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אפניני אש

ויקרא שם המקום וגו' היש ד' בקרבנו 

בקרבו,  ד'  יש  אימתי  פירוש  אין.  אם 

בעיניו  הוא  האדם  כאשר  אי"ן,  אם 

כאפס וכאין, וכמ"ש )ישעי' נז, טו( מרום 

רוח.  ושפל  דכא  ואת  אשכון  וקדוש 

)מאמר מרדכי(

והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל 

על  וי"ל  עמלק.  וגבר  ידו  יניח  וכאשר 

משה רבינו ע"ה שהיה מובחר האנושי 

איך הניח ידו אפילו רגע אחד מדביקות 

הבורא, ולמה לא הרים ידו תמיד. אך 

]הוא[, בשעה  כך  י"ל שכוונת הכתוב 

קרן  להרים  רצה  ע"ה  רבינו  שמשה 

ישראל, היה צריך להרים ידו ולעשות 

פעולות לזה, אבל להשפיל את עמלק 

אם  רק  פעולה,  לשום  צריך  היה  לא 

הניח ידו על מקומו, וגבר ישראל על 

עמלק בעזהי"ת. )מאמר מרדכי(

ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי 

)תהלים  הפסוק  דרך  על  פירוש  חרב. 

קמט, ו( רוממות אל בגרונם, והוא כמו 

כאן,  פירושו  וזהו  בידם,  פיפיות  חרב 

כמו  היתה  יהושע  של  'שהפה'  היינו 

וכל  עמלק  נחלש  זה  ידי  ועל  'חרב', 

עמו. )מאמר מרדכי(

כל  וכו'  תשמע  שמוע  אם  ויאמר 

לא  במצרים  שמתי  אשר  המחלה 

והקשו  רופאך.  ד'  אני  כי  עליך  אשים 

)עי' סנהדרין ק"ד.( אם לא  כל המפרשים 

משים שום מחלה אין צריכין לרפואה. 

אך י"ל כי כל החלאים באים על האדם 

מחמת שפגם בשם הוי"ה ב"ה )עי' שער 

יש  ישראל  כל  כי  א'(,  שער  ח"א  הקדושה 

אמר  כן  על  ממעל,  אלקי  חלק  לו 

הכתוב לא אשים עליך המחלה כי אני 

הוי"ה רופאך, היינו שאני בעצמי אתקן 

וארפא הפגם של 

אז ישיר משה ובני ישראל וגו'. וברש"י 

הק' אז כשראה הנס עלה בלבו שישיר 

המחשבה  ע"ש  שהיו"ד  למדנו  וכו' 

נאמרה. כדהוה עליה רמז לו אביו הק' 

מדברי  חיים  אורחות  זיע"א  זצלל"ה 

רש"י הק' האלו, שהיוד ע"ש המחשבה 

יודשקייט  היינו  היוד  שכל  נאמרה 

והיהדות תלוי במחשבה וע"ש נאמרה, 

דברכות,  פ"ק  בירושלמי  וכדאיתא 

פנינים יקרים פניני אש
מאת רבוה״ק 

זי״ע



פניני אשב

ועיניך  לבך  לי  יהבת  אי  אמר הקב"ה 

אנא ידע דאת לי: )רזא דשבת(

ורכבו  סוס  גאה  גאה  כי  לד'  אשירה 

ורכבו  סוס  הק'  וברש"י  בים  רמה 

פעם  וצל"ד  בזה.  זה  קשורים  שניהם 

סמיכות פרט של סוס ורכבו רמה בים 

לפתח השירה הזאת המשבח בכללות 

ענין הנס כי גאה גאה. 

ארך  מדת  ידוע  כאשר  יבואר  ובס"ד 

כדכתוב  הבוב"ה  של  ורחמנותו  אפים 

זיו  בנועם  מעשיו  כל  על  ורחמיו 

ורשעת  בניו  אהבת  מפני  וכאן  יקרו, 

וסוס  המשפט,  במדת  אחז  המצרים 

ורכבו שניהם נדמו והשוו זל"ז הרוכב 

קנא(  )שבת  בגמרא  כדמצינו  והסוס, 

לו  עד שנדמה  באדם  חי' שולטת  אין 

ילין  ולא  ביקר  אדם  שנאמר  כבהמה, 

נמשל כבהמות נדמו, בזה מובן היטב 

כללות השבח לבוית"ש. )רזא דשבת(

ה'  לקול  תשמע  שמוע  אם  ויאמר 

והאזנת  תעשה  עיניו  והישר  אלוקיך 

שמתי  אשר  המחלה  כל  וגו'.  למצותיו 

ה'  אני  כי  עליך  אשים  לא  במצרים 

הוא  הרי  אשים  ואם  וברש"י  רופאך. 
כלא הושמה כי אני ה' רופאך. יבואר 
מאמרו כנודע שדרך רפאות בשר ודם 
המה בבחינה שגילו לנו חז"ל )בפסחים 
מב( כל מילי דמעלו להאי קשה להאי, 

קשה  זה  לחולי  דמעלו  כל  וברש"י 
או  לעינים  קשה  ללב  המועיל  לזה,. 
אבל  האיברים,  שאר  מתחלואי  לאחד 
כן,  אינו  נאמן  הרופא  המלך  רפואת 
רופא  אל  ס'(  )בברכות  כדאיתא  אלא 
ישאר  ולא  אמת  ורפואתך  אתה  נאמן 
וזה  אבר,  שום  על  מחלה  רושם  שום 
שנרמז בדברי רש"י הק' הרי הוא כלא 
כי  אמת  ורפואתך  כדאחז"ל  הושמה 

אני ד' רופאיך. )רזא דשבת(

לכם  ממטיר  הנני  משה  אל  ד'  ויאמר 
כתבה  התוה"ק  וגו'.  השמים  מן  לחם 
לשון הוה ותמידות הנני ממטיר לכם 
)ד"ה  בהר  פ'  הנוע"א  בשה"ק  כדכתוב 
וזל"ק: שהשי"ת ב"ה שברא  וכי תאמרו( 

צינורות  מטובו  השפיע  העולם,  את 
ודרך  אדם,  בני  לצרכי  שפע  מושכים 
ורק  אך  כלל,  להפסיק  שלא  בשפע 
אמונה  ע"י  תמיד  השפע  להמשיך 
ובטחון, שזהו הכלי לקבל ואתם תהי' 
כלי מוכן לקבל השפע. וזהו ויצא העם 

ולקטו דבר יום ביומו. )רזא דשבת(

דא"ח מאת כ"ק אמרות אש
מרן רבינו הקוה"ט 

זי"ע



גאמרות אש

ה' ילחם לכם ואתם תחרישון.

לכל  נלמד  דמכאן  מוסר,  בדרך  אפ"ל 

איש יהודי שבעת צרה צריכין להחריש 

ישראל  בני  דהרי  באהבה,  הכל  ולקבל 

בצרה  אז  היו  סוף  הים  אצל  כשהיו 

גדולה כמבואר במדרש, שהמצריים היו 

ואעפ"כ  וכו',  אחר  מצד  והם  זה  מצד 

אמר משה רבינו ע"ה "ואתם תחרישון", 

האיך  יראו  שותקין  שאם  מזה  רואין 

השי"ת יעזור )אויב מען וועט שווייגן וועט מען 

זעהן ווי דער אייבערשטער העלפט! )בית שמחה(

זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארוממנהו.

כאשר  דיליה,  בדרכי  אנוהו  אימתי  פי' 

גורע  כשאין  וארוממנהו  אבי  אלהי 

"וארוממנהו"  הק',  אבותיו  מדרכי  כלל 

צולייגן   – רבינו  שאמר  )כידוע  עוז.  בתוספות 

הייסט נישט משנה געווען(.

)בית שמחה(

או י"ל זה אלי ואנוהו, ודרשו בגמ' )שבת 

קלג:( התנאה לפניו במצוות. פי' אם יהודי 

מהדר לעשות מצוה בשלימות ובהידור 

זהו סימן דעושה המצוה לשמה  מצוה, 

אמר  וזה  להבוית"ש,  רוח  נחת  לעשות 

שהאדם  הסימן  מהו  אלי"  "זה  הכתוב 

נח"ר  לעשות  בכונת  המצוה  עושה 

עושהו  הוא  אם  "ואנוהו"  להבוית"ש, 

בהידור מצוה בשלימות, זהו הסימן.

)בית שמחה(

שבת שירה
ניגנו הניגון הידוע שבשפלנו זכר לנו וכו' 

ואמר:  פ"ק  פתח  וכו',  מצרינו  ויפרקנו 

של  ההצלה  זהו  לנו"  זכר  "שבשפלנו 

זהו  מצרינו"  "ויפרקנו  ומ"ש,  הדייטשן 

ההצלה של נסיון הציונים ימ"ש.

ופירש הניגון, ואמר כשמנגנים שבשפלנו 
מבני  הקוועטשן  זהו  האיי  איי,  לנו  זכר 
בעוה"ר,  הגלות  אריכת  אודות  ישראל 
וכן הוא כשמנגנים ויפרקנו מצרינו איי, 
יעזור  שהקב"ה  מתנחמים  אח"כ  אבל 

אותנו ויגאלנו, מנגנים אה אה אה וכו'.

דא"ח מאת כ"ק אמרות אש
מרן רבינו הקוה"ט 

זי"ע



אמרות אשד

וגו',  סוף  מים  ישראל  את  משה  ויסע 

שעטרו  כרחם  בעל  הסיען  פירש"י 

וכסף  זהב  בתכשיטי  סוסיהם  מצרים 

מוציאין  ישראל  והיו  טובות,  ואבנים 

וגדולה היתה  )תנחומא ישן טז(,  אותם בים 

לפיכך  וכו'  הכסף  מביזת  הים  ביזת 

הוצרך להסיען בעל כרחם.

הים  ביזת  של  הרעש  מהו  קשה  לכאו' 

יותר מביזת מצרים, ואמאי עושין יותר 

יותר, כמבואר  היה  הים  )הגם שביזת  מזה  עסק 

ברש"י, אבל עדיין קשה(.

במדרש  איתא  דהנה  לומר  יש  אלא 

השנים  במשך  מצרים  ממלכי  שאחד 

לו  שיפרעו  ואמר  ישראל  בני  על  עירר 

והממון  מהמצריים,  בנ"י  ששאלו  מה 

הזה שיש הו"א להחזירו אינו ממון כשר 

כ"כ, משא"כ הממון מביזת הים זה היה 

הממון שלא הי' עז שום עוררין.

חמשה עשר בשבט
מים  לשתות  יכלו  ולא  מרתה  ויבאו 

לאמר  משה  על  העם  וילנו  וגו'  ממרה 

עץ  ה'  וירהו  ה'  אל  ויצעק  נשתה,  מה 

וישלח אל המים וימתקו המים, שם שם 

לו חק ומשפט ושם נסהו.

צועקים  דבנ"י  רמז,  בדרך  לומר  אפשר 

הוא  בהגלות  החורף  דימות  להשי"ת 

חג  עד  הסוכות  דמחג  כ"כ,  מאד  ארוך 

שחז"ל  ואף  מה"ת,  יו"ט  ליכא  הפסח, 

ופורים,  חנוכה  של  טובים  הימים  תקנו 

אבל עדיין אינו מספיק שנוכל להתחזק 

בתוקף הגלות האחרון, ואנו צריכין עוד 

כח הקדושה שנוכל "זיך צו דערהאלטן 

נישט  אונז  זאלן  הזידונים  מים  די  אז 

פארשלעפן", וע"ז ענה הקב"ה "וירהו ה' 

עץ" השי"ת הורה לנו שבאמצע יש עוד 

יו"ט של חמשה עשר בשבט, שביום זה 

עץ  "והאדם  לאילנות,  הוא ראש השנה 

השדה", ומזה נוכל להתרומם ולהתחזק 

ועפי"ז  הארוכים,  החורף  ימות  במשך 

י"ל להלן "שם שם לו חק ומשפט ושם 

יום זה יש כח לפעול אצל  נסהו" שע"י 

פרנסה,  על  וגם  תורה,  על  גם  השי"ת 

כדכתיב  דמזוני  לישנא  הוא  דחק 

על  מרומז  ומשפט  חוקי,  לחם  הטרפני 

זה  יום  דע"י  נסהו"  "ושם  הק',  התורה 

ווערט מען דערהויבן.              )משנת 

תשס"ב(

שהוא  יום  בשבט  עשר  דבחמשה  אמר 

ר"ה לאילנות אפשר לפעול הכל, דביום 

זה דנין על הפירות, ופרנסה היא בכלל 

בכלל  הוא  טובים  בנים  וגם  פירות, 

ביום  לבקש  נוכל  הכל  ממילא  פירות, 

קדוש כזה והכל נוכל לפעול ביום קדוש 

כזה. עי' עוד מזה בספה"ק קדושת צבי 

לחמשה עשר בשבט אות א'. אכי"ר.



הניצוצי אש

ווייסט  וויאזוי  פשט,  איז  למצותיו  והאזנת 
תשמע  שמוע  געווען  איז  עס  אז  מען 
לקול ה' אלקיך, דאס ווייסט מען נאר ווען 
זיך צו צו  והאזנת למצותיו, אז מען הערט 
די מצות, מען נעמט אריין אין זיך די מצות, 
דאס איז דער סימן אז מען האט דערהערט 

דעם בת קול.

ושמרת כל חקיו, איך האב אמאל געהערט 
אין  שטייט  וואס  פסוק  אויפ'ן  טייטשן, 
החקה  את  ושמרת  י(,  יג,  )שמות  בא  פרשת 
הזאת למועדה מימים ימימה, אז וואס איז 
דער חילוק פון חמ"ץ און מצ"ה, א קליינער 
איז  עס  אויב  חי"ת,  אות  דעם  ביי  קריץ 
אינגאנצן פארמאכט איז עס חמץ, און אויב 
עס איז אביסל אויפגעבראכן ווערט דאס א 
ה"א, און עס ווערט דאס ווארט מצה. וואס 
דאס  איז  באמת  דעם?  פון  ענין  דער  איז 
כמעט נישט בידינו, אבער מען דארף וויסן, 
יעדן קריץ פון די הייליגע תורה מוז  אז צו 
אויף  אז  וויסן  און  ומבוטל,  בטל  זיין  מען 
ווי מען  גאנצע תורה, אזוי  די  דעם שטייט 
זעט אז פון איין קריץ קען ווערן פון חמץ - 
מצה, דארף מען זיך פון דעם ארויסלערנען 
פאר  און  קריץ,  יעדער  פאר  בטל  זיין  צו 
דא  זאגט  דאס  תורה.  די  פון  פינטל  יעדן 
מען  און  זוכה,  איז  מען  אויב  אז  תורה,  די 
דערוועקט זיך פון דעם בת קול אם שמוע 
איז  דעמאלטס  אלקיך,  ה'  לקול  תשמע 

מלשון  איז  חק  חקיו,  כל  ושמרת  אויך 

'ושמרת'  מיינט  דאס  אריינקריצן,  חקיקה 

כל  אפגעהיטן,  מען  איז  דעמאלטס  אז 

פאר'ן  זיין  זאל  קריץ  יעדער  א  אז  'חקיו', 

אייבערשטן.

קיין  געווען  נישט  ס'איז  ליידער  אויב 

דעמאלטס  אלקיך,  ה'  לקול  תשמע 

און  קריץ,  קיין  נישט  מען  באמערקט 

אמאל  און  אזוי  אמאל  עס  גייט  ממילא 

אזוי  גוט  אים  ס'איז  אז  מיינט  מען  אזוי, 

עול  קיין  מיט  נישט  גייט  מען  אויב  אויך. 

סיי  ווי  עסן  קען  מען  און  שמים,  מלכות 

אפגעריסן  מען  איז  יונג,  גאסן  וועלכער 

דאס  ליצלן!  רחמנא  אייבערשטן  פונעם 

לקול  נישט  הערט  מען  אז  טייטש,  איז 

תשמע  יא  איז  עס  אויב  ווייל  אלקיך,  ה' 

לקול ה' אלקיך, דעמאלטס פארפעלט מען 

די תורה! אוודאי  פון  איין קריץ  קיין  נישט 

איז דא אין דעם מדריגות, אבער נישט חס 

ושלום צו ליגן אין קיין קטנות ממש!

כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים 

לכאורה דארף מען  כי אני ה' רופאך,  עליך 

רבינו  משה  דא  האט  וואס  פארשטיין,  צו 

מיט  פונקט  אידן,  די  אנווארענען  געוואלט 

וועט  עס  אז  דערמאנען,  צו  זיי  הבטחה  די 

מאמרים מכ"ק ניצוצי אש
מרן רבינו הקוה"ט 

זי"ע באידיש



ניצוצי אשו

נישט קומען אויף זיי די מחלות פון מצרים. 
און אויך וואס וואלט געווען די הוה אמינא 
אפילו, יא צו לייגן אויף די אידן די מחלות 

פון די מצרים. 

אז  זאגט  זי"ע  לוי  קדושת  דער  נאר 
געגעבן  אייבערשטער  דער  האט  פארדעם 
מחלות פאר די גוים, כדי אז דורכדעם זאל 
איז  וואס  איז  אידן.  די  אויף  פחד  א  פאלן 
געווען דארט ביי פרעה אין מצרים? פרעה 
לא ידעתי  האט געזאגט פאר משה ואהרן 
את ה' )שמות ה, ב(, איך ווייס נישט פון דעם 
אייבערשטן, האט מען אים געזאגט, אזוי? 
דו ווייסט נישט פון דעם אייבערשטן, מען 
שוין  וועסטו  קלאפן,  צו  אנהייבן  דיך  וועט 
אזוי  און  אייבערשטן,  פונעם  וויסן  באלד 
האט  מכות  די  דורך  אז  געווען  טאקע  איז 
ועמי  ואני  הצדיק  ה'  אז  געווען  מודה  ער 

הרשעים )וארא ח, כז(.

דאס האט משה רבינו געזאגט צו די אידן, 
אם שמוע תשמע לקול ה' אלקיך, אויב דו 
וועסט דיך צוהערן און דו וועסט שפירן, אז 
וועלט,  די  אויף  באשעפער  א  דא  איז  עס 
האט  פרעה  ווי  אזוי  זאגן  נישט  וועסט  דו 
געזאגט לא ידעתי את ה', דעמאלטס וועט 
מען דיך נישט דארפ'ן קלאפן, אזוי ווי מען 
האט געקלאפט פרעה און די מצריים, כדי 
באשעפער,  א  דא  ס'איז  אז  זען  זאלן  זיי 
שמתי  אשר  המחלה  כל  ממילא  און 
דער  אז  ווייל  עלי"ך,  אשים  לא  במצרי"ם, 
אין  גייט  מען  און  העלפט  אייבערשטער 
זיינע וועגן, מען דינט דעם אייבערשטן און 
אייבערשטן,  דעם  דינען  נאכמער  וויל  מען 
הייליגע  די  אין  אנגעבינדן  זיין  וויל  מען 

יראת  אמת'דיגע  האבן  וויל  מען  תורה, 
כאפן  נישט  מען  דארף  דעמאלטס  שמים, 
קיין פעטש פון הימל חס ושלום, ווייל אויב 
דו  און  אלקיך,  ה'  לקול  תשמע  שמוע  אם 
זאגסט נישט חס ושלום לא ידעתי את ה', 
בעל  קיין  נישט  בין  "איך  נישט,  זאגסט  דו 
פאר  געמאכט  נישט  איז  דאס  מדריגה, 
מיר", דאס אלעס איז אין כלל פון לא ידעתי 
את ה' חלילה, דעמאלטס דארף מען נישט 
שלאגן ח"ו פון הימל, צו וויסן אז ס'איז דא 
א באשעפער אויף די וועלט. אז נישט אונז 
אידישע קינדער זאלן דאס וויסן, איז ווער 
יא? ווער יא? די מזרחי'ניקעס גלייבן דאך 
אויף  גאט  א  דא  איז  עס  אז  נישט,  אפילו 
דעם  שפירן  יא  זאל  ווער  איז  וועלט...  די 

אייבערשטן, אויב אונז אויך נישט!

אלע  אז  אלימלך,  נועם  אין  שטייט  עס 
מחלות  די  פון  זיך  נעמען  הגוף  מחלות 
בפשטות  וואס  זאכן  דא  זענען  עס  הנפש. 
אזוי  פארשטיין,  אויך  דאס  מיר  קענען 
ביומו  יום  מדי  ליידער  עס  זעט  מען  ווי 
קומט  עס  ווען  למשל  מענטשן,  ביי 
הבורא,  לעבודת  פארטאגס  אויפצושטיין 
די  וויי  אים  טוט  דעמאלטס  פונקט 
עס  אויפשטיין,  נישט  קען  ער  פלייצעס, 
וויי  אים  טוט  עס  קאפ,  דער  וויי  אים  טוט 
אנדערע  האט  ער  צי  וכדומה,  הארץ  דאס 
מניעות. אזוי אויך ווען ער האט נישט קיין 
כח צו דאווענען, ער האט נישט קיין כח צו 
שוואכקייטן  אנדערע  אלע  די  און  לערנען, 
אין אידישקייט, פון וואו נעמען זיך די אלע 
די  אז  דעם  פון  זיך  נעמט  דאס  מחלות, 

נשמה איז קראנק. 



זניצוצי אש

א מענטש איז נישט דאס פלייש און ביין, 

נישט דאס איז דער מענטש, דער מענטש 

פארשווארצט  מען  אז  און  נשמה,  די  איז 

חלילה די נשמה דורך עבירות, קומט אויס 

פלייצע,  שווארצע  א  האט  נשמה  זיין  אז 

זיין נשמה האט א שווארצען קאפ וכדומה, 

זיין  וואס ער האט פארשווארצט  און דאס 

נשמה, דאס טוט אים יעצט וויי, דאס לאזט 

אדער  לערנען  און  דאווענען  נישט  אים 

זיינע  פארשווארצט  האט  ער  אויפשטיין, 

זיינע  פארשווארצט  האט  ער  פלייצעס, 

פיס, און ער האט מיט דעם פארשווארצט 

דעם  אין  טונקל  ממילא  איז  נשמה,  זיין 

רוחני,  שטיק  איין  איז  נשמה  די  ווייל  גוף! 

קיין  אויף  צוטיילט  נישט  איז  נשמה  די 

די  מטמא  איז  מען  אויב  ממילא  חלקים, 

איז דער פשט אז מען האט מטמא  אויגן, 

נישט  איז  עס  נשמה!  גאנצע  די  געווען 

די  נשמה,  גאנצע  די  איז  עס  אויגן  די  נאר 

גאנצע נשמה איז נעבעך טמא געווארן, און 

וועגן דעם שפירט מען אזא כבידות, אז עס 

וויל זיך נישט דאווענען, עס וויל זיך נישט 

לערנען. 

דאווענט  און  לערנט  מענטש  א  אז  אבער 
אברים  רמ"ח  אלע  מיט  חיות,  א  מיט 
צוריק  ווערן  דעמאלטס  גידים,  ושס"ה 
איז  עס  וואס  הנשמה,  חלקי  אלע  ליכטיג 
דא אין אלע חלקים פון א מענטש, אז מען 
צוריק  מטהר  מען  איז  אויגן  די  מטהר  איז 
די נשמה. אזוי ווי דער הייליגער זיידע זי"ע 
כד(  כא,  )משפטים  פסוק  אויפ'ן  זאגן,  פלעגט 
עין תחת עין, אויב מען האט געזען מיט די 
אויגן, זאכן וואס מען דארף נישט, זאל מען 

זיך לעומת זה פלאגן אויף די תורה, למשל, 
ווען מען איז שלעפעריג און מיד, זאל מען 
הק',  תורה  די  פאר  אויגן  די  צוברענען  זיך 
)עכדה"ק(, און ווען א איד דאווענט מיט אלע 

חלקי  אלע  זיך  רירן  דעמאלטס  כוחות, 
הנשמה, עס הייבט אויף די גאנצע נשמה, 

און עס ווערט צוריק ליכטיג.

דאס איז די גרויסע עבודה אויף וואס מען 
הייליגען  אזא  אין  אויסבעטן,  זיך  דארף 
הייליגע  די  אין  יעצט,  שטייען  מיר  ווי  זמן 
הימל  פון  לאזט  מען  ווען  השובבי"ם,  ימי 
מען  דארף  טון,  צו  תשובה  גרינגער  צו, 
ווי  אזוי  אייבערשטן,  ביים  אויסבעטן  זיך 
מחזק  עני  מציל  נשמת  אין  זאגט  מען 
זענען  וואס  ווייל  ועני ואביון מגוזלו,  ממנו 
וואס  ארימאן,  אן  ווי  אנדערשט  דען  מיר 
אפגעשליסן  און  אפגעריסן  נעבעך  איז 
נשמה,  די  ביי  פרוטה  קיין  נישט  האט  און 
קען  ער  אז  חידוש  קיין  נישט  דאך  איז 
בעטן,  און  איינעם  פאר  אויסוויינען  זיך 
וואס  "איך בין אן ארימאן העלף מיר", איז 
נעבעך  זענען  מיר  אנדערשט?  מיר  זענען 
אויך  זיך  מען  קען  ממילא  שפל'דיג,  אזוי 
בעטן  און  אייבערשטן,  פאר'ן  אויסוויינען 
זענען דאך ארימעלייט",  "העלף אונז, מיר 
ווער ווייסט צי מיר האבן עפעס פון אונזער 
לערנען און דאווענען, ווייל אויב מען האט 
נאכנישט תשובה געטון אויף די עוונות, צי 
חלילה וחלילה אז מען קען שפירן, אז מען 
האט שוין עפעס יוצא געווען, איז מען דאך 
געהארעוועט  האט  מען  אז  אומגליקליך! 
דאך  מען  איז  אחרא  סטרא  די  פאר 
א  ליידיג,  געבליבן  איז  מען  אומגליקליך, 

ביטערער ארימאן רחמנא ליצלן.



ניצוצי אשח

חמשה עשר בשבט
מינים  ארבעה  די  אויס  זיך  בעט  מען 
בעט  מען  בשבט,  עשר  חמשה  הקדושים 
אויף א גוטן אתרוג, מען בעט אויך אויף א 
"לו- אותיות  די  דאך  איז  לולב  לולב,  גוטן 

און  לולב  דעם  מיט  אתרוג  דער  ווייל  לב", 
צוזאמען  זענען  ערבות,  די  מיט  הדסים  די 
הוי"ה  שם  דעם  פון  יחוד  דעם  אויף  מרמז 
גוט,  זיין  צו  אלעס  דארף  ממילא  איז  ב"ה, 
מען  אז  זעהן  אויגן  די  וואס  נאר  נישט 
ארבעה  אלע  נאר  אתרוג,  שיינעם  א  האט 
שיינען.  און  בליטשקענען  דארפן  מינים 
מען  אז  העלפן,  זאל  אייבערשטער  דער 
און  אונז  פאר  אויסצובעטן  זיין  זוכה  זאל 
אלע  מיט  לעבן  זאל  מען  אידן,  אלע  פאר 
אייבערשטער  דער  און  אינאיינעם,  אידן 
זאל העלפן אז מען זאל קענען מקיים זיין 
שמחה,  מיט  מצות  אייבערשטנ'ס  דעם 
אזוי ווי דער פסוק זאגט ושמחתם לפני ה' 

אלוקיכם )אמור כג, מ(.

דער הייליגער זיידע רבי ר' מרדכי'לע זי"ע, 

יום  פאר  אתרוג  א  גענומען  אמאל  האט 

בלאט  דערויף  געווען  איז  עס  און  כפור, 

אין  אריינגעלייגט  עס  ער  האט  פלעקן, 

ארון הקודש אריין ערב יום כפור, און האט 

וועט  טון,  תשובה  וועט  ער  אז  געזאגט, 

איז  אזוי  און  ווערן,  ריין  אויך  אתרוג  דער 

טאקע געווען, מען האט עס ארויסגענומען 

געווען  איז  אתרוג  דער  און  כפור,  יום  נאך 

אינגאנצן נקי מכל. 
השנה  ראש  גוטער  א  אדורך  גייט  עס  אז 
און א גוטער יום כיפור, איז מען זוכה אז די 
עס  ווי  זיין  זאלן  הקדושים,  מינים  ארבעה 
דארף צו זיין, עס שטייט דאך אויך אזוי אין 

תיקוני זוהר )כט.( אז ווער עס האט די מאני 
אין  מצליח  איז  דער  הענט,  די  אין  קרבא 
בשבט  עשר  חמשה  אויב  איז  מלחמה.  די 
דארף מען אויסבעטן אויף די ארבעה מינים 
הקדושים, קומט אויס אז יעצט דארף מען 
שוין אויסבעטן די גאנצע ימים טובים, ווייל 
די גאנצע ימים טובים, ווענדן זיך אין דעם 
ראש השנה פון חמשה עשר בשבט, אפילו 
פארשטייט  מען  וואס  ענינים  אזעלכע 
נישט.  ווייסן  זיי  וואס  אזעלכע  און  נישט, 
וואס  אזעלכע  דא  איז  עס  וויבאלד  אבער 
ווייסן יא, ווייל צווישן אידן איז דאך אייביג 
דא צדיקים, איז מען זיך כולל מיט די וואס 
היינט  דארף  מען  וואס  אלעס  יא,  ווייסן 
אויסבעטן, זאל דער אייבערשטער העלפן, 
אויף דאס וואס מען האט יא געבעטן, זאל 

נתמלא ווערן לטובה ולברכה. 

זכרונו  זיידן  הייליגן  ביים  געווען  בין  איך 
איז  וואס  איינעם  מיט  צוזאמען  לברכה, 
געווען א גרויסער בעל מדריגה )ה"ה החסיד ר' 
כתריאל שווארץ הי"ד(, מיר האבן אריינגעקוקט 

זעקס  געווען  איז  עס  שפארער,  א  דורך 
דער  און  עשר,  חמשה  טיש  פארן  שעה 
און  געזעגענט  און  געזעסן  איז  זיידע 
געוויזן  מיר  ער  האט  קוויטלעך,  גענומען 
זיידע  דער  ווי  זען  זאל  איך  קוק",  "קוק 
חמשה  א  צו  זיך  גרייט  ער  ווען  אויס,  זעט 
עשר טיש! עס איז נאך געווען זעקס שעה 
פארן טיש, האט מען שוין געקענט זען פון 
אים  ביי  האט  עס  וויאזוי  אן,  פארמיטאג 
געקאכט, ער זאל זיך צוגרייטן צו א חמשה 

עשר טיש.



טמתו  האש

רעוא דרעוין פרשת בשלח תש"פ לפ"ק
בעת שהתחיל להתפשט מגיפות הקראנא ה"י

אא
נחם  ולא  העם  את  פרעה  בשלח  ויהי 

קרוב  כי  פלשתים  ארץ  דרך  אלוקים 

העם  ינחם  פן  אלוקים  אמר  כי  הוא 

בראותם מלחמה ושבו מצרימה. ויסב 

וגו'

די מפרשים זענען מדייק דא, וואס איז 

פשט ויסב אלוקים, דער אויבערשטער 

האט נישט געקענט מאכן אז מען זאל 

גיין גלייך צו קריעת ים סוף, פארוואס 

גאנצע  א  גיין  געדארפט  מען  האט 

דאך  האט  אויבערשטער  דער  רינג, 

מיט  מצרים  פון  אידן  ארויסגענומען 

אזעלכע  מיט  גלויים,  נסים  אזעלכע 

הטבע,  כדרך  שלא  ומופתים  אותות 

מכות,  שווערע  ביטער  אזעלכע  מיט 

פונקט דא ביי קריעת ים סוף האט זיך 

אויבערשטער  דער  אפגעשטעלט,  עס 

דא  פונקט  געטוהן,  אלעס  דאך  האט 

האט  ער  אפגעשטעלט,  זיך  ער  האט 

נישט געקענט ווייטער ממשיך זיין די 

ישועה.

פארווואס  פרעגט  הקדוש  אוה"ח  די 

)עי'  צער,  לשון  א  ויהי  דא  שטייט 

מגילה י' ע"ב( במקום ווען ס'איז געווען 

זענען  אידן  אז  שמחה  גרויסע  א 

די  פרעגן  נאכמער  מצרים,  פון  ארויס 

דעם  אויף  הק'(  באלשיך  )עי'  מפרשים 

ז-ח(  כ'  )שמו"ר  ברענגט  מדרש  די  וואס 

ויהי בשלח פרעה, 'כששלח פרעה את 

העם מי צוח וויי, פרעה' און נאכדעם 

וויי,  אמר  מי  'ד"א  מדרש  די  ברענגט 

שווער  לכאורה  איז  וויי'.  אמר  משה 

מילא פרעה האט געשריגן וויי ווייל ער 

האט געהאט גרויס צער וואס מ'האט 

געטון מיט אים, אבער ווי קומט דאס 

אז משה רבינו זאל זאגן וויי, ביי אים 

אז  רבה  שמחה  א  געווען  דאך  איז 

אידישע קינדער זענען ארויסגעגאנגען 

פון גלות מצרים.

נאר עס שטייט אז מיט צוויי זאכן קען 

מען צוקומען צו צוברעכן די קליפות 

איז  זאך  ערשטע  די  הרע,  יצר  די   -

תפילה, דורך תפילה קען מען צוברעכן 

אז די קליפה זאל נישט קענען האבן א 

צווייטע  די  מענטש,  א  אויף  שליטה 

 דא"ח שנשמעו מתו  האש
מפי כ"ק מרן 

אדמו"ר שליט"א



מתו  האשי

זאך איז עבודה, דורך עבודת ה' מען 

אויבערשטן  פארן  גוף  די  צוברעכט 

דאס  קליפות,  די  צוברעכן  מען  קען 

פון  ארויס  זענען  אידן  געווען,די  איז 

זיי האבן  ה',  ויצעקו אל  מצרים דורך 

איז  דאס  אויבערשטן,  צום  געשריגן 

געווען א בחינה פון אתערותא דלעילא 

אזוי האט מען געקענט ארויסנעמען די 

אידן פון מצרים.

אבער דאס קען נישט האבן קיין קיום, 

איז  וואס  זאך  א  איז  תפילה  ווייל 

א  פועל'ן  קען  מען  צייט-ווייליג,  נאר 

דארף  מען  וואס  זאך  די  אויף  ישועה 

אויף  נישט  בלייבט  עס  אבער  יעצט, 

וואס  דאס  ווייטער,  אויף  שטענדיג 

דארף בלייבן אויף שטענדיג, דאס איז 

דעם  צוברעכן  מיט  עבודה  מיט  נאר 

תחנונים  מיט  אויבערשטן,  פארן  גוף 

זאכן,  אזעלכע  נאך  מיט  דמעות  מיט 

דעמאלטס אז מען צוברעכט דעם גוף, 

קען בלייבן א קיום פון די מסירות נפש 

וואס א איד האט.

דא,  חשבון  די  געווען  איז  דאס  און 

דער אויבערשטער האט ארויסגעצויגן 

די אידן פון מצרים איז געווען מיט א 

אבער  דלעילא,  אתערותא  פון  בחינה 

געוואלט  האט  אויבערשטער  דער 

ער  האט  קיוםא,  א  מיט  זיין  זאל  עס 

א.  עיין קדושת לוי פרשת כי תצא עה"פ "כי יקרא קן צפור", שאתערותא דלעילא אין לו קיום בלא אתערותא 

דלתתא.

געמאכט נאכאמאל "ויסב אלוקים דרך 

ארץ  דרך  אלוקים  נחם  ולא  המדבר 

פלשתים", כדי אידן זאלן מורא האבן 

אז עס גייט טאקע זיין א מלחמה, און 

מ'וועט  אז  זאלן מורא האבן  אידן  אז 

די   - ים  אין  אריינגיין  קענען  נישט 

ממילא  שפאלטן,  נישט  זיך  וועט  ים 

תשובה  געוואלדיגע  א  זיין  וועט 

תשובה  געוואלדיגע  א  און  מאהבה, 

ווייטער,  זיין  דא  גייט  וואס  מיראה, 

אזוי  ארום  פירט  אויבערשטער  דער 

וגו',  אלוקים  נחם  ולא  רינג  גאנצע  א 

אלעס אין די וועלט האט געקענט זיין, 

אבער די פחד ה' וואס די אידן האבן 

געהאט וואס גייט דא זיין ווייטער.

איז  ענין   גאנצע  די  ממילא  איז 

דער  ווייל  ושלום  חס  געווען  נישט 

געקענט  נישט  האט  אויבערשטער 

אליין שפאלטן דעם ים, און אליין טון 

די אלע נסים גלויים, נאר דער אמת'ע 

זאך איז געווען ווייל עס האט געדארפט 

זיין  זאל  עס  אז  השלם,  תיקון  א  זיין 

דורך עבודה דורך צובראכנקייט דורך 

אויבערשטען,  פאר'ן  נפש  מסירות 

אזויווי עס איז טאקע געווען די מעשה 

אריין  ים  אין  אריינגעשפרונגען  מ'איז 

מ'האט נישט געטראכט פון גארנישט, 

דער אויבערשטער האט געזאגט ויסעו 



יאמתו  האש

דעם  אויף  ים,  אין  אריינגיין  זאל  מען 

האט דער אויבערשטער געווארט אויף 

קינדער,  אידישע  פון  נפש  מסירות  די 

און דאס איז דער פשט, פארדעם האט 

צוגעפירט,  אזוי  אויבערשטער  דער 

ווייל קריעת ים סוף האט נאר געקענט 

קומען מיט א שטארקע מסירות נפש.

און דאס איז מעשה אבות סימן לבנים 

מ'דארף  ווען  אז  הדורות,  כל  סוף  עד 

דורכפירן  מ'דארף  ישועות  דורכפירן 

ענינים, רעכנט מען זיך אין הימל נאר 

האב  איך  ווי  אזוי  נפש,  מסירות  מיט 

שוין כמה פעמים געשמועס'ט דערפון, 

אז  ביי די קדמונים האט געהאלפן די 

לא,  ואנן  זאגט  גמרא  די  און  תפלות, 

מסרנהו  אינהו  זאגט  גמרא  די  און 

)עי' ברכות כ'  נפשייהו על קדושת השם 

ע"ב(, זעהט מען פון דא די געוואלדיגע 

פאר'ן  זיין  נפש  מוסר  זיך  פון  זאך 

אייבערשטן .

און נאכדעם די 'ויהי', פארוואס שטייט 

דא  דאך  איז  באמת  צער,  לשון  'ויהי' 

געווען א שמחה פארוואס האט משה 

ב.  איך וועל איבער זאגן די ווערטער וואס איך האב געזאגט היינט אינדערפרי פארן ליינען און איך וויל עס זאל 
וועלט אויכעט )בשעת איך האב געזאגט  וויל מען זאל עס הערן אין די  ווערן בכל אחד ואחד, און איך  נקבע 
איך  וויל  זאך,  גאנצע  די  נישט מיטגעהאלטן  האבן  און  געדאווענט  האבן  וואס  אידן  געווען  זענען  ווערטער  די 
עס איבער זאגן אז מען זאל עס געדענקען לעולם(, די גמרא זאגט "והן קל כביר לא ימאס תפילת הרבים", די 
מפרשים זאגן וואס מיינטו והן קל כביר לא ימאס, זאגן די מפרשים אז אפילו מען לערנט נישט און מ'דאווענט 
נישט א גאנצען טאג און מען איז נישט עוסק אין גמ"ח א גאנצען טאג, איז תפילה בציבור שטייט העכער די 
מפרשי  די  פון  איינע  אין  געזעהן  היינט  עס  האב  איך  ער,  פועלט  בציבור  תפילה  דאווענט  איד  אז  זאכן  אלע 

הש"ס.

רבינו געזאגט ויהי לשון צער, נאר אזוי 

ווי עס שטייט אז מרוב פחד פון די אידן 

זענען נישט אלע ארויס געגאנגען פון 

נישט  האבן  מענטשען  אסאך  מצרים, 

זענען  מצרים  פון  ארויסגיין  געוואלט 

אפילה,  ימי  בשלושת  געשטארבן  זיי 

צער,  לשון  ויהי  די  געווען  איז  דאס 

פאר פרעה האט עס באמת וויי געטוהן 

די  ארויסשיקן  געדארפט  האט  ער  אז 

אידן פון מצרים, נאר פאר משה האט 

וויי געטוהן ווי זענען אונזערע קינדער 

אונזערע  האבן  פארוואס  געבליבן, 

ווערן  צו  געווען  זוכה  נישט  קינדער 

פארוואס  מצרים,  פון  אויסגעלייזט 

אויגן,  די  פארבלענדט  זיי  מען  האט 

די  צוגענומען  זיי  מען  פארוואס האט 

זיי  מען  האט  פארוואס  הישר,  שכל 

זיי זאלן נישט  צוגענומען די מוח, אז 

גייט  מען  אז  וויסן  צו  שכל  די  האבן 

ארויס פון די גלות, דאס איז געווען די 

ויהי, דאס איז געווען די לשון צער.

כאן מעורר רבינו אודות המגיפה עיין 
בהערהב
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אזויווי עס דרייט זייך ליידער ארום א ביטערע מגיפה אויף די וועלט, יום יום ווערן ליידער פארכאפט קרבנות, 
סיי אינגע קינדער שטייען נישט אויף און סיי אינגעלייט און סיי נשים פלוצלינג פון איין רגע אויף די אנדערע, 

און זיי זענען נישט דא מער בין החיים.
ויצילנו  ה"י  וואס  וועלט  גאנצע  די  אין  ארום  זיך  דרייט  וואס  ווירוס  די  די מגיפה  ליידער  דא  איז  נאכדעם  און 
מ'קען נישט וויסן ווען עס וועט אנקומען אהער, נישט ווען עס וועט אנקומען וועט מען גיין אין די בתי מדרשים 
זיין רפואה למכה, איידער עס קומט אן קיין  יום תפילה'ס, מ'דארף מקדים  איינרייסן זאגן תהילים און מאכן 
א"י, איידער עס קומט בכלל אן צו אידישע קינדער בכל קצוי תבל, דארף מען איינרייסן אז די מגיפה זאל בטל 

ווערן און טוהן אלע פעולות אויף די וועלט מבטל צו זיין די גזר דין, עס איז רח"ל א געוואלדיגע גזר דין.
וואס  איך האב היינט איבערגעזאגט אינדערפרי, עס שטייט אין ספרים הקדושים פון מקובלים אז יעדע זאך 
עס געשעהנט ביי גוים האט עס צוטוהן מיט די אידן, עס גייט נאר דורך דעם די אנהייב ביי די גוים אבער ווער 
ווייסט אויב עס וועט ליידער אנקומען צו אידן, עס שטייט פון די קדמונים אז יעדע זאך וואס ס'געשעהט אין 
די וועלט פאר גוים איז דאס אלץ א שלוח צו ווייזן פאר אידישע קינדער זיך צאמצונעמען תשובה צוטוהן און 

איינרייסן וועלטן.
נייעס מ'גייט אין ביהמ"ד מ'הערט דער איז גע'הרג'עט געווארן אין א עקסידענט, דער  מ'הערט אין מקוה די 
בחור איז דעטראנקען געווארן אין וואסער, דער קינד איז נישט אויפגעשטאנען פון שלאף, דאס גייט נייעס אזוי 
ווי מען זאגט ס'איז דא גוטע מאראנצען אין געשעפט ס'איז דא גוטע פירות אין געשעפט, די געשעפט יענע 

געשעפט, אזוי דרייט זיך ארום די נייעס היינט אן א רגש.
אלע אידישע קינדער זענען דאך יעקב חבל נחלתו, ס'איין שטריק אלע אידן האבן א קשר איינער וואס מיט 
די אנדערער נישט קיין חילוק, איינער וואס וואוינט אין חו"ל צו איינער וואוינט דא, יעדע זאך וואס געשעהט 
דער  האט  פארוואס  ככה,  השם  עשה  למה  זיין  מעורר  זיך  דארף  ויחיד  יחיד  יעדע  עס  מיינט  איינעם  פאר 

אויבערשטער אזוי באשטראפט "פארוואס איז אראפ געקומען אזא שרעקליכע מגיפה ה"י ויצילינו אוי וויי".
די הייליגע טאטע ז"ל האט מיך אמאל געזאגט אז בשעת א מגיפה דארף מען זעהן צוזאם צו נעמען דעם עולם 
און זאגן קטורת בציבור וועגן דעם האב איך היינט געבעטן פארן דאווענען פון די אידן וואס זענען דא אין ארץ 
ישראל, און איך בעט אויך די אידן אין חוץ לארץ אלע וואס דאווענען אין אונזערע בתי מדרשים, בכל מקום 
שהם, נישט קיין חילוק צו עס איז אין לאנדאן צו אין אמעריקע, וואו עס איז דא א ביהמ"ד פון אונזערע בתי 
מדרשים, איך קען נישט זאגן א צווייטע ביהמ"ד וואס צו טון, אבער אין אונזערע בתי מדרשים "בעט איך מיך 
מיט תחנונים" אז די גאנצע עולם וואס קומט דאווענען זאל קומען צייטליך אין די זמן וואס מען הייבט אן זאגן 

ברכות זאל יעדער זיין אין ביהמ"ד און צוזאמען זאגן קטורת.
ווייל די גאנצע וועלט איז איינגעשטעלט לאו דוקא ארץ ישראל, און לאו דוקא אמעריקע, און לאו דוקא בעלגיע, 
די גאנצע וועלט איז יעצט אין א סכנה מכמה סיבות, סיי אין די ענין פון מגיפה און סיי אין די ענין פון מלחמות 
רח"ל, די ציונים דרייען אונטער יעצט אויפצורעגן די אומות העולם אויפצורעגן די גוים חס ושלום ווער ווייסט 
וואס גייט ארויסקומען, דערפון איז דאס מיטן אויבערשטן'ס הילף וועט העלפן אז עס זאל זיך אפשטעלן אלע 

גזירות רעות פון אידישע קינדער, סיי אין די ענין פון די מגיפה, און סיי אז די פרנסה זאל זיך העכערן.
אסאך כולל אינגעלייט טראכטן מסתם וואס קען דען זיין אונזער פרנסה בעסער איך לערן דאך אין כולל אונז 
משקר  אין  הארץ  עם  אפילו  בזאת"  אני  בטוח  "אבער  בעסער,  זיין  שוין  קען  וואס  פרייזן  אונזערע  באקומען 
בשבת, בטוח אני בזאת אז מען וועט האלטן אלע נקודות וואס איך זאג יעצט אלע נקודות וועט מען זען טאקע 
וועט אנקומען א שפע  קיין אנדערע פרנסה  נישט  זיי האבן  און  כוללים  די  אין  וואס לערנען  די אינגעלייט  אז 



יגמתו  האש

בב
דאווענען  מען  דארף  זאך  זעלבע  די 

פון  דאווענען,  גאנצע  די  צוזאמען 

לא  כביר  קל  'והן  סוף,  ביזן  אנהייב 

בציבור  תפילה  רבים',  תפולת  ימאס 

דורך,  אלעס  ברעכט  רבים  א  מיט 

ראשונים  אלע  אין  שטייט  עס  בפרט 

און אין זוהר הקדוש, אז פסוקי דזמרה 

המבדילות  מסיכות  אלע  צוברעכט 

עס  שבשמים,  אבינו  לבין  בינינו 

צוברעכט אלעס, פסוקי דזמרה 'זמרה' 

צוברעכט  עס  שניידן,  טייטש  איז 

אלעס אויף שטיק שטיקלעך.

ציבור  חשובע  א  דאווענט  עס  אז 

השם,  עובדי  אידן  בפרט  צוזאמען, 

בפרט אידן בני תורה און אפילו בעלי 

בתים, וואס זענען זיך מוסר נפש אויף 

תורה, וואס זענען זיך מוסר נפש אויף 

עבודה, וואס גיבן צדקה מיט מסירות 

אינאיינעם  מ'וועט דאווענען  אז  נפש, 

מען  אז  שבעולם  ספק  שום  בלי  איז 

קשות  גזירות  אלע  צוברעכן  וועט 

נישט  זיך  קען  עס  ווער  און  ורעות, 

בכלל  דארף  זמן  דעם  צו  צושטעלן 

נישט קומען.

שטיבלעך,  קיין  נישט  איז  ביהמ"ד  א 

גייט  מען  וואו  פלאץ  קיין  נישט  און 

זיך,  מ'דרייט  און  קומט  מען  און 

למעלה מהטבע, מען דארף נישט טראכטן וויאזוי, עס וועט זיך עפענען אוצרות שפע לכל יחיד ויחיד, אזוי עס 
שטייט נאזוי מיטן אויבערשטנ'ס הילף, איך בין נישט מסופק אז עס וועט זיין אזוי.

א  קדוש,  מקום  א  איז  ביהמ"ד  א 

ביהמ"ד איז א פלאץ וואו מען דארף 

דאווענען, די הייליגע טאטע ז"ל האט 

אין  מדרשים  בתי  אוועקגעשטעלט 

אלע פלעצער אויף צו דאווענען, נישט 

אנצוקומען אינמיטן דאווענען און זיך 

מיטכאפן, ביז מ'האט אויפגעשטעלט 

טייכן  געגאסן  זיך  האט  ביהמ"ד  די 

בלוט מיט מסי"נ, ביז מ'האט געטראפן 

ביים  געהאלטן  האבן  וואס  אידן  צען 

כי  לה'  הודו  ב"ה  היינט  דאווענען, 

לעולם חסדו, די ביהמ"ד איז א מקום 

גדול א מקום קדוש.

דאס איז בלי שום ספק אז די הייליגע 

און  אויבן  פון  שטייט  ז"ל  טאטע 

קומען  עס  אז  מ'זעהט  אלעס,  פירט 

אריין אידן וואס האבן נישט געוויסט 

וויאזוי  נאדבורנא,  מ'שרייבט  וויאזוי 

אידן  אבער  קרעטשניף,  מ'שרייבט 

שטארקייט  א  מיט  דאווענען  קומען 

צו  זיך  רייסן  אידן  מיט א פעסטקייט, 

אונזערע  מיט  שייכות  א  עפעס  האבן 

מען  דארף  פארוואס  איז  הק',  אבות 

דורך אביסל שלאפן אפרייסן די קשר, 

זמן  א  צו  צושטעלן  זיך  דארף  מען 

מיט  אן  זיך  הייבט  עס  אבער  תפילה, 

אויף  נישט  מ'שטייט  אז  קרי"ש,  זמן 

'מעות שלא  זמן קרי"ש איז עס א  צו 

צו  אויף  מ'שטייט  אז  לתקן',  יוכל 



מתו  האשיד

צום  אן  נישט  מען  קומט  קרי"ש  זמן 

נאך  שעה  פערטל  דריי  א  דאווענען 

צעהן.

גג
עס האט מיר דערציילט א אינגערמאן 

איתמר  ר'  הייסט  ער  מאנסי  אין 

אייזנבאך, ער איז געווען מיין טאטע'ס 

הויז בחור, ער איז געוועהן זיין יד ימין 

מיין טאטע האט זיך נישט גערירט אן 

אים, ער האט פארשטאנען אלעס וואס 

דער טאטע האט געוואלט אויפן ווינק, 

ער האט זיך ממש מוסר נפש געוועהן 

פארציילט  מיר  ער  האט  אים,-  פאר 

ז"ל  רבי  די  אז  צוריק  וואכן  אפאר 

רירן  געקענט  נישט  טאקע  זיך  האט 

אן מיר, ער האט זיך נישט אנגעטוהן 

קיין קאפטן אן מיר, אבער ווען ס'איז 

געקומען צו אידישקייט, טאמער האב 

איך אמאל פארפאסט זמן קרי"ש איך 

בין אנגעקומען אביסל שפעט, "האט 

אין  אריינצוקומען  גע'אסר'ט  מיר  ער 

די גאנצע בנין!". א מענטש וואס איז 

געוועהן מסור בלב ונפש פארן רבי'ן, 

אבער ווען עס איז געקומען צו איסורי 

געקוקט  נישט  ער  האט  דאורייתא, 

זיך  האט  ער  אפילו  גארנישט  אויף 

ממש נישט געקענט רירן אן עם.

דארטן  ישיבה  די  אין  עטה  כפר  ֿֿֿאין 

גיין  טאג  יעדן  טאטע  דער  פלעגט 

קרי"ש,  זמן  צו  די בחורים  אויפוועקן 

עס איז געווען וועקערס דארט, אבער 

וואס  בחורים  געמאכט  זיך  ס'האט 

מ'האט נישט געקענט ארויסרייסן פון 

איין  פון  ארומגיין  ער  פלעגט  בעט, 

צימער צום צווייטן, און ער איז נישט 

ארויס ביז יעדער איז אראפ פון בעט, 

תורה  די  ווייל  געוועהן  איז  אלעס 

זיך  האט געברענט אין אים, ער האט 

יעדע  אויף  געוועהן  נפש  מוסר  אזוי 

מצוה קלה, סיי אויף דאורייתא'ס און 

סיי אויף דרבנן'ס און סיי אויף מנהגי 

ישראל.

האבן  געדארפט  מען  האט  דעם  אויף 

א רבי, אזוי ווי עס שטייט "רבי אלופי 

זאגן  קענען  צי  אויף  נישט  ומיודעי", 

די רבי ז"ל האט אזוי געטוהן צו אזוי 

געדארפט  מען  האט  רבי  א  געטוהן, 

האבן צו וויסן ווי אזוי ער האט געדינט 

השם,  עבודת  אויף  אויבערשטן,  דעם 

ווי אזוי ער האט געוואלט בויען אונזער 

עולם, ווי אזוי ער האט געוואלט בויען 

די חסידות, און ווי אזוי האט געוואלט 

בויען אידישקייט.

אויף  אראפגעקומען  איז  בעש"ט  די 

אויך  איז  בעש"ט  די  פאר  עולם,  די 

השם  עובדי  אידן  ערליכע  געוועהן 

ת"ח גאונים ממש, אבער פון ווען דער 

אור  די  געוועהן  מגלה  האט  בעש"ט 

החסידות איז די ערשטע זאך געוועהן 

דאווענען  און  זיי  פון  אפטיילן  זיך 

יסוד  א  געוועהן  איז  דאס  עקסטער, 

חסידות  אין  יסוד  א  אידישקייט  אין 



טומתו  האש

מדרשים,  בתי  אייגענע  מאכן  צו  זיך 

נישט געוועהן קיין קלות ס'איז  ס'איז 

דעמאלטס,  אידן  ערליכע  געוועהן 

געוויסט  האט  הק'  בעש"ט  די  אבער 

וואס ער טוט, אז אידן וועלן דאווענען 

גאר  דאווענען  מען  וועט  אינאיינעם 

אנדערש, מיט איין נוסח מיט איין גאנג 

מיט איין הנהגה.

יש מנהיג לבירה א ציבור דארף האבן 

ומבוטל  בטול  זיין  מ'דארף  מנהיג,  א 

פאר די הנהגה, דאס איז די דרך וואס 

געשטעלט,  האט  הק'  בעש"ט  די 

מ'דארף זיך קענען מבטל זיין מ'דארף 

איז  נישט  אויב  הכנעה,  האבן  קענען 

אלע  די  רח"ל  ווי  אזוי  הפקר  מען 

הפקר מענטשן ווי די נעלאגן, נאר מיט 

אנגעטוהן  גייט  מען  אז  חילוק  איין 

הק'  בעל שם  די  האט  דאס  אנדערש, 

דרך  געוואלדיגע  א  אוועקשטעלט 

עבודה אז מ'זאל דאווענען עקסטער.

יעדע רבי האט געהאט זיין מקום, יעדע 

מנהיג האט געהאט זיינע מענטשן און 

מיט  אינאיינעם  געדאווענט  מ'האט 

זיי, און דאס איז געבליבן עד סוף כל 

אינאיינעם,  האלטען  צו  זיך  הדורות 

און מיטגיין מיט די דרך עבודה וואס 

די הייליגע טאטע ז"ל האט געוואלט, 

וואס די הייליגע אבות האבן געוואלט, 

'ועתה  זאך,  איין  געוואלט  האבן  זיי 

כי  אלקיך שאל מעמך  ה'  מה  ישראל 

געוואלט  זיי  האבן  דאס  ליראה',  אם 

א  יראת שמים  אביסל'ע  האבן  מ'זאל 

אביסל'ע פחד השם.

דד
יעצט  מ'דארף  וואס  ענין  א  ס'דא 

ראש  אני  לא   - זיין,  מעורר  אויכעט 

שטארק  טוט  עס  נאר  המדברים 

א  אין  שריפה  א  ס'ברענט  אז   - וויי, 

עס  ווער  חילוק  קיין  נישט  איז  בנין 

אפילו  פייערלעשער,  די  רופן  גייט 

מ'זאל  אבי  אויך,  קען  אינגעלע  א 

אויסלעשן די פייער, עס ברענט יעצט 

א  אינדרויסן,  כפירה  געוואלדיגע  א 

יעצט  זיך  דריידט  מינות  געוואלדיגע 

דרייט  אידן  היימישע  אלע  ביי  ארום, 

זיך ארום א געוואלדיגע פייער, אז די 

ראש הממשלה ימ"ש האט ערלעדיגט 

האט  מען  וואס  פלעצער  אלע  די  אז 

איינגענומען איז געווארן אפיציעל.

די הייליגע סאטמאר רב ז"ל האט דאך 

אויף דעם געשריבן א ספר על הגאולה 

זיין  זאל  עם  בלב  און  התמורה,  ועל 

איינגענומען  האט  מען  אז  שמחה  א 

אלעס וואס באלאנגט פאר די ציונים, 

פאר די רשעים, עצת רשעים לא יצלח, 

מיט אונז האט עס נישט קיין שייכות, 

וואס די רשעים טוהען וואס פורקי עול 

טוהען רח"ל, וואס זייער גאנצע מטרה 

אויסצורייסן  איז  זאך  גאנצע  זייער 

אידישע קינדער.

געווען  מצליח  האט  ימ"ש  היטלער 

זיי  אידן,  מיליאן  זעקס  אויסצוהרגנ'ן 



מתו  האשטז

נישט  האט  היטלער  אז  געזען  האבן 

נישט  האט  ער  ארבעט  די  געענדיגט 

איז  עס  אז  אידן,  אלע  אויסגעהרג'ט 

נאך געבליבן א קומץ אידן אויף דער 

וועלט וואס זיי שרייען מי לה' אלי, זיי 

קענען עס נישט אראפשלינגען אז עס 

וואס  אידן  קומץ  א  געבליבן  נאך  איז 

שרייען געוואלד צום אויבערשטן.

שבעולם  פעולות  אלע  טוהען  זיי  און 

איינער  יעדער  אויסצורייסן,  דאס 

טוהען  זיי  אופן,  עקסטערן  אן  אויף 

פארשידענען תחבולות וואס זיי מישן 

תלמוד  אונזערע  אין  אריין  יעצט  זיך 

אין  אריין  זיך  מישן  זיי  און  תורה'ס, 

די געלטער אין די זמנים און די אלע 

זאכן, אלץ אויסצורייסן מען זאל נישט 

געדענקען אז עס איז דא א באשעפער 

עס שטייט  ווי  אזוי  וועלט,  דער  אויף 

'לבן בקש לעקור את הכל', זיי האלטן 

נישט אויס אז עס איז דא א קומץ אידן 

וואס זיי שרייען געוואלד.

כסדר  און  געדענקען  גוט  מ'דארף 

הצלחה  זייער  אז  ווערטער  די  חזר'ן 

הצלחה  זייער  אונז,  מיט  נישט  האט 

זייער  אידן,  ערליכע  מיט  נישט  האט 

הצלחה איז הצלחה פון די סט"א דאס 

איז די כח פון די שטן וואס רייסט די 

די  זיין  מכחיש  צו  קינדער  אידישע 

געוואלט  עמלק  האט  דאס  אמונה, 

דאס איז די פרשה פון די וואך, עמלק 

אמונה,  די  אויסרייסן  געוואלט  האט 

עמלק האט געוואלט שוואך מאכן די 

אמונה ביי אידישע קינדער.

יאהר,  זיבעציג  זיי שוין  דאס ארבעטן 

זיי ארבעטן אויסצורייסן אז אין מנהיג 

ארבעט  אלעס  און  עולם,  בורא  ואין 

רח"ל,  הטבע  מדרך  הנהגה  מיט  נאר 

מיט  רח"ל  גייען  וואס  אלע  די  און 

מיט זיי די אלע משרתים און די אלע 

זיי,  פארטייען וואס שטייען מיט מיט 

ווען זיי וואלטן נישט געזעצן צוזאמען 

מיט זיי וואלטן זיי נישט געהאט קיין 

וואס  אלע  די  ימ"ש  דער  שליטה, 

רעדן אזוי קעגן אידישקייט און קעגן 

אידישע קינדער, )איך וויל נישט דערמאנען 

זיין נאמען ווייל יעדער ווייסט וועמען איך מיין( 

צו  כח  קיין  געהאט  נישט  ער  וואלט 

רעדן אזוי קעגן דתים און חרדים, ווען 

זיצן מיט  די אידישע פארטייען  נישט 

זיי.

ער ווייסט אז זיי מוזן מאכן א שווייג 

ווייל  ראגירן  גארנישט  קענען  זיי  און 

די  מיט  רח"ל  אנגעפילט  זענען  זיי 

בכלל  זיי  קענען  געלטער,  טריפה'נע 

שרייען  און  מויל  א  אויפמאכן  נישט 

האסטו  וואס  איד,  איז  ווער  יהודי  מי 

בכלל מיט ארץ ישראל, ווי קומען די 

און  א"י  אין  זיצן  וואס  ימ"ש  כופרים 

מיט  עס  האט  וואס  באלעבאטעווען, 

די  פאר  א"י  געגעבן  האט  ווער  זיי, 

אידן מ'זיצט אויף א מקום גזילה וואס 

מ'האט איינגענומען.



יזמתו  האש

עס איז נישטא ווער ס'זאל עפענען א 

מויל ווייל אלעס איז פארקויפט, אלעס 

איז רח"ל איינגעטונקען אין שקר, "זיי 

אין  ליגן  אלע  מנהיגים  זייערע  מיט 

ס"א - אלע ליגן אין שקר" מ'קען זיך 

ווער  פרעגן  און  אויפשטעלן  נישט 

אידן,  חרדי'שע  קעגן  רעדן  צו  ביסטו 

ווער ביסטו בכלל, ער איז א רוסישע 

גוי ימ"ש ווי אזוי קען ער בכלל רעדן 

זעלבע  די  זענען  און אלע  אידן,  קעגן 

אונזער  עצה,  איין  האמיר  אונז  זאך, 

תפילה,  און  תפילה  תפילה,  איז  עצה 

גוטע  א  אויף  ווערן  בטל  זאל  עס  אז 

אויפן די גאנצע ממשלת הכופרים, און 

עס זאל נישט בארירן קיין שום אידיש 

קינד און קיין שום אידיש נפש.

הה
מ'זאל  העלפן  זאל  אייבישטער  דער 

אחד  כל  אינאיינעם  אלע  זיין  זוכה 

געבענטשט  זאל  יבורך  הטוב  בשמו 

ממעון  הברכות,  ממקור  ווערן 

די  זיין  קענען מקבל  צו  און  הברכות, 

צו קענען מגדל  און  השפעות טובות, 

זיין די אייגענע קינדער און אייניקלעך 

צוזאמען מיט די ב"ב לתורה ולחופה 

ולמעש"ט מתוך עושר וכבוד.

עס שטייט די וואך אין די פרשה דער 

אייבישטער זאגט א-ל נא רפא נא לה, 

אידישע קינדער דארפן געהאלפן ווערן 

בחוש  זעהן  מען  זאל  רפואה,  מיט 

די  אויף  הבית  בעל  איז  תורה  די  אז 

אידישע קינדער נישט די דאקטוירים, 

אז די תורה זאגט א-ל נא רפא נא לה 

דארף עס אזוי זיין, מ'זאל עס זוכה זיין 

צו זעהן בחוש ממש! מ'זאל זוכה זיין 

צו קענען מקבל זיין פני משיח צדקינו 

במהרה בימינו בהתגלות כבוד שמים 

עינינו  ותחזינה  ועל כל ישראל,  עלינו 

בשובך לציון ברחמים, אמן.



מאורי אשיח

סגולת פרשת בשלח 
בעבודת התפילה

שבת   – בשלח  פרשת  היא  זו  שבת 

היו  שה'עולם'  רצון  מעתות  שירה, 

מגיעים לנסוע לרבי, בין חסידים בעלי 

מוח, ובין חסידים בעלי בתים, כי כל 

אחד רצה להיות בצל הקודש, ובאמת 

זו התרוממות גדולה עד  היה בפרשה 

מאוד. 

התפילה  מענין  נדבר  מקודם  ברם, 

אשר עפ"י סדר השל"ה הק' בפרשיות 

לתפילה,  נוגע  זו  פרשה  השובבי"ם, 

אשר  הפרשה  בכל  שמבואר  וכמו 

וכן  הים,  על  וזעקו  עמדו  ישראל  בני 

תיקנו לנו חכמינו ז"ל עד ביאת משיח 

הסדר,  על  יום  כל  בהתפללינו  צדקנו 

הים,  שירת  בזמרה  בשירהו  לעמוד 

לפני  דזימרה  הפסוקי  של  כ'שפיטץ' 

זי"ע  רבינו  היה  וכן  ישתבח.  ברכת 

פי  על  להתפלל  מאוד  מקפיד  היה 

הסדר שתקנו חכמים, מאמירת ברכות 

וקרבנות ועד פסוקי דזמרה, אשר היה 

ובין  בחול  בין  גדולה  עבודה  אצלנו 

בשבת. 

אמירת שירת הים בשמחה 
ובכוונה הוא סגולה 
לגאול כל הניצוצות

כמו  פסוק בפסוק,  אומרים שירה  ואז 

שנוהגים כעת אף אצל רבינו שליט"א 

זי"ע  רבינו  ובאמת  ומועד,  שבת  בכל 

היה מקפיד על כך בישיבתו אשר ניהל 

אומרים  שיהיו  ויום,  יום  בכל  ברמה 

בקולות  בפסוק  פסוק  הים  שירת 

ביגיעה, הש"ץ וכל הקהל. 

מה  על  רבות  חוזר  היה  זי"ע  ורבינו 

האומר  שכל  בזוה"ק,  חז"ל  שאמרו 

זוכה  ובשמחה  בכוונה  הים  שירת 

וכן מבואר בספה"ק  עוונות,  למחילת 

לכוין  השובבי"ם  לימי  גדול  שתיקון 

תיקון  אשר  השירה,  אמירת  בשעת 

הניצוצות  לגאול  הוא  השובבי"ם 

אשר   – לקליפות  שנתפסו  קדישין 

ובשעת  מצרים,  גלות  מהות  היה  זה 

קריעת ים סוף נגאלו אותם הניצוצות.
אז  כמו  נצחית,  היא  שהתורה  ומפני 
לכוין  צריך  ה'תשפ"ג  בשנת  עתה  כן 
אמירת  ובשעת  הניצוצות,  גאולת  על 
כיצד  בעינינו,  לראות  לנו  יש  השירה 
מהשבי.  ניצוצות  אותם  גואל  הקב"ה 

תולדות ועובדות מאורי אש
מרבוה"ק זי"ע 
מאורי הדורות

מזכרונותיו של הרה"ח ר' שלמה זלמן קרויס שליט"א



יטמאורי אש

זכו  סוף  ים  קריעת  בשעת  וכאשר 
בהתגלות  בנבואה  לראות  ישראל 
אמן,  שבמעי  עוברין  אפי'  גמורה 
וראתה שפחה על הים מה שלא ראה 
וכשאומר  בנבואה,  בוזי  בן  יחזקאל 
שירה כל יום בסידור, ומכוין ומתפלל 
ומודה להקב"ה בשירת הים בשמחה, 
זוכה למעין דמעין ממה שזכו ישראל 
סוף.  ים  על  הגדולה  הנבואה  לדרגת 
זה  על  זי"ע  רבינו  הקפיד  ולפיכך 
הענין, אשר הוא משפיע אף על איכות 
הברכות קריאת שמע והשמונה עשרה, 
פועלים  התפילה  לאחר  על  ואפי' 

בתפילה זו בשמים עד מאוד.
ומי מדבר מענין קריאת התורה, אשר 
שירה  בשבת  זי"ע  רבינו  אצל  ראו 
זה  היה  אשר  פסח,  של  ובשביעי 
זה  והיה  בקולות,  גדולה  רבה  ביגיעה 
עד אין לשער ואין לתאר, עד שחשבנו 
לעצמנו כל העם הרואים את הקולות, 
עבודה  לאחר  זי"ע  רבינו  יחיה  כיצד 

גדולה זו.
שכמו  ולבנינו,  לנו  השי"ת  ויעזור 
אשר  שליט"א,  רבינו  אצל  שרואים 
עובד עבודה זו של השירה בכל הכח 
והברען, שנזכה אף אנו לעלות ולילך 

בדרך זו.

בשבת שירה אפשר לזכות 
לכל הישועות שצריך 

כל אחד מישראל

רבינו  מה שאמר  להדגיש  עלינו  וכאן 

זי"ע,  דשבת  הרזא  זקינו  בשם  זי"ע 

שבשבת שירה ]וכן בשביעי של פסח[ 

איש  כל  הישועות שצריך  כל  טמונים 

ישראל, ורוב הרשימה היה רבינו זי"ע 

אומר בשם בעל הרזא דשבת זי"ע, כי 

הצריך לרפואה, הרי נאמר בפרשה זו 

ישועה  צריך  אם  רופאך".  ה'  אני  "כי 

בפרנסה והשפעות טובות, הרי אומרים 

לכם  ממטיר  "הנני  המן  בפרשת  אנו 

ישועה  צריך  אם  השמים".  מן  לחם 

בעניני שידוכים או בעניני שלום בית, 

ים  כקריעת  אדם קשה  זיווגו של  הרי 

נפעלת  סוף  ים  שבקריעת  הרי  סוף, 

ישועה זאת. אם צריך ישועה באמונה, 

ובמשה  בה'  "ויאמינו  נאמר  הרי 

בתורה  ישועה  צריך  אם  עבדו". 

ובחשק ללמוד תורה, הרי נאמר "שם 

אם  ניסהו".  ושם  ומשפט  חק  לו  שם 

צריך ישועה בעניני רוחניות, ולמחות 

שמו של עמלק, הרי נאמר ענין מחיית 

עמלק בפרשה זו. ואם צריך יהודי סתם 

לישועה, הרי נאמר "התייצבו וראו את 

הישועות  לכל  נזכה  וכך  ה'",  ישועת 

הגדולות.

מהות התפילה הוא להאמין 
שכוחינו בא מכח אבותינו

מענין  מדבר  זי"ע  רבינו  כשהיה 
קדמונים,  בשם  אומר  היה  התפילה 
שתפילה נקראת בלשון זו 'דאווענען', 
פירושו  אשר  "דאבונון"  לשון  עפ"י 
שזה בא לנו מאבותינו הק', וזה אשר 
ואנוהו  קלי  "זה  הים  בשירת  נאמר 
רבינו  והיה  וארוממנהו",  אבי  אלקי 
אני  שאין  הק',  רש"י  דברי  על  חוזר 



מאורי אשכ

תחילת הקדושה אלא מסורת היא בידי 
דורש  זי"ע  רבינו  היה  וכך  מאבותי, 
ולא  אבות  בדרכי  להמשיך  עלינו  כי 

לשנות ממסורת אבות.

"אלקי  דייקא  הכתוב  שאומר  וזה   

רוצה  פעמים  כי  וארוממנהו",  אבי 

אחד להמציא עבודת ה' באופן חדש, 

לאכול,  או  להתענות  רוצה  עתה  כי 

לישון או ללמוד, אבל כדי לדעת אם 

ההיפך,  מצד  או  טוב  היצר  מצד  הוא 

הענינים  כי  לדעת  עליו  בתחילה 

עומד  הוא  אבותיו,  שעשו  והמנהגים 

במעלה ראשונה, ומה שמוסיף משלו, 

על  ולא  לזה,  תוספת  שיהיה  צריך 

קלי  "זה  וזהו  אבות.  מסורת  חשבון 

כמו  מצוה,  בהידור  להוסיף  ואנוהו" 

למדו  שמכאן  'ואנוהו'  שפירש"י 

חכמים ענין הידור מצוה, אך זה בתנאי 

ש"אלהי אבי" מה שראיתי אצל אבותי 

ורבותי, ואם מוסיף אני בלבד, אזי בזה 

"וארוממנהו".

אלו  לכל  שנזכה  השי"ת  יעזור 

די,  בלי  עד  טובות  ההשפעות 

אף  נזכה  בשבט  לט"ו  ובסמיכות 

אשר   – ובנפש  בגוף  טובים  לפירות 

ונזכה  שעברה,  בשנה  דיברנו  זה  על 

לביאת משיח צדקנו בב"א.

גאולת ישראל ממצרים היה במה 
שהכירו שהקב"ה נמצא עמהם 

אף בגלות ולא רק בגאולה

הנה בתחילת הפרשה נאמר "כי השבע 

יוסף לאמר פקד יפקוד  השביע אותם 

אלהים אתכם", ובפר' ויחי נאמר ציווי 

אותם.  השי"ת  שיפקוד  הפקידה  ענין 

ובפר' שמות נאמר מה שאמר הקב"ה 

שם,  ופירש"י  בך",  "ויאמינו  למשה 

סימן   – הפקידה  ענין  שיאמר  שמפני 

זה מסור להם מאבותיהם יעקב ויוסף 

כי הגואל שיבוא לגואלם יאמר בלשון 

נאמר  וכן  אמת.  גואל  והוא  פקידה, 

"ויאמן העם". ולכאורה יש להבין, כי 

אם סימן זה היה מסור בידם, הרי יכול 

כל אחד מהם לומר כן "פקוד יפקוד", 

קצת  ובאמת  שקר.  של  גואל  ולהיות 

מפרשים פירשו, שהיה סימן זה מסור 

רק לשבטים ומסרוהו לגדולים שבעם, 

אך ציינו בעצמם, שתי' זה הוא דוחק. 

בדרך  לומר  דכוותא  אמירה  ושמעתי 

בפרט  לאמונה  לנו  חיזוק  והוא  אחר, 

בימינו אנו בעת עיקבתא דמשיחא. 

ידוע כי גלות מצרים היה גלות הדעת, 

כי פרעה היה שם של שכחה, שהשכיח 

הדעת מעם בנ"י, ומשה היה כלול בו 

דעת של כל כלל ישראל, ולפיכך היה 

גלות  וענין  ישראל,  את  לגאול  יכול 

הבעש"ט  ממרנא  איתא  הוא  הדעת 

הק', שלא הכירו ישראל אז כי הקב"ה 

כי  והיינו  ופרט,  פרט  כל  על  משגיח 

כללי  באופן  ישראל  האמינו  באמת 

שהקב"ה  האמינו  שלא  רק  בהשי"ת, 

ואפי'  ושעל,  צעד  בכל  עמהם  נמצא 

ידעו  ולפיכך  המרה.  הגלות  בעת 

ישראל באופן כללי כי "פקוד יפקוד", 

שיבוא הקב"ה לגואלם, ואם היה אחד 
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"פקוד  עת  שהגיע  מעצמו  כן  אומר 

יפקוד", לא היה מאמינים לו. 

לבני  לומר  למשה  אמר  הקב"ה  אך 

לא  דהיינו  פקדתי",  "פקוד  ישראל 

אלא  זמן,  לאחר  פעם  אי  טוב  שיהיה 

הוא  טוב  בתוקף השעבוד,  כעת  שגם 

ביחד  הקב"ה  כי  לישראל,  להם  ה' 

בשעבוד,  הקשים  בזמנים  אף  עמהם 

כבר  אתכם"  פקדתי  "פקד   הוא  זה 

חידוש  ישראל  ועכשיו, וכששמעו 

וזהו  בו.  האמינו  באמת  זה,  גדול 

שנאמר שם "ויאמן העם כי פקד אותם 

כבר  הקב"ה  כי  שהאמינו  והיינו  ה'", 

במצרים  הם  שעתה  אף  כי  גואלם, 

מקום  מכל  פרך,  בעבודת  ועובדים 

האמינו, כי בכח כבר נגאלו ממצרים, 

וכבר התחיל עת הגאולה.

עצמינו  לחזק  שנזכה  השי"ת  יעזור 

צער  עת  בכל  עמנו  הקב"ה  כי  בזה, 

השתא  פקידה  לעת  ונזכה  וצוקה, 

של  ומפרשיות  קרוב,  ובזמן  בעגלא 

יציאת מצרים נזכה כל עם בני ישראל 

לגאולה השלימה במהרה בימינו אמן.
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שיחו"ק סעודת מלוה מלכה פרשת בשלח תשס"ו 
 יו"ד של הרה"ק ר' אהרן ארי' מנאדבורנא זצוקללה"ה בעל יד אהרן

י"ד שבט תרע"ג

כל זמן שהרבי ר' מרדכי'לע היה בעירו, 

ידעו  שלא  עד  פיו,  את  כלל  פתח  לא 

שיש לו קול, שהיה מסתיר עצמו ביותר, 

עד שמחמת סיבה נתגלה קדושתו.

והנה אמו של הרבי ר' מרדכי'לע אחזה 

מרדכי'לע  ר'  והרבי  מאד,  עד  ממנו 

עבר  מכן  ולאחר  בנאדבורנא,  דר  היה 

נאדבורנא,  בעיר  אחר  במקום  לדור 

ואמו נשארה בביתה הראשון, והרבי ר' 

מרדכי'לע היה שולח לאמו את מאכלה, 

מאיר'ל  ר'  הרבי  בנו  ביד  שלח  ופעם 

עמד  אז  בביתה,  לאמו  המאכל  לשלוח 

שם זקה"ק ר' ארון לייב היד אהרן ובירך 

מאיר'ל  ר'  הרבי  ואמר  האתרוג,  אל 

שהוא  איך  מעשה  בשעת  שהרגיש 

מנענע את כל העולמות.

מלא  המדרש  בית  לו  היה  אהרן  היד 

בלומדים תלמידי חכמים, וזקני הרה"ק 

של  חותנו  נאדבורנא,  אב"ד   – ניסן  ר' 

האברכים,  עם  שם  לומד  היה  זקה"ק 

ואני  אהרן,  היד  של  חתנו  היה  והוא 

ניסן,  ר'  של  מתלמידיו  כמה  הכרתי 

שהיו לומדים גדולים, והיו לומדים שם 

והנה  בכל ליל שישי במשך כל הלילה, 

נכנסים  האדמורי"ם  היו  לא  כלל  בדרך 

כשהיה  אבל  הקהל,  בין  המדרש  לבית 

היה  נשתתק,  המדרש  שהבית  מרגיש 

וניגש אצל העמוד  נכנס לבית המדרש 

ללמוד, כדי לחזק את לימוד התורה.

ליד  שיש  נראה  היה  לא  השנים  בכל 

מרדכי'לע,  ר'  הרבי  עם  שייכות  אהרן 

מרדכי'לע  ר'  הרבי  כשנסתלק  אבל 

היו  והם  סוכות,  של  הראשון  ביום 

ביום  שעה  ובאותה  מזה,  זה  רחוקים 

שהוא  אהרן  היד  זקני  אמר  דסוכות  א' 

ולא  ל"ע,  בעולם  נוראה  חשכות  רואה 

נסתלק  כן  אם  אלא  כזו  חשכות  יתכן 

על  ידע  ומזה  מרדכי'לע,  ר'  הרבי  אחיו 

הסתלקותו של אחיו הק'.

אמר לימוד זכות על אלו שאחרו לבוא: 

הנותן פת לפני אורחים המאחרים לבא 

זה מסוגל לאריכות ימים, לבא זה מסוגל 

דב"ק מאת כ"ק רשפי אש
מרן רביהקוה"ט 

זי"ע
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לאריכות ימים, שכן אמרו בגמרא )ברכות 

מאריכין  שולחנו  על  המאריך  שכל  נד:( 

הטעם,  רש"י  ופירש  ושנותיו,  ימיו  לו 

ומתפרנסים',  באין  עניים  כך  'שמתוך 

הם  לבא  מהאחרים  שהבחורים  ונמצא 

מאריכים את ימיי ושנותיי.

יהודי  לי  שנתן  תורה  ספר  בידי  יש 

אצל  היה  זה  תורה  ספר  מקאשוי, 

שהיה  מסטראפקוב  שלום  רבי  הרה"ק 

כל  את  שהוציאו  ולאחר  באקשוי,  גר 

היה  הזה  והיהודי  מקאשוי,  היהודים 

לאושוויץ  אותו  הוליכו  שלא  מאותם 

איך  ראה  והוא  העבודה,  לפלוגות  אלא 

מלאות  עגלות  מוליכים  שהרשעים 

אצל  מתפלל  היה  והוא  תורה,  בספרי 

את  הכיר  והוא  מסטראפקוב,  הרה"ק 

תורה  ספר  נקרא  והיה  תורה,  הספר 

אם  ידע  ולא  ספר',  רוב'ס  'דעם  זה 

הכוונה להרה"ק משינאווא או להרה"ק 

וכשראה את הספר תורה קפץ  מצאנז, 

העגלה,  מעל  תורה  הספר  את  ולקח 

ועטף  חפירה  שם  וחבר  גוי  אצל  והלך 

ויצא  שם  והטמינו  תורה  הספר  את 

וכאשר  נשתחרר,  לא  שעדיין  בגלותו, 

שב אמר לו הגוי, שהנה הרשעים יצאו 

שהטמינו  המטמונות  כל  את  לחפש 

וכל  בבתים,  חיפשו  והם  ישראל,  בני 

בבית  אחד  הלך  הרשעים  כשבאו  פעם 

שמשמאל  לבית  ואחד  לביתו,  שמימין 

פעם  אפילו  נכנסו  לא  ולביתו  לביתו, 

אחת, וכך ניצל הספר תורה. 

ובמאמר  אהרן  ביד  אחד  מאמר  יש 

מהשני,  ההיפך  אומר  כשאחד  מרדכי, 

'ומבן  כה(  ח,  )במדבר  נאמר  בפסוק 

העבודה',  מצבא  ישוב  שנה  חמישים 

שישוב  אמר  מרדכי'לע  ר'  הרבי 

מה  כפי  השי"ת  את  שיעבוד  בתשובה, 

נעוריו,  בימי  ה'  את  לעבוד  שביקש 

והיד אהרן מבאר להיפך, שבימי הזקנה 

לו  שהיו  כמו  הכוחות  לאדם  כשאין 

באופן  הוא  העבודה  אזי  נעוריו,  בימי 

אחר, על ידי הרצון.

מן  עמך  נא  אציגה  עשו  'ויאמר  בפסוק 

אמצא  זה  למה  ויאמר  אתי  אשר  העם 

חן בעיני אדוני' )בראשית לג, טו(, ביאר היד 

הנני  לעשו,  אמר  אבינו  שיעקב  אהרן 

מוחל לך, איני צריך לחסידים שלך. 

מי  דיעות  כמה  היה  הצדיקים  אצל 

הרבי  אם  אבותיו,  מקום  ממלא  היה 

שהרה"ק  אהרן,  היד  או  מרדכי'לע  ר' 

חיים  והתורת  מבעלזא  המהר"ש 

אהרן  שהיד  סבורים  היו  מקאסוב 

ואילו  אבותיו,  מקום  ממלא  הוא 

מאיר  ר'  הרבי  והרה"ק  מרוז'ין  הרה"ק 
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ר'  שהרבי  סבורים  היו  מפרימישלאן 

מרדכי'לע הוא ממלא מקום אבותיו.

אצל  מרדכי'לע  ר'  הרבי  זקה"ק  כשהיה 

הרה"ק מרוז'ין, ביקש להסתיר את שמו 

ר'  הרבי  את  והנה  הוא,  מי  ידעו  שלא 

בערצ'י הכיר הרה"ק מרוז'ין ביותר, כמו 

שיש כמה עובדות באריכות, ופעם אמר 

אלא  לנו  מראים  שאין  עולמות  שיש 

בשעה שהוא נראה עם ר' בעריש, וכמו 

מאיר  ר'  הרבי  עם  שייכות  לו  היה  כן 

מפרימישלאן, שהיה אחי אביו של הרבי 

ר' בערצ'י.

כשברח  מרוז'ין  הרה"ק  כשהגיע  והנה 

חיים  התורת  עבורו  חיפש  מרוסלאנד, 

שם,  להתיישב  שיוכל  מקום  מקאסוב 

מפואר  בית  שם  היה  ובנאדבורנא 

שהיה  בית  גדול,  לפריץ  שייך  שהיה 

ראיתי  ואני  רחובות,  שלשה  על  בנוי 

בית זה, ולפי שברוז'ין היה הכל מלכות, 

לקנות  מקאסוב  חיים  התורת  ביקש 

ושלח  מרוז'ין,  הרה"ק  עבור  זה  בית 

לו  לומר  מפרימישלאן  מאיר  ר'  הרבי 

ר'  הרבי  של  במקומו  יתיישב  שלא 

ושלח  גוט',  בערצ'י'ס  מיין  'אין  בערצ'י, 

חלק  יום  בכל  שישלח  מרוז'ין  הרה"ק 

ועדיין  בערצ'י,  ר'  להרבי  מהפדיונות 

אמר הרבי ר' מאיר מפרימישלאן, שלא 

ולפי  גוט',  בערצ'י'ס  מיין  'אין  יתיישב 

שם,  להתיישב  מרוז'ין  הרה"ק  שביקש 

שלח לומר שישלח מחצית מהפדיונות 

להרבי ר' בערצ'י, והיה זה הון רב, שלא 

שנכנס  מה  שנה  בחצי  אצלו  נכנס  היה 

ועדיין  אחד,  ביום  מרוז'ין  הרה"ק  אצל 

מפרימישלאן  מאיר  ר'  הרבי  השיב 

מיין  'אין  יתיישב  שאל  זה,  בלשון 

בערצ'י'ס גוט', ושלח הרה"ק שלא יקבל 

בערצ'י,  ר'  לרבי  יכנס  שלא  לפני  איש 

הרי שהכיר היטיב את הרבי ר' בערצ'י.

ר' בערצ'י  ולאחר הסתלקותו של הרבי 

לצדיקים,  מרדכי'לע  ר'  הרבי  נסע 

מבעלזא,  למהר"ש  נסע  אחת  לשבת 

מרוז'ין,  הרה"ק  אצל  שהה  אחת  ושבת 

ביקש  מרוז'ין  להרה"ק  נסע  וכאשר 

יושיבוהו  שלא  כדי  הוא,  מי  יגלו  שלא 

ונימוקן היה, לפי שאמר  אצל השולחן, 

מרוז'ין  הרה"ק  אצל  יושבים  שכאשר 

העינים,  להרים  אפשר  אי  בשולחנו, 

וחשש  שם,  שהיה  הפחד  גודל  מחמת 

אם  אבל  מאומה,  לראות  יוכל  שלא 

והנה  הכל,  לראות  יוכל  בצד,  יעמוד 

שלאחר  היה  מרוז'ין  הרה"ק  של  דרכו 

שהיה  מחדרו,  יוצא  היה  התפילה 

מתפלל בחדרו, ועמדו כל הקהל בשתי 

שורות, והיה עובר ביניהם ופניו מכוסות 

בטלית, והיה נותן שלום לקהל, וכאשר 

ר'  הרבי  של  בידו  מרוז'ין  הרה"ק  אחז 

מי  ושאלו,  טליתו  את  הרים  מרדכי'לע 

אתם, והיה מוכרח להשיב, ואמר שהוא 

ואמר  מנאדבורנא,  בערצ'י  ר'  של  בנו 

הרה"ק מרוז'ין, אהא, אהא.

הרבי  רצה  לא  השולחן  עריכת  ובשעת 

השולחן,  אצל  לשבת  מרדכי'לע  ר' 

שישיבוהו  הגבאי  על  הרה"ק  וצוה 

אבל  הגבאי,  אליו  וניגש  השולחן,  אצל 
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אלא  הרבי,  ידי  על  שנצטווה  אמר  לא 

הרבי  ואמר  גבאים,  אל  בלשונם  דיבר 

ושב  לשבת,  רוצה  שאינו  מרדכי'לע  ר' 

לשבת  רוצה  שאינו  להרה"ק  הגבאי 

מרוז'ין,  הרה"ק  ואמר  השולחן,  אצל 

ואכן  הדבר,  על  צווינו  שאנו  לו  אמור 

אצל  התיישב  מרדכי'לע  ר'  הרבי 

מרוז'ין,  הרה"ק  נכנס  ותיכף  השולחן, 

איש  משום  ואמר,  נענה  נכנס  וכאשר 

ומשום  השולחן,  את  עורכים  אנו  אחד 

השולחן,  עורכים  אנו  אין  אחד  איש 

אחד  איש  משום  שלפעמים  והיינו 

את  ערך  לא  עמו  לשבת  רוצה  שאינו 

השולחן.

ר' מרדכי'לע שכאשר ישב  וסיפר הרבי 

יושבים  היו  כלל  בדרך  השולחן,  אצל 

שלש בנים מצד אחד ושלש בנים מצד 

רצה  שלא  לפי  השבת  ובאותו  שני, 

לפני  מרדכי'לע  ר'  הרבי  את  להושיב 

אז  שהיה  אף  הבנים,  אחרי  ולא  הבנים 

כל  את  הושיב  ולכן  צעיר,  אברך  עדיין 

השני,  בצד  ישב  והוא  אחד,  בצד  בניו 

פחדים,  פחד  היה  מרוז'ין  הרה"ק  ואצל 

והוא אכל רק ג' כפות והיה מרחיק תא 

מאכלו, ואז היה כל בן אוכל כף אחת, וכך 

חילקו את השיריים, אבל באותה שבת 

מרדכי'לע,  ר'  להרבי  הקערה  את  שלח 

והוא אכל את כל היאך, עד שגם הבנים 

לא היה להם שיריים, ועוד נשאר מעט 

לכף,  להכניסו  יכול  היה  שלא  בקערה 

ולכן לקח את הקערה ושפך הכל לכף, 

שאין  שידע  מרדכי'לע  ר'  הרבי  ואמר 

זה מהראוי לנהוג כן, אבל ידע שמאכל 

כזה שיירי קודש של הרה"ק מרוז'ין לא 

עצמו  ביזה  ולכן  עת,  בכל  לפניו  יזדמן 

באופן זה.

הרה"ק  אצל  לגעזעגענען  נכנס  וכאשר 

להרה"ק,  דיבור  איזה  אמר  מרוז'ין, 

היה  מה  מרדכי'לע  ר'  הרבי  פירש  ולא 

שיאמר  הרה"ק  עליו  וצוה  הדיבור, 

אצל  גם  היה  זה  וכענין  באזניו,  הדבר 

הרבי ר' מאיר מפימישלאן, שהיה מדבר 

שם  והיה  לאוזן,  מפה  הצדיקים  עם 

צעיר,  אברך  כשהיה  מצאנז,  הרה"ק 

איזה  לשמוע  אזנו  להטות  וביקש 

דיבור, ואמר לו הרה"ק, יונגערמען, אין 

אדבר  שכן  אוזן,  להטות  צריכים  אתם 

עמכם ביחוד.

שכאשר  מרדכי'לע  ר'  הרבי  וסיפר 
היטה פיו לדבר באזנו של הרה"ק, נגעו 
שפתיו בהרה"ק, גופו כל הרה"ק מרוז'ין 
היה חם 'אזוי ווי דער לאקאמאטיוו פון 
דער באן' ]שהיה נוסע על כח הקיטור, 
מחממים  שהיו  גחלים  מלא  תנור  והיה 
המים  מן  שיצא  הקיטור  ומכח  המים, 
זקה"ק,  מספר  היה  כך  נוסע[,  היה 
הרה"ק  שלקחו  למי  לו  אשרי  וסיים, 
מרוז'ין על גבי מוחו שהיה מזככו כשם 

שמזככים בכור הברזל.

ולאחר מכן אחז הרה"ק מרוז'ין בפיאתו 
מרדכי'לע,  ר'  הרבי  של  השמאלית 
בנוסח  ודיבר  לחיו,  על  טפח  ימין  וביד 
שלו, גם אתם יכולים לקבל קוויטלאך, 

שבאותה שעה הסמיכו.



רשפי אשכו

גדול  היה  שאביו  אחד  אברך  היה 

הרבי  של  בנו  חתן  היה  והוא  בתורה, 

התורה  על  בירך  וכאשר  מרדכי'לע,  ר' 

כשעלה לתורה בירך בלחש ולא נשמע 

היה  מרדכי'לע  ר'  הרבי  והנה  קולו, 

וברוך  הוא  ברוך  לענות  מאד  מדקדק 

שמו ואמן, והיה זה אצלו עבודה גדולה, 

ויודע אני על אחד שנעשה בעל עבודה 

גדול ע"י שמע פעם אחת איך שהרבי ר' 

שמו,  וברוך  הוא  ברוך  עונה  מרדכי'לע 

ואמר  פסק,  לו  נתן  בלחש  שבירך  ולפי 

אז, איין רוז'ינער איז געווען, האחד היה 

הרה"ק מרוז'ין שהתיירא באמת להרים 

את קולו לפני השי"ת.

בספירים',  'ויסדתיך  יא(  נד,  )ישעיה  כתיב 

סיפורי  לספר  גדול  יסוד  יש  בדורינו 

צדיקים.  



זכות הגליון נתנדב ע"י ידידנו 
הרבני הנגיד ר' משה יאקאב שליט"א
לע"נ זקינו ר' יהושע ב"ר דוד מאיר ז"ל

נעקד"ה י"ג שבט
ת.נ.צ.ב.ה.

ויה"ר מלפני אבינו שבשמים, שזכות רבינו הקוה"ט וזכות הפצת תורתו יגן עליו באלף 
 המגן, ויתברך משמי מעל ברוב הברכות עד בלי די, 

ולהצלחה בתורה ויר"ש, וכל מילי דמיטב.



ליהם
קיימו וקיבלו ע

בס"ד

סדר עמוד היומי
בת_למוד בב_לי

כתקנת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

כולנו כאחד
ב_לימוד מסכת מגילה

כלל אנשי שלומינו החשובים שיחיו
ממשיכים ביתר שאת

סדר עמוד היומי בתלמוד בבלי
מיסודו של כ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א

כאשר גדלה זכות לימוד תורה בשותפות הרבים

ביום ראשון י"ד שבט
מתחילים בעזהי"ת

פרק שני "הקורא למפרע"
במסכת מגילה

ונתחזק! חזק חזק 


