
אמרו הקדמונים )"מדרש שמואל" ה, כג(: "אין 
אבידה כאבידת הזמן". על יהודי להיזהר שלא 
יבטל את זמנו הפנוי לריק, בדברים שאין בהם 

שום תועלת.
זי"ע,  סופר"  ה"חתם  הגה"ק  על  מסופר 
בתורה  העצומה  שגדלותו  עצמו,  על  שהעיד 
מ"דקות"  הכוונה  ואין  ה"רגעים",  ע"י  היתה 
רבה  ושקידה  יגיעה  שלאחר  אלא  בלבד, 
את  גם  ניצל  ולילה,  יומם  הק'  התורה  בעסק 
אותם הרגעים המועטים שבני אדם מזלזלים 

בהם...
ו  נ ת ש ר פ ב
יז(  יב,  )שמות 

"ושמרתם  כתוב 
כי  המצות  את 
הזה  היום  בעצם 
חז"ל  הוצאתי", 
יב(  שמות  )מכילתא 

אל  מכאן,  דרשו 
'הַמצות'  תקרי 
 - 'הִמצוות'  אלא 
לידך  הבאה  מצוה 
תחמיצנה.  אל 
ה"כתב  הגה"ק 
מזה  למד  סופר" 
של  חשיבותו  על 

כל רגע, כי מהמצה 
יכול אדם ללמוד לקיום המצוות, שהרי מצה 
ואסור  מועט, מחמיצה  זמן  עליה  שלא שמר 
מתמהמה  הוא  אם  מצווה,  גם  כך  לאכלה. 
שוב  לריק,  היקר  הזמן  את  ומבטל  מלקיימה 
בעצם  "כי  ההמשך  וזהו  לקיימה.  יכול  אינו 
יכלו  לא  ישראל  בני   - הוצאתי"  הזה  היום 
רגע  עוד  נשארו  אילו  כי  עוד,  להתמהמה 

בטומאת מצרים, לא היתה להם ח"ו תקומה.
כל  כי  הרגעים,  את  לנצל  מלמדנו  והדבר 
רגע ורגע יקר הוא. וידוע מאמר החכם: "אדם 
איבוד  על  דואג  ואינו  דמיו,  איבוד  על  דואג 

ימיו; דמיו אינם עוזרים וימיו אינם חוזרים"...
מאוז'רוב  יחיאל  משה  רבי  הרה"ק  סיפר 
זצ"ל בעל "אש דת", שזקנו הרה"ק רבי חיים 
שמואל מחענטשין זצ"ל היה דייקן עצום. בכל 
בשעה  חנוכה  נרות  להדליק  נהג  ושנה  שנה 

קבועה. פעם אירע שהתאחר מאוד ולא יצא 
החסידים  ואמר:  בנו  אצלו  נכנס  להדליק. 
"מה  הרבי:  השיבו  האיחור.  על  מתפלאים 
בראש  אותי  בילבל  וואלף  יצחק  ור'  אעשה 
יצחק  ר'  הדברים?  פשר  היה  ומה  השנה..." 
מוספין  שהתפלל  בעל-תפילה  היה  וואלף 
התפילה  ארכה  פעם  ובכל  בחענטשין,  בר"ה 
שנה  באותה  אולם  דקות,  וחמש  כארבעים 
ועד  שלימה.  כשעה  והתפלל  קצת  האריך 
חנוכה, לא הספיק הרבי להשלים את החסרון 
של עשר או חמש-
דקות  עשרה 
שחסרו לו מסדריו 
)"בלבת  הקבועים! 

אש"(.

כל  היו  כה 
של  שעותיהם 
ישראל  גדולי 
ם  ה י ע ג ר ו
ם  י ב ש ו ח מ
כמו  ומנוצלים, 
צדיקים  שפירשו 
הכתוב  על 
בא  זקן  "ואברהם 
אברהם  בימים", 
עם  בא  אבינו 
הימים  כל  ימיו.  כל 
וגדושים  מלאים  היו  והרגעים,  השעות  שלו, 

בעבודת השם.
מגור,  אמת'  ה'אמרי  הרה"ק  על  מסופר 
שהלך פעם לטייל עם בנו הקטן הרה"ק ה"פני 
מה  אמת":  ה"אמרי  שאלו  בילדותו.  מנחם" 
הפירוש "לעסוק בדברי תורה"? וענה ה"אמרי 
אמת" עצמו: ראית פעם את פלוני בעיירה גור 
מה העסק שלו? ענה הילד: יש לו חנות. שאל 
כשהשוטר  עושה  הוא  מה  פעם  ראית  הרבי: 
ואח"כ  לשוטר,  ללכת  ממהר  הוא  לו?  קורא 
להפסיד  לו  חבל  כי  לחנות,  בחזרה  מהר  רץ 
כל דקה מהחנות. כך, בני, התורה הקדושה - 
"לעסוק בדברי תורה", עלינו לדעת שהתורה 
אחד  רגע  להפסיד  וחבל  ה"עסק" שלנו,  היא 

מהעסק הזה של התורה הקדושה!

ה'  כי אני  וידעתם  ובן בנך..  ולמען תספר באוזני בנך 

)שמות י, ב(.

יהודי הרוצה להשריש ולקבוע אמונת ה' בזרעו אחריו, 

עליו לקבוע קודם את האמונה בלבבו, כיתד שלא תמוט, 

אז יהיו דברים היוצאים מן הלב וייכנסו בלבבות אחרים. 

בלב  ה'  אמונת  לקבוע  כדי   - בנך"  באזני  תספר  "למען 

בנך, מקודם "וידעתם כי אני ה'" - תהיה קבועה בליבכם 

אמונת ה'.

הרה"ק רבי יהושע מבעלזא זי"ע

בנערינו ובזקנינו נלך כי חג ד' לנו )י, ט(.

למה היה לו לפרט, די היה לו לומר שכולם יוצאים?

אלא שרצה להדגיש בזה, כי רק כאשר נערינו הם יחד 

עם זקנינו, והולכים באותה דרך ושיטה, אזי יש לנו חג.

הרה"ק רבי מנחם מענדיל מווישווא זי"ע

 ]"שארית מנחם"[

מצרים...  מארץ  להוציאם  לה'  הוא  שמורים  ליל 

לדורותם )יב, מב(.

כמו שביציאת מצרים הקב"ה עמד והמתין מתי יגיע 

'לדורותם' הקב"ה עומד ומצפה  הלילה הגדול הזה, כך 

מתי תבוא הגאולה העתידה במהרה בימינו אכי"ר.

הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב זי"ע ]"בני יששכר"[

קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל )יג, ב(. 

'כל  אזי  להשי"ת,  להתקדש  רוצה  כשיהודי  לי,  קדש 

יותר  במעלה  מישראל  אחד  כל  להחזיק  צריך  בכור', 

ממנו, שתהיה לו מידת הענווה. וגם 'פטר כל', כשפותח 

רק  ידבר  ישראל',  בבני  'רחם  דיבורים,  לדבר  פיו  את 

דיבורים שהם להמשיך חסדים ורחמים על כלל ישראל.

הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
שמה   בואנו  עד  ה'  את  נעבוד  מה  נדע  לא  ואנחנו 

)שמות י, כו(. 

עד  לנצלו  ולא  הזמן  בערך  לזלזל  אדם  בני  מדרך 
כאן  ביטל  נורא אם  זה  ואדם חושב שאין  יש  תומו. 
בכתוב  המרומז  זהו  דקות.  כמה  ושם  דקות  כמה 
מהו  יודעים  אנו  אין  נעבוד";  מה  נדע  לא  "ואנחנו 
ערך וחשיבות עבודת ד' של כל רגע ורגע, "עד בואנו 
שמה", עד שנבוא לבית דין של מעלה - אז נבין את 
רגע  בכל  לתקן  אפשר  היה  ומה  רגע,  כל  של  ערכו 

ורגע.
"חידושי הרי"ם" 
להרה"ק רבי יצחק מאיר מגור זי"ע

"לרגעים תבחננו"

בס"ד. גליון ס"ט • פרשת בא תשע"ז • דף היומי: בבא בתרא י"ג •

4:50  ............ הנרות:  הדלקת 

5:09 ......................... שקיעה: 

7:00  ................... החמה:  נץ 

8:57  .............. מג"א:  סזק"ש 

9:33  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:23

12:35  .............. גדולה:  מנחה 

5:10  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 6:00

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 6:22

זמנים לשב"ק פרשת בא

ליקוטים יקרים



אחת העבודות הקדושות שראו אצל רבנו, היה 
השרשת האמונה בלבבות בני ישראל. גם עם אנשים 
עד  רבות,  פעמים  "אני מאמין"  חוזר  היה  פשוטים 

שהיה משריש את האמונה בלבם.
ישועות  ופועל  גדולים  מופתים  עושה  היה  הוא 
שזקוק  במי  משריש  שהיה  האמונה  בכוח  גדולות 
לישועה. רבנו היה רגיל לומר: "אנו לא באנו לעולם 
ה'  אמונת  להחדיר  אם  כי  גשמית,  הטבה  לצורך 
בא  כאשר  אמנם  ישראל.  בלבבות  שמים  ויראת 
אלינו יהודי הזקוק לרווחה בעניני גשמיות, מייעצים 
השבת  כל  ובמשך  בש"ק,  אצלנו  שיהיה  לו  אנו 
באופן  יתברך,  בו  אמונתו  את  להגדיל  משתדלים 

שממילא יתמלאו כל משאלות לבו לטובה".
במיטה,  מוטל  אנוש  חולה  לפניו  הביאו  פעם 
ורבנו אמר אתו "אתה גבור לעולם... רופא חולים"... 
אותו האם  ובכל פעם שאל  ושלוש,  פעם, פעמיים 
הוא כבר מאמין באמת בכל זה, עד שהלה צעק: כן! 
אני מאמין! אני מאמין באמת! ואז אמר לו רבנו: אם 

כן קום רד מהמיטה! והוא ירד...
על  לחזור  שצריך  עת  בכל  מזהיר  היה  רבנו 
)תהילים  כי אדבר"  "האמנתי  ואמר:  האמונה בפה, 
קטז, י(, אימתי זוכה אני לאמונה שלימה? רק כאשר 
"אבדה  אמר:  ועוד  בפי.  אותה  ומוציא  מדבר  הנני 
האמונה נכרתה מפיהם" )ירמיה ז, כח(, אם רואים אחד 
כי  לכך  שהסיבה  הרי  חלילה,  אמונתו  את  שאיבד 

אינו מזכירה בפיו - נכרתה מפיהם.
איש  ברחוב  רבנו  ראה  בש"ק  פעם  כי  מסופר, 
פשוט מתהלך בטל. שאל אותו: "מדוע אינך לומד 
גמרא ועין-יעקב? מדוע אינך אומר תהלים?" השיב 
ולהתפלל.  ללמוד  מאומה  יודע  אינו  שהוא  האיש, 
החל רבנו לחזור אתו י"ג "אני מאמין", הרבה פעמים 
בלי מספר, עד )כפי שסיפר רבנו אח"כ( שהשריש 

בליבו אמונה כמו שמאמין רב גדול!
משא  לו  והיה  רבנו,  לפני  אחד  חסיד  בא  פעם 
הגיע,  כאשר  הרבי.  לפני  להשיח  דאגות  של  כבד 
נהיה  "שהכל  רבה  בדביקות  מברך  רבנו  את  שמע 

בדברו".
דיבר  ולא  החסיד  נשתתק  הברכה,  לשמע 
קושיותיו  כל  את  לו  תירצה  זו  ברכה  מאומה;  עוד 
שהכל  אחרי  ולדאוג  לשאול  לו  מה  כי  ודאגותיו, 

נהיה בדברו - בדבר ה'.

זוהמת  כאשר  דמשיחא,  בעקבתא  רבנו:  אמר 
בעולם,  ותתגבר  תעלה  והאפיקורסות  המינות 
א.  דברים:  בשלושה  היא  מכך  להינצל  העצה 
אמירת הזוהר - גם אם אינו מבין - לפי שהאמירה 
שהיא   - המקוה  טהרת  ב.  הלב.  לטהרת  מסוגלת 
סגולה בדוקה לשמירת טהרת המחשבה. ג. הנסיעה 
ישראל  בני  בלבבות  להלהיב  שבכוחם   - לצדיקים 

אמונת השי"ת ויראתו.

לזכר עולם יהיה צדיק

הנחת תפילין אצל צדיק
בפרשתנו )שמות יג, ט( נאמר "ְוָהָיה ְלָך ְלאוֹת 

ין ֵעיֶניָך". רוֹן בֵּ ַעל ָיְדָך ּוְלִזכָּ
חסידים נהגו, שכאשר בחור בן י"ג מתחיל 
את  לו  מניח  בחייו,  לראשונה  תפילין  להניח 
נפתלי  רבי  הרה"ק  צדיק.  איש  התפילין 
מיכל  יחיאל  רבי  שהרה"ק  סיפר,  מרָאּפשיץ 
המגיד מזלָאטשוב הניח לו תפילין לראשונה, 
ו"קשר אותו בעולם גבוה, שלא יוכל להינתק 

ממנו לעולם". 
אב"ד  עסטרייכער  דוד  משה  רבי  הגה"צ 
טשימפא כתב בספרו שו"ת "תפארת אדם" 
מבאר  זי"ע  ויטאל  חיים  רבי  כי  יב(,  סי'  )ח"ג 

כי  מתפילין,  פטור  קטן  למה  הקבלה  ע"פ 
'מוחין'. ומבאר עוד, שה'מוחין'  לו  עדיין אין 
באים בתפילת שמונה-עשרה. לפי זה הקשה 
כל  על  היה  שאם-כן,  ושלום",  "חיים  בספר 
אחד להניח תפילין כל יום רק לאחר שמונה 
עשרה, כשכבר באו המוחין. ומתרץ, שלכל-
אתמול  שקיבל  מהמוחין  רושם  נשאר  אחד 
לפני  התפילין  את  מניחים  לכן  בשמו"ע, 

התפילה.
והקשה עוד ב"חיים ושלום", שאמנם גדול 
אתמול,  שמו"ע  מתפילת  רושם  לו  נשאר 
אבל קטן ביום שנעשה בר-מצוה, הרי מעולם 
להניח  יוכל  ואיך  המוחין,  לו  באו  לא  עדיין 
ה"תפארת  ומתרץ  שמו"ע?  לפני  תפילין 
להניח  נוהגים  שלכן  לומר  אפשר  כי  אדם", 
תפילין בפעם הראשונה אצל איש צדיק, כדי 

שיאיר עליו מוחין.

הרה"ק רבי מרדכי מלעכאוויטש זי"ע
י"ג בשבט תק"ע, 207 שנה להסתלקותו

משריש אמונת ד'

העצות בעקבתא דמשיחא

אהרן  רבי  הרה"ק  האחים  תש"ד:  שבט  ט' 
מבילגורייא  מרדכי  רבי  והרה"ק  זי"ע  מבעלזא 
לארץ  והגיעו  הנוראה  מהשואה  ניצלו  זצ"ל 
ישראל. יום זה נקבע ע"י הרה"ק מבעלזא כ"יום 

ההצלה", ולא היה אומר תחנון ביום זה.
מעבר  את  ברכבת  מבעלזא  הרה"ק  כשעבר 
ע"י  כבושה  שהיתה   - בולגריה  בין  הגבול 
מתחום  ויצאו  לטורקיה,   - ימ"ש  הגרמנים 
הכיבוש הנאצי, היה זה ביום שישי לקראת ערב, 
מנחה  להתפלל  התאספו  שברכבת  היהודים 
שלפני  ב'הודו'  הגיעו  וכאשר  שבת,  וקבלת 
מנחה לפסוק "יאמרו גאולי ד' אשר גאלם מיד 
וגם  כמה פעמים,  עליו  לחזור  הרבי  הורה  צר", 
הרבי חזר עליו בדביקות. היה זה מעמד שריגש 

את כל הנוכחים.
הרבי מבעלזא היה אומר, כי כל יהודי שניצל 
בשואה, ליוו אותו שני מלאכים בכל אשר הלך, 

כדי לשמרו.
נתקיים  במכתב:  כתב  מבילגורייא  הרה"ק 
הדרך  בכל  שליט"א  מרן  עט"ר  אחי  כ"ק  אצל 
נקרא  ה'  שם  כי  הארץ  עמי  כל  "וראו  הפסוק 
הק',  בזכותו  ניצלנו  אנו  וגם  ויראו ממך".  עליך 
מלאך  "חונה  ויצא  פ'  רבה  במדרש  ככתוב 
זקני  ליראיו.  הסובבים  אלו  ליראיו",  סביב  ה' 
הרה"ק "שר שלום" מבעלזא זי"ע פירש "פודה 
ה' נפש עבדיו ולא יאשמו כל החוסים בו", אלו 
החוסים אצל הצדיק, וקאי תיבת 'בו' על עבדיו 

הצדיקים. 

קורא הדורות

הרה"ק רבי מרדכי מלֶעכָאוויטש נולד בשנת תק"ב לאביו הרה"ח רבי נח ז"ל. ר' נח היה פרנס העיר 

נעשוויז, והיה מגזע הגאון רבי מרדכי יפה בעל הלבושים, שעל שמו נקרא רבנו.

בהיותו פעוט זכה לברכת הרה"ק רבי אהרן הגדול מקארלין כאשר הגיע לעירם, ולימים גילה הרה"ק 

מלעכאוויטש, כי הרה"ק מקארלין לימדו באותה שעה כיצד להשיב יהודים בתשובה.

י"ב דרש בבית הכנסת הגדול  בילדותו שהה שעות ארוכות ביער, בהתבודדות בינו לבין קונו. בגיל 

בווילנא פלפול נפלא, אשר הפליא את כל שומעיו.

בימי נעוריו התקשר אל רבו הרה"ק רבי שלמה מקארלין, ולאחר הסתלקות רבו הק' מילא את מקומו 

ואף היה נשיא קופת "מעות ארץ ישראל" בליטא. בין גדולי תלמידיו היה הרה"ק רבי משה מקאברין זי"ע.

הדור".  "מנהיג  לתואר  וראוי  דורו  בני  את  הנהיג  שהוא  עליו  העיד  זי"ע  מרוז'ין  ישראל  רבי  הרה"ק 

וכן: "האור הגדול שנגלה  תלמידו הרה"ק רבי משה מקוברין אמר: "מלאכים ושרפים לא הכירו אותו". 

בלעכאוויטש אפילו לאנשים פשוטים, לא יתגלה לעולם עד ביאת הגואל!" כאשר נשאל פעם אם חיבר 

רבו ספר, ענה בהראותו על ליבו: כאן הוא ספרו של מורי ורבי! כפי שנאמר: "כתבם על לוח ליבך" )משלי 

ג, ג(.

בשנת תק"ע נסע רבנו לעיר סטָאלין, לחתונת נכדו. בהיותו שם נתבקש לישיבה של מעלה ביום שישי 

י"ג לחודש שבט, ומנוחתו כבוד בסטאלין. רגעים אחדים לפני צאת נשמתו חזר כמה פעמים על המלים 

ַחת", ויצאה נשמתו במילים "א-ל חי". אח"כ מצאו שני  ֵאֵרנּו ִמשַּׁ יל ְיִדידּות שְׁ "ֵא-ל ַחי ֶחְלֵקנּו צּוֵרנּו ַצוֵּה ְלַהצִּ

כיסים, באחד 31 מטבעות כמנין א-ל, ובשני 18 מטבעות כמנין "חי". ואמר בנו ממלא מקומו הרה"ק רבי 

נח מלעכאוויטש: "אצל אבא, סתם מעות הרי הם מעות ארץ-ישראל".

רבנו פירש את הכתוב )ירמי' לא, יט( "כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד" - אצל מי שיהיו הדיבורים שלי 

בו, 'זכור אזכרנו עוד' - אזכור אותו אף בעולם העליון!

מתולדותיו

למען דעת


