעם 

מר פרע"ה, פרע"ה אותיות פ"ה ר"ע, היינו כשאדם שו

את פיו ולשונו, או עושה תשובה לפני הקב"ה ומקבל 

על עצמו לצאת מדרך זה, היינו מבחי' פ"ה ר"ע, אז 

 ויעתר אל ה', יכול להתפלל וללמוד.

 

  לכם   הוא  ראשון  חדשים  ראש   לכם  הזה  החדש

 מגלה   ק" בספה  ד"מ  פ"ע  ל"י  (.יב,  ב)   השנה  לחדשי

 אדם  צריך,  לכם  הזה  החודש,  ל"וז(  זו  פרשה)  עמוקות

  זה.  דנשמתא  חדתותי  הוסיף   ומזה,  בתורה  חידושין  לחדש

 שאדם  כן  שאין  מה.  לעצמיכם,  לכם  הזה  החודש  שאמר

  חידוש   אבל,  חוץ  דבר  כולם  שהם  קנינים  בשאר  מאסף 

 נרמז   כן  שעל  ל"י  דרכו  י"ועפ.  כ"ע,  לכם  היא   התורה

  על   שקאי   לרמז,  ה"מש  אותיות' לכם'  הזה '  החדש  ת"בס

,  ג  מלאכי)ש" כמ  משה  תורת  שנקראת  דאורייתא   חידושין

 נקראים  חכמים  התלמידי  וכן.  עבדי  משה  תורת  זכרו(  כב

  ת"ר וגם . קאמרת שפיר משה:( קא  שבת) ש"כמ משה



 כ"ג   רומז'  מ'  גי  ל"הה  אותיות  כם'ל  זה'ה  חדש'ה

 הנשארות  האמצעיות  והאותיות.  יום'  למ   שניתנה  לתורה

 על רומזים  כ"ג,  ל"ט  אותיות ט"ל'  גי'  כ' ז  ד"ח   הם

' פי,  לכם  הזה  החדש'  יהי  התורה  י"ע  כי,  התורה

  כתובות ) ל"ז ש" כמ' התחי בעת אתכם  יחדש שהתורה

 . מחייהו תורה ל"ט:( קיא 

 

 לכם  הזה  החדש  אבכיר  במדרש  ד"מ  פ"ע  או יאמר

 מוקדם   ה" הקב  עשה[  לא ]  ולמה ',  וכו   הספר  ראש

 כהן   יקרא   שלא ,  הרוח   גסי  מפני  בתורה  ומאוחר

  הרי.  כ" ע,  התורה  את  התחלתי  אני  ויאמר  בבראשית

 גסי  בשביל  לכם  הזה  מהחדש  התורה  התחיל  שלא 

 באמת  כי בלבו יתגאה  לא   בראשית  שקורא   ומי,  הרוח 

 החדש  הוא   התורה  התחלת  כי ,  התורה  את  התחיל  לא 

, יתגאה  לא   לכם  הזה  החדש  שקורא   ומי,  לכם  הזה

  הוא  כי,  התורה  כהתחלת  ונראה   ניכר  שלא   מפני

' הזה' החדש ת"בס כאן נרמז כ"וע . הפרשיות באמצע

 כ "ע,  הענוה  תכלית'  הי  משה  כי,  ה"מש  אותיות'  לכם

 שצריך  מפני  הוא ,  בה  התחיל  שלא   הטעם  כאן  נרמז

 התחיל  שהוא   יתגאה  ולא   כמשה   עניו  האדם'  שיהי

 .  מתחילתה בתורה לקרות

 

, התורה  של  בהתחלתה  תיכף '  הכ  לך  שרמז  יאמר  או

  כי   להורות ,  ה"מש  אותיות,  בה  שיש  ראשונה  במצוה

 תענית)   שפילה  שדעתו  במי  אלא   מתקיימת  אינה  התורה

 פני   על  אשר  האדם  מכל  מאד  עניו'  שהי  כמשה.(,  ז

 (.  ג, יב במדבר) האדמה

 

 החדש,  ל"וז(  א "פ  בא )  במכילתא   ד "מ  פ"ע  או יאמר

  את   הראה  משה  אומר  ישמעאל  רבי'.  וגו  לכם  הזה

  את   וקובעין  רואין  היו  כזה  להם   ואמר,  לישראל  החדש

 דברים'  מג'  א   זה  אומר  עקיבא   רבי.  לדורות  החדש

 כיוצא .  באצבע  כלן  את  המקום  והראהו  משה  שנתקשה

. הטמא   לכם  וזה(  יט,  כא   ויקרא)  אומר  אתה  בדבר

  אף  אומרים  ויש(.  ד,  ח   במדבר)  המנורה  מעשה  וזה

 וזה(  לח ,  כט  שמות)  שנאמר  משה  נתקשה  בשחיטה

 דבריהם  נרמז  כי  ל"וי.  כ"ע.  המזבח   את  תעשה  אשר

  ש "רא   ם" לכ  ה" הז  ש"החד  כי ,  הזה  קודש  במקרא 

 מספר  ה" השנ  י"לחדש  ם"לכ  א "הו  ן"ראשו  ם"חדשי

 ה"כז  ע"אצב  ו"הראה ו"בחידוש ה"מש ה" נתקש ך"למד

 . ש" וקד ה"רא 

 

, הדעת  סוד'  הי  משה  הרי,  לו  הוקשה  למה  ובאמת

  ק"בספה  ד "מ  פ"ע  ל "וי.  לו  שהוקשה   לומר  שייך  ואיך

 

' ר  האלקי  המקובל  הגאון   הקדוש  מזקני  שושנים   לקוטי

 יעקב  ויבא ,  ל"וז  ד"הי  ה"זצללה  מאסטראפאלי  שמשון

 להיציאל  מטטרון  שגביאל,  בפליאה  שם  עוד'.  וגו  שלם

 היכלות   בפרקי  הוא   וכן'.  וכו  לשכם  יעקב  עם  הלכו

 ל"שגביא   ל"הנ  מלאכים'  ג  אלו  ולדעתי.  ישמעאל  דרבי

' פי)   ממש  ה"תור  ן" ממו  ף "גו '  גי  ל"להיציא   ן"מטטרו

  נוטריקון  ם"של  יעקב  ויבא   סוד   וזהו(.  מכוון  במספר

 שלם  הסוד  ל"רז  פירשו  לכן,  טטרון 'מ  היציאל' ל  גביאל'ש

 ". בתורתו" שלם",  בממונו" שלם", בגופו "

 

 כתב  ל"חנכ  ם"שצ  שסימנם  לכת   כוכבי'  ז  בסוד  והנה

 על  מורים  מהם  כוכבים'  ד  כי  הנבוכים  מורה  הרב

 מורים  מהם'  וג.  צדק  כוכב  נוגה  חמה  והם  הטובה

  את   מכה  שבתאי.  לבנה  מאדים  שבתאי  והם,  הרעה  על

 לא   כי ,  בתורה  האדם  את  מכה   לבנה,  בגוף   האדם

 מכה  מאדים.(.  סה  עירובין)  לגירסא  אלא   סיהרא   איברי

 ם"של  יעקב  ויבא   כוונת  זהו  והרי.  בממון  האדם  את

 בגוף   שלם  פירשו  לכן,  אדים'מ   בנה' ל  בתאי'ש  נוטריקון

 . כ"ע, ל"וד, בתורה  בממון

 

,  ל"הנז  הקדוש  הגאון  מזקיני  נפלאה  הקדמה  עוד  ונקדים

  איתא .  חדשים  ראש  לכם  הזה  החדש,  ל"וז  ל"הנ  בספרו

 ה"תר  ועמה,  ב"רי  נקרא   אחד  קליפה,  ל"וז  ציוני  בצפוני

 וקליפה(. כה, כה  בראשית) שער  ת"אדר  כמנין  חיילות

 בשעת  ח " ת  של  תורתו  ולהעקיר  להשכיח   ממונה  ב"רי  זו

  על   הכתוב   ת"כד  הגדול  והשם.  תלמודו  ושוכח   חוליו

 ב"רי  קליפה  אותה  מבטל  ד" דו  ן"ב  ח "משי  של  מצחו

 . ל"עכ',  וכו ה"תר חיילותיה עם

 

 רבי:(  קמז  שבת)  בגמרא   איתא ,  גדול  סוד  זה  ולדעתי

 החרש  לכם  הזה  החדש  קרי  הוי  איתפח   כד  חלש  אלעזר

. כזה  טעות  טעה  דוקא   ולמה,  הסוד  ולדעתי.  לבם  היה

 ף "ומכ',  י'  ומהז,  ש"רי  ת"מהדל  קרא   הוא   כי,  וסודו

 הנקרא   שקליפה  לרמז,  שטעה  ב"רי  אותיות  הרי',  ב

  ם "לב  ה"הי  ש"החר  לדעת  ויש.  לשכחתו  גרמה  היא   ב"רי

. מרומזים  חיילותיהם  ה"תר'  גי  הם  הרי,  ה"תר'  בגי

 דוד  בן  משיח  מצח  על שכתוב ת"כד  השם  שכתב ומה

'  גי  ם "לכ  ה"הז  ש"החד  לדעתי,  הקליפות  אלו  ומבטל

 מבטל ,  בטעות  ולא   כתוב  ביושר   שאם  לרמז,  ת"כד

. ד"דו  ן"ב  ח "משי'  גי  ת"כד  לדעת  ויש.  הנזכרים  קליפות

  והענין ,  ך"דת  למען  עשה(  בסליחות)  מתפללין  ואנו

 . ק"עכלה, בעדי יכפר והאל, פלא 

 

  מרומז למה כי, ל"הנ מאמרים' לב קשר יש ובאמת

 

 ט         הילולא  –פרשת בא תשפ"ג  

 



 מהלבנה   כי,  דייקא   החודש  קידוש   במצות  השכחה  ענין

 ב " ל  נוטריקון  ה" לבנ  ותיבת,  ל"כנ  השכחה  באה

 י "ע  באה  החכמה  ומיעוט,  כנודע  חכמה' ה  תיבות'נ

 הגלות   סוד  הוא   הירח   מיעוט  כי,  הירח   מיעוט

. השכחה  ענין  כאן  מרומז  כן  ועל,  כנודע  והשכחה 

 אלא,  חלילה  השכחה  ענין  לומר   שייך  לא   משה  ואצל

 נרמזים   וכולם,  דברים  בכמה  משה  שנתקשה  באה  מזה

 נוטריקון   מ"שה  אותיות'  לכם '  הזה '  החדש   ת"בס

 הטוב'  ה  שגיתי  ואם,  חדש'ה   נורה'מ  רצים'ש  חיטה'ש

 .בעדי יכפר

 

ומצות  ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש 

לרמז   על מרורים יאכלהו )יב, ח(. בעז"ה  נ"ל 

א  ואכלו  כשתרצה בזה,  ר"ל  הזה,  בלילה  הבשר  ת 

לאכול, היינו לכלות, מלשון והי' לאכל )דברים לא, 

את  שבך,  הגשמיות  את  לכלות  שתרצה  היינו  יז(, 

תאוות הבשריים, את זה תשיג רק אם יהי' לך אהבה 

גדולה להקב"ה, כי אש אוכלה הוא, אש של הקב"ה 

מכלה אש היצה"ר, ומהפכו לאש קודש, ואהבה דוחקת 

שר )ב"מ פד.(, ר"ל אהבת ה' דוחקת את את הב

תאוות הבשריים, וע"כ נרמז בר"ת א'ת ה'בשר ב'לילה 

ה'זה ר"ת אהב"ה, ר"ל שע"י אהבת ה' תזכות לכלות 

את הבשר בלילה הזה, ר"ל אפילו בזמן הגלות שהוא 

דומה ללילה וחושך, או בעולם הזה שדומה ללילה, 

לי ע"י מה תוכלו לכלות את הגשמיות, צלי אש, צ

 הוא מלשון תפלה, כמו והדר מצלי )ברכות ל:(, וזהו 

 צלי אש, שהוא תפלה עם התלהבות של אש, ומצות 

 

על מרורים, היינו כמו שאיתא בחז"ל )ד"ר פ"ג פ' ג(  

פסוק )שמות יב, יח( ושמרתם את המצות, א"ת  ה  על

המצות אלא המצוות, וזהו ומצות היינו מצות, על מרורים 

וחניות, שהמצות הם מזון הנשמה יאכלהו, היינו אכילה ר

כנודע, מרו"ר גי' מו"ת, ר"ל שתקיים המצות במסירת 

נפש, בבחי' כי זה אלקים אלקינו הוא ינהגנו ע"ל מו"ת  

 )תהלים מח, יח(. 

 

ואכלו' את' הבשר' בלילה' ס"ת אותיות תור"ה,   או יאמר

ר"ל שתשרוף את הבשר היינו תאוות הגוף, אם תלמוד 

לא איברי לילה אלא לגירסא )עירובין    תורה ובפרט בלילה,

מקדש  שאין  לילה,  דומה  שהוא  בגלות  ובפרט  סה.(, 

קיים, אין לנו שיור רק התורה הזאת, ואם לא תסיר 

אזנך משמוע תורה אז תפלתך תהי' עולה יפה, כמאה"כ  

גם תפלתו   אזנו משמוע תורה  כח, ט( מסיר  )משלי 

שתפלתו  י שמטה אזנו לשמוע תורה זוכה  מתועבה, נמצא  

לפני   להתפלל מתקבלת  אש, שתזכה  צלי  וזהו  הקב"ה, 

)תהלים בהתלהבות, בבחי' תכין לבם ]בעת[ תקשיב אזניך

י, יט(, ומצות על מרורים יאכלהו, מרו"ר גי' מו"ת, 

ע"י קיום מצות מבטל את בחי' מות, כי בעת  היינו  

קיום המצוה האדם בבחי' צדיק, ונהפך מתיבת מו"ת  

נו ע"י בחי' צ' מבטל בחי' מו"ת, כי לתיבת מצו"ת, היי

על  ומצות  וזהו  מצו"ת,  אותיות  הם  שניהם,  כשתצרף 

מרורים יאכלהו, היינו המצוות מכלה את המרורים שהם  

העבירות, כמו שאמרו חז"ל )ויק"ר פכ"א פ' ה( אם 

עשית חבילות חבילות של עבירות, עשה חבילות חבילות  

 של מצות כנגדם. 

 

 

 

        הילולא – פרשת בא תשפ"ג           י

 

 צדיקים  באהלי וישועה רנה  קול
 ד"ביהמ קרן בהרמת, במיצוי המידות טוב לב, מעונה  משמי נרגשות ברכות, רננה ובשפתי אהבה ברחשי

,  ועונה עת בכל ונצורות גדולות פועל, שקידות ש ברוב" אנ וכל המתפללים  לכל מסור, ידות עשר לו
 המעיינות מפיץ, צרופות  והשכל בבינה, החסידות  כבוד ולהרים, יפות בסבר פנים התורה קרן לרומם

 ,  א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ רועינו אבינו של קדשו לימין ויעמוד פינח"ס, ועצה תושיה ממנו חוצה, נהנין
 

 א "שליט  רב דקהלתינוצ "הגה
 א"שליט ר"אדמו  מרן ק "כ של  יקירו בנו

 
 ה תחי' במעונו בהולדת הנכד  השמחה לרגל

  ו הרב דוד יצחק אייזיק שליט"אאצל בנ
 

  ח"יוצ   מכל  דקדושה נחת רוב שהזווג יעלה יפה יפה בנין עדי עד, וירווה, לו אשר ולכל ולביתו  לו יעמוד ק"רבוה זכות
 ההרים  בראש מבשר  רגלי נאוו עדי, מצרים בלי  וכבוד בעושר, , בבריות גופא

 
 



 א י        הילולא  –פרשת בא תשפ"ג  

 

שליט"א:   בירבינו  יונגעלע  קליין  אלס  ך אי   ןאמאל 
כ'געדענק  און    ' שובהשבת  אויף ' אריינגעקומען דא  

 דעמאלט  האטזצ"ל  רב  'ער  צעהלימדער  אז  
דרשהבת  ש' די  אינמיטן  געהאלטן   מיין  .  'שובה 

ווייל ער איז    ,אריינקומען דא  אויך  פלעגטז"ל  טאטע  
כ"ק אדמו"ר  פון    נאך אינדערהיים   למידגעווען א ת

ס טאטע איז  ' מיין טאטנ  מפאפא זצ"ל.  ויחי יוסףבעל  
און  זצ"ל  ויגד יעקב    הרה"ק בעל  געווען א תלמיד פון

פון   תלמיד  א  געווען  איז  טאטע  בעל  הרהזיין  "ק 
 .זצ"ל ערוגת הבושם 

מצעהלים: דער  אדמו"ר  זיידן  רבי  דעם    סקאליע 
 איך גוט, ער פלעגט גיין דא אין מקוה.  געדענקזצ"ל 

דער זיידע ז"ל האט דאך יא, אודאי.  רבינו שליט"א:  
פלעגט   ער  און  איבער  קעגן  דא  אין  געוואוינט  גיין 

פארן  ער פלעגט געבן דעמאלט  מקוה אין צעהלים.  
דאללער פינף  יוד  אזא ער  .  מקוה  געהאט  האט 

 . געלעגן אין ווינקלאיז האלצענער בענקל וואס  
מצעהלים: זצ"ל ווען    אדמו"ר  רבי  סקאליע  דער 

געקענט מיינען אז ער    פלעגט זיך טובל'ן האט מען 
גע ער  ביבל איז  דארט...  בלייבןן  א   פלעגט  זייער 

כוונות   מיט  וואסער,  די  אונטער  צייט  לאנגע 
יא כמסתמא.  געווען    'געדענק. ,  אין  כ'בין  אים  מיט 

  איך געווען צוזאמען מיט אין  אפאר מאל בין  מקוה. 
 .וואסער

שליט"א:   פון  רבינו  מקוהיין  גחוץ  אין  ער  ,  דא  איז 
 קיינמאל נישט ארויס פון שטוב.

ווען ער איז געקומען  דעמאלט    אדמו"ר מצעהלים:
איך  אין מקוה,   צו  אריינגעכאפטהאב  זכיה אים   די 

כ'בי געווען  זען.  בחור ן  יונג  געהאט   'ל.א  האט  ער 
ז  .צורהמורא'דיגע  א  עפעס   כ'דערמאן  פון  יווען  ך 

 ! סקאליע רבי זצ"ל כאפט מיר אן התעוררות תשובה
שליט"א:   ז"לרבינו  זיידע  נישט   דער  קיינמאל  איז 

   ערן דועון קיין אמעריקא.... דאס איז געמע אנגעקו

ניש.  'אזוי בטל  מ'האט אים אנגעקוקט אס  טעם פארוו
 ער האט נישט פארשטאנען צו די היגע. 

ממער פלעגט כ'געדענק אז אויף זו  אדמו"ר מצעהלים:
   . אן מענאר, אין ליווינגסטל "אין האטעל אשער זיין 

בין געווען דארט מיט אים אסאך. יא, כ' רבינו שליט"א:  
זיין   פלעגט  דער  טערצאלדער  דארט  רב,  'ער 

ר'  הרה"צ    מאגרעטענער רב, דער סאמביטהעלער רב, 
 זצ"ל.משה יוסף וויינבערגער  

שליט"א:   ז"לרבינו  זיידע  אין    דער  געווען  שוין  איז 
גאנץ יא   פרי.  אמעריקא  רב  ר  וועלכע  צעהלימער  איז 

 קיין אמעריקא?  אנגעקומען
 ט. "צתרח אדער " צשנת תר אדמו"ר מצעהלים:

 ביים איינשלוס?רבינו שליט"א: 
איז  די שטאט    אדמו"ר מצעהלים: די  געווען  צעהלים 

פלאץ   ארויסגעווארפן פון  ערשטע  מ'האט  .  אידן  ווי 
נישט דע נאכ  , הייסטדאס   שוין  מען  האט  ם 

  פארקערט מ'האט פאברענטקיין אידן,  ארויסגעלאזט  
זענע  אידן,  צעהלים  אין  א  ן  ן אבער  אריינגעקומען  יי 

און די שבע קהלות וואס זענען דארט טאג נאך פורים  
דער  ן איז  פון וויע   געווען, זענען אנטלאפן קיין וויען און

 געקומען קיין אמעריקא.  זצ"ל  צעהלימער רב
  זיךען ס'איז געקומען די צרות האט  וורבינו שליט"א:  

ווייל  דער זיידע ז"ל   ביי  געטוישט דירות מיט איינעם, 
ווען פאשריבן ווי יעדער וואוינט די פאליציי איז דאך גע

און די דייטשן האבן חוקר געווען און צווישן די בילדער  
דער   ,פון וועמען מ'זוכט איז ער געווען אויף די בילדער 

די    ,. עכ"פ צורה  געהאט א מיוחד'גער דאך  האט    זיידע 
אין   גיין  צו  נישט  אים  ביי  געבעטן  זיך  האט  רעבעצין 

א נישט ב מקוה,  קען  ער  אז  געזאגט  האט  ער  ער 
פלעגט ער גיין און ארויפקניפן די  דאווענען אן א מקוה.  

אויערן   די  אונטער  פאות  די  ארויפגעלייגט  און  בארד 
נישט   אז מ'זאלא רעגן מאנטל  זיך אנגעטון מיט  און  

 מיטן  ער איז ארויסגעפארן  ביז   זעען די בעקיטשע. 
 

 
 

 יקור כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ב 

 שליט"א אצל כ"ק האדמו"ר מצעהלים 
 יום א' פקודי תשפ"ב 

 



       הילולא  –פרשת בא תשפ"ג       ב    י

 אפלאן פון וויען.לעצטן ער
מצעהלים: גווי    אדמו"ר  ער  קיין  איז  גלייך  עפארן 

 אמעריקא?
ם געפארן קיין רוים.  ניין. ער איז קוד רבינו שליט"א:  

האט דערציילט אז ווען    ע"הדער גבאי ר' דוד פוקס  
פלוג אין  געגאנגען  אלע    זענעןהאפן,  -מ'איז 

איינע פון  בארעדע זענען געווען פון יענע חברה, און  
ט ער  האהאט אים געוואלט מצער זיין    אערדע די ב

דגעפרעגט א בייטל'ויך  'טלית  "י  אין  :  וואס האסטו 
  עס אויפגעמאכט און ער  דער זיידע" האט  טאשקע

דארט ער  ותפיליןטלי  זעט  געזאגט  , ת  ער  : האט 
תפילין   און,  "ווייז" די  אויפרייסן  ער    געהייסן  ווייל 

ס'טוט וואס  זעען  געוואלט  די    האט  אין  זיך 
א   ,קעסטאלע  ארויסגענומען  זיידע  דער  האט 

מעסער און אריינגעשניטן אין די 'רש"י תפילין', דער  
האט שנעל אריינגעזאגט דעם זיידן אין אויער: גבאי  

"רבינו תם", אבער דער רבי האט ווייטער געשניטן די  
אט אפיציר און ער האון געוויזן פארן  פילין  תי  "רש

ט אז דער  געמיינדער גבאי האט    .אים פריי געלאזט
  יענער  .ער איז אזוי צוטומעלט  ווייל  , כאפט נישטרבי  

אויפגעהאלטן דוקא  אים  דער    האט  ווען  און 
אים   ער  האט  טיר  די  פארמאכט  האט  עראפלאן 

גיין.  לאזגע אימ  וועןט  האט 'האט  געלאזט  פריי  ם 
נ  צו  דער גבאי געזאגט אז ס'איז  וואס  גיין  ישט דא 

ארמאכט, אבער דער רבי  י טירן זענען שוין פווייל ד 
געזאגט דארפן  א"  :האט  אונז  וואס  טון  דארפן  ונז 

ס'איז  ",טון מ'הא   טאקע  און  אז  נס  א  ט געווען 
טיר די  מגעעפענט  ליי  'האט,  א  טער  אראפגעלאזט 

 עפלאן. און אזוי זענען זיי ארויף אויפן ער 
טאג  ערשטן  דעם  און  רוים  קיין  אנגעקומען  מ'איז 

פרעגן צו   דעם גבאי'ן  דער זיידע געשיקטצופרי האט  
פון וועמען מ'קען    ס'איז דא עפעס א רב אין שטאט

ז ס'איז דא ויסגעפונען אהאט ער א  ,בארגען תפילין 
געקומען פון די ליטא און יענער  עפעס א רב וואס איז  

געווען ער    איז  האט  אים  פון  און  יוד  ערליכער  אן 
תפילין זיינע  זיידע  האט  אזוי    . געבארגט  דער 

אנטון   ווייל געקענט  טאג,  יעדן  תפילין  תם'ס  רבינו 
תפילין. דער גבאי    יענער רב האט נאר געהאט רש"י

רבי  האט דער  , אז דאס  עטער באוואונדערטפהאט ש
ער   וועט  אויב  אז  צייט,  אזא  אין  קאפ  אין  געהאט 
  אויפרייסן די רבינו תם וועט ער נישט קענען טרעפן 

 .א מומחה וואס וועט דאס קענען צונייען אזוי שנעל
 ?יטאליע ווי איז ער געווען אין א אדמו"ר מצעהלים:

   . דערכ'ווייס נישט י,כ'בין נישט בקרבינו שליט"א: 
 

ער איז נישט    פלעגט נישט וועלן רעדן פון די זאכן. זיידע  
ון דארט איז ער געפארן  פ  .א לאנגע צייט  געווען דארט

שוין   זענען  רעבעצין  די  מיט  קינדער  די  שווייץ.  קיין 
פ ווייל  שווייץ  אין  געווען  געווען דארט  איז  זיי  אר 

   גרינגער ארויסצוגיין ווי אים. 
מצעהלים: ווייל    אדמו"ר  פרעג,  איז  איך  מאמע  מיין 

סטראפקובער רב און   ןגעווען חתונה געהאט קודם מיט
געווע איז  רב    ן ער  צוזאמען מיט סאטמאר  שווייץ  אין 

 ן פון דארט איז מען געפארן קיין איטאליע. או
געפארן קיין    דער זיידעז  פון דארט אירבינו שליט"א:  

אירלאנד. א  דובלין,  דארט  געווען   ןס'איז 
מעשה זיידע:  אינטערסאנטע  דארט  דער  האט   ז"ל 

מכבד  וכדרכו בקודש האט מען איינעם    געזאגט תורה
פסוק געווען   א  אריינגעקו .  מיט  איז  שבת  ן  מעמוצאי 

: "איר זעט אויס ווי א יוד  ארן רבי'ןפ  און געזאגטנער  איי
ר זייער  א תלמיד חכם און א בן גדולים, אבער ס'האט מי

מענטשן אונטער  מ'שטעלט  פארוואס  און   געארט 
דט  איינגערע  יענער האט זיך"...  צו זאגן פסוקים   קונצן

ס'קע  אזא אז  געזאגט  האט  רבי  דער  אז  זיין  נישט  ן 
נדעם וואס נים אאפאר אופ אויף ' גלה נסתר נפון 'תורה 

זאל פ  ער  פון  צוגעגרייט  האבן  ער  זיך  האט  אראויס, 
אפגע זיך  מ'האט  אז  דער    ..ט.עסשמוגעמיינט  האט 

" געזאגט:  גיי    ,גערעכט  גערעכט,?  אזויזיידע  איך 
גן אזא גרויסע באנד . אויפן טיש איז געלע"..תשובה טון

וכתובים',  ת' נביאים  נוצן   וואסורה  פלעגט  זיידע  דער 
לערנען,   זיידעאט  הנאכצוקוקן בשעת'ן   געזאגט   דער 

מאך אויף דעם ספר און נעם א פסוק  איד: "פאר דעם  
ד ווי  פסוק    "...ווילסט  ופון  א  אויפגעזוכט  ער  האט 

איוב  ערגעץ און ...  אין  געזאגט  האט  זיידע  דער  און 
געזאגט און  און   געזאגט  שפעט  געווארן  ס'איז  ביז 

געבעטן    געכאפט ביים קאפ און ער האט  יענער האט זיך 
פאר  . הלחימ געקענט  נישט  זיך  האט  אזא ער  שטעלן 

 ...זאך
 

מצעהלים: געדענ   אדמו"ר  מיי דאס  פון  איך  ן  ק 
אויפן   געברענט  כסדר  האבן  לעכט  פיר  אז  פענסטער, 

 ביינאכט. סיי בייטאג און סיי אלעמאל  טיש.
צינדען  יעדן טאג פלעגט  "לדער זיידע זרבינו שליט"א: 

ן  לעילו נשמתם פון זיינע עלטערן. בשעת'ן צינדעלעכט  
טאטע    יסזאגן די נעמען פון זייןארודי ליכט פלעגט ער  

יעדן מוצאי  משניות    ען רנלע  אויך  ער פלעגטאון מאמע.  
ילו נשמת זיינע עלטערן. ער איז געווען זייער  לע שבת  

וואס מ'זאגט פרייטאג די קדיש  אגב,  ם.  שטארק אין דע
 ' פלעגט דער זיידע ז"ל ה' לאורך ימים 'נאך צונאכט'ס 

 
 



  און כ'האב שפעטער געטראפן   אייביג אליינס זאגן
נאך 'ה' לאורך   קדיש  עראין סידור רבי שבתי אז ד 

דאס איז חוץ דעם,  איז מעלה נשמת אבותיו.    ימים' 
אינ אמאל  קי וואס  געווען  נישט  איז  ין דערהיים 

ט מען געצינדען ליכט און לעקטער און ממילא הא 
 ממשיך געווען.  ער האט דאס ווייטער

 אין קבלה איז ער געווען גרויס.  אדמו"ר מצעהלים:
יעדן טאג האט ער געלערנט אכצן  רבינו שליט"א:  

געזען. אליין  דאס  כ'האב  גמרא.  וואס    דפים  די 
ען  געדענקן אים אין די געזונטע יארן, נאכן דאווענ

אויפן פארטש פון ביהמ"ד און  פלעגט ער ארויסגיין  
טיש  א  געהאט  דארט  האט  צום  מ   ער  פנים  יטן 

און    און ער איז דארט אפגעזעצן ביז מנחה  וואלד
גמרא  א  געהאט  ער  האט  הכל  בסך  א  ,  געלערנט. 

 .  היכל הברכהא חומש און  הקדוש  זוהר
רשטיין ווי אזוי די עד היום קען איך נישט פאאגב,  

זענען אים געווען שגור על פיו,  חסידות  אלע ספרי  
מיט חסידישע  ווייל איך האב אים נישט געזען זיצן  

  ביסל של"ה ער געקוקט אפאר יו"ט האט    ספרים. 
אבער סתם אזוי אינמיטן    וויסע ספרים, און נאך גע

חסידישע  יאר   מיט  געזען  נישט  אים  איך  האב 
 .  ספרים 

מען  קינד האט  כ'געדענק אלס    אדמו"ר מצעהלים:
געווען   נישט  איז  הויז  האלבע  א  אז  געשמועסט 

 באזעצן פאר יענע חברה. 
 דאס זענען  ,  ם והבלים ס'איז שטותירבינו שליט"א:  

 

 

וואס   אבער  שמועות  ארויסגעלייגט  האבן  געוויסע 
אן נישט  זיך  אזוי:    .ס'הייבט  איז  מעשה  דידי    אויף 

שט דאס  ערשטע  געווען  איז  און  אק  ביהמ"ד 
פאר מען  האט  שטאקן  פאר  אויבערשטע  דינגען 

מ'מענטשן  אז  .  חשבון  א  געמאכט  ס'וועט האט 
זיין ס'וועט  און  טענענס  די  פון  געלט  א    אריינקומען 

מ'וועט  א  הכנסה  אנדערע  קענען  ון  די  חלק  פאררעכטן 
שול  הויז ווייבער  די  מאכן  דארט  מ'וועט  אבער    .און 

ן אז ער איז אזא טס האבן געזע ווען די טענענלמעשה  
באצאלט נישט  אים  זיי  האבן  ווצדיק  ער  דען  ,  זיי  עט 

נו,ארויסשטעלן געווען    ?...  נישט  און איז  הכנסה  קיין 
 . חלק הויזדי אנדערע  ליידיג אזט ממילא האט מען געל

די   ימיו האט  דיר סוף  די  פון  ארויסגעצווינגען  ה  שטאט 
דעמאלט האבן געוואלט מאכן פראדזעקס און  ווייל זיי  

געקומען קיין בארא פארק און דארט איז  איז דער זיידע  
 ער נתפרסם געווארן. 

 
 דער רב זאל מיר געבן א ברכה. רבינו שליט"א: 

איר  איר האט געהאט אזא זיידע און    אדמו"ר מצעהלים:
דרך   דעם  אויף  ברכה?איר  דארפט    –גייט  איר    ! מיין 

דער אויבערשטער זאל אייך געבן    ! לט זיין געבענטשטזא
  מ'זאלאון    וברכה בכל ענינים צלחה  און הגעזונט און נחת  

 ה. וש מרחיב זיין גבולי הקד
שליט"א:   יתברך.  רבינו  והמברך  זיין אמן.  זאל  רב    דער 
ונפרדו    .טוב, כל רק און שטארק געזונטגעזונט און שטא

 לשלום.
 

 יג           הילולא  –פרשת בא תשפ"ג  

 

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 
 

 יהא זכרו ברוך 
 

חיינו לבית  והתמסרותו  מקרבנו,  ימוש  לא  נחקק   זכרו  עדיין  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  ליבדלחט"א  ודביקותו 
פעל גדולות ונצורות למען כבוד בית חיינו והכל כביר המעש, עשה וינו, הלא הוא הרב החסיד איש החסד וזכרונב

 ה ולהאדירה הידבק באילנא דחיי ולהגדילבהצנע לכת בבינה ובהשכל, למען אשר יצוה את בניו אחריו ל

 ע"ה  פינחס וואלף ב"רחנוך העניך ר'   חהרה"
 

 שנת תשס"ד לפ"ק חודש שבט נלב"ע ראש 
 

 החיים.  צרורשע בכל מילי דמיטב ותהא נשמתו צרורה ב ולזרעו אחריו להיוו לו יעמוד ק"רבוה זכות

 
 

 



 כ"ק האדמו"ר מסערדיהעלי שליט"א 
 בביקור בקודש פנימה 

 א' דחוה"מ פסח תשפ"ב 
שליט"א  אותו    רבינו  בביהמ"דבקיבל  קדשו   חדר 

נישט.    :ואמר מען  עסט  צימער,  דעם  א אין  איז  דא 
 . 'ן בו חמץימקום שאין מכניס'

מסערדיהעלי א  :  אדמו"ר  דאך  איז  רבי  מקום  ' דער 
 .. .'שאין מכניסין בו חמץ 

 הלואי, כן יהי רצון.  רבינו שליט"א:
מסערדיהעלי  פון  :  אדמו"ר  נאך  בעל  מ'זאגט  הרה"ק 

ישראל   זי"ע,  אהבת  די  מוויזניץ  פון  איינע  אז 
פייערדיגער חסידים הרה"ח ר' מרדכי חנא פוקס ע"ה  
דער   זיך  האט  חמץ,  בדיקת  ביי  געווען  אמאל  איז 

אנגערופן  ישראל  זיך  אהבת  אויף  געוויזן  "און און   :
חנא  מרדכי  ר'  האט  חמץ?"...  דעם  מיט  איז  וואס 

חמץ אין צריך  געזאגט: "רבי, מקום שאין מכניסין בו  
 ... בדיקה!"

ווייל    כ'האב הנאה צו הערן די מעשה,  רבינו שליט"א:
איינער האט מיר אמאל דערציילט די מעשה, און אזוי  

חלילה אז   . נישטגייט עס אז מ'פארדרייט די מעשיות
נישט  האט  ער  אז  אויס  זעט  נאר  ליגענט,  מ'זאגט 
אהבת   דער  אז  דערציילט  ער  האט  פארשטאנען... 

געז  אליינס  האט  שאין  ישראל  'מקום  זיך  אויף  אגט 
א  אז  שווער  געווען  מיר  ס'איז  חמץ"...  בו  מכניסין 
מענטש זאל קענען זאגן אזוי, אבער יעצט פארשטיי  

דער    ... נישט געווען פונקט אזויאז די מעשה איז    ,איך
 אהבת ישראל איז געווען א גרויסער שפל ברך. 

מסערדיהעלי רופן: :  אדמו"ר  אייביג  זיך  פלעגט  ער 
 "דער יונג".  

שליט"א: א  רבינו  יז  מ'דערציילט  אהבת  שראל דער 
באן זצ"ל   אויפן  און  באן  א  אויף  געפארן  אמאל  איז 

צייטונגען,   פארקויפן  מען  האט   'אויסגאבע'פלעגט 
שנעל   "מ'דארף  געזאגט:  ער  האט  גערופן.  עס  מען 

באלד וועט מען    , אנטלויפן. כ'הער מ'זאגט 'אויס גבאי'
 זאגן 'אויס רבי'...  

בעשט זי"ע פון  אלעס  דאך  שטייט    ה"ק  ווערט  אז 
אויבערשטן    געפירט און דורכ'ן  פרטית  בהשגחה 

עפעס  עס  מיינט  גוי,  א  פון  עפעס  מ'הערט    אפילו 
זיין צו  איך    .מעורר  האב  בחור  אין  אלס  געלערנט 

בין  און אמאל ביי איינע פון די שמחות  ,  'באבוב'ישיבת  
מיטן באבובער    צוזאמען   איך געווען אויפן עליוועיטער

זצ"ל. האט אים דער גוי געזאגט ביים ארויסגיין פון    רב
 האט ער זיך    .'ר סטעפ ווואטשט יא ' עליוועיטער:

 

איר הערט וואס דער גוי האט מיר  " אנגערופן צו אונז:
זאגט   ער  אז געזאגט?  מיר  ווארענט  ער  מוסר,  מיר 

 כ'זאל זיך אפהיטן!"... 
אם אין  'דער ברית כהונת עולם זאגט,    רבינו שליט"א:

ח,  " ' פסיגימטר איז ב  'ח "קמ',  'קמח אין קמח אין תורה 
  איז איז א הכנה אויף שבועות און אויב פסח  פסח    אז

. ער   שבועות  נישטאויך  ג  טוי  –נישט ווי ס'דארף צו זיין  
אז  מסביר,  עס  תורה    איז  מתן  אלע  פאר  דאך  זענען 

געווען  מעשיות '   מצוות  איז ',  מצוות  דאס    וואס 
ש האט מען א אויב מ'האט א נפאון  ,  'נפש 'במדרגת  

ליה  יתיר  זכי    ',כלי' איז שבועותאון  ,  'רוח 'יהבי    . רוח 
י כלי איז די הכנה צו באקומען דסח  קומט אויס אז פ 

   . אויף שבועות
אלס ,  פשטרש"י זאגט פשוט  :  אדמו"ר מסערדיהעלי 

ארפט  אז מ'האט געד(  ז)יחזקאל טז  'ואת ערום וערי'  
אויסגע  זכותים  די  ווערןהאבן  צו  איז  .  לייזט  ביידע 

 תן תורה. מת. דאס איז א הכנה צו מא
אויף געטייטשט  האט  ז"ל  דער זיידע    רבינו שליט"א:

פסוק 'שם )יחזקאל    דעם  עדיים (  בעדי    ' ותבואי 
( א,יובמדרש  אלא (  רבה  עדיים"  "בעדי  תקרי  אל 

עדרים  בלשונו  .  ''בעדרי  געזאגט  זיידע  דער  האט 
נישט   –"  פון אר"י הקדוש קומט אזוי אויס"  הטהור:

שטייט   אריז"ל  אין  אלע   -אז  די  רבוא   אז  ששים 
ח נאכן  זיי  ניצוצות  זענען  הדעת  עץ  פון  טא 

מערב   האט  פרעה  ווייל  מצרים  אין  אריינגעפאלן 
צרים הרעים'  מ'   ך דא  ן טוב ברע און מצרים הייסט ועגעו

 , איז די עבודה  אדער אור החיים הקודש ברענגט  און ווי
 

 _________________ 
א  .א מו  )בראשית  אשימך  גדול  לגוי  כי  עה"פ  הקדוש  החיים  (: באור 

)ליקוטי  ולהשכיל על דבר אקדים אמרי קדוש הוא הרשב"י ואנשי סודו 
תורה מקץ( שאמרו כי טעם הגליות הוא לברר חלקי הקדושה המפוזרים  
בענפי הקליפה וכי במצרים להיותה מלאה גלולים ושם תוקף הטומאה  
גודל   לערך  כי  והעצומים.  הרבים  הקדושה  חלקי  שביית  הוא  שם 
אדם   שחטא  מיום  היה  וזה  הקדושה,  חלקי  בקרבה  יהיה  הטומאה 

ניצוצי הקדושה, ועיני כל ישראל על זה  הראשון שלטה שפחה רעה ב 
בכל הגליות ובפרט בגלות מצרים, והוסיפו לומר ז"ל )שם וישב( כי עם  
בתוך  שבוי  שהיה  העם  הוא  סיני  הר  על  העומד  מצרים  מארץ  היוצא 
קליפת מצרים ואליו אמר משה נביא ה' )דברים ד' ח'( ומי גוי גדול וגו',  

יעקב   עם  בדברו  ה'  יכוין  עצמו  יעקב  ולזה  ישיבת  על  שמסכים  טעם 
במצרים הוא לסיבת גוי גדול אשר הוא אבוד שם בקליפת מצרים וצריך 
הוא להוציאו משם, וזולת ירידת יעקב אין תקוה לזה כי בעוצם קדושתו  
ולזה   עשוהו.  יכול  זולתו  שאין  מה  שם  אשר  הקדושה  ענפי  כל  ישאב 

שראה ס' ריבוא תמצא שאמרו ז"ל )ב"ר פ' ע"ט( שלא מת יעקב אבינו עד  
יוצאי חלציו, ואותם ס' ריבוא נתענו שם אחר כך ונצרפו בכור הברזל 

 . בעוני מצרים ויצאו מזוקקים

 
         הילולא – פרשת בא תשפ"ג          יד

 



מצרים  עבודה    אין  די  מצריםאיז    געווען,  אין 
'טוב' פון 'רע' וואס איז    זייןאון מלבן  ארויסצונעמען  
 .  בחטא עץ הדעת  ביים נתערב געווארן 

  זאגן במתק לשונו: אין מצרים דער זיידע ז"ל  פלעגט  
געו זענען   'לעך קענשמה' 'ן  ועזענען    וואס 

איז  עזעלעך'  ר'ג   דיפון  ארויסגעוואקסן   דאס  וואס 
כדכתיב  צומח'  דאך ז(  '  טז  כצמח  ' )יחזקאל  רבבה 

אפילו   - שעפסעלעך    אלעאון    , נתתיך'   השדה
און ליל פסח    , עזעלעךגרהאבן געגעסן די    - פרעה'ס  

יודןהא די  תואבת  ' ן די אלע שעפסעלעך  מע גענו  בן 
, וואס דאס האט מסלק געווען  און געשחט'ן  'מצרים

און   'צומח'  צו  'דומם'  אלעפון  זענען  נשמות    אזוי 
אז    )סוטה יא:(דאך    זאגט  גמרא די  .  גמתוקן געווארן

כצמח  'זענען געבוירן געווארן  אין מצרים  די קינדער  
 .  דפון די ערד  ארויסגעוואקסן, ממש ' השדה

צוג דעם,  כ'האב  צו  איז  אז  עלייגט  מצרים  דאך אין 
יד(  געווען   א  בעבודה  ')שמות  חייהם  את  וימררו 

'  'קשה  כז.(  )ח"א  וחומר,    'בחומר ובזוהר  בקל 
הלכתא  'ובלבנים ' איז  .  בלבון  וואס  לכאורה  שווער, 

'בליבון הלכתא'   וואלט    - הייסט    ,אזוי געוועןהלואי 
גאנץ כלל אבער , געטון זויהאט טאקע א 'שבט הלוי '

געטון?  ישראל אזוי  דען  פיזיש  דאך  מ'האט    האבן 
ן  איז געווע  דאס  ?ןוואס דענאר    שווער געארבעט...

אין   עבודה  ניצוצות  די  די  זיין  צו  מעלה  מצרים 
)שמות    דאס מיינט טאקע דער פסוק   הקדושים און

 .. .כפשוטו 'ותמלא הארץ אותם'א ז( 

 
שליט"א: זיי  רבינו  אן    ז"לדן  ביים  געווען  איז 

 פלעגט אנפולן די כוס של ך, אז מ'אינטערסאנטע זא

____________ 
מבאר באריכות: ענין גלות מצרים    (בספר זרע קודש )על הגדה וכן    .ב

היה להוציא הניצוצים הקדושים שנפלו בחטא אדם הראשון ונתערב 
טוב ברע. וזהו שנאמר )בראשית טו,יד( ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. 
את   וינצלו  יב,לו(  )שמות  שנאמר  כמו  הקדושה  ניצוצי  כל  שיוצואו 

והנה הניצוצין  מצרים ואמרו חז"ל )ברכות ט.( כמצולה שאין בה דגים.  
האותיות   הם  הקדושים  והניצוצין  הקדושות  אותיות  הם  הקדושים 

הקדושים שהוציאו והם נשמות  שהיו אז בגלות מצרים, והם הנצוצין  
וס'  יש ס' רבוא אותיות לתורה  כי  ישראל שהיו מושקעים במצרים. 
ולכן   באות מהתורה,  אחיזה  יש  לישראל שלכל נשמה  נשמות  רבוא 

ה' מארץ מצרים ס' רבוא נשמות ישראל והוציאו   כשיצאו כל צבאות 
בס' רבוא   ניתן להם התורה אח"כ  ס' רבוא אותיות התורה ממצרים, 

 אותיות.  
, שהיו הניצוצים  עיין עוד בספר זרע קודש )שם( שמבאר באריכות  .ג

הקדושים משוקעים בעבודה זרה של מצרים ויעקב ובניו ירדו מצרים  
שה לפסח שזה השה היה בו נשמות    לבררם. ולזה צוה השי"ת לקחת

איש וכל אחד מישראל היה כוחו יפה להכיר השה, שחיותו והניצוצות  
הקדושים ששייכם לו היה בתוך השה, ובשה אחד היו כמה ניצוצים  

   קדושים ששייך לכמה בני ישראל. 
השדה  :  בגמרא  שם  .ד כעשב  ויוצאין  מבצבצין  היו  שהולכין  לאחר 

 .רבבה כצמח השדה נתתיך( יחזקאל טז, ז) שנאמר
 

 טו           הילולא  –פרשת בא תשפ"ג   

 

 אנהויב סדר.  באלד אליהו
כ'האב עס געזען אין איינע פון  :  אדמו"ר מסערדיהעלי

,  ס'איז א חידוש  . ברענגן זיי עס בשמכם  ,די קונטרסים
סוף. צום  אן  גיסט  וועלט  געזען   די  נישט  עס    כ'האב 

, ווען יא וואלט איך עס אריינגעשריבן  דערשערגעץ אנ
משה'ספר  אין   יעצט ויגד  מ'האט  וואס   '

 ס'איז אינטערסאנט.  אבער איבערגעדרוקט. 
ווייל דער    , מ'ווארט אויפדעם ביזן סוף סדר קען זיין אז  

,  'שפוך חמתך'מנהג איז אז מ'ווארט ביז סוף סדר פאר  
סדר.   אנהויב  אנגיסן  מען  קען  באמת  ס'האט אבער 

סדר בפרט ביי    יבער מעג קומען אנהוגארנישט צו טון,  
אזעלכע צדיקים... קען זיין צו אנדערע אידן קומט ער  

אבער  ...  יךינט מען ז , נו, פארדמצה מרור  נאך נאכן עסן 
 ביי צדיקים קען ער קומען תיכף... 

ווייל  ך אפשר,  טראכט בדרכ'  רבינו שליט"א: קען זיין 
כוסע זיין  אנפולן  אליין  געוואלט  נישט  זיך  האט    , ר 

ו הנביא. דאס איידער ער פילט אן דעם כוס פון אליה
מקבל  נישט  דאס  כ'האב  סברא,  אייגענע  אן  איז 

 געווען...  
   עפעס וועגן דעם.  ברענגטע  " קיצור שודער 

ע האט געהאט אן איידעם  "דער קיצור שו   בדרך אגב, 
ברוידעהגה"צ   זלמן  שלמה  שטאט פון    זצ"ל  ר' 
וואס  אונגוואר בעל  דער  ,  הרה"ק  ברוך זיידע  אמרי 
וואס   'עץ חיים '   אןגעווען זיין איידעם. כ'האב  זצ"ל איז  

'שטייט   גאנצפריעדאריינגעשריבן  .  ' שלמה 
אויב    , געקויפט קיין ספראינדערהיים האט מען נישט  

וואס  געלערנט. בפרט אזא ספר  נישט  האט מען עס 
 האט געקאסט א מטבע. 

רבן של   ם סופר, דער דער חת :  אדמו"ר מסערדיהעלי
, בימיו ווען דער ספר איז  האט געשריבן כל בני הגולה,  

פאר א   'כתב 'מ'זאל נישט געבן א  אז  ן יונג,  געווענאך  
ספר  ,סופר דעם  נישט  קען  ער  סופרים'    אויב  'כתר 

יטן  ער האט זיך איינגעאמפערט מ   !פונעם קיצור שו"ע 
ער איז  רב און פון דעם איז געווארן... אבער    רצאנזע
 אן אדם גדול בענקים! געווען 

שליט"א: זיידע    רבינו  זאגןז"ל  דער  נישט "  :פלעגט 
נישט  איז  געפסל'ט  האבן  חסידים  וואס  רב  יעדע 

 ..." געווען קיין ערליכער יוד
מסערדיהעלי מרדכי הרה"ק  :  אדמו"ר  לע  ' ר' 

אמאל  ע  " זידבורנער  אנ א  אוועק  איז  אויף  געפארן 
האט,  שבת  ער  אז    און  מנהג  א  די  געהאט  אויסער 

האט   געפארן,  איז  ער  וואס  מיט  וואגן  און  ער  פערד 
א   אוןבאזונדערע  געהאט  ס'זענען  ו  פערד  ווי  ואגן 

 שבת. אינמיטן  מאכלי מלבושים און  בלויז די געפארן 
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בערך   שבת  וועג,  מינוט פאר  בעל   האטפופצן  דער 
און  עגלה אפגעשטעלט  ס'איז  גע  זיך  אז  זאגט 

. האט אוממעגליך אנצוקומען אין שטאט פאר שבת
' האט דער  ווי איז מען דא?'  מרדכי'לע געפרעגט:ר'  

עגלה: טשענגער'  בעל  ער  ' נעבן  איז  ברירה  באין   .
און   טשענגער  קיין  זיך מ'אריינגעפארן  האט 

דער עלטער  אפגעשטעלט ביים עלטער זיידנ'ס הויז.  
זיידע דער סערדיהעלי רב'ס טאטע האט געוואוינט 

 אין טשענגער.  
באזונדערע פערד און וואגן מיט די  למעשה, איז די  

שטאט,   אין  אנגעקומען  יא  מלבושים  און  מאכלים 
אזוי ארום אז דער רבי ר' מרדכי'לע זי"ע איז געבליבן  

ובחו כלס בערום  מלבושים   ,ר  שבת'דיגע  קיין  .  אן 
אויף אלעס האט ר' מרדכי'לע מוותר געווען, אבער  
וועט  'דער שטריימל' האט אים געבאדערט, אז ער 

גיין מיט א 'שטריימל' אויף שבת.  ני אין  שט קענען 
 צו באקומען א שטריימל.   טשענגער איז נישט געווען

ווי שטארק ס'באדערט  זיידע האט געזען  ווען דער 
דער    –געגאנגען קויפן שרויפן  דער זיידע  איז  אים,  

ער איז געווען א בעל בתישער    ,געהאט געלטזיידע  
ארויפגענייט א סאמעטענע  שנעל  האט  און    -  א נגיד
קאפל  קאפל אנדערן  אן  איז  ,  אויף  ער    טאקעאון 

דע  געווען ער  און    קאפל  ם געגאנגען מיט  מלא   איז 
דער   אז  אייניקלעך  פון  געהערט  כ'האב  שמחה. 

נדבורנא   אין  ארומגעדרייט  זיך  האט  א   מיט קאפל 
   חשיבות.

זיידן האט ער  ער  ווען   זיך געזעגענט פון  אים  האט 
און נאכדעם    ריימלטש  עם ויפן שאפן ד געדאנקט א

איר זענט דאך א מוהל, מ'זאגט אז  האט ער געזאגט:  
ברית  יעדן  אויף  קומט  הנביא  מיינט אליהו  איר   .

ברית? יעדן  צו  קומט  ער  אז  מוהל  טאקע    און  דער 
דארט אבער    . זיין ראוי אויפדעם דארפן  דער אבי הבן  

קומט ער שטענדיג בין סנדק, דארט  יעך  ר'    -  !"ווי 
געו  מרדכי'לע א  עואיז  שמועסער ן  נישט   ,ברייטער 

מיר"  ער:זאגט    –  פשוט ביי    כ'האב  איינגעקויפט 
יונגערמאן בין   ווען כ'בין געווען א  , וויילאליהו הנביא

א געווען א מלמד און  מאל פסח ביינאכט האב  איך 
געווען מתבונן  זיך  הנביא  אויב  :איך  אליהו   קומט 

אמאל   ?'ד ימע ' געבן    אים  וועל איך   איינמאל א יאר 
,  ס'איז געווען טייער ווייל  נישט געווען קיין וויין,    איז

א גאנץ יאר האב איך .  האט מען נאר געהאט 'מעד' 
כ'האב   ביז  מויל  פון  ביסן  דאס  אפגעשפארט  זיך 

געלט גאנצע  דאס  כ'האב    און   צוזאמגעשטעלט 
 פאר די כוס    'טאקייער וויין 'ע סט טייערגעקויפט די 

 

           הילולא – פרשת בא תשפ"ג         טז

אליהו בע"של  די  דא,  ס'איז  וואס  וויין  ר'  סטע  האט   .
דארט האב איך זיך פארדינט  "   מרדכי'לע אויסגעפירט:

.  , קומט ער שטענדיג"ביי אים אז דארט ווי איך בן סנדק 
' אז  מען  אליהוכזעעט  של  קיין    'וס  נישט  איז 

 . ..ייטקלייניק
 ברוך הבא זאגט מען איבעראל, ניין? רבינו שליט"א:

מיין טאטע האט נישט געזאגט :  אדמו"ר מסערדיהעלי
 ברוך הבא. 

יא געזאגט  רבינו שליט"א: זיידע האט  מיט אזא   דער 
 געעפענט די טיר. ט ניגון 'ברוך הבא' ווען מ'הא

מסערדיהעלי אליה:  אדמו"ר  אז  געהאלטן  ער  ו  האט 
 קומט סוף פונעם סדר. 

שליט"א: זיידע    רבינו  אמאדער  האט  אינמיטן  ל  ז"ל 
האט    :געפרעגטסדר     אליהו'מיט    חמתך'   שפוך'וואס 

 איז ר"ת אליהו.    'דעוך' א י'שר ל' גויים א'הנאר '   ,?'הנביא 
מסערדיהעלי עס  :  אדמו"ר  ברענגעןגעזע כ'האב  ,  ן 

 כ'געדענק נישט פון וועמען. 
שליט"א: מיכל  יחיאל  ר'  א  הרה"צ  איז  ווארט   דאס 

 .  ד משה( זצ"ל)בעל ויג  סערדיהעלי זיידע  נעם פו
אז מ'גייט אויפן גלייכן וועג טרעפט מען    רבינו שליט"א:

 זיך מיט אנדערע... 
מסערדיהעלי פון  :  אדמו"ר  געהערט  ר'  כ'האב  הרה"ח 

ל זי"עז"ל  אנדא  יצחק  מבעלזא  הרה"ק    -  משב"ק 
גערופן  ' איציקל' רב  בעלזא  דער  אים  איז  האט  ער   ,

ער האט געוואוסט   -  ביים בעלזא רב  בגעווען זייער חבי
ער איז ממש געווען דארט ב,  כן פון בעלזא ר סאך זאא

האט ער דערציילט .  די לעצטע פיר יארן נאכט  טאג או
געווען א סגי    דער בעלזא רבאין די לעצטע יארן איז  אז  

נהור און ער האט פארגעזאגט. מ'האט געלערנט יעדע  
שע ספר, אמאל קדושת  א חסידי  און אויךגמרא    נאכט

'א גוט   פלעגט אסאך זאגן ו'. ער  , א נועם אלימלך וכלוי
ס'שטייט גוטע   , ער האט געמיינט א שטיקל ווי שטיקל' 

כ'ווייס נישט   ,זאכן אויף יודן. האט ער געלערנט אמאל
דעם ווארט אין נועם אלימלך,    צו אין קדושת לוי אדער

' אז די צדיקים האלטן אז זיי    ' פתחו שערי צדק עה"פ 
טיהרנאך  זענען   ביים  דעם  זיי  און    ממש  בעטן 

עפ אויב זיי  זאל  צדיקים  '   ,ענען ערשטן  לה'  השער  זה 
בו דעם  .  'יבואו  פארגעלערנט  האט  ער  וואס  נאכדעם 

זאגט רב:    שטיקל  בעלזא  פארן  זעלבעער   זאך  די 
אלימלךאויך  שטייט   נועם  דער  ..  אין  רב  האט  בעלזא 

אזעלכע מאדע צדיקים האבן  "   :י הענטד   מאכט מיטגע
 . !"..ביידע געקענט זאגן דעם זעלבן ווארט

און היינט האלט  'געזאגט'זיי האבן עס  רבינו שליט"א:
 מ'זאל טאקע בעטן אז  מ'קען שוין  מען שוין דערביי...

 



 אונז אריינלאזן. 
כ'מיין פארקערט, זיי האבן  :  אדמו"ר מסערדיהעלי

ער געמיינט  דערביי   נסטעס  געהאלטן  היינט  און   ,
נאר     , זאגט ער עסהיינט  .  ..'נאכזאגן'קען מען עס 

ער האלט    -  ייערבאבער הערשט האלט ער נישט ד 
זיי האבן   בער א  ץ גוטע זאכן...ז ער האט געטון גאנא

 געזאגט און געהאלטן דערביי. עס 
שליט"א: זע עמ'ראז    רבינו  די  פון  תורות:  לב דט  ע 
ברענגט צוויי מאל , בא(  רור המור )צדער של"ה הק'  

פ עה"ם הרב אברהם סב"ע זצ"ל,  זעלבע תורה בשי  ד 
ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף ' 

ל   ', על הבתים אשר יאכלו אתו בהם  למה   דעת ויש 
אש  הלשון  מכפי  רבינו  משה  הקב"ה  שינה  צוהו  ר 

לו   המז ' שאמר  שתי  על  המשקוף ונתנו  ועל   'וזות 
והגעתם אל המשקוף ואל שתי ' אמר לישראל  והוא 

שהקב"ה  ,  'המזוזות  הצדיקים  חס  ותירץ  כבוד  על 
ה  השם  הזכיר  ולכך  כבודו  מעל   ' מזוזות'יותר 

וא משה  כנגד  ובראשונה  אחרונה ב   'משקוף ' הרן 
הש לא  כנגד  ומשה  ה ו צה  ר ם,    ' משקוף'אמר 

ה ואח"כ  השם  כנגד  ו   ' מזוזות'בראשונה  כן כנגדם. 
ש ' אצל   נחשת  נחש  משה  באלקיויעש  ם דברו 

נגד מה שדברו בהשם   'נחשים ' ולכן שלח    ',ובמשה
שו  ' השרפים ' ו  משה  כי נגד  ושרף,  מלאך  כנגד  א 

י  כבודך  על  חס  ואני  מונח  במקומי  מעל  כבודי  ותר 
על  ולא  השם  כבוד  על  וחס  רצה  לא  ומשה  כבודי, 

. ויעש משה נחש נחשת בשביל כבוד ה'' כבודו, וזהו 
 עכ"ל.

טייטשט מיט דעם די א(  , ב )צמח דודדער זיידע ז"ל  
קוף בזכות והגעתם אל המש  ( י שמות    רבה )מדרש  

ויעקב,   יצחק  בזכות  המזוזות  שתי  ואל  אברהם, 
המשחית,   יתן  ולא  הדם  את  ראה  ע"כ. ובזכותם 

בעבודה  ד  פגם  הראשון  אדם  כי  מזוה"ק  ידוע  הנה 
דמים   ובשפיכת  עריות  וגילוי  הדעת,  זרה  עץ  ע"י 

, ויצחק חטא כנגד הקב"האברהם תיקן ע"ז שהוא  ו 
לחבירו, ויעקב תיקן ג"ע שגם תיקן החטא בין אדם  

לחבירו  אדם  בין  חלק  שהקב"ה    . בו  יובן  ולפי"ז 
ב שתיקנו החטא  מקדים קודם חשיבות יצחק ויעק 

ואח"כ   לחבירו  אדם  בין  שכנגד  וש"ד  ג"ע  של 
שבין אדם למקום.  שתקן החטא  חשיבות אברהם 

משה הקדים קודם חשיבות אברהם שתיקן בין   אבל 
ואח"  למקון  שתיקנו אדם  ויעקב  יצחק  חשיבות  כ 

 ן.בירו והבהחטא שבין אדם לח 
 

 פארוואס  ס'איז אינטערסאנט,   רבינו שליט"א:
 
 

 יז          הילולא  –פרשת בא תשפ"ג   

 

  ארבעה הלילה הזה  " נה,  פרעגט מען נישט ביי מה נשת
 ?"כוסות

כ'מיין כ'האב עס געזען. כ'האב  :  אדמו"ר מסערדיהעלי
די גאנצע זאך פון    באלד, ווין תירוץ'טשוגעקלערט א פ 

מרים  אין או'  צוליב איז א ירושלמי    ד' כוסותטרינקען  
היין  על  אלא  פיהר  'שירה  דא  ס'איז  שירה.  א  ס'איז   ,

חשיבות מצרים,    :מצוות  יציאת  סיפור  ברכת  קידוש, 
ממ   און  המזון  איז  הלל,  איז  דער  פערדע  אלס  ילא 

חשיבות אז ס'איז א שירה האט מען א כוס, האט עס  
א   קיין שייכות מיט  קומט עס 'שינוי 'נישט  נאר אזוי   ,  

למ הענין.  חשיבות  דער  פיר  של,  אלס  מ'מאכט  ווען 
אויך   מען  מאכט  כוסות ברית'ן  פיר  מצוה ' אלס    ,מאל 

 .  ' חשיבות טעונה כוס
 

 לרבינו שליט"א נתן האדמו"ר מסערדיהעלי  
 ' שהוציא לאור ויגד משה' החדש ספר

 ס הקודש' ה"ק 'פרדורבינו נתן לו ספ
שליט"א: אמאל   רבינו  האט  רב  טשעבינער  דער 

אז מצרים און כוש האבן זיך  איתא במדרש  געזאגט אז  
ווי די גרעניץ איז, און   ביי מכת צפרדע  ארומגעשלאגן 

אויבערשטער אז   מצרים  שלום    דער  צווישן  געמאכט 
כוש,   אנגעקומ ווייל  און  נאר  איז  צפרדע  די  די  ביז  ען 

ס'שטייט ווי  מצרים  פון  '  גבול  כז(  ז,  אנכיהנ שמות    ה 
האט איינער געפרעגט דעם  '.  יםענוגף את גבולך בצפרד

אז ביי מכת ארבה שטייט דאך ווידער  טשעבינער רב,  
איז ווייטער  מביא מחר ארבה בגבלך',  )שמות י, ד( 'הנני  

שווער פארוואס האט דער אויבערשטער מייחד געווען 
על המכה,   ביי  שמו  שלום  געמאכט  שוין  דאך  מ'האט 

 , איז וואס איז יעצט די סיבה? צפרדע
רב  ער  ד האט   ס'איז  טשעבינער  ווען  אז  געענטפערט 

האט   כוש  און  מצרים  צווישן  שלום  מען  געווארן 
איז    איינגעפלאנצט דאס  און  גרעניץ  די  ביי  ביימער 

געווען א סימן צווישן די גבולים. )אזוי ווי מ'טרעפט ביי  
האט  יהושע   ער  געווען  אז  א מתקן  איינצופלאנצן 

מ  כדי  גבולים,  די  צווישן  אפצוטיילן  בוים'  'זאל 'חצבה 
גבול השגת  צו  קומען  ס' שפעטער    (.נישט  איז  ווען 

)שמות ט,  געקומען מכת ברד וואס 'כל עץ השדה שבר'  
די  כה(   אלעאון  זענען  געווארן,    ביימער  און פארטיג 

ווי   אוועקצושטעלן  אויסגעפעלט  נאכאמאל  ס'האט 
צווישן   מחלוקת  א  פארמיידן  צו  כדי  זענען,  גרעניצן 
מצרים און כוש. דעריבער ביי מכת ארבה ווי ס'שטייט  

'וינח ב י, יד(  כל גבול מצרים', האט עס ווידער  )שמות 
קלאר געמאכט ווי די גרעניצן זענען און דעריבער האט 

 דער אויבערשטער מייחד געווען שמו אויך אויף מכת  



   ארבה! 
איבערזאגן  געגאנגען  דאס  מען  בריסקער    איז  פאר'ן 

 רב.  
ווער זאגט אז אין    האט ער געזאגט: "ברענג א ראיה!

געמאכט ביימער פאר א סימן אויף מצרים האט מען  
גבולים  איז  די  דעם    מען?"...  פרעגן  צוריקגעגאנגען 

טשעבינער רב, האט ער געלאכט: "מ'דארף נישט זיין  
,  ה א למדן אויפדעם. ס'שטייט מפורש אין תהילים )ק 

מען  איז    ...!'טיר עליהם ברד וישבר עץ גבולםהמ'ב(  ל
פאר'ן  צוריקגעגאנגען איבערזאגן  רב    דאס  בריסקער 

געזאגט: ער האט זייער הנאה געהאט און ער האט  און  
זעט   תהילים,  זאגט  וואס  איינער  יעדער  "נישט 

 אזעלכע זאכן!"...  
שיין  רב  !זייער  אה!טשעבינער  ער    !  וואס  ראיות  די 

קיינ  פאלט  וואס  הראיון  על  מבהיל  איז    ם עברענגט 
נישט איין. ביי אים איז געווען אפן כל התורה כולו און 

ט. זיי  נק ווי ער האט געקוקט האט ער אלצדינג געדע
כולי האי והוה  'זאגן דער בריסקער רב האט געזאגט,  

 .  'תנאי
מ'האט אמאל דערציילט פאר ר' חיים    רבינו שליט"א:

 וואס    יוד  א    ןמע בריסקער אז אין בריסק איז אנגעקו
 

 

          הילולא  –פרשת בא תשפ"ג       ח י

 

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 
 

 

 אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה 
 

האי גברא רבה  לכבוד  מיטב ברכותינו הלבביים נעלה, ברגשי אהבה והערצה ברנה ובצהלה,  
ב  טוב שכן קרו במסירות נפלאה,    לסייע במלאכת הקודש נינו תמיד בכל עת ועונה  העומד לימ

מחנך נפלא רבות   ,ץ חייםע  בנש"ק פרי,  נועם המעלותאציל המדות ו  וטוב לשכינווטוב לצדיק  
 ידיד בית חיינו ה"ה סין  ו יאה קילומוכתר בנימוסין ול בשנים,

 

 שליט"א  הרה"צ ר' פינחס שלום ראטטענבערג
 ב"פ  מנהל ת"ת דרכי אבות צאנז

 

 למז"ט בשעטומ"צ  נישואי בתו הכלה תחי'לרגל שמחת 
 שליט"א   ב"פ-אדמו"ר מטשערנאבילהחתן נכד כ"ק עם 

 
והיה פריו   והחסידות הצרופה,לקשר של קיימא בדרכי התורה    שיעלה הזיווג יפה,עליו  זכות רבוה"ק יגן  

פנה לשם ולתפארה, מתוך תראה ברכה בכל אשר  תו,  מתוק למאכל כעץ שתול על פלגי מים ועלהו לתרופה
להמשיך להפיץ מעייניו, ולהשקות מנחל עדניו, ולהצליח למעלה , ויזכה  רוב תענוג ונחת בשמחה ואורה

 . קרן התורה והחסידות בטוב ובנעימיםלרומם ו ,במלוא חפנייםלראות ברכה והצלחה  בכל עניניו,

אויסענווייני גאנץ ש"ס  רב  קען  און דער בריסקער  ג 
 האט אים געוואלט גיין טרעפן. ווען ער האט אים

פארהערט האט ער באמערקט אז ער קען עס נישט 
געזאגט ער  האט  אויבערפלעכליך,  נאר   :בעמקות, 

'ניט' גאנץ ש"ס " 'ניט'  "ער קען  וואלטן אלע  , הלואי 
אבער די טבע אז   ...געקענט גאנץ ש"ס אזוי ווי אים 

וואס איז א שטא רקע עמק איז אים שווער צו דער 
ווייל ס'פליט אים ארויס פון קאפ,    ךגעדענקן יעדע זא

 ביידע. געהאט דער טשעבינער רב האט אבער 
 סיני ועוקר הרים. : אדמו"ר מסערדיהעלי 

צו  עפעס טועם  געווען  כבד  כ'וואלט מ  רבינו שליט"א:
, נאר ס'איז פסח היינט, ווייס איך נישט פונקט ווי זיין

 ך...אזוי מ'פירט זיך ביי איי
מסערדיהעלי און :  אדמו"ר  געזונט  זיין  מ'זאל 

 שטארק ברמ"ח איברים ושס"ה גידין  
שליט"א: יתברך,  .  אמן  רבינו  דער  והמברך 

זיין   מ'זאל  העלפן  זאל  און אויבערשטער  געזונט 
  ארן קומען, יישר כח פ  שטארק און שטארק געזונט.

, כל טוב.  ן מתוך שמחה סדר קענען זעעמ'זאל זיך כ
 ונפרדו לשלום. 

 



]א[ כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט זי"ע, נולד ביום כ"ח תמוז תרנ"ח, והוא הי' הבן הבכור של אביו הרה"ק  
אותיות חת"ך, שהוא   ר"ת מרן האמרי ברוך זצוק"ל, רביה"ק זצוק"ל נתן סימן על זה, כי כ"ח ת'מוז הם

 .1ידור האריז"ל )בתפלת וכל מאמינים( החת"ך חיים לכל חי שם קדוש שם החיים כדאיתא בס 
 

]ב[ כ"ק מרן הק' ז"ל, הי' כל כולו מסירות נפש לא ויתר אפי' על קוצו של יו"ד גם בזמנים קשים מאד,  
על טבילת מקוה הקפיד ביותר כל בוקר, ואף בזמן מלחמת עולם השניה שהוצרך מרן הק' ז"ל לשנות 

שלטו הגרמנים הארורים ימש"ו, ואצל "הפאליציי" הי' רשום הכתובת של    דירתו, כי בעיר וויען כבר
כל איש ואיש, והם חיפשו הרבנים והאדמורי"ם לבזות אותם, והי' מרן הק' ז"ל בסכנה גדולה, ואיש  
א' מסר נפשו בעדו ואיפשר לו להסתתר בביתו, ועכ"ז הי' מרן הק' ז"ל מסכן א"ע בכל בוקר, והי' הולך 

עם ה"רעבישע מלבושים" שלו, ואמר שומר מצוה לא ידע דבר רע, ואכן בנסי נסים  לטבילת מקוה  
אם אירע פעם אחד שהמשמש איחר מלבוא השכם בבוקר ללוות אותו אל המקוה,  ו  לא תפסו אותו.

 הי' הולך לבד בלי משמש.
 
ק רגע מדביקותו ית', תמיד הי' פיו ממלל דברים שבקדושה, לאן שהלך הי' כל הזמן דבר  [ לא פסג]

תורה מצוי בפיו, הי' משנן משניות בעל פה בעת שהי' נוסע לאיזה מקום, עד היכן הדברים מגיעים,  
בעת שהי' עומד לברוח מעיר וויען עם "הערפלאן" האחרון שנסע משם לפני פרוץ המלחמה, עיכבו  

"דייטשן" ימ"ש, וביקשו ממנו שיפתח להם א' מהתפילין שלו לראות מה יש שם בפנים, עמד  אותו ה
והוציא את התפילין דרש"י ולקח את ה"טאשין מעסער" שלו ופתח להם, ובעת שפתח תפיליו אמר  
לו  הניח  אח"כ  מבולבל,  הוא  ז"ל  הק'  שמרן  חשב  שהמשמש  דרש"י,  תפילין  הם  רבי  המשמש  לו 

רשו לו ליכנס להערפלאן כי כבר סגרו את הדלת, ופתחו לו שוב את הדלת והוציאו ה"דייטש", ובנס ה
בשבילו המדריגות, כשהגיע לאחר איזה שעות לאיטליה חיפש סופר, ועד שמצא סופר וגידין לתפור  
בחזרה ולסגור את הבתים לקח כמה ימים, אבל היו שם כמה אנשים יר"ש ששאל מהם תפילין דרש"י,  

ם לא הי' תפילין דר"ת, ואלמלא פתח את הר"ת הי' עובר כמה ימים שלא הי' מניח  אבל לאף אחד מה 
 תפילין דר"ת, וע"ז חשב בעת שה"דייטש" ימ"ש עצר אותו.     

 
מרןד] כ"ק  כשהי'  ואמר    [  שבשם,  הקדושים  מקומות  לכל  נסע  תשי"ט,  בשנת  הקודש  בארץ  ז"ל 

געקלאפט און אלע טוערן אבער ביי    ב, "איך האלחתנו יקירו הרה"ג ר' פינחס בריסקמאן ז"ל בזה"ל
ששם   ז"ל  פינחס  ר'  נזכר  ואז  פועלן",  געדארפט  כ'האב  וואס  גיפועלט  האב  ובניו  חייא  ר'  מערת 

 השתטח מרן הק' ז"ל בבכיות נוראות ונתארך שם יותר מבכל המקומות. 
 

_____________________ 
 , מה ששמענו מפי הקודש.ך השניםבגליוני 'ניצוצי אורות' במשנדפסו  –כה מאות א עד אות   א.

 
 יט            הילולא  –פרשת בא תשפ"ג  

 

 על כ"ק מרן רביה"ק זצוקללה"ה
 "ר שליט"א נכדו ומ"מ כ"ק מרן אדמו  במשנתו הטהורה של 

 



[ בדרך נסיעתו לארץ ישראל ניגש אליו אחד מהנוסעים על האני' שהי' יהודי אבל הי' חפשי לגמרי  ה]
רח"ל, ולא הי' לו לאותו פלוני שום סימן של יהודי, ושאל לרבה"ק ז"ל האם מכירו, וענה לו לא, סיפר  

ש שהוא הי' דר בעיר סקאלע ואביו הי' מהמתקדמים קצת, אבל עכ"ז האמין באדמורי"ם,  לו אותו האי
פינחס זצוק"ל אביו של רבה"ק ולקחו אביו    ךוהלך פעם אביו בפתקא ופ"נ למרן הרה"ק מוהר"ר ברו

להתברך ג"כ, והי' אז רבה"ק ילד קטן כבן שש או שבע, שנים, והוא הי' כבן עשר שנים, והי' לו חלוק 
בפוליש, וזה הי' ר"ת של שמו הפולני, והתפאר בזה לפני רבינו ואמר לו    ג' ג'' נרשם עליו אותיות  שהי

אתה יודע מהו הר"ת של ג' ג', ענה לו רבינו תיכף ומיד שהוא ר"ת ג'וי ג'מור, ואמר לו אותו פלוני "אוי  
 איך כיון רבינו אל האמת".

 
תו, שביקש שיכינו לו איזה מאכל מיוחד, ואמר על  [ כ"ק מרן זצוק"ל אמר פעם מוסר לאחד מבני ביו]

עצמו בזה הלשון, איננו מבין איך יכולים לבקש איזה מאכל, מיום עמדי על דעתי לא ביקשתי אף פעם  
 איזה מאכל מאף אחד, רק מה שנתנו לי זה אכלתי.

 
נתן לו אמו הרבנית ז"ל    ,כאשר כבר דרו בעיר סקאליעפעם בימי ילדותו של כ"ק מרן הק' זי"ע,     [ז]

' לו מה ללפת בו את הפת בעת הפסקה  איזה מטבע לקנות חתיכת "הערינג" בלכתו בדרך ללמוד שיהי
ה, ובאשר  לארוחת צהרים, וכאשר נכנס לחנות שילם בעד חתיכת "הערינג", ונתן לו הסוחר את החתיכ

שהי' "בנו של הרבי", והי' חביב מאוד על בני העיר סקאליע, הוסיף לו הסוחר של הדגים גם את הזנב  
שבון הנפש, א. שאינו רוצה במתנות, וב. שהי'  של ההערינג בחינם. אולם מרן הק' ז"ל עשה לעצמו ח 

ז נתן לו אמו כסף  מקפיד שלא לאכול זנב, ג. שהוא סתם מותרות, שהרי מספיק לו חתיכה אחת ]שע"
לקנותה[, על כן לקח את הזנב וזרק אותו. אולם כל כך הי' מעמיק במחשבותיו הקדושים, עד שלא  

 רה אצלו, וקיים בעצמו פת במלח תאכל. הרגיש שזרק החתיכה עצמה, ואילו הזנב היא שנשא
 
ו ובכל עניניו,  כבר מילדותו הי' מרן הק' זצוק"ל תמיד עמקן גדול בתורה ועבודה, ודקדק במעשי  [ ח]

על שם מי נקרא    הרה"ק ה"אמרי ברוך" זצוק"לוהי' ילד פלא ועילוי גדול. ופ"א כאשר שאל את אביו  
נו הגה"ק ר' יצחק אייזיק מקאמארנא ה"היכל הברכה"  "דוד" ]כי "יצחק אייזיק" הי' נקרא על שם זקי

)שבילדותו נסע   ער זצוק"להרה"ק ר' דוד'ל טאלנזי"ע[, וענה לו אביו הק'  שהוא נקרא דוד על שם  
אליו הרה"ק ה"אמרי ברוך" זי"ע עם אביו הק' ה"שיח אליעזר" זצוק"ל זי"ע, וכל ימיו הי' מפליא את  

ה"אמרי ברוך" זי"ע, יש לך חרוץ וסימן על מצחך שמקובל אצלינו קדושתו( ואז גם אמר לו אביו הק'  
וכ מטאלנא,  להרה"ק  לו  שהי'  וחכמה,  מוח  בעל  של  סימן  המצח  שהוא  על  סימן  לו  שהי'  מפורסם 

 כדמות שי"ן.    
 
מילדותו קיבל על עצמו כ"ק מרן הק' זי"ע שלא לבקש להכין לו שום מאכל מיוחד, רק מה שנתנו  [  ט]

שר אכל. דבר זה נתוודע ע"י מעשה שהי', שאחד שאכל על שולחנו ביקש פעם איזה  לו היא הדבר א 
ומו "איננו מבין האיך יכול אדם לתבוע איזה מאכל  מאכל, ותמה מרן ז"ל מאוד ואמר כמסיח לפי ת

מיוחד, כי מיום עמדי על דעתי לא תבעתי שום מאכל, ורק מה שנתנו לי אכלתי ממנו". ]ובפשטותו  
 של מרן זצוק"ל, לא הרגיש כלל שיש איזה חידוש בדבר[.    הנפלאה הידועה

 
חידושי  [  י] ממנו  נובע  והי'  המתגבר,  כמעיין  הי'  בילדותו  בלי  כבר  בפרדס  מטייל  הי'  ומוחו  תורה, 

הפסק, והי' לו חשק גדול לכתוב על ספר את החידושים שלו, אבל אביו הק' זי"ע התנגד לזה, באמרו  
היום, ולא לבזבז זמן לרשום חידושי תורה", והי' מטמין עת עצמו על  ש"ילד צריך ללמוד גפ"ת כל  

כאבו לו אצבעותיו מרוב הקור ולא הפסיק  ה"בוידעם" ושם כתב הרבה חידושי תורה, ובימות החורף  
מלכתוב עד שנקרש הדיו מחמת הקור, כל כך בער בו החשק לחדש חידושי תורה, והי' לו למרן הק'  

ת התורה, וכל זה הי' עדיין לפני הבר מצוה שלו. אולם במלחמת העולם  המון חיבורים בכל מקצועו
 מעיר סקאליע מפני ה"קאזאקין", ונשארו  הראשונה, בשנת המביט לארץ ותרע"ד, ברחו כל המשפחה  

 
 

           הילולא  –פרשת בא תשפ"ג          כ

 



"שירה   חיבורו  והוא  המלחמה,  אחרי  שם  שמצאו  נשאר  קטן  חיבור  רק  ונאבדו,  החיבורים  כל  שם 
   חדשה" על פרק שירה.

 
יו הק' ראה שיש לו מוח חריף, אז שכר לו מלמדים מיוחדים ללמוד עמו מהבוקר עד הערב,  אב  [ יא]

י' בן תשע שנים שכר לו אביו הק' מלמד שהי' מומחה על מס'  והי' לומד ח"י שעות בכל יום, וכשה 
בכורות עם הרי"ט אלגאזי, ולמד אתו את המס' הנזכר, עד שידע את כל המס' עם חידושי הרי"ט בעל  

וידע לומר פלפול על כל  פה,   וגם שכר לו אביו הק' מלמד שלמד אתו מס' נדרים עם פירוש הר"ן, 
 "כלומר" שבחידושי הר"ן.

 
ק מרן ז"ל הי' עסוק בשיעוריו הרבים שהעמיס עליו אביו הק' ז"ל, וביניהם שיעור ח"י דפין  כ"  [יב]

ה העיר סקאליע הי' "קורארט"  גמרא בכל יום, והי' עסוק כל היום, עד שלא הי' לו פנאי לכלום. והנ
.  )מקום נופש בקיץ( והי' שם יער גדול שכל האדמורי"ם שבאו שם בשבועות הקיץ היו מטיילים שמה

ופ"א בא אחד מקרוביו אדמו"ר מפורסם, וביקש הימנו להראות לו היער, וממש נתבייש, כי חשב שלא  
מרן בזה הלשון "איך האב אפילו נישט  יאמין הלה שהוא אינו יודע בכלל איפוא נמצא היער )ואמר כ"ק  

 לטייל בהיער(.געוויסט אין וועליכע זייט פין שטאט איז דער וואלד, שמעולם לא הלך הוא ואביו הק'  
 
בעת חליו בימיו האחרונים עלי אדמות, הי' מחפש איזה זכות להזכיר על עצמו, חיפש וחיפש ולא    [ גי]

להגיד לאדם ישרו. שבעת הגיעו לאמריקא, בר"ה  מצא )כביכול(, ואמר שמצא מליץ אחד מני אלף  
שנכנס גנב    הראשונה בעת שעלה לדירתו אחר תפלת שחרית בעת ההפסקה קודם תפלת מוסף, מצא 

לדירתו וגנב כל הכלי כסף שהי' לו מאבותיו הקדושים מהמגיד מזלאטשוב זי"ע ומהרבי ר' ברוך'ל 
יותר משהי' נגנב ממנו אלפי זהב וכסף במזומנים,  ממעזיבוז ועוד ועוד. והי' לו צער ועג"נ גדול מזה,  

בר אין לו, ועכשיו  וכשהגיע זמן תפלת מוסף עשה חשבון בנפשו שהכלי כסף ירושת אבותיו הק' כ
רוצה הבעל דבר לגזול ממנו תפלת מוסף של ר"ה, התחזק בעצמו והסיח דעתו והתפלל בשמחה רבה  

 זה אפילו לרגע בעת התפלה.    כאילו לא קרה כלום, ואמר שלא עלה בדעתו ענין ה
 
וויען בתקופת ה"איינשלוס" של מדינת עסטרייך עם הנאצים  יד ] זצוק"ל מעיר  [ כשברח כ"ק מרן 

הארורים ימ"ש, הי' כ"ק מרן זצוק"ל אז בסכנה גדולה, כי היו מחפשים אדמורי"ם ורבנים להתעלל  
בנש"ק או  רב  הרגו  פעמים  וכמה  איזה    בהם,  שלקחו  אחת  פעם  שאירע  וכמו  בפומבי,  אדמו"ר  או 

"דאנוי",   שקרא  שעל הגשר למעלה מן הנהר  וכפאו אותו לטייל על הגדר  נדבורנא,  אדמו"ר מבית 
ואותו אדמו"ר הי' פחדן, ומרוב פחד נפל לתוך המים ונהרג רח"ל הי"ד. אז החליט כ"ק מרן זצוק"ל 

ה מחסידיו  ואחד  נפשו,  על  ולהמלט  כי  לברוח  הזעם,  בעת  שם  לדור  דירתו  לו  מסר  נאמנים 
אצל   כי  שם,  נמצא  הוא  אם  הקבוע  בדירתו  לזמן  מזמן  תמיד  מחפשים  היו  ימ"ש  ה"געשטאפו" 
ה"פאליציי" היו נרשמים בשנים ההם כל הכתובות של כל האנשים שדרו בעיר ווין, ועי"ז היו יכולים  

ועם  רך כלל היו נרשמים בשם ראבינער פלוני,  הנאצים ימ"ש לדעת איפוא גר כל אדמו"ר או רב, כי בד 
כל זה הלך במסירת נפש גדול יום להמקוה, כי בקל היו יכולים להכיר אותו, כי הי' לו צורה יפה והדרת  
פנים נפלא כנודע, ובפרט בשבת קודש הלך ברגל להמקוה שהי' קצת רחוק מדירתו כעשרה רחובות,  

שלא יכירו אותו, כי הוא הי' על הרשימה שלהם והי' להם  והטמין זקנו ופאותיו תחת ה"טיליפ" שלו  
 .התמונה שלו

והי' לו חסיד בעיר ווין ושמו הי' ר' משה הילזענראטה ז"ל שהי' לו רשיון יציאה מווין והיו קורין את  
הרשיון "נומער", שכל רשיון הי' לו מספר מיוחד, ואמר לכ"ק מרן זצוק"ל הלא אני איש פשוט ואינם  

י, אבל הרבי הוא בסכנה גדולה, על כן אמסור את הרשיון יציאה שלי להרבי, ואני אמתין  מחפשים אות
ואתעכב בעיר וויען עד שיתנו לי עוד "נומער" )רשיון יציאה(, וזה הי' מסירת נפש גדול מצדו, ומקודם  

  להרבי שהוא לא יצא מהעיר כל זמן שהרבי   מרן ז"ל לקבל ממנו את רשיונו, אבל כשאמר   סירב כ"ק
 ובירכו אז כ"ק מרן ז"ל והבטיח לו שבזכות זה  נמצא כאן, אז החליט כ"ק מרן ז"ל לקבל ממנו הרשיון,

 
 כא          הילולא  –פרשת בא תשפ"ג  

 



יזכה הוא וכל ב"ב להציל את עצמם מצפרני הטמאים האלו, וכן הוה שהוא ניצל מהם בעוד מועד וכל  
זצוק"ל עד יום    ק מרן"בני ביתו הי"ו, זכרה לו ה' את זאת לטובה, והוא הי' ראש הקהל כל ימיו אצל כ

 פטירתו לב"ע.
 

ותיכף קנו לכ"ק מרן זצוק"ל "בילעט" לנסוע באייראפלאן מעיר ווין למדינת איטאליע לעיר "רוים",  
וקודם נסיעתו לשדה התעופה נסע על ציון אביו הק' להשתטח שם על ציונו הק' ולעורר רחמים על  

ת הנסיעה וכשהגיע להנמל תעופה  שארית ישראל שהיו נתונים בצרה ובשבי', ועי"ז נתאחר במקצ
הי' כבר כמעט מוכן האוירון לטוס למחוז חפצו, והתחילו לבדוק את ניירותיו ואת חפציו, ושאלו אותו  
על התפילין שלו מה הם, והסביר להם שהוא כלי קודש שמתלבש בהם ומתפלל בהם בכל יום, ופקדו  

סביר להם שבהם יש רק קלף שנכתב  עליו לפתוח את התפילין שהם רוצים לראות מה שיש בהם, וה
ממנו  דרשו  רשעתם  מרוב  נאצים  כולם  שהיו  הללו  הרשעים  אבל  שבתורה,  פסוקים  איזה  עליהם 

 .שיפתח את התפילין, ואם לא יפתח את תפיליו לא יניחו אותו לנסוע
זצ"ל  לקח  אז   על רבינו  המשב"ק  לו  ורמז  דרש"י,  התפילין  את  לפתוח  והתחיל  מכיסו  קטן  סכין 

תם! וחשב המשב"ק שכ"ק מרן ז"ל מחמת גודל הפחד שלא יאחר הנסיעה, לא  התפילין של רבינו  
הרגיש מה שמדבר אליו, ולבסוף הניחו לו לילך להאוירון, וכבר סגרו הדלת של האוירון והסולם הי'  
לו  ואמר  לנסיעה,  מוכן  כבר  והי'  תוקפם,  במלא  פועלים  כבר  הי'  וה"פראפעלער"ס  בפנים,  כבר 

ין מה ללכת שם, ואמר לו כ"ק מרן זצוק"ל שאנחנו צריכים לעשות כל מה  המשב"ק שכבר איחרנו וא
שביכלתינו לעשות, ואם מאת ה' יהי' הדבר שניסע, אז נצליח לעלות ולנסוע, והם רצו בכל כוחם לצד  
האוירון ותרמילם והחפצים בידם, ופתאום פתחו הדלת והורידו את הסולם לעלות, ועלו בעזר ה' על  

הנסיעה האחרונה שעלתה מעיר ווין בתקופת המלחמה, שעד סוף המלחמה לא עלו   האוירון, וזה הי'
 משם רק מטוסי מלחמה.

כשהגיעו לעיר רומי, הי' גר שם איזה רב ירא שמים, שהי' לו תפילין דרש"י כשרים, ועד שמצאו סופר  
שיכול לתפור את התפילין לקח משך כמה ימים, ועד אז הניח כ"ק מרן ז"ל התפילין דרש"י של אותו 

יכולתי  רב, ואמר כ"ק מרן ז"ל להמשב"ק הנך רואה, אם הייתי פותח את התפלין של ר"ת, לא הי' ב
להניח תפילין דר"ת לכמה ימים, כי תיכף שצוה עלי לפתוח את התפילין עלה זה במחשבתי, כי ברומי  
אמצא "ערליכע יודין" שמניחים תפילין דרש"י, אבל תפילין דר"ת אין אף אחד שמניח שם באותה  

ודיים, על כן  מדינה. )המשב"ק לא הי' עמו תפילין כלל, כי התחפש א"ע כגוי, ונסע עם ניירות לא יה
 פחד ליקח עמו תפלין(.  

 
שמעתי  ו]ט שנקרא  מ[  הגשר  את  לעבור  רגיל  הי'  )הוא  שליט"א  שטערן  שלמה  אברהם  ר'  הרה"ג 

"וויליאמסבורג ברידזש" בכל שבת להתפלל אצל כ"ק מרן זצוק"ל( שפעם נולד לו בן זכר, והוא הי'  
איסט סייד" שהי' מתפלל איזה "אלטער יוד" בנש"ק והוא רגיל להתפלל בחול באיזה בית הכנסת ב"

החזיק את עצמו כרב של ביהמ"ד הנ"ל, אבל לא הי' אפציעל רב, רק הי' מתפלל שם כשאר המתפללים,  
והוא כיבד את כ"ק מרן זצוק"ל בסנדקאות, ולפני הברית, התחיל אותו בנש"ק לחקור אצלו מי יכבד  

בו ה"ה כ"ק מרן זצוק"ל, ואמר על עצמו שהוא מרא דאתרא  בסנדקאות, וענה לו שכבר כיבד את ר
שלמה   ר' אברהם  ניגש הרה"ג  זצוק"ל שם,  כ"ק מרן  כזה, למחרת כשהגיע  ואיך העיז לעשות דבר 
שליט"א אל כ"ק מרן אדמו"ר ולחש לו כל הנ"ל, ואמר שאינו יודע מה לעשות ואיך לפייס האיש הנ"ל,  

, איך וועל עס שוין מסדר זיין, והוא חשב שכ"ק מרן זצוק"ל ואמר כ"ק מרן זצוק"ל "זארג דיך נישט
יפייס אותו וכו', ותיכף אחרי שקראו "קוואטיר" והביאו את הילד לתוך ביהמ"ד צוה כ"ק מרן אדמו"ר  
זצוק"ל שיכריזו על אותו בנש"ק שהוא הסנדק, וכ"ק מרן זצוק"ל השתתף בסעודת ברית מילה, ואמר  

 ה רבה, כאילו לא קרה כלום. תורה בסבר פנים יפות ובשמח 
 

כשעבר רבינו ז"ל בשנת תשל"ג משכונת וויליאמסבורג לגור בבארא פארק רצה אחד מאנ"ש  ]טז[  
   ה )כי מנהגו הי החדש     בבית המדרש ף דאללער שיקדישו את החדר שבו יתפלל לנדב סכום של אל
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שהתפלל תמיד בחדר מיוחד( לעי"נ אחד מקרוביו, ועבור זכות זה הי' מוכן לתת סכום הנ"ל. ואמר  
להמשב"ק שימסור הדברים לרבינו ז"ל, ורבינו ז"ל ידע שהמצב של שלום בית אצל האיש הזה לא הי'  

ואמר להמשב"ק שיגיד לו "מעשר געלט דארף מען ניצין פאר א דבר מצוה,    בדרגה מעולה כל כך,
 שלום בית איז אויך א מצוה, זאל ער נעמין די טוזינט דאללער אין עפיס קויפן פאר זיין רעביצין".

 
כשעבר רבינו ז"ל בשנת תשל"ג משכונת וויליאמסבורג לגור בבארא פארק רצה אחד מאנ"ש  ]טז[  

)כי מנהגו הי'  לנדב סכום של אל ף דאללער שיקדישו את החדר שבו יתפלל בבית המדרש החדש 
שהתפלל תמיד בחדר מיוחד( לעי"נ אחד מקרוביו, ועבור זכות זה הי' מוכן לתת סכום הנ"ל. ואמר  
להמשב"ק שימסור הדברים לרבינו ז"ל, ורבינו ז"ל ידע שהמצב של שלום בית אצל האיש הזה לא הי'  

ואמר להמשב"ק שיגיד לו "מעשר געלט דארף מען ניצין פאר א דבר מצוה,    בדרגה מעולה כל כך,
 שלום בית איז אויך א מצוה, זאל ער נעמין די טוזינט דאללער אין עפיס קויפן פאר זיין רעביצין".

 
ז"ל וביקש ממנו שיזכה למדריגת התפשטות הגשמיות, שאלו לו ]יז[   פעם נכנס איש אחד לרבינו 

ז"ל יש לך בבית "הענגלאמפין" יפים?, השיב הן!, יש לך שטיחים יפים?, השיב הן!, יש לך רהיטים    רבינו
יפים?, השיב הן!, אמר לו רבינו ז"ל "ני, ווען עסט דאס אללעס פטור וועהרין" אז תחזור אלי לברכה  

 על התפשטות הגשמיות. 
 

חי']יח[   )הרבנית  הצדיקת  אמו  פטירת  אחר  ראשונה  ישעי'    בשנה  אשר  ר'  הרה"ק  בת  ז"ל  אדל 
זצללה"ה מקאלבישאוו( הי' מנהגו של רבינו ז"ל להיות כל הלילה וללמוד משניות לעילוי נשמתה.  
וסיפר רבינו ז"ל שפעם אחת נתנמנם באמצע הלימוד, וראה אמו הרבנית ז"ל שבאה לעוררו ואמרה  

 "אזוי לערינט מען משניות נאך א מאמע?!.
 

אירלאנד  ]יט[   ממדינת  ז"ל  רבינו  כשנסע  השני(  העולם  )מלחמת  המלחמה  בעת  תרצ"ט  בשנת 
למדינת אמריקא, הי' הים זועף מאד, והספינה הושלכה על ידי גלי הים, וכל הנוסעים נחלו מזה, חוץ  
הדבר   פשר  מהו  מהנוסעים  אחד  לו  כששאל  הים,  זעפת  מחמת  וכלל  כלל  נחלה  שלא  ז"ל  מרבינו 

ם חולים והוא אינו חולה?, השיב, "פארוואס ווערט מען קראנק, ווייל די שיף שאקעלט זיך אין  שכול
 די קישקעס דרייען זיך, מיך דרייט די קישקעס א גאנץ יאר, בין איך שוין כבר רגיל בזה".  

 
ואויר  פעם אחד כשהלך לטייל במעון הקיץ אמר לו איש אחד שהיום הוא יום יפה בחמה זורחת    ]כ[ 

צח. רבינו ז"ל לשמע הדברים נתרגש ואמר לו, די ווייסט וואס הייסט א שיינער טאג?!, כשיבוא משיח  
 ויתגלה כבוד מלכותו ית' בעולם, דאס הייסט א שיינער טאג!.

 
פעם נכנס אברך אחד להתברך ממנו באחד מימי הקיץ, וחלונות חדרו היו פתוחים אז, ומחמת  ]כא[  

ש גדול בחוץ לא שמע דברי הברכה שיצאו מפי רבינו, ובכן ביקש שרבינו יחזור על שהי' אז קול רע
 ברכתו. השיב לו רבינו ז"ל "דער עיקר איז נישט אז די זאלסט הערין די ברכה, נאר עך זאלל עס זאגין".

 
ועלט פירט זיך  שאל אותו מישהו על איזה מנהג אם הוא נוהג ככה ומהו המקור לזה, וענה "די ו]כב[  

ואמר   קומתו  מלא  רבינו  עמד  אזוי?,  זיך  פירט  וועלט  די  אז  דאס  מיינט  וואס  ממנו  שאל  אזוי"!, 
בהתרגשות "די ווילסט וויסין ווער די וועלט איז?!, די וועלט איז רשב"י והאריז"ל ואא"ז הבעש"ט הק'  

 זי"ע, דאס איז די וועלט!. 
 

אים שצאצאיו של צדיק אינם הולכים בדרכיו, אבל סוף סוף "ל דאף שלפעמים רוצ  אמר רבינו ז]כג[  
עתידים גדולים לצאת מזרעו, כי תורה מחזרת על אכסניא שלה, ולעולם אין גדולה נפסקת לגמרי  

 מיוצאי חלציו של צדיק. 
 

 ג כ         הילולא  –פרשת בא תשפ"ג  

 



העיז לומר לרבינו    ופעם,  לא הי' בא להשולחן הטהור"ל  צשהי' אדוק מאד ברבינו ז  אדם אחד]כד[  
. ואמר לו רבינו ז"ל ושהרבי ימחול ל  בטוחו  סבלנות להאזין לתורתיו של הרבי  ופשוט אין לשהוא  

בביטוי של מוסר "ומה תעשה כשתגיע לעולם הבא, הלא שם אינם עוסקים בשום עסק רק בדברי  
 .  "תורה

 
וואס פלעגט דאווענען אין צעהלימער ביהמ"ד: אמאל    א מעשה פלא האט מיר דערציילט א יוד   ]כה[

א   אפ  אים  שטעלט  פלוצלינג  ווען  דאווענען,  נאכן  ביהמ"ד  צעהלימער  פון  ארויסגעקומען  ער  איז 
מענטש וואס איז געזעצן אין א טראק און פרעגט אים: "ווי וואוינט ראביי ראבינאוויץ דער סקאליע 

 גיין קעגן איבער.  רבי?"... און ער האט אים צוגעוויזן צו 
דער מענטש איז ארויסגעקומען פון טראק און האט ליידער נישט געהאט קיין קאפל אויפן קאפ און  

"איך מוז אריינגיין צום סקאליע רבי'ן אבער כ'קען אויך נישט קיין יודיש, איז   ער זאגט פאר דעם איד: 
ישט געהאט קיין חשק  נהאט עכט   אפשר קומט איר ארויף צוזאמען מיט מיר צום רבי'ן?"... דער איד 

אז אויב אזא יוד וויל ארויפגיין צום רבי'ן, איז אפשר כדי    זיך,    ביי    דערצו, אבער ער האט געקלערט  
 אים. זיך אנקלעבן א רוח טהרה און יר"ש אין  אז ער זאל טאקע יא מיטגיין מיט אים און אזוי וועט

געווען און איז אריינגעגאנגען צום רבי'ן צוזאמען מיט דעם מענטש. קומט   דער איד האט מסכים 
יענער אריין און זאגט פאר'ן רבי'ן, אז זיין מאמע איז נאך פונדערהיים פון שטאט סקאליע און זי האט  

באשוואוירן  נאך געקענט דעם זיידנ'ס טאטע און זי פילט זיך זייער נישט גוט און זי האט אים ממש  
 אז ער מוז גיין נעמען א ברכה ביים סקאלער רבי'ן און זי האט אים געזאגט ווי דער רבי וואוינט. 

דער זיידע האט אים אויסגעהערט און אים געפרעגט: "זאג נאר, ווילסט טאקע דיין מאמע זאל האבן  
זיידע: זאגט דער  יענער: אודאי.  זאגט  ס' א רפואה?"  אז  קוויטל  אין  זייער א שווערע מצב. "כ'זעה 

כ'קען נישט פועל'ן א ישועה נאר אויב מ'וועט זיך מקבל זיין א מסירת נפש זאך: ער זאל אויפהערן  
גיין צו וועמען ער גייט. בקיצור, וד"ל... און אויב ער וועט זיך צוריקהאלטן, וועט זיין מאמע האבן א  

 רפואה און נאך לעבן אפאר יאר!"... 
ארן אינגאנצן צעשוידערט אבער ער האט עס געלייקענט און געפרעגט דעם  דער מענטש איז געוו

זיידן פון ווי ער ווייסט דאס. האט אים דער זיידע געזאגט: "ווי נאר דו ביסט נאר אריינגעקומען האב  
איך געזען אז 'קשורה בו ככלב', ממילא ווייס איך, ווייל די קליפה איז אנגעקלעפט אין דיר!"... וואס 

 ... בגעווען צום סוף ווייסט מען נישט, אבער דער זיידע האט אלעס געזען! ס'איז
 

ס'איז געווען א יוד מר. גאלדרינג ע"ה וואס פלעגט קומען אין קאנטרי צוזאמען מיטן זיידן ז"ל    ]כו[ 
יוד, ער האט וואוילער  זייער  'ליווינגסטאן מענאר'. ער איז געווען א  'בית    אין  געבויעט די ערשטע 

בקיצור, דאס ערשטע    יעקב', ער איז געווען א גביר ווען קיינער האט נאכנישט געהאט קיין געלט...
מאל וואס ער איז געקומען צום טיש, איז אים געווען אינטערסאנט די סקאליע מנהגים: מ'שמעקט 

ן טיש איז ער צוגעגאנגען צום זיידן  הדסים, מ'גייט ארום דעם טיש, און די ווייסע בעקיטשע וכו'. נאכ
וואס זאל   מענטש   א   געזען   נישט     לעבן   מיין   כ'האב נאך אין ז"ל און האט אנגעהויבן פרעגן קשיות:

גיין אנגעטון ווייס. ביי אונז גייט מען מיט שיינע שווארצע סוט'ס... און וואס איז דאס ארומגיין דעם  
 בשמים שמעקט מען מוצאי שבת?!...  –טאג צונאכט'ס יפרי  טיש און זייט ווען שמעקט מען בשמים

זיין: די   כ'וועל דיר מסביר  ז"ל:  זיידע  זאגט אים דער  גוט'ס...  כ'האב געוואוסט אז ס'גייט קומען א 
ווייסע בגדים טראגט מען כדי מ'זאל נישט פארגעסן אז ס'איז שבת היינט. ביים ארבעט גייט מען  

ם ווייל ס'קען דאך שמוציג ווערן, און דערפאר גייט מען ווייס אנגעטון נישט אנגעטון מיט ווייסע בגדי
אז מ'זאל נישט צוקומען צו טון א מלאכה. ווייטער, דאס ארומגיין דעם טיש, שטייט דאך אין רמב"ם  
אז מ'דארף זיך מתאמץ זיין פאר'ן עסן און אזוי ווי איך גיי דאך כמעט נישט ארויס מפתח ביתי, ממילא  

   יחני אז 'חמרא ור)יומא עו.(  אביסל ארומשפאצירן פאר'ן עסן. און 'בשמים' שטייט אין גמרא    דארף איך
 

_________________ 
 שליט"א  האדמו"ר מקרעטשניף סיגוטעם  .ב

  
 
 

           הילולא – פרשת בא תשפ"ג           דכ

 



פקחין', אז מ'טרינקט וויין און מ'שמעקט בשמים מאכט דעם מענטש קלוג... דעמאלט האב איך געזען  
אז ווען דער זיידע ז"ל זאגט עפעס א טעם אדער א הסבר אויף א געוויסע זאך, מוז עס נאכנישט זיין  

 די ריכטיגע...
ר די ווייסע בעקיטשע איז  זאגט יענער, אז די ערשטע צוויי זאכן איז אים שווער נאכצומאכן, אבע

ס'זענען אים שטארק געפאלן און ער פלאנט אויך צו קויפן א ווייסע סוט... זאגט אים דער זיידע: "נע...  
 "...דא מער וויכטיגע זאכן צו קויפן

יענער האט נישט נאכגעלאזט און האט ווייטער געפרעגט דעם זיידן ז"ל פארוואס ער פארט נישט  
האט זיך אפילו אנגעטראגן צו באצאלן אלע קאסטן פון טיקעטס און אכסניות,  קיין ארץ ישראל. ער 

אלעס אז דער רבי זאל פארן קיין ארה"ק. האט דער זיידע ז"ל געענטפערט: "ווען אן אמעריקאנער  
רבי קומט קיין א"י, מוז ער מיטברענגען כאטשיג 'פופציג טויזענט דאללער', כדי ער זאל האבן צו 

פאר  געלט  טויזענט   טיילן  פופציג  נאך  צוגעבן  קענט  איר  אויב  ממילא  יודן...  ישראל'דיגע  ארץ  די 
 ... גדאללער בין איך מסכים צו פארן"... שוין, האט יענער אויפגעהערט צו רעדן פון דעם

 
אמאל איז געווען וואס איינער פלעגט נישט אויפהערן צו רעדן ביים דאווענען, האט אים דער    ]כז[

ט: "הער אויס, איר זענט ביי מיר זייער חשוב, אבער כ'מיין אז איר וואלט געהאט א זיידע ז"ל געזאג
 גרעסערע מצוה ווען איר דאווענט ביחידות"... 

ביחידות וועט ער דאך נישט האבן מיט וועמען צו רעדן, אבער אז מ'קומט אין ביהמ"ד און ער טרעפט  
דער זיידע האט עס געזאגט מיט    - שמועסן  זיך מיט אנדערע מענטשן איז דא א גרעסערע נסיון צו  

 ... דא שארפערע לשון, וואס כ'וויל נישט איבערזאגן

 
הרה"ק ר' משה מרדכי מלעלוב זצ"ל האט מיר געזאגט אז ער געדענקט נאך ווען דער סקאליע   ]כח[ 

האט  דערציילט   רבי'ן זצ"ל איז געווען אין קראקא 'אין די פ'עין' )שנות תר"פ(. דער לעלובער רבי זצ"ל   
אז דער זיידע ז"ל האט דעמאלט געפירט א 'ראש חודש טיש' און איז געגאנגען א קאלפיק און געזאגט 
'אזעלכע תורות', און דער עולם האט זיך געהאנגען אין די הענג לאמפ... בכלל אין גאליציע איז 'דער  

 .  הבעל שם טוב'ס אן אייניקל' געווען א גרויסע זאך
 

אין טברי'  ער איז געווען    איין מאל, בשנת תשי"ט.אין ארץ ישראל בלויז    זיידע איז געוועןדער    ]כט[ 
  : "כ'האב לשון  געזאגט מיר   האט  זיידע ז"ל   דער   אינטערסאנט,  הקודשים.   און צפת ביי די מקומות

בי חייא!"... תנאים ואמוראים, אבער געפועל'ט האב איך ביים תנא ר  די   פון  טירן      אלע  אויף      געקלאפט
אין יענע יארן איז נישט געווען קיין טרעפ אזוי ווי היינט, נאר ער איז ממש ארויפגעקראכן צום ציון  

 הק'. 
אלע תלמידי חכמים פון    האט געפירט טיש אין די ווארשעווער הייזער אין ירושלים.  ז"ל  דער זיידע

ירושלים זענען געקומען צום טיש, ווייל זיי האבן דאך געוואוסט אז דער זיידע ז"ל איז א גרויסער  
תלמיד חכם און זאגט תורה אויף א פסוק. הגה"ק ר' ישראל יצחק רייזמאן זצ"ל ראב"ד ירושלים, איז  

רבי  הגה"ק  ר ער האט געוואלט אז  דאך געווען א חסידישע יוד און איז ער געקומען צום טיש, אבע
  ..זען וואס א חסידישע רבי קען.ירושלים זאל אויך קומען צום טיש און ראב"ד זצ"ל פנחס עפשטיין 

אבער    אבער רבי פנחס זצ"ל האט אים געזאגט אז ער האט נישט קיין צייט צו זיצן ביים גאנצן טיש,
  איז פן. וכך הוה, ווען ס'איז געקמען צו די תורה  רו   אים קומעןווען מ'וועט אנהויבן די תורה זאל מען  

יצחק און  ר' ישראל  זיידן  צום  צוגעגאנגען  וויל אריבעררופן    זצ"ל  אז ער  דעם ראב"ד רבי  געזאגט 
 און ער וועט געבן דעם פסוק. ערנעבן וואס וואוינט ממש ד פנחס זצ"ל

 דעם פסוק 'ויזרע יצחק   עבןגעגגעקומען און אנאיז   דער ראב"ד מ'האט געווארט אפאר מינוט און 
 

 __________ 
עם האדמו"ר  ה.    ג' בא תשפ"ב - עם הנהלת קרן תוספות יו"ט ד.         שליט"א. עם האדמו"ר מקרעטשניף סיגוט ג.

 א מטאלנא שליט"

 ה כ        הילולא  –פרשת בא תשפ"ג   

 



  דרוש פולפולאגדה ,  'אכט און פערציג אופנים'  . אויפן פלאץ האט דער זיידע ז"ל געדרש'נטבארץ וגו'
 סוד. 

. איז גאנגעןאהיימגעער  איז  דערנאך  איז געבליבן ביז נאכ'ן תורה און אויסגעהערט און  דער ראב"ד  
אדער איז  " זאגט ער:   "נו וואס זאגט איר?: "רעגטפגעאים ר' ישראל יצחק נאכגעלאפן אינדרויסן און  

נישט  דאך  כל התורה כולו. אבער די רבי'ס קען מען    ער האט מסודר אין קאפ   און  ער א גאון הגאונים
גע  -   געטרויען משביע  האט  ער  אז  מורא  דעם  וכ'האב  התורה'וען  אים    'שר  האט  יענער  און 

 ...ו"אריינגעזאגט אין אויער די אלע אופנים
 

כ'האב אמאל דער זיידע ז"ל האט געהאט א לילקע פון זיין פאטער הרה"ק בעל אמרי ברוך זי"ע.    ]ל[
געפרעגט דעם זיידן איבער דעם לילקע, און ער האט מיר געזאגט א טעם, אז ס'קומען אריין נשים  

עקט פון זיי א ריח, ממילא טוט ער רייכערן און אזוי ווערט אן אנדערע ריח.  זיך פראווענען און ס'שמ
אמאל האט ער געזאגט אז דורך די רויעך פון די לילקע, קען מען נישט זען קלאר. כ'האלט אז ס'איז 

 . זגעווען עפעס אנדערש, וואס דער זיידע ז"ל האט נישט געוואלט זאגן דעם ריכטיגן טעם
 

האט אים געזאגט אז   פאטער זי"ע און זיין   חריץ אויפן שטערן  זאגעהאט א האט  לדער זיידע ז"  ]לא[
 . אויפן שטערן האט אויך געהאט דעם זעלבן חריץזי"ע  ר' דוד'ל טאלנער הרה"ק 

'יצחק אייזיק' נאמען  ווי , נאר  זי"ע  ר' אייזיק'ל קאמארנערהרה"ק  נאך    מ'האט אים געגעבן א  אזוי 
וויבאלד אלע וואס האבן געהאט דעם נאמען האבן  מ'האט מקפיד געווען נישט צו געבן דעם נאמען, 

נישט געקענט דערגיין  אבער כ'האב  .  'דוד'צוגעגעבן דעם נאמען    מעןהאט  ,  נישט מאריך ימים געווען
נאמען.  אפ  פונקט דעם  ארוואס  טאלנער    ,פלא  ס'איז  דוד'ל  ר'  פון  יארצייט  די  אייזיק'ל  אז  ר'  מיט 

 השערה בעלמא.   אבער דאס איז נאר אן  , נצח שבנצח  –אין דעם זעלבן טאג  געפאלן אויס  קאמארנער  
  .זי"ע  ר' דוד'ל טאלנערהרה"ק  ן זייער נאנט מיט  וועאיז גע  מיאמפאלי זי"ע  ר' אליעזר חיים הרה"ק  

מזה,   טאטע  חוץ  זיידנ'ס  זי"ע,  דער  פנחס  ברוך  ר'  בייםהרה"ק  געווען  מגיד   איז  ער    טריסקער  און 
 . חברענגט אין זיין ספר 'אמרי ברוך', א תורה וואס ער האט געהערט פון טריסקער מגיד

 
מיר זענען זיך אביסל משתדל  דער זיידע ז"ל האט צוגעשטופט צו לערנען תורת הקבלה און    ]לג[

ן נאך הרה"ק  מיר זענען קאמארנא אייניקלעך. דער זיידע ז"ל האט געהייס  מפיץ צו זיין תורת הקבלה.
 ר' יצחק אייזיק מקאמארנא זי"ע.

בכלל איז דא א גרויס התעוררות אויף 'פנימיות התורה'. אבער דער זיידע פלעגט אלעמאל זאגן, אז  
קבלה   פון  הרמז'  'חלק  דער  נאר  איז  אריז"ל  כתבי  אלע  גוט   -די  זיך  מען  דארף  אליין  'סוד'  דעם 

 ם זוכה זיין. אויסוויינען פאר'ן באשעפער אז מ'זאל צו דע 
זיידע   אריהז"ל  דער  דער  אז  זאגן  האט  "פלעגט  די  ק  אין  הויעך  גאר  מענטש  דעם  ארויפגענומען 

 .טעולמות, און דער בעשטה"ק האט עס אראפגעברענגט פאר יעדן איינעם
 

דער זיידע ז"ל האט מיר געזאגט, אז די גאנצע קריג איז געווען א גרויסע הכנה אויף די גאולה    ]לד[ 
בשר חסידיך לחיתו  כתיב )תהילים עט ב( 'אז אזויפיל נשמות האבן געהאט א תיקון שלם.    ,עתידה 

 . יווערן זיי אנגערופן 'בשר חסידיך' ,נאכדעם וואס מ'האט זיי געהרג'ט על קידוש ה' -'  ארץ
 

בעל אור פני משה מפשעווארסק   ז"ל האט געהאט בירושה די תפילין פון הרה"קדער זיידע    ]לה[
געגעבן    '. למעשה נאך די הסתלקות האב איך עס ראש חודשאויף ' עס נאר געלייגט    האטון ער  א  זי"ע

 זצ"ל, דער   ר' אפרים סופר  פון הרה"קא גרויסן סופר און ער האט געזאגט אז דאס איז בודק זיין ביי 
 

 ______ 
 ר מטאלנא"עם האדמו  .ח        שליט"א עם האדמו"ר ממיאלען  .ז     שליט"א עם האדמו"ר מקרעטשניף סיגוט ו.

    "ר מוויזניץ קיימישא    עם האדמו י.    שליט"א מ ארלנגר "עם הגרי ט.
 
 

 
 

          הילולא  – פרשת בא תשפ"ג        וכ

 



 א י!בעש"ט סופר פון
 

דער טאטע שליט"א דערציילט אלעמאל, אז הגאון ר' יעקב קאמענצקי    הרב יעקב שלמה ביק:  ]לו[
זצ"ל האט געוואוינט אראפ קעגן איבער דעם סקאליער רבי'ן זצ"ל און ער פלעגט זאגן אז ס'איז נישט  
לעקטער  די  זען  נישט  מ'זאל  און  שטוב  רבינ'ס  סקאליע  דעם  אריבערגיין  מ'זאל  אז  אזאך  געווען 

 ברענען.
זיידע ז"ל פלעגט זיך לייגן פיהר אזייגער פארטאג'ס. באמת, האט זיך די סקאליע   ערד  רבינו שליט"א:

איציקל   ר'  הרה"ק  זיידע  דער  ווייל  פריער.  אסאך  פון  משפחה,  ענקער  מיט  געקענט  נאך  משפחה 
 . בייאמפאלער זצ"ל האט דאך געוואוינט אין מעזיבוזש

 
ך נאכן צוגרייטן די קערה איז ער צוגעגאנגען זיידע האט געהאט א מנהג גלייך די ערשטע זא  ערד  ]לז[

און אנגעפולט די כוס של אליהו. און אויסגערופן: "כוס של אליהו הנביא זכור לטוב שיתגלה במהרה  
 . גיבימינו"

 
דער זיידע זצ"ל האט געהאט מקובל, אז אפאר שעה איידער די הסתלקות האט דער בעשטה"ק    ]לח[ 

אריז"ל אז ס'איז דא אן 'עמוד' וואס גייט ארויף אין אלע עולמות געזאגט תורה און נאכגעזאגט פון  
און דארט גייען ארויף אלע נשמת הצדיקים אפילו בחייהם. ס'איז נישט קיין סתירה אויף וואס איר 

 זאגט... 
ס'זענען דא טיפשים וואס ס'איז א מצוה אז זיי זאלן נישט לערנען כתבי אריז"ל, וויבאלד זיי לערנען  

און זענען מגשם די רוחניות. ווען ס'ווערט געברענגט אין כתבי אר"י איבער אזא פרצוף און  כפשוטו  
אזעלכע  דא  ס'זענען  אז  נאכזאגן,  אלעמאל  פלעגט  זצ"ל  זיידע  פון... דער  זיי  טראכטן  פרצוף  אזא 

... זיי  מענטשן וואס מיינען אז אויבן אין הימל זענען דא 'פרצופים', ס'איז דא נאז, אויגן און אויערן
האבן א נאז און אויערן, נאר וויבאלד בעולם    -מענטשן אויף די וועלט    –פארשטייען נישט אז 'מיר'  

ווי  'נאז'... דאס זעהט בכלל נישט אויס  העליון איז דא אזא שורש ברוחניות וואס ווערט אנגערופן 
ארויף אין אלע עולמות    אונזער נאז. כ'זאג עס לגבי דאס וואס מ'שמועסט וועגן אן 'עמוד' וואס גייט 

 ... ידאין הימל איז נישטא קיין פשוטע 'עמודים' -
 

דער זיידע זצ"ל פלעגט זאגן 'הגפן' מיט א סגול. כ'האב אים אמאל געפרעגט איבער דעם, האט   ]לט[
'גפן' האט דאך געברענגט דעם חטא פון עץ   וויבאלד  ער געזאגט אז ער האט בקבלה מאבותיו אז 

ילט,  הדעת און 'מות' איז די זעלבע נקודות ווי 'גפן', ממילא זאגט מען מיט א סגול. האט ער מיר דערצי
אז ער איז אמאל געווען אין גאליציע און האט געמאכט קידוש און געזאגט 'הגפן', האט זיך אן אלטער 

אנגערופן: זיינע   יוד  דערקענען  וועט  ער  אז  געזאגט  האט  זי"ע  סטרעליסקער  אורי  ר'  "הרה"ק 
טרעליסקער?". האט  מענטשן אויבן אין הימל, ווייל זיי וועלן זאגן 'הגפן' מיט א סגול. איז דער רבי א ס

דער זיידע געענטפערט: "וואס ארט מיר אז ר' אורי סטרעליסקער וועט מיינען אז איך בין פון זיינע  
מ'מיינט אמאל אז  מענטשן? ס'וועט מיר נאר א טובה טון"... אבער מ'קען פון דעם לערנען נאך אזאך:

ס'מאכט א רושם אין הימל.   שט אזוי:ס'איז גארנישט אויב מ'פירט זיך א געוויסע מנהג, אבער ס'איז ני 
 וטס'זעט זיך אן נאך די הונדערט און ניינציג יאר בעולם העליון! -'הגפן' איז נישט סתם געזאגט 

 

ווען דער סאטמאר רב זצ"ל האט געהאט דעם סטראוק ל"ע, איז די רעבעצין געקומען צו לויפן    ]מ[
 זאל אויסבעטן א רפואה שלימה. האט דער זיידע צום זיידן ז"ל און האט געפערליך געוויינט אז ער 

 
  

_________________ 
 עם גאב"ד   יד.    שליט"א  ר ממונקאטש"עם האדמו   ג. י        כנ"ל יב.      שליט"אגאב"ד מעזיבוזש עם  .אי

 עם האדמו"ר מווערדאן זצ"ל  טז.        כנ"ל. טו.     שליט"א מעזיבוזש
 

 
 

 ז כ         הילולא  –פרשת בא תשפ"ג  

 



ז"ל איז   וואס צו זארגען!"... מיין שווער  נישט  זיך  "כל זמן איך לעב, האט ער  ז"ל געזאגט א לשון: 
אינטערסאנטער  אן  זייער  געווען  איז  דאס  דערציילט.  דאס  מיר  האט   ער  און  געווען  דערביי 

ק אינעם זעלבן יאר: דער זיידע ז"ל איז אוועק ו' שבט  אויסדרוק. וכך הוה, ביידע צדיקים זענען אווע
 . זטתשל"ט און דער סאטמאר רב ז"ל איז אוועק כו' אב תשל"ט

 
ס'איז א פלא פון א זאך: ער האט נישט ליב געהאט אז מ'דרוקט וואס ער זאגט ברבים אויף א    ]מא[

דרוקן, אבער וואס כ'זאג האב איך א  פסוק. ער האט געזאגט: "וואס איך שרייב דאס איז מיוחד צום  
כוונה פארוואס כ'זאג עס דעמאלס, נישט מ'זאל עס אפשרייבן". אבער למעשה די תורות וואס ער  
האט געזאגט ביים טיש, איז דער עולם אסאך מער אינטערעסירט ווי אין די ספרים וואס ער האט  

ער אזוי געשמועסט חסיד'ישע זאכן.   ער האט דאך געשריבן גאונ'יש, און ביים זאגן האט  –געשריבן  
ס'זענען געבליבן פון איהם המון כתבים, אויף אלע חמש מגילות האט ער געשריבן. אויף מגילת אסתר  
איז דא א ריזיגע חיבור און אויף קהלת איכה און רות. חוץ וואס ס'זענען דא נאך אסאך חיבורים אין  

 .יזבי ידותכתבי ידות. מיין שווער ז"ל האט באקומען די כת
 

ס'איז דא ביי אונז א ספר תורה פונעם בעל שם טוב זי"ע אויך. דעם זיידנ'ס טאטע'ס טאטע   ]מב[ 
הרה"ק רבי אליעזר חיים מיאמפולי זי"ע, ווען ער איז געקומען פון אוקריינא האט ער מיטגעברענגט  

צייט און ער איז דא  ער איז נעבעך געווען נישט געזונט ל"ע א שטיק   .דעם ספר תורה קיין אמעריקא
נסתלק געווארן אום ה' אייר תרע"ו. אויף דער עלטער האט ער נאכאמאל חתונה געהאט בזיוו"ש און 

זוהן, איהר'ס א זוהן, און בשעת'ן לוייה האט ער דאס ארויסגענומען פונעם  -ער האט געהאט א שטיף
 ארון הקודש און ער האט זיך אפגעטראגן דערמיט... 

יז געווען מן השמים. ווען דער זיידע זצ"ל איז געקומען קיין אמעריקא, איז יענער  זעהט אויס אז ס'א
כ'האב    דער ספר תורה, איך בין שוין אן עלטערער איד און    געקומען צום זיידן און געזאגט: "דאס איז  

אהינגעגעבן. איהר זענט א יורש" און ער האט עס איהם    מורא אז כ'וועל דארפן אפגעבן דין וחשבון.
וואלט דער זיידע דאס קיינמאל נישט געהאט, אזויווי אלע אנדערע זאכן פון רבי אליעזר   ,ווען נישט

 חיים וואס זענען אהינגעקומען. 
דאס איז נישט דער כתב פון הרה"ק רבי הערש סופר זי"ע, נאר פון הרה"ק רבי אלכסנדר סופר זי"ע.  

 .הט אויס אז אין יענע תקופה האט מען עס אמאל גענוצטזע  ס'איז אביסל ענליך צו כתב 'וועליש'.
'מזוזות' האט מען מקפיד   'תפלין' און  ז"ל האט געהאט מקובל, אז נאר אויף  זיידע  דער סקאליער 
געווען אויף כתב האר"י. אין אנהייב האט מען זיך נאכנישט געטרויעט צו טוישן, נאר שפעטער איז  

 .יחשוין געווען לייכטער
 

זיידע ז"ל האט מיר אמאל געזאגט א ווערטל, אז ווען ער איז געקומען קיין אמעריקא האט דער    ]מג[
ער פארלוירן זיין יוחוס... ווייל ווילאנג ער האט געוואוינט אינדערהיים, איז געווען א חשיבות צו זיין  

ווען ער איז  אן אייניקל פון 'בעש"ט' און 'זלאטשובער מגיד', 'ברית כהונת עולם' ועוד ועוד. אבער  
אנגעקומען צו די אונגארישע יודן אין אמעריקא, האט קיינעם נישט אינטערסירט זיין יוחוס, מ'האט  
אן  אויך  "כ'בין  געזאגט:  ער  האט  יוחוס?"  גאליציאנע  עפעס  נישט  האט  "איר  געפרעגט:  נאר  אים 

יעצ "אה,  זיי געענטפערט:  און דער קאמארנער", האבן  פון ראפשיצער רב  איזאייניקל  דא    ט  שוין 
 ... יטיוחוס"

 
, איז דער זיידע ז"ל געזעצן אויף  יעדער איז געווען פארנומען אנגרייטן  ווען  אמאל פארן סדר]מד[  

 זיין פנים    ער איז געזעצן מיט פארמאכטע אויגן אוןדאווען שטוב אינגאנצן פארקאכט,    זיין בענקל אין

 
 _______________ 

 עם האדמו"ר מלעלוב בית שמש שליט"א    יט.       כנ"ל יח.      תשפ"א -שליט"א עם האדמו"ר מסקווירא  .יז

           הילולא – פרשת בא תשפ"ג         חכ

 



און פלוצלינג זעט ער ווי איך שטייט דארט. ס'איז   , כ'האב באמערקט אז ערן לירגעטוישט קא  האט
דא  "  און זאגט:  געווען אפן די סידור יעקב עמדין ביי קידוש, הייבט ער אן לאכן און ער רופט מיר צו

  אזוי האט  ...אין די הגדה  עס אריינגעלייגטן  האבזיי  ליל סוכות זאגט מען לישב בסוכה,  שטייט, אז  
 . כדער זיידע ז"ל פרובירט צו באהאלטן זיינע הכנות צום סדר

 
. ער האט נישט ארומגעקוקט כמעט  פירט טיש אזוי ווי א רוסישע רביהאט געז"ל  דער זיידע  [  המ]

ביי  ...  איז געווען גאר הויךס'אויפ'ן עולם, די אויגן איז געווען אויף אראפ, און דער מח אויף ארויף...  
עזעצן א גאנצן צייט מיט פארמאכטע אויגן, אבער פרייטאג צונאכטס האט ער  של"ס איז ער ממש ג

   .כאיא געקענט ארומקוקן אביסל

 
זיידע  [  ו]מ נוסח,  ז"ל  דער  איש  מורא'דיגע  א  אין  האט  און  געווען  כח  אייגנארטיגע  אן  פארמאגט 

און אלעס איז געווען בקי אין אלע סארט נוסחאות,  שטארק  ר איז געווען  און נוסחאות. עתנועות  
נישט אויף אלע נוסחאות איז מען נאכגעגאנגען פונקטליך פון וואו ער .  מיט א מורא'דיגע דייקנות

עס זענען פארהאן געוויסע נוסחאות וואס מען ווייסט קלאר אז דאס  האט דאס מקבל געווען, אבער  
תנועות זענען פארהאן בלויז געוויסע הייליגע  די  אויף  אזוי אויך    זי"ע.  רבי ר' ברוכ'להייליגן  ט פון  קומ

 . וער צו וויסן פון ווי קומט וואסמקורות, אבער עס איז שו
וויסן אז   זיידע  מען דארף  געווען א  ז"ל  דער   ממש אוממעגליךאז עס איז  ,  יחסןגאר גרויסער  איז 

א נוסח קומט, סיידן ווען דער זיידע האט קלאר געזאגט פון וואו דאס קומט, וואס נאכצוגיין פון וואו  
  אדער  זינער גזע ולע, עס קען קומען פון די ראפון יאמפ עס קען קומען    דאס איז געווען גאר זעלטן.

ן רבי ר' ברוכ'ל זי"ע, עס קען קומען פון אזויפיל וועגן און דאס איז זייער שווער נאכצוגיין. דעם  פו
איז געווען אן איידעם אין קאלביסוב, ביי ר'    –הרה"ק בעל אמרי ברוך מסקאליע זי"ע    – זיידנ'ס טאטע  

ער זי"ע, ממילא קען אשר ישעי' זי"ע, וואס ער איז געווען אן איידעם ביי הרה"ק ר' סענדר'ל קאמארנ
האט געהאט א גאר גרויסע  ז"ל  דער זיידע    .דארט  אויך פון זיין אז א גרויס חלק פון די נוסחאות קומען  

 .כבגענאשט פון אלע זייטןר עהאט און ממילא  תנועות,די נוסחאות און הפארשטאנד אין די חילוקי 
 

_________ ______ 
 בוזש גאב"ד מעזי  עם כב.כנ"ל                כא.         תשפ"בפסח  –יהעלי עם האדמו"ר מסעדר כ.
 

 ט כ      הילולא  –פרשת בא תשפ"ג  

 

 ~ ברכת מזל טוב לאנ"ש ~
 

 הרה"ח ר' ישראל בעדער שליט"א 
 "עש שעוד זכה להסתופף אצל מרן רביה"ק זימזקני חשובי אנ"

 ני"ו למז"ט נישואי נכדו ל שמחת גלר
 

 ר' משה יהושע גרינוואלד הי"ו 
 תחי' למז"ט  בתו הכלהירוסי אלרגל 

 
 הרה"ח ר' יהושע דרעזנער הי"ו 

 בעל אכסניא של מרן רבינו שליט"א בעיר קרית יואל 

 ולבנו ר' יואל דוד דרעזנער הי"ו 
 למז"ט  נכדתו תחי'\נישואי בתולרגל שמחת 

 
 הי"ו שמואל זאב אויש  ר' 

 למז"ט  נישואי בנו החתן מרדכי אשר ישעי' ני"ו לרגל שמחת 



 

 דש  שבת קו ליל 

 ביה"ק זי"ע ר ק מרן "כאצל 
 
 מלא מקומו נכדו ומ  במשנתו הטהורה של

 א שליט"  הגה"ק אדמו"רכ"ק מרן 

 

          הילולא  – פרשת בא תשפ"ג       ל   

 

געפירט טיש יעדע פרייטאג צונאכטס, אבער אין די שוואכע  ז"ל  אלע יארן האט דער זיידע  ]א[  
אין  ווען דער זיידע האט נאך געוואוינט    .'שבת מברכים'רויסגעקומען צום עולם  איז ער נאר איארן  

ווען ער האט זיך אריבערגעצויגן  איסט סייד האט ער געפירט טיש יעדע וואך, אזוי אויך דערנאך  
אבער   צום עולם.דער זיידע איז יעדע וואך אריינגעקומען  ,  איז געווען די זעלבע  קיין וויליאמסבורג

ארויפגעקומען אן עולם יעדן זיך אין שטוב, זענען דארט ער פלעגט עסן די סעודה ביי אפילו ווען 
שוין  איז  געדענק דעם זיידן גוט,  כ'וואס  יארן    דילמעשה,    עבודת הקודש.  דיאון זיך צוקוקן צו    וואך

זיידע   ימיוגעווען  דער  ווי אין די פריעדיגע   איזאון  ,  בערוב  שוין נישט געווען ביי די כוחות אזוי 
 געזונטע יארן. 

 
זיידע]ב[   צוז"ל    דער  אריינקומען  טישפלעגט  כתיפ  ם  על  טלית  מיט'ן  אוןמעוטף  איז   ו 

ווי עס ווערט געברענגט פון אר"י הקדוש. די ערשטע   ארומגעגאנגען דעם טיש צוויי מאל אזוי 
צווייטע מאל מיט הדסים.מאל איז געווע געוואוינט אין    ן אן הדסים, און די  ווען ער האט שוין 
ער  בארא פארק,   נישט איז  איז    נישט ארומגעגאנגען דעם טיש   שוין  בית מדרש אליין. עס  אין 

א אויבן  טיש  דעם  ארומגיין  ער  פלעגט  דעם  וועגן  טיש,  גרויסע  א  איז  געווען  ער  יידער 
 אראפגעקומען.

זענען פארהאן דארט    געזעהן א געוויסע ספר פון מנהגים פונעם זיידן, וואס במחילת כבודוהאב  כ'
דארט   שרייבט  ער  וואס  זאכן  די  פון  איינע  יסודם.  שקר  וואס  איזאכן  זיידע  דער  אז  ז  איז 

בכלל איז נישט פארהאן קיין שום   , און דאס איז נישט ריכטיג.מאל  'דריי'ארומגעגאנגען דעם טיש  
דעם, איבערהויפט אז אין אר"י הקדוש שטייט קלאר מען זאל נאר ארומגיין צוויי מנהג איבער  

געדענק גוט  כ'  און  מאל, און אזוי האבן זיך געפירט אלע מקובלים. איך בין דארט געווען יעדע וואך
 .ר ארומגעגאנגען 'צוויי' מאל און נישט 'דריי' מאלאיז נאדער זיידע ז"ל   אז
 

שלום '. פאר  ושפון פאר קיד  אנגעהויבן די זמירות  דער זיידעהאט  נאכ'ן מקיף זיין דעם שלחן  ]ג[  
זיבן מאל.   ""שבת שלום ומבורך עלינו ועל כל עמו ישראלדאס נוסח  האט ער געזאגט    'עליכם

 , געענטפערטפארוואס זאגט מען דאס זיבן מאל? האט ער    ז"ל  דעם זיידן האב אמאל געפרעגט  כ'
 מיניה מתברכין שיתא  'דאך די השפעה פאר אלע זעקס טעג פונעם וואך,    אז היות שבת קודש איז

 



וואונטשט מען אן די קומענדיגע זעקס טעג מיט ברכות. כאטש וואס לויט דעם    דעריבער,  'יומין
  אז מען זאגט  מיר געזאגט ט ער  אבער אזוי הא  ,ן דאס נאר געדארפט זאגן זעקס מאלוואלט מע

 זיבן טעג פון די וואך. אנטקעגן דידאס 
 

מיט א  יענדיג ביי זיין פלאץ. ער פלעגט דאס זאגן  ישט  'שלום עליכם' געזאגטהאט דער זיידע  ]ד[ 
ער האט    ,זאגןאנדערש ווי דער וועלט פלעגט  געווען    אויך  נישט זינגען. דער נוסח איזאון    תנועה

האב אויך  כ'.  "י עליוןאכמל  שלום עליכם מלאכי השלום מלאכי השרת מלאכי רחמיםגעזאגט " 
"  מלך מלכי המלכים"נאר  מלכי המלכים",  ממלך  "מדייק געווען אז ער האט קיינמאל נישט געזאגט  

 אזוי זאגן. האב דערנאך געטראפן אין די עמדין סידור אז מען זאל טאקע  כ'.  אן דעם מ"ם השימוש
 יעדע אות וואס דער זיידע האט געזאגט איז געווען מדוייק עד מאוד.

 
דעם  , און ער האט נישט געזאגט  "ברכוני לחיים טובים ולשלוםנוסח "איז די  ביים דריטן שטיקל  

לאכיו  כי מדעם פסוק "האט ער געזאגט דריי מאל    נאך שלום עליכם.  "צאתכם לשלוםפערטן בית "
ה' ישמר  דעם המשך " נאכדעם האט ער אויסגעפירט  הערשט  , און  "יצוה לך לשמרך בכל דרכיך 

 אוועקגעזעצט. דאן האט ער זיךאון   ",צאתך ובואך מעתה ועד עולם
 

הרה"ק  וואס    זמרא פארצייטישע  ,  מיט א ניגון  נגעןיגעזדער זיידע ז"ל  האט    'רבון העולמים']ה[  
דעם.    פון  ס 'טעיפזענען דא  איז געווען א רבי'שע ניגון. ס'ס'  זי"ע פלעגט זינגען,בעל אמרי ברוך  

אויף   געווען  ממשיך  ער  האט  חיל'דערנאך  מיטאשת  ניגון.    '  זעלבן  זיידעדעם  האט    ז"ל  דער 
'נאכדעם    גון.ני  זעלבן  געזינגען ביידע אויף דעם זיידע געזאגט  , און 'תאאתקינו סעוד האט דער 

איז געווען זייער דערהויבן, מיט אזא נוסח מיוחדת, אזמר   'אזמר בשבחין' דער  .  'אזמר בשבחין'
צו   אנגעקומען  איז  ער  ווען  ושביתין...  בטלין  עקתין  אף  צווחין  פתחין...  גוי  למיעל  די  בשבחין 

ין שבעין רוזייער שטארק אריינגעקאכט... ועטהאט ער    'למעבד נשמתין ורוחין חדתיןווערטער '
 עס איז צעגאנגען אין אלע ביינער...  לה... דאס איז געווען א פארצייטישע ניגון.

 
' ווי עס שטייט אין שביתין ושביקין'ן מיט'ן לעצטן בית פון  גדער זיידע האט נישט געוואלט ענדי

זמירות געווענליכע  האט  די  ער  רע  נישט,  דבר  א  מיט  ענדיגן  ער    ,געוואלט  האט  דעם  וועגן 
 .'שכינתא תתעטר'יסגעדרייט דעם סדר און ער האט געענדיגט מיט או

 
לגבי דאס אנגיסן דעם בעכער האב איך    .האט פארמאגט א בעכער מיט א פיסל  ז"ל  דער זיידע[  ו]

האט זיך נישט אליין אנגעגאסן די  זי"ע ם הקדוש אז דער בעל ש ,אין די סאדיגורא ספריםגעזעהן 
האט יא אליין אנגעגאסן דעם בעכער און ער האט    מעזריטשער מגיד זי"עבעכער, אבער דער  

האט זיך אויך געפירט אז מען האט  ז"ל  . דער זיידע  צוצודעקן דעם כוסגעהאט אן ענין דערין אליין  
 ריי טראפן.אים אנגעגאסן, אבער ער האט געוואלט אריינגיסן די ד

 
דער זיידע האט געמאכט  ווען מען רעדט פון די עבודה פון קידוש איז געווען נורא נוראות.  אה,  [  ז]

האט   דאס  וויאזוי  מראה  די  איבערצוגעבן  אוממעגליך  איז  עס  קולות....  קולי  מיט  קידוש 
זאגט די ווערטער עאויסגעזעהן, וויאזוי דער זיידע איז געשטאנען מיט'ן טלית בעינים עצומות און ג

גדול רעש  האט  , בקול  די    עס  איז  געווענליך  פייער.  ווי  רויט  געווארן  איז  ער  געדונערט.  ממש 
ביים זיידן האט מען דאס געזעהן    ,ק אויף פריעדיגע צדיקים אז מען האט געווארפן פארבןואויסדר
האט זיך געמאכט אסאך מאל אפילו ער האט גארנישט געטון, האט ער געקענט אויף א  ס'בחוש.  

וי פייער. ער איז געווען גאר א גרויסע בעל מקובל, און ער פלעגט סעקונדע ווערן ממש רויט ו
 שוועבט העכער. חד זיין יחודים, און מען האט געזעהן קלאר ווי ער ימי
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 געזאגט דער זיידע  פאר נטילת ידים, האט  האט מען אויסגעטון דעם טלית און  נאך קידוש  [  ח]
. עס איז זייער אינטערעסאנט אז דער וועלט זינגט דאס נישט, דאס  'צע על רפתאבלמ'  דעם פיוט

מען גייט דאך ווייטער אויף די ראשי תיבות פונעם אר"י הקדוש'ס נא  ,איז דאך דעם זעלבן ניגון
 .יענע חרוזים

 
די צורות פון די חלות איז געווען  זין.  וראין  געווען אזוי ווי  אויך  איז    י"ב חלות די  פון  די סדר  ]ט[  

די חלות וואס זענען געווען פאר י' איז געווען א קליינע חלה,  אקעגן די אותיות פון שם הוי"ה הק'. 
יגע חלה. אזוי איז  פאר די ה"א איז געווען א רינדן  פאר די וי"ו איז געווען אזא לענגליכע חלה, או

, און דערנאך איז געווען נאך צוויי קליינע חלות פון די צוויי גרויסע חלות  געווען אויף ביידע זייטן
 אזוי טון איינס אויף די אנדערע.   אין אר"י הקדוש שטייט אז מען זאל  אונטער די צוויי גרויסע חלות.

 
ט סיי מיט די הלכה, האט מען געזעהן קלאר אויף יעדע תנועה אז דאס שטימביים זיידן ז"ל  [  י]

האט  דערנאך  אשן שטייענדיג,  וער זיך געולמשל ביי נטילת ידים האט    תורת הנסתר.  און אויך מיט 
אין די הייעך, ער האט אזוי געקוקט דערויף, און דעם רעכטע האנט  הענט    ביידע ער אויפגעהויבן  

האט ער אויפגעהויבן אביסל העכער פונעם לינקע. דאס איז געווען א בחינה פון ימין גובר על  
 .  די עבודה פון בציעת הפת נאכדעם איז געקומען שמאל.

 
זצ"ל  , אבער דער זיידע  פאר המוציא  מען זאל אביסל אריינשניידןאין שולחן ערוך שטייט אז  ]יא[  

. ער האט געהאט אן  ממש נישט געקענט דערקענעןהאט געמאכט בלויז א סימן וואס מען האט 
ער האט אויפגעשניטן די חלות ווען ביידע  ענין דערין. די מעסער האט קוים אנגערירט די חלות.  

דאס איז א בחינה אזוי ווי דער לחם הפנים וואס    ע קעגן אנדערן,זענען געווען אויפגעשטעלט איינ
 דאכט זיך אז אין סקווירא פירט מען זיך אויך אזוי. איז געווען איינס קעגן דעם אנדערן.

 
וי . די סדר וויאזגעגעסן מיט די הענטדער זיידע האט    ר ערשטע מאכל איז געווען די פיש.דע]יב[  

האט   אזויער  געווען  איז  פיש  די  מען האט  געגעסן  ער    פוןאנגעהויבן  ,  האט  נאכדעם  אויג,  די 
האט    ,כדי נישט צו בלייבן ביים סוף  . נאכדעם גענומען אביסל פון אינמיטן, און נאכדעם פונעם סוף

דער סדר אזוי צו עסן איז אויך א ריזינער קאפ.   נעםפו  טועם געוועןאביסל  נאכאמאל ער געגעסן  
 מנהג.

 
דער  האט    'כל מקדש'נאר  '.  מקדשכל  '  אליין אנגעהויבן דעם זמרנאך די פיש האט דער זיידע  ]יג[  

פון די    רמכבד געווען איינע  דער משמשאנדערע ניגונים האט  די  אליין געזונגען, אבער    ז"ל  זיידע
 סובים.מ
 

דער זיידע האט געהאט אן עלטערן ברודער   :אזויאיז  כל מקדש'  אויף ' דער מקור פון דעם ניגון  ]יד[  
' מרדכי זושא'לע הרה"צ רידעם ביי  ר' ישראל'טשע, ער איז געווען אן אי  הרה"צ  וואס האט געהייסן

זושא'לע  צזפון טריסק   ר' מרדכי  פון  "ל. דער  זון  א  געווען  נחום  הגה"ק  איז  ר דעזי"ע  ר' מנחם 
פונעם  טעל זון  מגידהייליגן  סטער  ערשטן ער  איז    אויך  .טריסקער  ביים  איידעם  אן  געווען 

י"ע. ער האט זיך געפירט מיט  ער זא זון פונעם הייליגן ריזינ  זי"ע,  ר' איציקלהרה"ק  באהושער רבי  
אט  ער מנהגים. דער ר' מרדכי זושא'לע האט געוואוינט אין קעשינוב נעבן זיין שווער, ער הינריז

דעם ניגון. דער זיידע האט דאס    מחבב געוועןער האט זייער  ז"ל,  געברענגט דעם ניגון צום זיידן  
 זייער שטארק מפליא געווען. 

 
בין אי געוועןאמאל  ז"ל.    ך  יטאג ביים טיש פריאויף א שבת אין תל אביב ביים באהושער רבי'ן 

 , האב איך געזונגען דעמאלט דעם ניגון 'כל מקדש'האט ער מיר מכבד געווען צו זינגען צונאכטס 
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. איך האב נאך דעמאלט געמיינט אז דאס איז א סקאליע ז"ל  וואס מען האט געזונגען ביים זיידן
גאנצן  זינגען דעם ניגון האט דער באהושער רבי שטארק געשמייכלט צו זיך א    ניגון, און בשעת'ן

צייט. נאכ'ן זינגען רופט ער זיך אן צו מיר "דאס איז דאך דעם זיידנ'ס ניגון, דער ערשטער באהושער 
ביי אונז    נאר,  'האב נישט געוואוסט דערפוןכאנגערופן אז    אב זיךכ'ה  ".האט געזונגען דעם ניגון

אויך דאס  מען  אנגערופן,  ,  "זינגעט  זיך  ער  ישראל'טע "האט  דאס  האט  מסתמא  אה, 
האט ער מיר    ,האב נאכדעם דערציילט דעם מעשה פאר'ן זיידן זכרונו לברכהכ'גן"...  אהינגעטרא

 באשטעטיגט אז דאס איז אמת.
 
מכבד געווען איינעם    מעןגעברענגט די יויך, און נאכדעם האט  ארייננאך כל מקדש האט מען  [  טו]

מה 'תיכף מכבד געווען איינעם צו זינגען    מעןהאט    'מנוחה ושמחה 'נאך  צו זינגען מנוחה ושמחה.  
נאכדעם האט מען מכבד געווען , און נאכדעם האט מען אריינגעברענגט א לאקשן קוגל.  'ידידות

וואס איז געדריקט אין . מען האט געזונגען אלע זמירות  'יום שבת קודש הוא'איינעם צו זינגען  
. נאכדעם האט מען אריינגעברענגט די פלייש, און נאכדעם  'מה יפית'דעם זמר  ר  אויסעסידור,  

 האט מען געשטעלט וויין און געוואונטשן לחיים.
 
ביים זיידן און געוואונטשן לחיים, אבער דער זיידע ז"ל    אדורךדער עולם  ביים 'לחיים' איז  ז[  ט]

אליין ז"ל  גענומען וויין פונעם גבאי. דער זיידע    'האטין פאר'ן עולם, נאר מטיילן די וויפלעגט נישט  
ערב יום אויסער איינמאל א יאר,  אין די הענט אריין  האט קיינמאל נישט געטיילט פאר'ן עולם  

לעקאךכי געטיילט  זיידע  דער  האט  אבער    פור  עולם,  א  חוץ  פאר'ן  געווען  נישט  איז  דעם 
 געלעגנהייט צו באקומען דירעקט פון יד קדשו.

 
וואס מען האט געהערט נאכדעם איז געקומען דאס זאגן דברי תורה. אה, די דברי אלקים חיים  יז[  

געווען א שם דבר איבעראל. דאס איז געווען באופן פלא מאוד, אז פון דעם אליין קען  פון זיידן איז  
מען רעדן און רעדן א גאנצע נאכט. אפילו גאוני ארץ האבן זיך נישט געקענט איבערקומען פונעם  

עשפירט בחוש אז דאס איז תורה מן השמים... מען האט בכלל  זיידנ'ס תורה זאגן. מען האט ג
 נישט געדארפט זיין קיין גרויסע בעל השגה דאס צו באשטעטיגן...

 
די סדר איז געווען אזוי: מען האט מכבד געווען איינע פון די מסובים צו זאגן א פסוק פון די פרשת  

אגב, דער עלטער זיידע השבוע, און דער זיידע האט תיכף ומיד אנגעהויבן צו זאגן תורה דערויף.  
עווען הגה"ק ר' ברוך פנחס זי"ע, האט געהאט אן ענליכע מנהג דערצו, דעמאלט האט מען מכבד ג

זיידע האט   און דער  א.א.וו.  און איינער א מדרש,  פסוק,  געזאגט א  עטליכע אידן, איינער האט 
געזאגט א שילוב פון יעדעם איינעם צוזאמען, אבער ביים זיידן איז געווען איינגעפירט בלויז צו  

ט, אלעס זאגן א פסוק פון די וואכעדיגע סדרה, און אויף דעם האט דער זיידע געזאגט און געזאג
דאס איז נישט געווען בלויז א תורה יוצא צו זיין, נאר   איז געווען אויפ'ן פלאץ אומפארגעקוקט.

 דאס האט געקענט געדויערן א לאנגע וויילע. צומאל אפילו קרוב צו א גאנצע שעה.
 

דאס עצם ענין פון אנגרייטן א תורה פון פריער, איז געווען זייער א הארבע זאך ביי אונז. מיר האבן 
א   זאגסט  דו  ווען  "ודרשת",  זי"ע דעם מאמר,  ברוכ'ל  ר'  רבי  הייליגער  דער  זיידן  פונעם  מקובל 

'ן פלאץ,  דרשה, "וחקרת", דו זאגסט א חקירה, היטיב, קענסט זאגן זייער גוט. אויב דאס איז אויפ
דאס האט דער אייבערשטער גלייך אריינגעשיקט  דעמאלט "והנה אמת", דאס איז ריכטיגע רייד.  

אויב אבער "נכון הדבר",    פון אויבן, איז דאס א סימן אז דאס האבן אידישע קינדער געדארפט הערן
 אויב גרייט מען זיך צו וואס צו זאגן, דעמאלט "נעשתה התועבה הזאת בישראל...."

 
 זאגן תורה אומפארגעקוקט איז געווען ביי זייער אסאך צדיקים א גרויסע קפידא, אבער נישט    דאס
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אבער ביי אונז    אלע צדיקים האבן דירעקט געצייגט פאר'ן עולם אז מען איז נישט פארגעקוקט.
  איז געווען א דירעקטע ענין דאס צו ווייזן בריש גלי אז מען זאל נישט חושד זיין אין אזא ענין פון 

 אנגעגרייטע תורה. 
 

זאל נישט זיין איינע פון די   פסוק,מקפיד געווען אז דער וואס זאגט דער    דער זיידע ז"ל האט]יח[  
אט  משפחה אדער א נאענטע משמש, ווייל דעמאלט וועט מען אפשר מוציא לעז זיין אז מען ה

ביים זיידן, האט    אים אונטערגעשטעלט פון פארדעם. אפילו אויב איינער האט זיך געדרייט אביסל
מען האט דירעקט מכבד געווען איינע פון די    ער אויך נישט געקענט באקומען א פסוק צו זאגן,

למלכות. נישט מקורב  זענען  וואס  אויף   מסובים  געווען  זייער שטארק חושש  זיידע האט  דער 
 נישט קלערן אז דאס איז געווען אפגעשמועסט.והייתם נקיים, מען זאל 

 
פרייטאג צונאכטס איז   :פון די תורה איז געווען א חילוק ביי יעדע סעודה אנדערש דער אופן]יט[ 

געווען בדרך חסידות וויל דאס צושטעלן צו אנדערע ספרים כ'בדרך רמז,    דאס  מיין אויב מען 
געווען ורה  ת  איז די וואלט איך געזאגט אז דאס איז זייער גלייך צו אמרי נועם. בייטאג ביי קידוש  

  מוסר. און ביי שלש סעודות איז שוין געווען געמישט אלע סארט ענינים, ע"פ מוסר  בדרךמער  
 .  חסידות און

 
מען  ]כ[   האט  תורה  מייערן  צימעס-פערפלדי  אריינגעברענגט  צוזאמען  נאכ'ן  די  צימעס-און   ,

ע האט געגעסן פון ביידע  דדער זיי.  ערפל אויף די לינקע זייטייט און די פמייערן אויף די רעכטע ז
די כוונה דערפון איז   , קודם א לעפל פון די מייערן און דערנאך א לעפל פון די פערפל.טעלער'ס

די שם הוי"ה. כדי  בא"ת ב"ש איז   ימעס'ערפל צ'ימעס פ'ייערן צ'מדי ראשי תיבות פון געווען ווייל 
האט מען געגעסן קודם פון די מייערן צימעס און נאכדעם פון די פערפל ,  דאס זאל זיין כסדרן

 צימעס.
 
. דער ניגון איז א באוואוסטע 'קה רבון'כבד געווען איינעם צו זינגען  נאכדעם האט מען מכא[  ]

עס   .אן, אבער מען זינגט דאס זייער אסאך פלעצעראי וועלטס ניגון, איך מיין אז דאס קומט פון ב
וואס דער זיידע האט נישט געלאזט זינגען. ער    'פרוק ית ענך' טע פאל אויף  ייאיז געווען א שט

גט עצבות, עס האט אים צופיל באנומען. אבער דער קה רבון האט  האט געזאגט אז דאס ברענ
עס האט    גרויסע עבודה.  א  גארביי אים  איז געווען  און ס'  דער זיידע זייער שטארק מחשיב געווען

זיך דערקענט די דביקות און געגועים צום אייבערשטן, ובפרט ווען ער האט געזונגען די תפילות  
 !ב... ויזמרון לך... אהצו די גאולה שלימה, למקדשך תו

 
מכבד געווען צו זינגען צור   דערנאך, און  'קאמפאט'  אריינגעברענגט דינאכדעם האט מען  ]כב[  

געדענק איינמאל ווי דער משמש האט זיך פארזוימט מיט די קאמפאט, האט דער כ'משלו אכלנו.  
שמש האט געברענגט נאכדעם דעם  זיידע אנגעהויבן צור משלו פאר די קאמפאט. ווען דער מ

גייען די מאכלים  היות  אנגערופן צו אים בדרך צחות, אז    טעלער קאמפאט, האט זיך דער זיידע 
דורך די הייליגע זמירות שירה צום אייבערשטן  אויך  זינגען  אריין אינעם מענטש, קומט אויס אז זיי  

, וועגן טפאדער קאמ'ן ברענגען  אבער היות ער האט זיך פארזוימט מיט  ,צוזאמען מיט'ן מענטש
וועט אים רופן צו דין תורה, ווייל ער האט אויך    דעם האט דער מאכל תרעומת אויף אים און ער

 . '..צור משלו'זאגן געוואלט 
 

. דאס איז דער באוואוסטער 'לקל אשר שבת מעל המעשים'נאכדעם איז געקומען דעם זמר  ]כג[  
שטארק געקאכט  זייער  ער האט  ן האט געהערט פון מלאכי השרת.  ניגון וואס דער רבי פון לובלי

 ער  דעם ניגון. עס איז נישט שייך דאס מסביר צו זיין... עס איז געווען כל עצמותיו תאמרנה... אין
 
 
 

 
          הילולא  –פרשת בא תשפ"ג           ד  ל

 



פונעם    ןזאגנאכ  דער זיידע ז"ל פלעגט  ביי יעדן איינציגן ווארט.האט אריינגעלייגט כוחות אדירים  
וועט ער  , פרייטאג צונאכטסהייליגן ראפשיצער רב זי"ע אז דער וואס זינגט נישט לקל אשר שבת  

אזוי שנעל געיאגט ווי    האט מען נישט געזונגעןדער ניגון    נישט דערקענען אז ער איז זיין אייניקל.
..  ווארעמע תנועות.  , מיט אזאנע . עס האט גענומען א גאנצע אריכות. אהזינגט דאס   דער וועלט

 ווי איז מעגליך דאס צו פארגעסן?! 
 

איינער   נאכדעם האט מען געבענטשט על הכוס, און מען האט זיך אויפגעשטעלט טאנצן.]כד[  
איינגעפירט צו  איך  האב  ביי מיר  האט אנגעהויבן א לעבעדיג טאנץ ניגון און מען האט געזונגען.  

 ען קיין קביעות. אבער ביים זיידן איז נישט געוו  ',שבח יקר וגדולהדעם ניגון 'זינגען 
 

זיידע  ]כה[   , ער  סעודות  שלש נישט געלאזט פארמאכן די לעקטער ביי  ינמאל  ז"ל האט קידער 
איז דאך  'היום'האט געזאגט אז די דריי סעודות לערנט מען ארויס פון דריי מאל   בייטאג  , און 

או זאט.  לעכטיג.  נישט  ווערט  בלינדער  א  ווייל  לעכטיג  זיין  אויך  דארף  עסן  בשעת'ן  יסערדעם 
אינדערהיים איז טאקע נישט געווען קיין ברירה, אבער היינט ווען ס'איז דא לעקטער זאל נישט  

 זיין טונקל.
 

איז אפשר אינטערעסאנט צו צוצייכענען מיר רעדן דאך יעצט פון פרייטאג צונאכטס טישן,  ]כו[  
אונטערגענומען א נסיעה קיין   הרה"ק רבי אליעזר חיים מיאמפאלי זי"עבשנת תרמ"ח האט  אז  

ן וויאזוי אמעריקע האט דעמאלט אויסגעזעהן. עס  . מען קען זיך ניטאמאל פארשטעלאמעריקע
איז געווען פוסט און וויסט. ווען עס איז געקומען פרייטאג צונאכטס האט ער געפירט טיש ערגעץ 

 און עס איז זיך צאמגעקומען דארט א ציבור אידן. סייד מאנהעטן-ווי אין די איסט 
 

ר, א גוי'אישע דזשערנאליסט, און ער  האט זיך דארט ביים טיש אריינגעכאפט א צייטונג שרייבע
האט פונקטליך אראפגעמאלן דעם טיש מיט אלע פרטים. איך האב געזעהן דעם שטיקל צייטונג,  
ער האט אפילו אויסגעמאלט די צורה פונעם זיידן, ער האט דאס געמאכט אזוי מייסטערהאפטיג  

אט ער אויסגעמאלט די בילדער בילד. אויך הן ארגינעלן  ליך, אז עס זעהט טאקע אויס ווי אפונקט
פון זיינע צוויי זון וואס זענען געזעצן ביי די צוויי זייטן. דער גוי האט אויך אראפגעלגייט דעם קידוש  

  ...'אינטערסאנטע ווערטער'און ער דריקט זיך אויס דארט אז פאר קידוש האט ער געזאגט דארט  
ר דער  וואס  ווערטער  די  נאכצוזאגן  דארט  פראבירט  ער  געזאגט  און  האט  ענגלישע  בי  אין 

 בוכשטאבן...
 

עולם, אבער עס זענען געווען פיל מיט רבנים און גדולי    ןגרויס  אזא ביים טיש איז נישט געווען  ]כז[  
עס איז באקאנט אז הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל פלעגט ישראל זענען געווען דבוק צום זיידן.  

עס פלעגט קומען דער טערצאלער רב ז"ל, ער איז געווען נאך אין די איסט סייד.  קומען צו די טישן  
. אזוי אויך פלעגן זייער אפט  , ער פלעגט אויך שרייבן די תורות פון זיידן ז"ל  א גאר גרויסע חסיד 

קיער רב ווערעצ   דערבאניאדער רב ז"ל, עס פלעגן אויך קומען    , דערז"ל  קומען דער לאדאנער רב
אין געוואוינט  האט  זי  וואס  דער  ווען  זוממער  פלעטבוש.  געווען  איז  אין  ידע  קאנטרי  אין 

מענאראליווינגסט' ארויפקומען    פלעגן  ' ן  סאמבאויך  דער  דער ז"ל  רב  טעלערקומען   ,
 פלעגט אויך קומען אין קאנטרי.ז"ל יטרא רב דער ניז"ל איז אויך דארט געווען,  רבנער מאגרעטע

 
 

 שראל אמן תו יגן עלינו ועל כל יזכו
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 מכתב קודש
 שלשנכתב בכתב יד קדשו 

 הוקללה" קוה"ט זצכ"ק מרן אדמו"ר ה
 אל יבלחט"א נכדו חביבו וממלא מקומו 

 מו"ר שליט"אאד כ"ק מרן 
 

 

          הילולא – פרשת בא תשפ"ג          ול

 אר לחי ראי תשל"ז יום ב' לסדר ויצחק בא מבוא ב 
חתן  הח כבוד  אל  והשלום  ה"ה  יים  בני 

ביראת  ן גדול בתורה וף ושנון זית רענהחרי
יק טהורה  רפאל  ה'  מו'  וחביבי  לי  יר 

י היקרה  ולז' היא נכדת  גאלדשטיין שליט"א
ויקרת   טוב    כ"קרוח  והצנועה בעלת שכל 

 .תחי' מרת שרה מאשלי 
 

אחד"ש הטוב, מכתבכם הראשון וגם השני  
הגיעני במועדם, אבל לא יכולתי להשיבכם  

כאב  על אתר, מפאת כי בעוה"ר חזר ללי ה 
על הרגל שהי' לי מאז בקיץ, הגם שלא היה  
הכאב שוה לכאב הראשון אבל היה לי כאב,  
אשר   התרופות  לי  עשיתי  בס"ד  כי  אלא 

עוסמאז,   אני  ואני  וכאשר  בהם,  עדיין  ק 
ב התרופות  אבל  לוקח  הכאב,  פוסק  "ה 

 אני עוד לעסוק בזה. מוכרח
  

 
  

 
 אקוה כי הכל בסדר אתכם, השי"ת יהא בסעדכם  

 ושנתראה זה לזהרכם ובישועתכם בכל ענין,  ובעז
 ונא  .דקדושה   הדעת   הרחבת מתוך  ראויהבזמן 

 ן  תת     להתפלל  הקדושים  למקומות  כשתעלו 
ח היקרים ובכל אשר להם  בכל יו"נחת ותענוג דקדושה  כני השי"ת לראות רוב  פתקאות בעד.... ושי

כה כולנו לביאת גואל צדק בבא"ס, ונקוה לאורך ימים ושנים טובים, והקב"ה ירחם גם עלי, ושנז
ויה"ר   בזמן הראוי מתוך נחת והרחבת הדעת דקדושה    הרהבמ  לזההתראה זנשעוד לב"ט מכם, 

 . כ"יבת
 

 , בתכ"י ח בכל מילי דמיטב לאורך יו"ש טובים"עדכם ומברך אתכם עם כל יוהמעתיר בובזה הנני זקנכם 
 ל ת קרן ישראולישועת ה' ולהרמהמצפה לרחמי שמים 

 ק אייזיק בהה"ק זצוקללה"ה זי"עחדוד יצ
 "ב יחיו פורסים בשלומכם הטוב כל ב



 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 
 
 

  ינודרבלהילולא   ואתכנשותאו 
 

 ברוב פאר והדר   לכלל אנ"ש ובאי בית מדרשינו, שבעזהש"ת יתקייםבזה להודיע הננו  
 

 לרגל יומא דהילולא קדישא של אבינו רועינו 

 מרן רבינו הקוה"ט זצוקללה"ה זי"ע 
 
 

 בעלל"ט ~~ מוצש"ק פרשת בא ה
 

 בראשות נכדו ממלא מקומו וממשיך דרכו

 שליט"א הגה"ק כ"ק מרן אדמו"ר 
 
 

 בדיוק 9:00בשעה: 
 
 

 ~ בהיכל בית מדרשינו ~
 

 

           
        

 זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל
                

 

 סיפורים ועובדות:

 מפי חשובי אנ"ש
 שזכו להתחמם באורו הבהיר בהלו נרו על ראשינו
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 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

 

 

 שב"ת אחים גם יחד
 

נקבע  אלו  שבימים  אנ"ש,  בחורי  לכלל  רבים  בת  בשער  להודיע  בזה  הננו  וחדוה  שמחה  ברגשי 
שבעזהשי"ת נתסאף כולנו יחד כאיש אחד בלב אחד לשבות אחים ביחד ולהתחמם באורו הבהיר 

 והזך של אבינו רועינו עטרת תפארת ראשנו, בעצם יום שבת קדשינו במסגרת 
 
 

 קאליעשבת התאחדות כלל בחורי חסידי ס

 
 

 ברוב פאר והדר  "השיתקיים בעז 

 ו' שבט הבעלל"ט  –שבת קודש פרשת בא 
 בעצם יומא דהילולא קדישא של 

 מרן רבינו הקדוש והטהור זצוקללה"ה זיעועכ"יכ"ק 
 

 
 

 ~ התפלות והסעודות יתקיימו בהיכל בית מדרשינו ~ 
 שליט"א  הגה"צ רב דקהלתינויהיה בראשות   הסעודה בליל שב"ק

 עריכת השולחן של כ"ק מרן רבינו שליט"א ואח"כ  
 כ"ק מרן רבינו שליט"איהיה בראשות  סעודה דעתיקא קדישא

 כ"ק מרן רבינו שליט"אאצל עריכת שלחן הטהור של  סעודת רעוא דרעוין 
 

 ~ לקראת שבת לכו ונלכה ~
 

 לחזור ולשנן משנתו הטהורה כפי שינחיל לנו 
 נכדו חביבו ממלא מקומו וממשיך דרכו 

 כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק שליט"א
 

          הילולא  –פרשת בא תשפ"ג       חל



 לט          הילולא  –פרשת בא תשפ"ג  

 
 

 



 

                


