
לב  ואת  לבו  את  הכבדתי  אני  כי  פרעה  אל  בא 
עבדיו למען שתי אתתי אלה בקרבו. איתא מזקיני 
בספר  דאיתא  פי  על  )בפרשתינו(,  משה  בישמח 
שמות(  בפ'  שם  )וכן  הניסים  בכללות  לוי  קדושת 
בפסוק )שמות ג י-יא( לכה ואשלחך וגו', )שמות ג 
וגו'. ועל אמרם )פסחים קי"ח  יא( מי אנכי כי אלך 
ע"ב( הללו את ה' כל גוים )תהלים קיז א(, על הניסים 
דעבד בהדייהו וגו'. ועל הפסוק )שמות יד לא( וירא 
ישראל את היד הגדולה וגו'. ותורף דבריו כי מאתו 
ית' לא תצא הרעות רק הכל טובות, וכל מכה היא 
טובה כפולה ומכופלת שעל ידי זה נתגדל ונתקדש 
שמו ית' בעולם, וזהו תשוקתם של הצדיקים שעל 
ידי  על  אפילו  בעולם  שמים  שם  קידוש  יהיה  ידם 
הכאות ויסורין, וכדמצינו ברבי עקיבא )ברכות ס"א 
ואקיימנו, אך האומות  לידי  יבא  ע"ב( שאמר מתי 
שם  עיין  הזה,  התועלת  להבין  ואטומים  לב  ערלי 

מ"ש בכל זה ותמצא נחת.

הנ"ל  הקושיא  ליישב  נראה  שם  דבריו  פי  ועל 
שעמדו בו כל המפרשים על הכבדת הלב וכי שדי 
דבאמת  דכיון  מידי,  קשה  דלא  ח"ו,  משפט  יעוות 
טובה היא להם שיתקדש שם שמים על ידם על ידי 
האותות והמופתים, אם כן אין בזה עיוות אם הכביד 
לבם, כדי שיעשה על ידם אותות ומופתים ויהיו הם 
ואדרבה  שמים,  שם  בו  שיתקדש  להאותות  כלים 
גדול הוא לעשות טוב לאיש אשר אינו חפץ  חסד 

בזה מחמת סכלותו, והשי"ת רוצה בתקנתו.

רצה  לא  דמשה  מדבריו  שם  עוד  מבואר  והנה 
רק  לרע,  להיות שליח  רצה  לא  כי  פרעה,  לילך אל 
לישראל ודאי רצה לילך בשליחות כי להם הוא טוב, 
עד שאמר לו הקב"ה כי גם למצרים טוב הוא, עיין 
ולא  דייקא,  פרעה  אל  בא  מבואר  זה  פי  ועל  שם. 
וגו',  הכבדתי  אני  כי  לו,  לרע  שליח  שאתה  תאמר 
למען  דהוא  אלא  לפני,  עול  יש  וכי  זה  יתכן  ואיך 
שיתי אותותי אלה בקרבו דייקא, דהיינו שהוא יהיה 
כלי להאותות וטובה גדולה הוא לו, לכך הוי הכבדת 

הלב, ואם כן כיון שטובה היא בא אל פרעה, והבן.

ענין  ביאור  ביתר  מבאר  מוואהנילוב  הק'  זקיני 
קרב  ולא  לט:(  )סנהדרין  חז"ל  דדרשו  הא  על  זה, 
מלאכי  בקשו  שעה  באותה  הלילה,  כל  זה  אל  זה 
אמר  הוא  ברוך  הקדוש  לפני  שירה  לומר  השרת 
להן הקדוש ברוך הוא מעשה ידי טובעין בים ואתם 

ובני  שמשה  רואים  ולכאורה  לפני,  שירה  אומרים 
ישראל אמרו שירה אחר קריעת ים סוף, מכל מקום 
בזה  גדול,  השם  קידוש  שיש  הנס  פרסום  לאחר 
מפלת השונא הוא עצם ותכלית טובה לשונא ג"כ, 
שזכה שיהי' על ידו קידוש השם נפלא, ולכך מותר 
לשיר גם על מפלת האויב, שגם הרע עצמו שמח 
בה'  ויאמינו  שכתוב  אחר  בשירה  נאמר  ולכך  בזה, 
ובמשה עבדו שבאו לכלל אמונה, לכן אז ישיר משה 
את השירה הזאת, ומבחר שלישיו טבעו בים סוף, 
שהוא  והיינו  פרעה  מפלת  פעמים  כמה  הזכיר  וכן 

טובה גדולה שאין לה שיעור.

רבו  משם  ששמע  מה  עפ"י  מבאר  הדבר  וענין 
מסטרעליסק  אורי  מוה'  המנוח  המפורסם  הצדיק 
רע  לעשות  תמיד  מבקש  שהרע  שמה  זללה"ה 
לצדיק, הוא כי לעולם הרע חושק להיות נכלל בטוב, 
על  לרע  חרה  ולזה  שלו,  רע  מפני  יכול  שאינו  אך 
ולכן  עמו,  נכלל  להיות  יכול  שאינו  מה  הזה  הדבר 
מרבו  שמע  ע"כ  לו  ומריע  בטוב  מתגרה  הוא  עי"ז 

הנ"ל.

שהוא  בחסדו  הש"י  הנה  זקיני,  ממשיך  ועפ"ז 
תכלית  מבין  ובאשר  ולטובים,  לרעים  לכל  הטוב 
זה הוא  ומפני  נכלל בטוב,  דבר שהרע חפץ להיות 
ומעניש  הזה  הרע  עם  מטיב  הוא  לכן  לו,  שמריע 
וכמ"ש  מזה,  גדול  השם  קידוש  יבא  באופן  אותו 
סלה,  הגיון  רשע  נוקש  כפיו  בפועל  יז(  ט  )תהלים 
שמדברין בני האדם מזה ונעשה קידוש השם, וא"כ 
כוונה  ונעשה  בקדושה  ונכלל  הרע  נתבטל  ממילא 

בשלמותה

אנ"י  כ"י  אפ"ל,  רמז  ובדרך  אפשר  ובדרך 
ויגב"ה  בגי'  האותיות  עם  לב"ו  א"ת  הכבדת"י 
כ"י  והכולל,  התיבות  עם  במשפ"ט  צבאו"ת  הוי"ה 
נוד"ע  בגי'  התיבות  עם  לב"ו  א"ת  הכבדת"י  אנ"י 
היינו  והכולל.  האותיות  עם  עש"ה  משפ"ט  הוי"ה 
יתברך  שמו  שנתרומם  הגורם  הוא  הלב  הכבדת 
אלימלך  ובנועם  העולם.  בכל  שמו  ונודע  בעולם 
באזני  תספר  ולמען  עה"פ,  איתא  )בפרשתינו( 
עושה  ברחמיו  הוא  ברוך  כשהקדוש  היות  בנך, 
אז  מאויביהם,  להם  ונוקם  אחת  פעם  לישראל  נס 
דור  בכל  לעתיד  אפילו  ומועיל  הרחמים  נתעוררו 
העומד  שונא  מאיזה  להנקם  צריכין  כשישראל 
עליהם להכבידם בעול שררה או מלך, אז הקדוש 

הצדיק  הנה  אותו.  יעשו  ישראל  עדת  כל 
בשם כל יכונה כנודע )זוה"ק א לא.(, ועשרה 
מישראל קרויים עדה כדילפינן ממרגלים. 
עושה  כל  הנקרא  שהצדיק  מה  כ"ל,  וזהו 
אותו,  יעשו  ישראל  עדת  בתפלתו,  ופועל 
עדה מישראל היינו עשרה מישראל ביחד 

גם הם יכולים לפעול ולעשות.
)בני שלשים(.

מאת  איש  וישאלו  העם  באזני  נא  דבר 
רעהו ואשה מאת רעותה וגו'. רעותה מלא 
מיכ"ל  ]ו[, שמעתי בשם הקדוש מוהר"ר 
היה  שהצוי  שאמר  ]מזלאטשוב[  מגיד 
התעוררות  יהיה  ובזה  מזה,  זה  שישאלו 
ויתן ה' את חן העם ששואלין זה מזה בעיני 
כליהם  להם  השאילו  כן  גם  והם  מצרים 

ולזה ראותה בואו דקאי על ישראלית.
)היכל הברכה(

בעל  וכן  ר"ל  בו.  יאכל  לא  ושכיר  תושב 
חמורות  עבירות  עושה  שהיה  תשובה 
אינו  הוא  תשובתו  אבל  בתשובה.  וחוזר 
ושכיר,  שזהו  פרס  לקבל  מנת  על  אלא 
הוא ג"כ לא יאכל בו, כי בעל תשובה הזה 
צריך להיות לו מסירת נפש לעבוד להקב,ה 

דייקא, שלא על מנת לקבל פרס.
)בן ביתי(.

ולהלן )טז, כט( הוא  ראו כי רעה נגד פניכם. 
אומר רא"ו כי ה' נתן לכם את השבת. א"ל 
שידוע הוא מספה"ק שבת אותיות תשב, 
תשובה  הוא  השבת  יום  ועיקר  סגולת  כי 
ר"ח  להרה"ק  שבת  של  בסדורו  )כמובא 
ש'בת  ז'((  ענף  א  שורש  )ח"א  מטשערנאוויץ 
מחויב  כי  שב"ת(,  )נוטריקון  ת'שוב  ב'ו 
פגם  אשר  כל  את  השביעי  ביום  לתקן 
ענפים  בסוד  שהם  המעשה  ימי  בששת 
לעץ החיים הוא שבת קודש. וזהו ראו כי 
ד' נתן לכם את השבת, ושבת ידוע שהוא 
התשובה  תכלית  והנה  לתשובה,  מסוגל 
כדי שיפחד  שעשה  תמיד חטאיו  שיזכור 
שהלך,  עקלתון  בדרך  עוד  ילך  שלא  לבו 
כמאמר  פניכם,  נגד  רעה  כי  ראו  וזהו 
נא,  )תהלים  תמיד  נגדי  וחטאתי  המשורר 
נגד  רעה  כי  וזהו,  להיפך,  נדרש  וכן  ה(. 

ותראו  בעצמיכם  שהסתכלו  היינו  פניכם 
לזה  והתיקון  ה',  בעיני  הרע  שעשיתם 
שמירת שבת וזהו ראו כי ה' נתן לכם את 

השבת.
)בני יוסף – העליטש(

ערש"ק פרשת בא
ה' שבט תשע"ו לפ"ק

שנה ג' גליון ט )פה(

זמנים לשב"ק פ' בא
לפי אופק ביתר
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ליל שב"ק בא תשע"ה לפ"ק

המשך בעמוד ד



וידבר הוי"ה אל משה ואל אהרן ויצום אל 
בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את 
בני ישראל מארץ מצרים. אומר רש"י הק', צום 
עליהם להנהיגם בנחת ולסבול אותם ואל פרעה 
מלך מצרים צום עליו לחלוק לו כבוד בדבריהם.

לחלוק  צום  שהקב"ה  זה  ענין  להבין  יש 
ונשנה  חוזר  הזה  והענין  הרשע,  לפרעה  כבוד 
וגם  פרעה,  אצל  אלו  בפרשיות  פעמים  כמה 
אצל מלכי האומות האחרים, וחז"ל )ברכות נח.( 
וט'( נפסק שמברכים  )או"ח סי' רכד ס"ח  ובשו"ע 
ודם,  לבשר  מכבודו  שנתן  האומות  מלכי  על 
מלכי  אפילו  מלכים  לראות  להשתדל  ומצוה 
אומות העולם מהטעם שאם יזכה יבחין בינם 
ומה  במהרה,  לנו  שיתגלה  המשיח  מלך  לבין 

הלימוד מזה לנו.

אפ"ל בהקדם דברי החתם סופר בפרשתינו 
)חת"ס עה"ת ד"ה לא נכון( עה"פ לא נכון לעשות כן 
ולא  לעיניהם  נזבח את תועבת מצרים  הן  וגו' 
נתירא  איך  ועוד  נכון,  לא  לשון  יל"ד  יסקלני, 
הכי  אך  מכה,  בכל  אותם  הכה  והוא  ממצרים 
לגמול  כמונו  צדיקים  לאנשים  נכון  לא  קאמר 
רעה למצריים אשר אנחנו גרים בארצם, וידענו 
אם נזבח לעיניהם לא יסבלו זה ויבואו לסקלנו 
באבנים וע"כ נביא עליהם מכות רעות וצרות, 
לצודם  מצודות  להם  העמדנו  כאלו  ונראה 
לגרום להם רעה, ולא נכון זה לאנשים ישרים 
כמונו. ובתורת משה )עה"ת( מדייק קצת אחרת, 
אשר  דבר  לעשות  המוסר  מצד  ראוי  שאינו 
וירצו לסקלנו, אם  ידענו שלא יסבלו המצרים 
גם יודעים אנחנו שבעזרת השי"ת ידינו תקיפה 
עליהם ולא יוכלו להרע לנו, בכל זאת לא נוכל 
מדרך המוסר לעשות כזה, וזה פירושו ולא נכון 
ולא כאשר חשדת אותנו לאנשים בעלי מידות 

רעות כמה שאמר ונוסף גם הוא על שונאינו.

מתוא"י  אדמו"ר  כ"ק  ממו"ר  ושמעתי 
יודא'לע  רבי  הרה"ק  בשם  שאמר  שליט"א, 
היה  בע"ז  שאם  מזה,  שלמד  זי"ע,  מדזיקוב 
משה רבינו זהיר כל כך לא לפגוע במאמיניהם, 
מן  אינו  כי  עליהם,  תקיפה  ידו  שהיתה  הגם 
בפניו,  הזולת  של  ע"ז  את  לשחוט  המוסר 
יותר  ועוד  ישראל,  בבר  כשמדובר  שכן  מכל 
כלפי גדולי ומנהיגי ישראל כמה צריך להיזהר 

בכבודם.

כמוך  כי  יח(  מד  )בראשית  עה"פ  יקר  הכלי 
כפרעה, מבאר כמו שראוי לחלוק כבוד למלכות 
מלך  חמת  כי  המלך  בפני  קשות  לדבר  ושאין 
לדבר  נכון  אין  כך  יד(,  טז  )משלי  מות  מלאכי 
השומעים,  כל  נגד  מפיו  עתק  להוציא  גבוהה 
וממנו למדו זה, כי יוסף אמר קום רדוף אחרי 
ותהיה  כשתשיגם  דווקא  והשגתם,  האנשים 

ולא  הגביע,  ענין  באזנם  תדבר  להם  סמוך 
תצעק עליהם מרחוק להריע עליהם כגנב אלא 
בינך לבינם תדבר להם שלא ידעו המצרים דבר 
ללחוש  יהודה  רצה  זה  בויכוח  גם  כן  על  מזה, 

באזניו וקולו לא ישמע אל המצרים.

הן אמת שיוסף הכיר את אחיו, וידע שאין 
הם גנבים שהרי הוא הורה להכניס את הגביע 
יצעקו  שלא  הזהיר  ולכן  בנימין,  באמתחת 
יוסף  שזה  ידע  לא  יהודה  אבל  בקול,  עליהם 
זאת  ובכל  מצרי,  למלך  משנה  שזה  וחשב 
כאשר ראה ממנו הנהגה הראויה ליהודי קיבל 

אותה אפילו ממי שחשב שהוא מצרי.

וזה מה שהתורה בא ללמד אותנו להתבונן 
על  להתנהג  איך  הנכון  הדרך  וללמוד  בדברים 
שעשה  כפרעה,  טמא  גוי  שאפילו  התורה,  פי 
עצמו אלוה, והריע לנו בקושי השיעבוד, וראוי 
היה להלקות אותו, עם כל זה הרי מלכותו הוא 
ולכן מחוייבים  לו,  חלק מכבוד השי"ת שחלק 
להיזהר בכבודו עד כדי כך שאפילו עבודה זרה 
וזה  בפניו,  זאת  יעשו  לא  גם  לאבדו,  שמצוה 
משתי סיבות כמבואר בחת"ס הנ"ל, הן שלא 
מדותינו  נשחית  שלא  והן  בגללנו,  איש  ינזק 

בהתנהגות שאינו מדרך המוסר.

ואם כלפי אומות העולם כך, מכ"ש כלפי בני 
ישראל שהם בני מלכים, וחלק אלוק ממש, על 
אחת כמה וכמה, שצריך להיזהר בכבודם בכל 
דרך, וזה שאמר רש"י כאן צום עליהם להנהיגם 
להם  אמר  ג(  )ז  ובמדרש  אותם  ולסבול  בנחת 
הן,  טרחנין  הן  רגזנין  הן  סרבנים  בני  הקב"ה, 
על מנת כן תהיו מקבלין עליכם שיהיו מקללין 
אתכם שיהיו מסקלין אתכם באבנים. ולכאורה 
בקשו  אהרן  או  משה  וכי  תמוהים,  הדברים 
אתם  להתנות  בא  שהקב"ה  העם  את  להנהיג 
הרי  ההנהגה,  את  להם  נותן  זה  תנאי  שעל 
אדרבה משה רבינו אמר שלח נא ביד תשלח, 
מלמד  שזה  אלא  מנהיג.  להיות  כלל  רצה  ולא 
אותנו שזה חובת גברא להתנהג בדרכי המוסר 
נתנה  התורה  כי  לכך,  ראוי  אינו  זולתו  אם  גם 
יוכל להשלים  לכל אחד מישראל בכדי שהוא 
שבעולם  מה  וכל  בעולם,  ותכליתו  נפשו  את 
וכל האנשים הם כלים ואמצעים לשרתו שיוכל 
להשלים את עצמו, ומה בכך שחבירו אינו ראוי 

לכך, לא בגלל זה יפטר הוא מלמלא חובתו.

יעזור  שצריך  כפי  יתנהג  כשהוא  אדרבה 
שכולם  ולדוגמא  למשל  יהפוך  שהוא  השי"ת 
אמר  אביי  פו.(  )יומא  חז"ל,  כדאמרו  בו  יתברכו 
כדתניא, )דברים ו( ואהבת את ה' אלהיך שיהא 
רש"י  ומפרש  ידך  על  מתאהב  שמים  שם 
לחבירך, שיהא קורא ושונה ומשמש תלמידי 
חכמים, ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות, 

מה הבריות אומרות עליו  אשרי אביו שלמדו 
תורה, אשרי רבו שלמדו תורה. אוי להם לבריות 
שלא למדו תורה, פלוני שלמדו תורה  ראו כמה 
נאים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו, עליו הכתוב 
אומר )ישעיהו מט( ויאמר לי עבדי אתה ישראל 
אשר בך אתפאר. וההיפך הוא כשזה אינו כך, 

כפי שהגמרא ממשיכה שם.

בד"א ובד"ר יכול להיות שזה הרמז בפסוק, 
מצרים  מלך  פרעה  ואל  ישראל  בני  אל  ויצום 
להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. שאמר 
וגם  ישראל  בני  גם אל  כולל  צווי  ויצום שהוא 
לפרעה, שחיבר בין פרעה מלך מצרים ולהבדיל 
בין בני ישראל, שמהציווי לחלוק כבוד לפרעה 
ילמדו מכ"ש לבני ישראל שיחלקו כבוד זה לזה, 
כחבר  עמי  מתנהג  אינו  חבירי  הרי  לומר  ואין 
אלא רגזנים טרחנים סרבנים מקללים וזורקים 
אבנים ואיך אפשר לכבדם, אלא התשובה הוא 
את  אלא  המושחת  מדתם  את  מכבד  שאינך 
במדרש  ואדרבה  שבהם,  ממעל  אלוק  החלק 
כבוד  יהי  י(  ב  )אבות  המשנה  על  אמר  שמואל 
שום  תראה  שאם  כשלך,  עליך  חביב  חברך 
יהי  ומגדפו  ומחרפו  חברך  בכבוד  נוגע  אדם 
כבוד חברך חביב עליך כשלך ולא תשתוק רק 
נגע  אשר  על  עמו  ותתקוטט  כנגדו  תעמוד 
בכבוד חברך וכמו שאם היה נוגע בכבודך היית 
עומד כנגדו ומתקוטט עמו לפי שנגע בכבודך 
חביב  חברך  כבוד  יהיה  כן  עליך  חביב  וכבודך 
עליך כשלך. עוד זאת אמר הכתוב ויצום לשון 
צותא, אל בני ישראל, שבני ישראל בינם לבין 
חבירו  בכבוד  ירגיש  אחד  וכל  יתחברו  עצמם 

כאילו זה כבודו.

אח"ד  א"ב  בגי'  ויצו"ם  להיות  יכול  כן  ועל 
לכלנ"ו, שכולנו חלק אלוק ממעל, ויצו"ם א"ל 
ל"י  ויאמ"ר  בגי'  התיבות  עם  ישרא"ל  בנ"י 
מחוייבים  אתם  ולכן  הכולל  עם  את"ה  עבד"י 
בכבוד חבירכם גם אם הם לא ראוים בעיניכם 
חבי"ב  חביר"ך  כבו"ד  יה"י  אותם,  שתכבדו 
עלי"ך כשל"ך  עם הכולל, בגי' ואהב"ת לרע"ך 
עלי"ך  חבי"ב  חביר"ך  כבו"ד  יה"י  כמו"ך, 
כשל"ך עם התיבות בגי' פרע"ה מל"ך מצרי"ם, 
בני  ישראל שהם  לבני  לומדים מכ"ש  שממנו 
יתברך  למלכותו  כבוד  לחלוק  שצריך  מלכים 

שמו השכן בתוך בני ישראל 

מעשינו  כל  לתקן  שנזכה  השי"ת  יעזור 
שיהיו משועבדים לעבודתו יתברך שמו, ועי"ז 
נזכה לכל הברכות וכל הישועות בבני חיי ומזוני 

רויחא אמן.

ב

רעווא דרעווין פר' וארא תשע"ו לפ"ק

שביבי אש מתוך ספרי הגה"ק מפיאסצנה
)המשך משבוע העעל"ט(

זה  למה  אני  תמה  כו.  אות  וזרוז  צו 
שהולכים  בשעה  כך  כל  מרעישים  אין 
לשלש סעודות כמו שמרעישים בשעה 

שהולכים לכל נדרי.

יש שלש סעודות שממש איני מוצא 
לי מקום, דומה לי כאילו עד עתה הייתי 
ד',  מנגד  עצמי  הסתרתי  או  מוסתר, 
ועתה הנני נמצא לפניו ית' פנים אל פנים, 
מעבר  ובקרבי  בי  מביטות  מעלה  ועיני 
נקודה  כל  אף  שמצה  כל  ואת  עבר  אל 
פגומה אשר בי, בצער רואות ומוכיחות, 
הבושה תדחקני והפחד יפלצני, רוצה אני 
להסתיר עצמי בין אנשים, תחת השלחן, 
אבל אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אסתר, 
ובמקום  נמצאת,  שם  שאסתר  במקום 

שאתחבא שם מלאת.

רועי  ד'  לדוד  למזמור  מגיע  וכשאני 
תדבק  עמדי,  אתה  כי  רע  אירע  לא  וכו' 
לשוני לחכי לבלי דבר, האם כל כך עזות 
לאחוז  בושתי  מקום  מן  עתה  לקפוץ  בי 
בכנפי כבודו ולאמור כי אתה עמדי, ועיני 
עד  ומוסר  יגון  כך  בכל  בי  מביטות  ד' 
שמנקרות את לבי ושורפות את כל גופי.

אני  ונלחץ  בוש  כך  שכל  פעמים  ויש 
עד שכמעט לא קמה רוח בי, רואה נפשי 
שיכול  הטוב  של  אף  ערכי,  מיעוט  את 
אשר  ד'  קדושת  נגד  בי,  להעלות  אני 
שעה  באותה  נפשי  דומה  לפני'.  עתה 
בנינה  ויופי  בחוזק  שהתפארה  לתולעת 
שבנתה באדמה, והנה נתפקחה פתאום 
וביפים,  אדם  בני  בארמנות  והסתכלה 
והבל,  שטות  בנינה  חוזק  אשר  ונוכחה 
ויפי' באדמה, שמץ ורמש, גם הקדושה 
במעשי,  לבא  אני  שמוכשר  הטהרה  גם 
נמיכיות  עינים,  טהור  בפני  ואפס  אין 
זכו  לא  השמים  שגם  מי  בפני  ושמצה 
בעיניו, הן גם מאז זאת ידעתי, אבל רק 

קדושתו  סעודות,  בשלש  ועתה  ידעתי, 
ית' שנתקרבה לי כאילו לוחצת ורומסת 
את כל עצמי. ונגד אורו ית' גם האור אשר 

בתכלית מעשי לחושך יהפך.

אפיסתי,  ומאפס  נמיסתי  ומגודל 
מתחזקת  נפשי  ציאות,  ואין  עמיד  אין 
גם  וצועקת  מה,  עלי  יעבר  עוז  ומרהבת 
כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה 
עמדי, גם בן הטיפש העור והשבור, קורא 
כי ידחף  והי'  את אביו המלך, אבי אתה, 
לבין הטפשים והמשוגעים אם גם אז לבו 
אחר אביו יהמה יצעק וירעש, אבי, אביו 
המלך יקרבהו. כי אף אם להתרחם אינו 
כדאי מ"מ כבוד המלך לא יתחלל. ומבין 
המשוגעים, צעקת אבי המלך, לא ישמע.

כן גם אני בין להצילני בין ח"ו לא, לבי 
אחריך יהמה ושמך נעים לי להזכיר, חית 
ואף  אבי.  לקראך  הוא  עיני  ומאור  לבי 
אם חשכה נפשי ומלאה רפש נגד טוהר 
קדושתך, האם לא תחיש לקרבני, האם 
לא יתחלל כבודך אם מן האופל וצלמות, 
כי  גם  ירעש,  ומלכי,  אבי  קריאת  עליך, 
אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי גם שם 

אתה עמדי.

סעודות  ושלש  סעודות  שלש  כל 
לבד,  לב  שברון  לפעמים  במצבו, 
ולפעמים התחזקות מתוך שבירת הלב, 
אבל כשהנני מגיע, לאין כאלקינו, תמיד 
מעצמי  לא  ושמחה,  מתחזקת  נפשי 
וקדוש  המרום  צרכי  עתה,  מדבר  אני 
יזכני,  ית'  עתה אני מדבר, לשמש לפניו 
ולהכריז את גדולתו ויחודת קדושתו, לכל 
בשמחה  אני  קופץ  לבי  ומשברון  בחרני, 
העולם  לכל  ומכריז  הנפש,  ובהתחזקות 
ומלואו, מן גלגלי שמים ועד אדם ובהמה, 
שמעו  רגלי  תחת  אשר  חול  גרגרי  אף 
אין כאדוננו  אין כאלקינו  ואודיע אתכם, 
נפשי  והתחזקותי,  שמחתי  ומגודל  וכו', 
הוד  מול  ואל  עוז  ומרהבת  מתלהבת 

עניני שלש סעודות והמסתעף- ח"ט

טרם יקראו אני אענה

ב'  להושיע  רב  החסד  קופת  שליח  סיפר 
)בא( בבית  זה  ב' שבוע  ביום  לו  מעשיות שהיו 
בברוקלין  פארק  בורו  בשכונת  ידוע  מדרש 
עמד  הנ"ל  ביום  היו,  כך  שהיו  ומעשה  ארה"ב, 
רב  החסד  קופת  עבור  מגבית  ועשה  השליח 
עבור  המתפללים  קהל  את  והתרים  להושיע 
צדקת רבי ישעי'לע, אחר אחד המנינים כאשר 
עבר השליח בין הקהל לאסוף תרומותיהם, ניגש 
לו בבהלה  ואמר  אליו אברך אחד ממוצא לטאי 
קמיע  לקנות  רוצה  אני  ע"כ  מאוד  ממהר  'הנני 
שעתא',  לי'  דחיקא  כי  אותי  תעכב  ואל  כעת 
השליח מכר לו תיכף קמיע בסכום 864 $ והלך 

לו לדרכו.

בשמחה  לביהמ"ד  האיש  חוזר  שעה  כעבור 
רבה וניגש תיכף לשליח הקופה ואמר לו, באמת 
לך  זמן מיותר, אבל הרגשתי דחף לספר  לי  אין 
לפרנסתי  סיפר:  וכה  כעת,  עמדי  שקרה  מה 
ומדי  לארה"ב,  מסין  סחורה  ביבוא  עוסק  הנני 
סחורה  חבילות  וכמה  כמה  מגיע  בשבוע  שבוע 
בסיטונאות,  מוכרם  אני  ומשם  שלי  למחסנים 
חבילות,  כמה  שוב  הבאתי  שבועות  כמה  לפני 
לי  שחררו  לא  ידועה  בלתי  סיבה  משום  אמנם 

החבילות ועד היום לא הצלחתי לסדר הדבר.

ולפלא אפי' שאיני מאמין בישועות וסגולות, 
ויצאתי  אמנם תיכף אחר שקניתי ממך הקמיע 
המכס  מאיש  טלפון  קיבלתי  המדרש,  מבית 
אחר  תיכף  ע"כ  שוחררה,  שלי  שהסחורה 
לי  שקרה  מה  לך  לספר  באתי  הדבר  שסידרתי 

בזכות הצדיק, והוסיף תרומה על תרומתו.

לדבר  וביקש  אחד  בעה"ב  ניגש  שם  בעמדו 
עם השליח, השליח שאלו למבקושתו וסיפר את 
להוציא  רוצה  שהוא  רב  זמן  שזה  עליו  המעיק 
בכל  ניסה  וכבר  הצלחה,  בלא  מהבנק  הלוואה 
מיני אופנים והשתדלויות אבל לא הצליח להשיג 
מבוקשתו, וכעת בשמעו הסיפור המופלא רוצה 
גם הוא לעשות שותפות עם הצדיק כדי לזכות 
בישועה גדולה, ותיכף קיבל על עצמו לנדב סכום 

מועט למשך 18 חדשים שיצטרף לסכום הגון.

סדר  את  לסדר  גומר  בעודו  דיבור  כדי  תוך 
התשלומים, מקבל הוא טלפון מזו' אשר בישרה 
מעונינים  שהם  מהבנק  צילצלו  שהרגע  לו 
עמד  והאיש  ההלוואה,  הסדר  עם  להמשיך 

משתהה מהמעשה פלא שקרה לנגד עיניו.

ג

המשך בעמוד ד



שביבי אש מתוך ספרי הגה"ק מפיאסצנה
)המשך משבוע העעל"ט(

זה  למה  אני  תמה  כו.  אות  וזרוז  צו 
שהולכים  בשעה  כך  כל  מרעישים  אין 
לשלש סעודות כמו שמרעישים בשעה 

שהולכים לכל נדרי.

יש שלש סעודות שממש איני מוצא 
לי מקום, דומה לי כאילו עד עתה הייתי 
ד',  מנגד  עצמי  הסתרתי  או  מוסתר, 
ועתה הנני נמצא לפניו ית' פנים אל פנים, 
מעבר  ובקרבי  בי  מביטות  מעלה  ועיני 
נקודה  כל  אף  שמצה  כל  ואת  עבר  אל 
פגומה אשר בי, בצער רואות ומוכיחות, 
הבושה תדחקני והפחד יפלצני, רוצה אני 
להסתיר עצמי בין אנשים, תחת השלחן, 
אבל אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אסתר, 
ובמקום  נמצאת,  שם  שאסתר  במקום 

שאתחבא שם מלאת.

רועי  ד'  לדוד  למזמור  מגיע  וכשאני 
תדבק  עמדי,  אתה  כי  רע  אירע  לא  וכו' 
לשוני לחכי לבלי דבר, האם כל כך עזות 
לאחוז  בושתי  מקום  מן  עתה  לקפוץ  בי 
בכנפי כבודו ולאמור כי אתה עמדי, ועיני 
עד  ומוסר  יגון  כך  בכל  בי  מביטות  ד' 
שמנקרות את לבי ושורפות את כל גופי.

אני  ונלחץ  בוש  כך  שכל  פעמים  ויש 
עד שכמעט לא קמה רוח בי, רואה נפשי 
שיכול  הטוב  של  אף  ערכי,  מיעוט  את 
אשר  ד'  קדושת  נגד  בי,  להעלות  אני 
שעה  באותה  נפשי  דומה  לפני'.  עתה 
בנינה  ויופי  בחוזק  שהתפארה  לתולעת 
שבנתה באדמה, והנה נתפקחה פתאום 
וביפים,  אדם  בני  בארמנות  והסתכלה 
והבל,  שטות  בנינה  חוזק  אשר  ונוכחה 
ויפי' באדמה, שמץ ורמש, גם הקדושה 
במעשי,  לבא  אני  שמוכשר  הטהרה  גם 
נמיכיות  עינים,  טהור  בפני  ואפס  אין 
זכו  לא  השמים  שגם  מי  בפני  ושמצה 
בעיניו, הן גם מאז זאת ידעתי, אבל רק 

קדושתו  סעודות,  בשלש  ועתה  ידעתי, 
ית' שנתקרבה לי כאילו לוחצת ורומסת 
את כל עצמי. ונגד אורו ית' גם האור אשר 

בתכלית מעשי לחושך יהפך.

אפיסתי,  ומאפס  נמיסתי  ומגודל 
מתחזקת  נפשי  ציאות,  ואין  עמיד  אין 
גם  וצועקת  מה,  עלי  יעבר  עוז  ומרהבת 
כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה 
עמדי, גם בן הטיפש העור והשבור, קורא 
כי ידחף  והי'  את אביו המלך, אבי אתה, 
לבין הטפשים והמשוגעים אם גם אז לבו 
אחר אביו יהמה יצעק וירעש, אבי, אביו 
המלך יקרבהו. כי אף אם להתרחם אינו 
כדאי מ"מ כבוד המלך לא יתחלל. ומבין 
המשוגעים, צעקת אבי המלך, לא ישמע.

כן גם אני בין להצילני בין ח"ו לא, לבי 
אחריך יהמה ושמך נעים לי להזכיר, חית 
ואף  אבי.  לקראך  הוא  עיני  ומאור  לבי 
אם חשכה נפשי ומלאה רפש נגד טוהר 
קדושתך, האם לא תחיש לקרבני, האם 
לא יתחלל כבודך אם מן האופל וצלמות, 
כי  גם  ירעש,  ומלכי,  אבי  קריאת  עליך, 
אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי גם שם 

אתה עמדי.

סעודות  ושלש  סעודות  שלש  כל 
לבד,  לב  שברון  לפעמים  במצבו, 
ולפעמים התחזקות מתוך שבירת הלב, 
אבל כשהנני מגיע, לאין כאלקינו, תמיד 
מעצמי  לא  ושמחה,  מתחזקת  נפשי 
וקדוש  המרום  צרכי  עתה,  מדבר  אני 
יזכני,  ית'  עתה אני מדבר, לשמש לפניו 
ולהכריז את גדולתו ויחודת קדושתו, לכל 
בשמחה  אני  קופץ  לבי  ומשברון  בחרני, 
העולם  לכל  ומכריז  הנפש,  ובהתחזקות 
ומלואו, מן גלגלי שמים ועד אדם ובהמה, 
שמעו  רגלי  תחת  אשר  חול  גרגרי  אף 
אין כאדוננו  אין כאלקינו  ואודיע אתכם, 
נפשי  והתחזקותי,  שמחתי  ומגודל  וכו', 
הוד  מול  ואל  עוז  ומרהבת  מתלהבת 

עניני שלש סעודות והמסתעף- ח"ט

טרם יקראו אני אענה

ב'  להושיע  רב  החסד  קופת  שליח  סיפר 
)בא( בבית  זה  ב' שבוע  ביום  לו  מעשיות שהיו 
בברוקלין  פארק  בורו  בשכונת  ידוע  מדרש 
עמד  הנ"ל  ביום  היו,  כך  שהיו  ומעשה  ארה"ב, 
רב  החסד  קופת  עבור  מגבית  ועשה  השליח 
עבור  המתפללים  קהל  את  והתרים  להושיע 
צדקת רבי ישעי'לע, אחר אחד המנינים כאשר 
עבר השליח בין הקהל לאסוף תרומותיהם, ניגש 
לו בבהלה  ואמר  אליו אברך אחד ממוצא לטאי 
קמיע  לקנות  רוצה  אני  ע"כ  מאוד  ממהר  'הנני 
שעתא',  לי'  דחיקא  כי  אותי  תעכב  ואל  כעת 
השליח מכר לו תיכף קמיע בסכום 864 $ והלך 

לו לדרכו.

בשמחה  לביהמ"ד  האיש  חוזר  שעה  כעבור 
רבה וניגש תיכף לשליח הקופה ואמר לו, באמת 
לך  זמן מיותר, אבל הרגשתי דחף לספר  לי  אין 
לפרנסתי  סיפר:  וכה  כעת,  עמדי  שקרה  מה 
ומדי  לארה"ב,  מסין  סחורה  ביבוא  עוסק  הנני 
סחורה  חבילות  וכמה  כמה  מגיע  בשבוע  שבוע 
בסיטונאות,  מוכרם  אני  ומשם  שלי  למחסנים 
חבילות,  כמה  שוב  הבאתי  שבועות  כמה  לפני 
לי  שחררו  לא  ידועה  בלתי  סיבה  משום  אמנם 

החבילות ועד היום לא הצלחתי לסדר הדבר.

ולפלא אפי' שאיני מאמין בישועות וסגולות, 
ויצאתי  אמנם תיכף אחר שקניתי ממך הקמיע 
המכס  מאיש  טלפון  קיבלתי  המדרש,  מבית 
אחר  תיכף  ע"כ  שוחררה,  שלי  שהסחורה 
לי  שקרה  מה  לך  לספר  באתי  הדבר  שסידרתי 

בזכות הצדיק, והוסיף תרומה על תרומתו.

לדבר  וביקש  אחד  בעה"ב  ניגש  שם  בעמדו 
עם השליח, השליח שאלו למבקושתו וסיפר את 
להוציא  רוצה  שהוא  רב  זמן  שזה  עליו  המעיק 
בכל  ניסה  וכבר  הצלחה,  בלא  מהבנק  הלוואה 
מיני אופנים והשתדלויות אבל לא הצליח להשיג 
מבוקשתו, וכעת בשמעו הסיפור המופלא רוצה 
גם הוא לעשות שותפות עם הצדיק כדי לזכות 
בישועה גדולה, ותיכף קיבל על עצמו לנדב סכום 

מועט למשך 18 חדשים שיצטרף לסכום הגון.

סדר  את  לסדר  גומר  בעודו  דיבור  כדי  תוך 
התשלומים, מקבל הוא טלפון מזו' אשר בישרה 
מעונינים  שהם  מהבנק  צילצלו  שהרגע  לו 
עמד  והאיש  ההלוואה,  הסדר  עם  להמשיך 

משתהה מהמעשה פלא שקרה לנגד עיניו.

ג
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הילולת הגה"ק רבי מרדכי דוד ב"ר צבי הירש זיע"א
מדאמבראווא

ז' שבט תר"ג
דוד  מרדכי  רבי  הק'  זקיני 
מדאמבראווא זי"ע היה בימי נעוריו 
הרבי  רבו  פקידת  פי  על  יין,  סוחר 
מלובלין זי"ע, וברבות הימים התחיל 
פקודתו  עפי  זה  גם  עדה  להנהיג 
בקודש של רבו הנ"ל, וכמה סיפורים 
מסופרים על דבר פקודתו זה, אחד 
מהם הוא שפעם כאשר ישב הרבי 
והגיד לכל אחד מתלמידיו  מלובלין 
לרינו  אמר  לפרנסה,  יעסוק  מה 
הגיע הזמן שתהי' רבי ומנהיג לעדת 
ישראל, אך רבי מרדכי דוד השתמט 
מזה כי לא חסר לו מאומה והתפרנס 
בכבוד ממסחר היין, כעבור זמן מה 
לו  ואמר  מלובלין  הרבי  אליו  פנה 
לאלתר  מסחרו  את  לעזור  שעליו 
כי  דרבנן,  באיצטלא  ולהתלבש 
להדרכותיו  לו  צריך  ישראל  כלל 
כאשר  ולהשפעותיו,  ולתפלותיו 
נמלך  לביתו  דוד  מרדכי  רבי  חזר 
להסכים  סירבה  והיא  בדביתהו, 
והיות  המצליחים,  עסקיו  שיעזוב 
נט.(  מציעא  )בבא  אמרו  שחז"ק 
הבעל  ישמע  דעלמא  מילי  דגבי 

בקול אשתו, המשיך במסחרו.

והנה בימים ההם חלה התקופה 
לרגלי  להונגרי'  לנסוע  רגיל  בה היה 
גדול סך  לו סכום  הכין  ולכן  עסקיו, 
לקנות  רייניש,  מאות  וחמש  אלף 
בעת  ויהי  בהונגריה,  רב  יין  בהם 
בבית  ישב  סעודה שלישית כאשר 
וידידים  החסידים  עם  הכנסת 
והאריכו בשולחנם, נכנס איניש דלא 
מעלי לביתו וגנב את הונו מן הארון, 
למחרתו  עד  מזה  ידע  לא  ורבינו 
הארגז  והנה  לנסוע,  עמד  כאשר 
מרדכי  רבי  קם  מאום,  בה  אין  ריק 
מלובלין  הקדוש  לרבו  ונסע  דוד 
כדת  מלובלין  הרבי  פי  את  לשאול 
מה לעשות, ויהי אך פתח את הדלת 
אמר  הפתח,  סף  על  עמד  כאשר 
כי  ראה  קדשו  ברוח  מלולבין  הרבי 
לקבל  אותך  מכריחים  השמים  מן 
וכך  הרביסטווא,  משרת  את  עליך 
את  עליו  לקבל  כרחו  בעל  נאלץ 

אדרת ההנהגה.

לרבי מרדכי דוד היה בת )זוגתו 

הערש  נחום  ר'  הרה"ק  חו"ז  של 
מדראהביטש(  ניסן  אלעזר  רבי  בן 
הוולדה לא פסק ממנה  אשר מיום 
חום גבוה, ולא הועילו כל התרופות 
ורבי  הנוראים  ימי  בבוא  שניסו, 
ללובלין  לנסוע  עמד  דוד  מרדכי 
הבעל  שם  היה  שהוא  שנה  כמידי 
לפני  שיזכיר  בדעתו  גמר  תוקע, 
בתו  על  רחמים  לבקש  החוזה 
שתתרפא, אולם בהיותו שם נשכח 
ממנו לגמרי כל הענין מרוב דבקותו 

ברבו, ובעבדתו הנשגבה.

היה  דוד  מרדכי  רבי  של  דרכו 
אחרי  שבוע  עוד  בלובלין  להשאר 
לביתו,  מיד  חזר  ולא  המועדים 
ובאחד הימים האלה עלתה על לבו 
רבו,  לפני  אותה  והזכיר  בתו  צרת 
שיקח  מלובלין  הרה"ק  עליו  פקד 
לנהר  הלילה  חצות  אחר  בתו  את 
'דונייעץ' הסמוך לעיר דאמבראווא 
תחת  אחת  פעם  אותה  ויטבול 
לא  שוב  שמאז  לו  ומבטיח  המים, 

תדע חולי.

שזוגתו  הבין  דוד  מרדכי  רבי 
בתה  לטבול  לו  תתן  לא  בודאי 
הפעוטה בת שתים תחת המים, כל 
שהקור  עת  חשון  בחדש  אז  שכן 
שלט בחוצות בתוקף, לכן כמס את 
מחפש  היה  ליל  ובכל  בסוד,  הדבר 
אחר הזדמנות להפיק זממו להעלים 
שפעם  עד  זוגתו.  מעין  הדבר 
במוצאי שבת כשהבחין שתקפתה 
תרדמה עמוקה, לקח את בתו ועטף 
אותה בתוך מעיל הפרווה שלו ורץ 
פעם  בתו  את  וטבל  מיהר  לנהר, 
קר  כך  כל  היו  שאגב  במים  אחת 
ואחר  נגלדו,  ידו  שעל  שהמים  עד 
צורתה  היתה  בתו,  את  שהוציא 
אין  שכבר  בטוח  שהיה  עד  כחולה 

בה רוח חיים.

בידים רועדות אץ בחזרה לביתו 
סמוך  אותה  השכיב  נוקף  ובלב 
רוחו כשתוך  ונרגעה  לתנור הבוער, 
בשרה  שבה  אחדים  רגעים  כדי 
כבראשונה, בקומה בבוקר נתרפאה 
כליל מהחום, ומאז ואילך היתה כל 
ימיה בריאה ואיתנה, ועד יום מותה 

ד

אם ברצונכם לקבל גליון זה 
מדי שבוע בשבוע במייל, 

או לתרומות ונדבות והנצחות,
ayrozla@gmail.com נא לפנות אלינו במייל

קדושתו אומרת, אתה הוא אלקינו אתה הוא אדונינו וכו'.

וכשמביאים את הנרות מוצא אני את עצמי לאיש אחר, הכל הי' 
נחוץ וטוב, גם שברון הלב שמתחילה גם השמחה שאחריה, טהרה 

אחת וכביסה אחת היתה.

ולמה זה אין מרעישים כל כך בשעה שהולכים לשל סעודות 
כמו בשעה שהולכים לכל נדרי.

שם אות מז. זמן השלש סעודות בשבת, הוא יוה"כ של השבוע, 
כמו יוה"כ שמגלה ומטהר את הנפש מכל השנה, כן שלש סעודות 
בכל  בו  מסותרות  שהיו  הנפש  ואנחות  התשוקות  כל  את  מגלה 
במסטיניה  ונאבקת  על,  אל  שואפת  הנפש  השבוע  בכל  השבוע, 
ודורסי' כחי הגוף וטרדותיה, עומדים עלי' רומסים אותה וסותמים 
את פי', עד שלפעמים גם קולה לא ישמע, ואין האדם יודע ושומע 

שיש בו נפש שחולת אהבה.

וכשבא שלש סעודות שהאיש עוזב את כל העולם ומוסר את 
יסוריה  הנפש  תשוקת  כל  עמו,  ומדבר  אליו  מתקרב  לד'  עצמו 
תשוקה  מרגיש  פעם  ומתגלים,  באים  השבוע  כל  של  וצעקותי' 
עזה, משוך עבדך אל רצונך, ופעם כאב עצום בקרבו, הכוני ופצעוני 
האיש  מקשיב  ואם  לה,  נא  רפא  נא  אל  ממנו  מתפרצת  ואנחה 
לכל זעזועי וצעקות נפשו בשעה זו, ישמע את צעקת בת המלך 
שנאבקת ומוכה מן הרקים ופוחזים, בשעה שהיא רדופה אל אביה 

וקוראה, אבי אבי הצילני מהם אליך.

מדברות  שלמדנו  מה  כל  שאחרי  איתנה  תקותי  חביבי,  אחי 
קודשם של אבותינו ורבותינו הבוערים כלבת אש, בוודאי גם לבך 
התעורר ותבין פשרה של הרגשתך לעת ערב לעת צאת השבת, 

ותתלהב ותתלהט נפשך לנצל את זמנה כראוי וכיאות.

המשך מעמוד ג

ברוך הוא עושה נקמה בו, כיון שכבר נתעוררו אותן הרחמים בענין כזה, וזהו 
ולמען תספר כו' אשר התעללתי במצרים, וכשתספרו זאת תעוררו אותם 

הרחמים וינקם לכם מאויביכם לבל יוכלו היצר לכם כלל והבן,

נוקם  הקב"ה  שלכן  באלייכטן,  להאיר,  מלשון  תספר  ולמען  ואפ"ל 
מאומות העולם ועושה נפלאות בכדי להאיר לנו ולבנינו ובני בנינו שהוי"ה 
הוא האלקים, והוא הנוקם את נקמתינו למען יתקדש שמו יתברך בעולם, 
מבר"ך  רב"א  שמ"ה  יה"א  בגי'  האותיות  עם  במצרי"ם  התעללת"י  ולכן 

לעל"ם ולעלמ"י עלמי"א עם התיבות.

יעזור השי"ת שכימי צאתנו מארץ מצרים אראנו נפלאות, למען אשר 
יתקדש שמו יתברך בעולם, ויושפע לנו כל הברכות והישועות ונזכה בקרוב 

בימינו לגאולה שלימה אמן.

המשך מעמוד א


