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  חיים מים באר ראשונים של מתורתן
  א"שליט ר"אדמו מרן ק"מכ ח"דא

  רעוא דרעוין בסעודת
   טבריא-  ו"רשת וארא תשעפ

 הרמז מהו לדרוש ויש, שלום בריתי לו נותן הנני אמור לכן במסורה' ה אני ישראל לבני אמור לכן
' וגו' ה אני ישראל ילבנ אמור לכן בפרשתן ק"בזוה דאיתא מה בהקדם ונבאר. לזה זה הענינים בסמיכות

 והעולה', וכו פקודין דכל קדמאה דא פקודא, מצרים סבלות מתחת אתכם המוציא אלקיכם' ה אני כי וידעתם
 הכל יסוד היא בכלל ואמונה, בפרט ואמונה בכלל אמונה באמונה בחינות' ב שיש, היא ק"הזוה דברי מתוך
 והפיח מעפר האדם את וברא כרצונו הבריאה ומנהיג אותו המחיה והוא כל על שליט הוא' שה האדם שידע

 מצרים בטומאת משוקעים היו במצרים ישראל וכלל, בכלל אמונה בבחינת הוי זה כל', וכו חיים רוח בו
 ה"הקב אמר לזה, כראוי' בה האמינו ולא ידעו ולא, המזלות ראש לטלה ועבדו הטבעיים בכוחות שהאמינו

 שאלמלי, הכל תלוי שבזה" 'וגו אלקיכם' ה אני כי וידעתם' וגו' ה אני ישראל לבני אמור לכן "למשה
 ואחר, בכלל האמונה בדעתם האיר רבינו ומשה, והנפלאות הניסים כל להם שיעשה זוכים היו לא האמונה
 אחר דייקא ם"היו וידעת בפרטות האמונה השיגו אזי הנבחר מעמד ובקדושת' הק התורה בכח שנה ארבעים
  .עוד אין מתחת הארץ ועל ממעל בשמים האלקים הוא' ה כי בפרט מונההא השיגו אז שנה ארבעים
 מחנה בדגל שכתב מה בהקדם ונבאר, בפרט האמונה ומהו בכלל האמונה מהו זה בענין להרחיב וראוי

 נשמע אינו אבל שנכתב בו נבלע ף"האל חטא שתיבת שאמר' הק ט"הבעש דברי יסוד י"עפ) אמור( אפרים
 שהאדם היא והענין, באחרונה מובלע ף"האל כן גם טמא תיבת וכן באחרונה אוהי במבטא ניכרת ואינה

' ית ממנו נשפע הבריאה חיות וכל' ית מידו שהכל מלהכיר דעתו המסלק שטות רוח בו נכנס עבירה העובר
 עתה לו שנותן הבורא חיות נוטל בשטותו והוא זה ברגע חיות לו הנותן' ה פי להמרות יוכל ואיך זו ברגע

 כנגדו מעיז היה לא לבו ובוחן במעשיו מביט ה"שהקב בזה מכיר היה שאם ועוד, רצונו נגד בזה משומשת
 חטא לידי שיבוא שייך לכן, בכך מכיר ואינו דעתו מסלק שטות שהרוח כיון אלא, ויראה אימה מרוב כלל
 .ועון

, זו התבוננות י"ע תבחיו מצוה שמקיים או, זו התבוננות י"ע עבירה מדבר עצמו מונע האדם כאשר והנה
 בכל הבריאה את ומחיה הבריאה לכל הראשונה הסיבה הוא' שה מכיר שהאדם, ראשון אני בחינת נקרא זה
 שאפילו, אחרון אני בחינת נקרא אזי, שכלו מעכרת שטות ורוח דעתו נסתלק כאשר אבל, שעה ובכל עת

 חיות שאלמלי, המדרגה באחרית גם חיות לו נותן ה"שהקב משתנה לא האמת הרי בכך מכיר האדם שאין
, זולתו אפס – בלתו ואין האמת זהו בכך מכיר שאינו אפילו כ"וא', וכו עבירה לעבור שייך היה לא הבורא

  .המדרגה באחרית נמשך ה"שהקב אחרון י"אנ נקרא וזהו
 ביחודו מכיר היה שאם ראשון אני בבחינת מתחילה הכיר שלא היינו נסיון לידי בא האדם כאשר והנה

 כאשר או, עבירה לידי לבוא שלא עצמו מעורר כ"אעפ, נסיון לידי כלל בא היה לא, באמת' ית ואחדותו
 אני בחינת מעלה אז, ראשון אני בחינת ומעורר האמונה בלבו שמאיר י"ע חטאיו על לתשובה מתעורר האדם
 במדרגות אפילו קיםאל אין שמבלעדי ומתברר לעליון מתחתון יחוד נעשה ובזה ראשון אני לבחינת אחרון

, בהם י"וח זוכה', ה אני – האמונה י"שע' ה אני בהם י"וח האדם אותם יעשה אשר והיינו, התחתונות
  .ד"עכתו

 ראשון אני ובחינת, "אחרון אני "ובחינת" ראשון אני "בחינת באמונה בחינות' ב שיש' הק דבריו כלל
 במוחש שרואה עד הבריאה כל את המחיה' ה ראו את ודבר דבר בכל ורואה בבהירות האמונה שמשיג היינו
 אינו וממילא, "חייך הוא כי "לבבו ברגשי מרגיש וממש, מלבדו עוד אין זולתו אפס האלקים הוא' שה ממש

 עוד ואין הבריאה לכל ראשון הוא ה"שהקב האדם שמשיג" ראשון אני "בחינת וזהו, ונסיון חטא לכלל בא
  .מלבדו

 באמיתת מלהכיר ושכלו דעתו העכיר שטות שהרוח כיון שנפל למקום נפלש היינו" אחרון אני "ובחינת
 רחמיו ברוב עליו משפיע ה"הקב אשר האלקית החיות ונטל' ית ויראתו אהבתו מלבו שנשכח עד הענין

 ישראל על לשלוט חלילה שיוכלו הרעים לכוחות חיות והשפיע וצלמות קיא למקום והשליכו וחסדיו
 נפל היכן עד שעשה במה מתבונן אז או ממנו שטות הרוח ונסתלק שעבר אחרו, ימלוך כי עבד בבחינת

' ית מרחמיו מתייאש אינו כ"ואעפ, מצבו שפל על מאוד ומתמרמר', ה פי להמרות דחי אל מדחי ונתדרדר
 בלבו נופל אינו כן ועל, המדרגה בסתר אפילו מקום בכל נמשך הבורא שחיות כבר השיג הרי שאדרבה כיון

 שבר שייך שלא, וברצון ברחמים יקבלו אליו לבוא שיתעורר וברגע, שהיא מצב בכל עמו ה"הקב שהרי
 ומשם העליון בשורשו למעלה עד בחבל הוא שקשור כיון הפגם וזהו, העליון משורשו עצמו ינתק ישראל

 ח"הדא ותמצית תוכן

  'וגו אתכם המוציא אלקיכם' ה אני כי וידעתם
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 הקטנות בתוך גם' ה אל לבוא שמתעורר תיקונו וזהו, ל"רח' הקלי למקום שפע ממשיך
  .והחשכות

" אחרון אני "בחינת היא בכלל שאמונה, בפרט ואמונה בכלל אמונה חינתב וזהו
 מקום בכל שורה ה"שהקב והמכשול החטא לאחר גם שיודע והיינו, ק"בזוה שם כדאיתא

 כלומר" פרט באורח האמונה זהו ראשון אני "ובחינת, כלל ממנו נפרד שום ואין זמן ובכל
 בעיניו גם" עוד אין "מתחת הארץ ועל ממעל בשמים וענין ענין בכל ומכיר שיודע

 לפניו רואה ותמיד, ונברא נברא בכל הגנוז הפנימי האור את לראות הוא מורגל הבשריים
 הוא רואה שהרי, כלל וחטא נסיון לידי בא אינו ואז, תמיד לנגדי' ה שויתי', ה אור את

 פרט באורח האמונה והיינו', וכו מפניו יבוש לא ואיך במעשיו מביט הגדול המלך לפניו
  .ופרט פרט בכל' ה את לראות

, כראוי בקרבם האיר לא הפשוטה האמונה אור וגם המצב בשפל היו במצרים ואבותינו
 המצריים אחר נמשכו בגילוי בפועל אבל, בידינו אבותינו ירושת ישנה כדיוגטמא אלא

 מורא לכן למשה ה"הקב ציווה לזה, לטבעיות – לטלה עובדים והיו, והבהמיים הטבעיים
 הגילוי אל ההעלם מן בלבם האמונה ויעוררו שיאירו אחרי ורק" 'ה אני "ישראל לבני

 לגילוי יזכו אז או, אמונה במחשבות דבוקה מחשבתם שיהיה האמונה מן שיתפעלו בפועל
 בו דבוקים אלא, ממנו נפרדים שאינם כיון, ונפלאות בנסים שכינה בגילוי' ית אורו

  . א"במ בזה ארכנושה כמו הדביקות היא שהאמונה

    ולזכותולזכותולזכותולזכות    הגליותהגליותהגליותהגליות    בתוקףבתוקףבתוקףבתוקף    להתחזקלהתחזקלהתחזקלהתחזק    האדםהאדםהאדםהאדם    יוכליוכליוכליוכל    איךאיךאיךאיך', ', ', ', הההה    אוראוראוראור    בהבהבהבה    ישכוןישכוןישכוןישכון    הדרךהדרךהדרךהדרך    זהזהזהזה    ולכןולכןולכןולכן

    בטומאתבטומאתבטומאתבטומאת    יישקעיישקעיישקעיישקע    לאלאלאלא    וחלילהוחלילהוחלילהוחלילה, , , , לגאולהלגאולהלגאולהלגאולה    משעבודמשעבודמשעבודמשעבוד    לצאתלצאתלצאתלצאת    במצריםבמצריםבמצריםבמצרים    אבותינואבותינואבותינואבותינו    שזכושזכושזכושזכו    כמוכמוכמוכמו    לגאולהלגאולהלגאולהלגאולה

, , , , חדשחדשחדשחדש    באורבאורבאורבאור    האמונההאמונההאמונההאמונה    וירגישוירגישוירגישוירגיש    שיתפעלשיתפעלשיתפעלשיתפעל    עדעדעדעד    האמונההאמונההאמונההאמונה    ויחדשויחדשויחדשויחדש    בלבבובלבבובלבבובלבבו    שיעוררשיעוררשיעוררשיעורר    יייי""""עעעע    זהוזהוזהוזהו, , , , הגליותהגליותהגליותהגליות

    כיכיכיכי, , , , אמונהאמונהאמונהאמונה    חסרוןחסרוןחסרוןחסרון    ביביביבי    שיששיששיששיש    הדעתהדעתהדעתהדעת    עלעלעלעל    והיעלהוהיעלהוהיעלהוהיעלה    שלשוםשלשוםשלשוםשלשום    מתמולמתמולמתמולמתמול    אניאניאניאני    מאמיןמאמיןמאמיןמאמין    הריהריהריהרי    יאמריאמריאמריאמר    ולאולאולאולא

    העניןהעניןהעניןהענין    אמיתתאמיתתאמיתתאמיתת    לבולבולבולבו    עלעלעלעל    וישיםוישיםוישיםוישים    שיתבונןשיתבונןשיתבונןשיתבונן    יייי""""עעעע    וזהווזהווזהווזהו    באמונתובאמונתובאמונתובאמונתו    בלבובלבובלבובלבו    שיתפעלשיתפעלשיתפעלשיתפעל    היאהיאהיאהיא    האמונההאמונההאמונההאמונה    עיקרעיקרעיקרעיקר

    יצוייריצוייריצוייריצוייר    ואלמליואלמליואלמליואלמלי, , , , דרגיןדרגיןדרגיןדרגין    כלכלכלכל    סוףסוףסוףסוף    עדעדעדעד    דרגיןדרגיןדרגיןדרגין    כלכלכלכל    מרישמרישמרישמריש    הנבראיםהנבראיםהנבראיםהנבראים    כלכלכלכל    ומהווהומהווהומהווהומהווה    מחיהמחיהמחיהמחיה    הההה""""שהקבשהקבשהקבשהקב    איךאיךאיךאיך

    עושיםעושיםעושיםעושים    היוהיוהיוהיו    ולאולאולאולא, , , , ממשממשממשממש    הגמורהגמורהגמורהגמור    איןאיןאיןאין    ומבוטלומבוטלומבוטלומבוטל    בטלבטלבטלבטל    הכלהכלהכלהכל    היההיההיההיה    לרגעלרגעלרגעלרגע    אפילואפילואפילואפילו' ' ' ' יתיתיתית    שפעושפעושפעושפעו    העדרהעדרהעדרהעדר

' ' ' ' יתיתיתית    מכוחומכוחומכוחומכוחו    רקרקרקרק    היאהיאהיאהיא    הכלהכלהכלהכל    כולהכולהכולהכולה    המציאותהמציאותהמציאותהמציאות    שכלשכלשכלשכל, , , , קרבנהקרבנהקרבנהקרבנה    אלאלאלאל    באובאובאובאו    כיכיכיכי    נודענודענודענודע    ולאולאולאולא, , , , כללכללכללכלל    רושםרושםרושםרושם

 ....המדרגההמדרגההמדרגההמדרגה    אחריתאחריתאחריתאחרית    עדעדעדעד    לתתאלתתאלתתאלתתא    מלמעלהמלמעלהמלמעלהמלמעלה    אלקיאלקיאלקיאלקי    ושפעושפעושפעושפע    חיותחיותחיותחיות    הממשיךהממשיךהממשיךהממשיך

    שאיןשאיןשאיןשאין    בגשמיותבגשמיותבגשמיותבגשמיות    מצריםמצריםמצריםמצרים    סבלותסבלותסבלותסבלות    מתחתמתחתמתחתמתחת    אתכםאתכםאתכםאתכם    והוצאתיוהוצאתיוהוצאתיוהוצאתי    יזכהיזכהיזכהיזכה    אזאזאזאז    האמונההאמונההאמונההאמונה    התעוררותהתעוררותהתעוררותהתעוררות    עעעע""""ועועועוע

    והןוהןוהןוהן, , , , תליאתליאתליאתליא    בהאבהאבהאבהא    שהאשהאשהאשהא    לללל""""רחרחרחרח    עוונותיהםעוונותיהםעוונותיהםעוונותיהם    יייי""""עעעע    רקרקרקרק    ראלראלראלראלישישישיש    עלעלעלעל    לשלוטלשלוטלשלוטלשלוט    יכוליםיכוליםיכוליםיכולים    העולםהעולםהעולםהעולם    אומותאומותאומותאומות

    לתקןלתקןלתקןלתקן    ויזכהויזכהויזכהויזכה, , , , הלבהלבהלבהלב    עלעלעלעל    שליטשליטשליטשליט    מוחמוחמוחמוח    להיותלהיותלהיותלהיות    להלהלהלה    הראויהראויהראויהראוי    במקוםבמקוםבמקוםבמקום    תשכוןתשכוןתשכוןתשכון' ' ' ' הקהקהקהק    שהנשמהשהנשמהשהנשמהשהנשמה    ברוחניותברוחניותברוחניותברוחניות

    הימיםהימיםהימיםהימים    ועבודתועבודתועבודתועבודת    התיקוןהתיקוןהתיקוןהתיקון    שעיקרשעיקרשעיקרשעיקר    מבוארמבוארמבוארמבואר    ונמצאונמצאונמצאונמצא, , , , יייי""""הההה    במעשיובמעשיובמעשיובמעשיו    השחיתהשחיתהשחיתהשחית    אשראשראשראשר    הפגמיםהפגמיםהפגמיםהפגמים    כלכלכלכל

    האדםהאדםהאדםהאדם    ההההרוארוארוארוא    ואםואםואםואם, , , , ועליהועליהועליהועליה    לתיקוןלתיקוןלתיקוןלתיקון    יזכהיזכהיזכהיזכה    זזזז""""ועיועיועיועי    באמונהבאמונהבאמונהבאמונה    עצמועצמועצמועצמו    לדבקלדבקלדבקלדבק    היאהיאהיאהיא    הללוהללוהללוהללו    המסוגליםהמסוגליםהמסוגליםהמסוגלים

    לדיןלדיןלדיןלדין    יעמודיעמודיעמודיעמוד    גופאגופאגופאגופא    זהזהזהזה    ועלועלועלועל    הדברהדברהדברהדבר    בנפשובנפשובנפשובנפשו    כיכיכיכי    ידעידעידעידע    לרגליולרגליולרגליולרגליו    נרנרנרנר    האמונההאמונההאמונההאמונה    ואיןואיןואיןואין    בטבעיותבטבעיותבטבעיותבטבעיות    ששקועששקועששקועששקוע

    חטאחטאחטאחטא    לידילידילידילידי    באבאבאבא    שכברשכברשכברשכבר    ואפילוואפילוואפילוואפילו    חטאחטאחטאחטא    לידילידילידילידי    באבאבאבא    היההיההיההיה    לאלאלאלא    זזזז""""שעישעישעישעי    באמונהבאמונהבאמונהבאמונה    הוסיףהוסיףהוסיףהוסיף    לאלאלאלא    למהלמהלמהלמה    וחשבוןוחשבוןוחשבוןוחשבון

        ....''''הההה    אלאלאלאל    לשובלשובלשובלשוב    יתעורריתעורריתעורריתעורר    איךאיךאיךאיך    בלבובלבובלבובלבו    נתיישןנתיישןנתיישןנתיישן    שהאמונהשהאמונהשהאמונהשהאמונה    עכשיועכשיועכשיועכשיו    אבלאבלאבלאבל, , , , תשובהתשובהתשובהתשובה    לכלללכלללכלללכלל    באבאבאבא    היההיההיההיה
 האמונה להאיר יכול האדם אין היסוד פגם י"שע כנודע הדעת עד עולה היסוד הנהו

 ולכן, חיים מלך פני באור לראות יוכל שלא ושכלו דעתו מעכיר זו מדה שפגם כראוי בלבו
 שאינו לעצמו רעה גרם הרי שפגם מה שפגם לבד זו שלא זה על האדם יבכה מאוד מה

 בכל האדם עצמו יחזק כאשר כ"ואעפ, דחי אל מדחי ליפול עלול ואז האמונה להשיג יכול
 ה"שהקב בלבו האמונה לעורר ויתאמץ, הרחמים מבעל נפשו על ויתחנן ויתפלל כוחו

 ויעלה" אחרון אני "בחינת לגלות יוכל ז"עי, דרגין כל סוף עד המצב בשפל גם עמו נמצא
  .האמונה לאור ויזכה" ראשון אני "לבחינת
" שלום בריתי "לו נותן הנני אמור לכן" 'ה אני "ישראל לבני אמור לכן הרמז וזהו

 רב ושפע בעולם ושלווה שלום נמשך ומזה, כנודע היסוד מדת שלימות היינו שלום בריתי
 בריתי "למדת לזכות אפשר האמונה בדביקות' ה אני – האמונה י"שע הרמז וזהו, למלכות

 אל ולשוב לעלות יוכל הנפילה אחר גם" אחרון אני "שיתבונן י"שע, לעיל כמבואר" שלום
, האמונה להארת זוכה כך היסוד שלימות ערך כפי בהא הא שתליא גם ורומז', ה

 .ת"וכמשנ

 השעבוד קושי הזה החל בגלות הזה השעבוד קושי בתוך אפילו להתייאש לנו אל ולזה
 וברוחניות, וישועות ורפואות הפרנסות דוחק לחלי ראש וכל דוי לבב כל אשר בגשמיות

 באמונה יתחזקו ישראל שכלל י"וע, אבותינו שערום לא אשר ומשונות שונות נסיונות
 שניתי לא' ה אני, ודור דור ובכל זמן ובכל עת בכל עמהם שורה' שה לדעת" אחרון אני"

 ואתם אזי, ודור דור בכל שניתי לא' ה אני – האמונה בידיעת עצמו מחזק ישראל בר כאשר
 משה של שאורו ר"ויה, רותהדו כל סוף עד ישראל לכלל קיום יש כיליתם לא יעקב בני

 אור עלינו ויימשך עלינו יגן מצרים ליציאת שזכו הדור אותו וכל הכהן ואהרן רבינו
 חודש לעכטיגן א ישראל ולכל לנו ויהיה, לגאולה משעבוד במהרה לצאת ונזכה האמונה

 עלינו יבוא שבט חודש כושל ו"בשבטי ואין הצדיקים גורל על הרשע ט"שב ינוח לא
  .א"בב ש"כבו בהתגלות עולם ולגאולת וחסדים ולרחמים רכהולב לטובה

  

  
  

  

  

  .את משה ואהרן כן עשו' י כאשר צוה ה"ילכו ויעשו בנו
ו הוא ומה כל ישראל "ב מהו הרבותא בזה והלא ק"וצ, ל אף משה ואהרן כן עשו"י ז" וברש

  .ש משה ואהרן רבותיהם ומצוויהם בוודאי כן עשו"הנצטווים כן עשו כ
ז מכיון שראו "פ שהשיגו הרבה יותר משאר ישראל עכ"דמשה ואהרן אע, ויש לומר

כ "אז כן עשו ג' התמימות וההתלהבות של עם בני ישראל בפשטות הכוונה לקיים רצונו ית
ת "בתמימות ובהתבטלות לעשות נחת רוח להשי, משה ואהרן לקיים המצוה באותה בחינה

 עליון לכלות נפשם לגודל האורות העליונות שעם כל השגתם ודביקות, בלי שום השגה
ת "מ נתרגשו מתמימות והתבטלות והשתעבדות מפשוטי ההמונים לקיים רצון השי"מ

  .ש כן עשו בתמימות ובהתבטלות שרחמנא אמר כן"וז, בפשטות

  . שם וראיתי את הדם ופסחתי עליכםםוהיה הדם לכם לאות על הבתים אשר את
  .כ למה צריך לכל זה" תעלומות וגם חשך לא יחשיך ממך ואנגלו כל' ה הלא לפניו ית"וצל

והיינו שהדם הוא עיקר נפשו של אדם ולכן , דהנה ענין הדם הוא כי הדם הוא הנפש, ל"וי
וחילוק והיכר גדול יש בין נפשות בני ישראל , דם רביעית מטמא באהל כי הוא עיקר הנפש

א כולו חומרי ואפילו הצלם אלקים ל בספריו שהגוי הו"כמו שביאר המהר, ם"לנפשות עכו
שכח נשמה , ולעומת זה נפשות בני ישראל הוא להיפוך, שיש לו בטל לחלק גשמיותו

ואפילו אם נפל הרבה מדרגתו ונתעבה , אלקית בקרבו הוא העיקר והכל טפל לחלק הרוחני
 ז בתוכיות עמקי לבו נפשו עליו דוי על שהתרחק מהבורא"ההסתר על חלק הרוחני שבו עכ

  .כי זה אצלו העיקר', ית
י "ה בכבודו ובעצמו לעבור בארץ מצרים לא ע"ולזה לעת הנורא הזאת שהיה צריך הקב

ה בכבודו ובעצמו היה יכול להבחין ההבחנה הדקה והיה "כי רק הקב, י שרף"מלאך ולא ע
לזה , דין למצריים ורחמים לישראל, ת בין דין לרחמים"זה שעה ורגע שהבחין וחילק השי

ה לעשות אתערותא דלתתא ליתן דם על הפתח כי הדם הוא הנפש ויראה " הקבצוה
כי הגוי עיקר נפשו הוא , ת את הדם על בתי בני ישראל ויראה החילוק בין נפש לנפש"השי

חומריות וזוהמא עד שהרוחני שלו בטל וטפל להגשמי ולעומת זה הבר ישראל עיקר נפשו 
ת על בכורי בני ישראל ויזכו "ובזה יחמול השי, משתוקקת ליוצרו והחומרי בטל להרוחני

  .לרפואה ולרחמים ברגע של דין

  .'נתן את חן העם וגו' וה
כלל גדול כל דבר שאדם לובש או ) 'ויחי אות ה' ת פ"ט עה"בעש' עי(ש " הנה איתא בצוואת הריב

 אוכל או משתמש בכלי הוא נהנה מחיות שיש באותו הדבר כי לולא אותו הרוחניות לא היה
ויש ניצוצות קדושות השייכים לשורש נשמתו וזהו הטעם כי יש , שום קיום לאותו דבר

וכשהוא משתמש באותו כלי או , אדם שאוהב דבר זה ויש ששונא דבר זה ואוהב דבר אחר
  .כ"ע, אוכל מאכלים אפילו לצורך גופו הוא מתקן הניצוצות

ק מוטל "ת היה יודע איזה ניצוהה מפליא פלאו"והיינו שהקב, נתן את חן העם' ל וה"ובזה י
א מישראל לתקן ואשר הניצוצות המה גנוזים באיזה מתוך כלי המצריים שהם "על כ
ולזה סיבב מסבב כל הסיבות שהיהודי הזה , ק מפוזרים ומקובצים מכל קצוי תבל"ניצוה

ז היה "יכנס לבית מצרי פלוני ויתן חנו על כלים הללו דייקא לבקש אותם מיד המצרי וכ
ה חן על הכלי שיבקש "ולזה נתן לו הקב, ק שלו אשר היה צריך להעלות מהם"ד הניצוהמצ

ה חנו ביד המצרי להשאילו ונעשה בירור גדול "ויבחור היהודי דייקא כלי זה וגם שיתן הקב
  .להיות מוכן ומזומן ליציאה

  

  הפרשה על
  ,נאמרים הפרשה על, ופרחים ציצים, קצרים פנינים
  א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ של תורתו משדה מלוקט

  התודה והברכה
וסק  האברך המוכשר הע,תודה לאיש החסד והמעשבזה ברכת  אנומשגרים 

ארגן הסעות ליום וליל לא ישבות מ, "עולם חסד יבנה"ללא ליאות בארגון 
  ה"ה, שבחו מי ימלל, אהוב על כל יודעיו ומכיריו, לבתי חולים לנצרכים

  א"שליט יואל פאמפ ח"הרה
  "נתיבות חסד"ר במחלקת "יו

ויקויים הכתוב כל  ,ואך טוב וחסד ירדפוהו כל הימים, עמו ויעל ובכל אשר יפנה ישכיל ויצליח' י היה

  .א" בבצדק גואל לביאת נזכהובקרוב , רופאיך' המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה

 כברכת

 וכל המשפחהוכל המשפחהוכל המשפחהוכל המשפחהאהרן משה ווייס אהרן משה ווייס אהרן משה ווייס אהרן משה ווייס 

  """"זכרון דוב""""כולל 
   ווליאמסבורג -  לאנדאן - בית שמש - ירושלים 

  ל"ר אליעזר  ז"דוב ב' ח ר"נ הרה"ש ולעי" ע

  מזלא טבא וגדיא יאה
ברגשי גיל ושמחה הננו משגרים ומאחלים בזה ברכת 

מוכתר בנימוסין , לחברינו היקר והנעלה, מזלא טבא
  ה"ה, לבו לב טוב לעזור לזולת, ולו יאה קילוסין

  א"שליט  שמעון עוזר וואלעס ר"רה

  ט "למז' הולדת בתו הבכורה שתחילרגל 
 ויזכה לגדלה ולחנכה, רוה רוב נחת דקדושה ממנהיהא רעוא שי

,  כל הימיםהוואך טוב וחסד ירדפו, לבעל תורה וליראת שמים
  .עדי נזכה בקרוב  לביאת  בן דוד גואלנו במהרה  בימינו  אמן

  החותמים בברכה חברי ורבני כולל זכרון דוב ירושלים בית שמש לאנדאן 
 , נחמן רובינשטיין, אהרן ווייס, משה דוד פטקין, שאול דוד פאמפ,אקער' חיים ישעי

שמואל , אברהם צבי ליבנטאל, נתן יהודה בראנסדארפער ,ם יעקב שטיינברגראברה
 משה ,יעקב קאפיל העלער , קלמן פאבלוב, עמרם שמואל באנדא,אליעזר סאמעט, אייזנער

 יעקב ,פ סמט'' אהרן בר, זעליג סמט, משה יונה רוזנפלד,מרדכי דוד בלום ,יעקב גרינפלד
 , ישראל פנחס היימליך, שמעון דוב קרישבסקי,סמט א''בר אהרן , אהרן קרויס,דוב קרויס

 .קרויס' משה ארי, ברוך פאמפ

   ,ראש הכולליעקב לוין  ,נשיא הכוללן גוטפארב ובנצי :יםגדול העונ
 .מנהל הכולליוסף שלום ברוין  ,מייסד הכולליוסף חיים פטקין 

  :מסבורגארפים מריחוק מקום וקירוב לב חברי הכולל וויליטגם אנו מצ
 יוסף בעריש , ברוך גרויס, חיים אליהו פוטריגל,וויזל'  ישעי,ש''עזר אייכנשטיין מגי אל

 . חיים שרגא פרידמן,מאיר בער שווארץ , אברהם גולדמן,פוטריגל
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  בשנה מעוברת מסוגל עוד יותר לתקן החטא

יש פלוגתא בין המקובלים אם רק בשנה מעוברת מסוגלים ...

אבל , או אם גם בשנה פשוטה, ל"היסוד רחימים הללו לתיקון פגם 

, ל" רחכולם מודים בשנה מעוברת מסוגל יותר לתיקון פגם היסוד

שאלו , ע"אהרן מזיטאמיר בעל תולדות אהרן זי' ק ר"ואמר הרה

ומה , ת לכללות החטאים"כמו עשי, הימים מסוגלים לזה מאד

ם את זה אפשר לתקן עכשיו ביו, שאפשר לתקן בשאר ימים בזמן רב

  )אמרי אהרן(                                                    .אחד

  בשבת קודש פרשת בא 
  ט ראשון של פסח"אפשר להרגיש מעין טעם יו

ועל כן בשבת זו שקורין פרשת , ק שהקריאה מעורר את הזמן"ידוע מסה

ה מוציא נפשות "יציאת מצרים נתעורר ענין יציאת מצרים שהקב

ואז יכולים להשיג האמונה בבהירות ',  ומקרבם אליו ית'ישראל ידי הקלי

ה מעומק "ולומר דיבורים לפני הקב, ולהרגיש באמת כי אין עוד מלבדו

' ב, בליל הסדר' א, פעמים בשנה' וזה נתעורר ב, הלב ובהשתפכות הנפש

  .בשבת פרשת בא כי הקריאה מעורר את הזמן

ל "ח זצוק"ק מו"ופעם אחת בשבת פרשת בא אחר התפלה אמר כ

, כ בהתרוממות הנפש"כי התפלה היתה כ, שהרגיש שחסר לו את ההלל

, ט הראשון של פסח"עד שכל אלו שהתפללו הרגישו מעין טעמו של יו

 עס איז דאך נישט -רק אי אפשר לומר הלל כי הלא אינו פסח עכשיו 

שאז נתעורר ענין , דפסח' יום א' כי בשבת פרשת בא הוא בחי, פסח

ע "ק משרף מסטרעליסק זי"ושמעתי מספרים על הרה, יציאת מצרים

 )ע"ק רבינו זי"כ(                              .שאכן קרא את ההלל בשבת זו

 ם"  ימי השובבי  בעתו דבר  

  

  

  

  

  
 

  השולחן עריכת בגמר" חי כל נשמת "ריקוד

 בריקוד לצאת ע"זי רבינו נוהג היה שבת בליל השולחן עריכת בגמר
 תפלת ומזמר ד"הביהמ היכל סביב מסבב והיה, הקהל כל עם

  .ע"זי" אמונים שומר "בעל ז"רביה ק"כ הנהיג כאשר, "חי כל נשמת"
 היא הראשונה המדריגה. מזו למטה זו דרגות' ד שישנן רבינו ואמר

 לריקוד שמצטרף מי מזה למטה, כראוי לניגון ומסייע שמרקד מי
 מצטרף ואינו בצד שעומד מי מזה למטה, לניגון מסייע אינו אבל

 באמצע חומשוח לריקוד שמצטרף מי הוא מכל הגרוע אבל, לריקוד
 הריקוד בכל הוא מזלזל שכן, מכולם גרוע יותר זה אשר, הריקודין

 לו שאין במי רק שייך זה כל אבל. ת"להשי ומזמרים שמרקדים
 מעצמו הוא הרי דקדושה הרגש מעט לו שיש מי כי, דקדושה הרגש

  .לבו בכל ת"להשי ולשבח ולזמר כוחו בכל בשמחה לרקוד משתוקק

  והתעוררות דביקות ניגוני

 בראש מושבו מקום אל חוזר רבינו היה' נשמת 'הריקוד לאחר 
 בהתעוררות ע"זי' חרדים'ה בעל ניגוני את לזמר והתחיל, השולחן

 וזמר, "מתוק אורך", "הכל אדון", "שירה אומר", הנפש והשתפכות
 בצמאון אלו פיוטים לזמר מעורר והיה. ע"זי ז"מרביה' יחידתי'

 ת"בהשי תמיד להתדבק סופיןוכי השתוקקות מתוך, ובגעגועין
  .'ית רצונו ובעשיית

  השולחן עריכת ככלות יתירה זריזות

 הזמנים לבלות שלא הציבור את מזרז רבינו היה השנה שבתות בכל
 לישן לילך יזדרזו ומיד תיכף אלא, השולחן עריכת אחר ולהתמהמה

 דרבה בהכנה יתכוננו דשבתא בצפרא שלמחרתו כדי, במוקדם
 להמשיך קגרים יומא כי, ק"שב יום תפלת טרם ולהתחנן ללמוד

 .שמים ויראת ועבודה ובתורה עצומה באמונה והתחזקות התעוררות

  רב מעשה
  'הק מרבותינו



 

  ד 

  

  להולדת הבן 
  א"שליט יצחק קירשנבוים ג"ההר

  וחבר הנהלת המוסדותחבר הנהלת הקהילה  ו'ינו הקמ בישיבת"ר

  א"ר מיכאל זילבערמאן שליט"הר חתן -ל "ר דוד נחמן ז"בן הר

  א"שליט יחיאל מיכל גולדשמיד ג"רהה
   'הקה קטנה דמוסדותינו מ בישיב"רמשגיח בישיבה גדולה ו

  א"ר סנדר ברייער שליט"הר חתן -א "ר אהרן שמואל שליט"בן הר

  א"שליט  שפיצעריחיאל יעקבר "הר

  א"ר משה יהודה שטיינבערגער שליט"הרחתן -א"ר שמואל בנימין שליט"     בן הר

  א"שליט אברהם העשיל היימליךר "הר

  א"ר יוסף שמואל קרישבסקי שליט"הר חתן -א "ר מנחם יוסף שליט" בן הר

  א"שליט בנימין בראנסדארפערר "הר

  א" סאמעט שליטר משה"הר חתן -א "ר יהודה טרייטיל שליט"בן הר

  א"שליט חיים יהושע צבי פישר "הר

  א"ר חיים יצחק רוטשילד שליט"הר חתן -א "ר שמעון שמואל שליט"בן הר

  וויליאמסבורג -א"שליט יצחק יוזשעףר "הר

  א"ר מרדכי צבי גרין שליט"הר חתן -א"ר יעקב מרדכי שליט"בן ידידינו הר

  וויליאמסבורג -א"שליט יעקב מארקאוויטשר "הר

  א"ר איייזק עפשטיין שליט"הר חתן -א "ר דוד שליט" הרבן
ã 

  להולדת הבת 
  א"שליט משה גרשון אייזעןר "הר

  א"משה כהן שליטר "הר חתן - א "ר אהרן שליט"בן הר

  א"שליט שמעון עוזר וואלעסר "הר

  א"ר אברהם פפנהיים שליט"הר חתן -א "ר שלמה שליט"בן הר

  א"שליט מרדכי יצחק ליכטנשטייןר "הר
  א"ישראל וואלעס שליטר "הר חתן -א "ר אשר אנשיל שליט"ן הרב

ã 

  ת והמצוות"להכנס הבן לעוה
  א"שליטבראנסדארפער ' ארי ג"ההר

   ' הקה קטנה דמוסדותינומ בישיב"ר
  א"ר אהרן אייזנבערג שליט"הר חתן - א"אהרן שליט' ב הגאון רבן הר

ã 

  לנשואי צאצאיהם 
  ד טעפליק"אב -  א" שליטאלישע הלוי יונגרייזצ "הרה

  א"מיגראד שליט'ר מז"ק אדמו" חתן כ-א "ר מגארליץ שליט"ק אדמו"בן כ
  ג בת"הבן עבנשואי ל

  ד חרדים"אב - א"שליטאשר אנשיל כץ צ "הרה
  א"ד תולדות אהרן וויליאמסבורג שליט"בן אב

ã 

  א"שליטאהרן ראכמאן  ח"הרה

  'ר נאמן בעבודתו במוסדותינו הק"שד

  א"קדיש קרישבסקי שליטר " חתן הר- ל"מרדכי שלום זר "בן הר
  ג בת"הבן עבנשואי ל

  א"שליט יהונתן האסח "הרה
  א"אפרים ווייס שליטר " חתן הר- ל"דוד ז ר"בן הר

ã 

  ל תורת רבותינו הקדושים"להו "מערכת דברי אמונה" י"נערך ויצא לאור ע
 153-25810778פקס  / 02-5810-778טל  - א"ק ירושלים תובב"בעיהתולדות אהרן י אברכי "שע

  

 יתברכו מן השמים כל אלו שתרמו להוצאות הגליון 

  א"שליטחיים שווארץ  ח"ההר
  אמו  לוי נשמתלעי

  ל"זבנימין זאב ר "תב ה"ע רחלמרת 
  ע"שבט תש' וע "נלב

   ה.ב.צ.נ.ת
 

  א "שליט משה יונה ראזנפעלדח "הרה

  י נשמת אביו לעילו

   ל"זבנימין ר "בנפתלי  'הרב החסיד ר
  ב"שבט תשע' ע ח"נלב

 ה.ב.צ.נ.ת

  א "שליט יונגרייזהלוי אלישע  צ"ההר

   'לרגל השמחה במעונו בנשואי בנו שיחי

קיים ביום רביעי באולם החתונה תת

   בני ברק22עזרא ' רח' הדקל'

        שבת אופריף בירושליםשבת אופריף בירושליםשבת אופריף בירושליםשבת אופריף בירושלים

  7גרוסברג ' רח """"חוות דעתחוות דעתחוות דעתחוות דעת""""באולמי 

  8:30תפלת שחרית בשעה 

 קידושא רבא אחר התפלה

 

  א" שליטון עוזר וואלעסשמעח "הרה
  'תו תחיבהולדת לרגל השמחה במעונו ב

  הר שירווה רוב נחת ממנ"יה
  כולל ברסלבבקידושא רבא תתקיים ה

 48שבטי ישראל ' רח

  א" שליטראכמאןאהרן ח "הרה

  'נו שיחי בנשואילרגל השמחה במעונו ב

  ח"ו ומכל יוצר שירווה רוב נחת ממנ"יה

 ש"ב' עסטרייכער'חתונה ביום חמישי באולם ה

 

 א"שליט בנימין בראנסדארפער ר"הר
  'השמחה בהולדת בנו שיחי לרגל

  

 א"שליט יהושע צבי פישחיים  ר"הר
  'השמחה בהולדת בנו שיחי לרגל

  

 א"שליט אברהם העשל היימליך ר"הר
  'השמחה בהולדת בנו שיחי לרגל

  

 א"שליט טנשטייןמרדכי יצחק ליכ ר"הר
  'השמחה בהולדת בתו תחי לרגל

  

 א"שליט משה גרשון אייזען ר"הר
  'השמחה בהולדת בתו תחי לרגל

  

 א"שליט יחיאל יעקב שפיצר ר"הר
  'השמחה בהולדת בנו שיחי לרגל

  

 א"שליט יצחק קירשנבוים ג"ההר
  'השמחה בהולדת בנו שיחי לרגל

  

 א"שליט בראנסדארפער' ארי ר"הר
  'הבר מצוה לבנו היקר שיחי לרגל

  

משה יונה  ח"ההר  א"שליט בנימין ראזנפעלד ח"ההר
  א"שליט צבי אביגדור ראזנפעלד ח"ההר  א"שליט ראזנפעלד

  ל"ז בנימין ר"בנפתלי  ח"הרה אביהם נ"לעי
  ב"שבט תשע' ח ע"נלב

  

 א"שליט חיים שווארץ ר"רה יעקב שווארץר "רה אהרן שווארץ ח"רהה

  ל"ז בנימין זאב ר"תברחל  ח"האה אמם נ"לעי
  ע"שבט תש' ו ע"נלב

  

    א"שליט שמואל אהרן סטאריק ח"רהה

  א"ב שבט תשס"י ע"נלב/ ל "זשמעון דוב  ר"הר בנו נ"לעי

  

  א"שליט אהרן ראכמאן  ח"הרה

  'שיחי בנו נשואי לרגל

 

  א"שליטיהונתן האס  ח"הרה

  'תחי בתו נשואי לרגל

 

 א"שליט אלישע יונגרייז צ"ההר
  'השמחה בנשואי בנו שיחי רגלל

  

    א"שליט מרדכי גוטפארב ח"רהה

  ל"ז צבי הירש ר"תברייזל  ח"אמו האה נ"לעי
  שבט' ט ע"נלב 

  


	פרשת בא

