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 .בא אל פרעה

"ויודע דעת עליון", ואמרו ז"ל  )במדבר כד, טז(בבלעם כתוב 

ונראה לומר  .שידע לכוין השעה שהקב"ה כועס בה (.)ברכות ז

שעה מלשון פנה ]כמו ואל מנחתם לא שעה[ היינו שידע 

במה להכעיס את הבורא ב"ה, אבל שום דעת לא היה לכוין 

, כי לא "לא ידעתי את ה'": )לעיל ה, ב(בו, וכן אמר פרעה 

ולזה אמר ה' למשה שהוא סוד הדעת "בא  .היה בו שום דעת

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(   .אל פרעה" וגו'

 

 .בא אל פרעה

צריך להכניס  .משה הוא בחי' דעת ]דע את אלוקי אביך[

וזאת יהיה לעת"ל  .עמקי הקלי' –את הדעת לתוך פרעה 

מים לים מכסים, כמאה"כ ומלאה הארץ דעה את ד' כ

 .שתמלא דעת את ד' אף בעמקי הקלי'

 (בדרך שב"ק פ' בא תשס"ז)מרן אדמו"ר שליט"א 

 

 .בא אל פרעה

)עי' אוהב ישראל( ב"א מתחלף בפ"ע שהם אותיות המתחלפות 

יוצא אותיות ארבה, ארבה רומז לדעת וזה יהיה ליום שכולו 

' שבת, ואי' בבעל הטורים עה"פ וינח בכל גבול מצרים: ב

דין, ואידך וינח ביום השביעי, מלמד שנח הארבה  .במסורה

ד"א רמז להם דאיתא בתענית מתריעין ומתענין על  .בשבת

וזהו וינח בכל גבול מצרים,  .הארבה בחול אבל לא בשבת

 .אפילו אם נח הארבה בכל הגבול אעפ"כ וינח ביום השביעי

וזה הרמז שארבה רומז לדעת ולעת"ל יהיה ומלאה  .ע"כ

 .רץ דעה את ה'הא

 (בדרך שב"ק פ' בא תשס"ז)מרן אדמו"ר שליט"א 

 

 .למען שתי אותותי אלה בקרבו ולמען תספר וגו'

מוכח שלבד מהמטרה הסופית של האותות והמופתים 

שהיתה למען תספר באזני בנך וגו' כידוע היה גם ענין 

 .למען שתי, שע"י המצות הכניעו כח הקליפוה במצרים וכו'

 (בדרך שב"ק פ' בא תשס"זשליט"א )מרן אדמו"ר 

 

  .ולמען תספר באזני בנך

והיינו שתנהיר ותזריח בלב את אור  .תספר לשון נהורה

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(       .האמונה ע"י סיפור יצי"מ

 .עד מתי יהיה זה לנו למוקש

)עיין משנת חסידים מסכת תקון המגפה פ"ב ידוע מספרי המקובלים 

סוגל לזמן המגיפה רח"ל, להינצל כי שם מה"ש מ אות ח'(

וזה שאמרו "עד מתי יהיה זה  .מסטרא אחרא וכל כת דלהון

לנו למוקש", היינו מש"ה בצירוף מה"ש הוא לנו למוקש, 

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(           .ולישראל להצלה

 

 .ולכל בני ישראל היה אור במושבותם

ר, אמר בשם הרה"ק רבי מנחם מענדיל מ"מ דק"ק בא

שאבן טובה הנקרא דיאמנט בכל מקום שהוא מונח הוא 

וסיים הוא ז"ל )רביה"ק מוהר"ב ממעזבוז זי"ע(:  .דיאמנט

היה אור במושבותם, פירוש לכל אחד  שראליי ולכל בנ

מישראל יש אור, אך החילוק במושבותם, אין איין זעצונג, 

אחד מושיב את האור בתורה ותפילה, ואחד מושיבו במאכל 

, ויש מי שמושיבו במקום שאינו רוצה להעלות על ובמשתה

 )בוצינא דנהורא(     .הפה

 

  .ויאמר ה' אל משה וגו' כשלחו כלה גרש יגרש

כשלחו, כשאדם משליח ממנו מידות  .כלה, לשון חמדה

כלה גרש, אם חומד לגרש הרע אז בוודאי יגרש,  -הרעות 

ק"ד( )שבת שהקב"ה מסייע לו לגרש, כמו שאמרו חכמינו ז"ל 

 .הבא לטהר מסייעין אותו

ואם "כלה", המגרש חומד להדבק בקדושה,  ומרלש עוד י

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(       .אז גרש יגרש הרע לגמרי

 

 .כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה

ר "כשלחו" כתב בכ"ף הדמיון, פעמים שאדם סבור שהיצ

כבר שלחו והניחו לנפשו, אבל באמת הוא רק "כשלחו"  רעה

הדמיון, שרק נדמה לו שהוא כן, אך עדיין הוא נמצא  בכ"ף

 )הרה"ק רבי מיכל מלעכוויטש זי"ע( .בנבכי הלב ולא עזבו כלל

 

  .החודש הזה לכם

היינו שההתחדשות צריך שתהיה מושרשת בקרבו של 

 .אדם ובכל אבריו, כמאחז"ל: בכל יום יהיו בעיניך כחדשים

שההתחדשות וזהו: החודש הזה לכ"ם, נוט' לב כבד מוח, 

וירגיש תמיד  .תהיה מושרשת בכל אבריו מראש ועד סוף

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(      .שהתורה והמצוות כחדשים
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 .והיה הדם לכם לאות על הבתים

גבי בית המקדש השני נאמר: "גדול יהיה כבוד הבית 

האחרון מן הראשון", ולכאו' מלשון "אחרון" משמע שלא 

אמנם באמת מצינו  .בית שני ח"ו יהיה עוד ביהמ"ק אחרי

גבי מרע"ה שהשי"ת אמר לו: "אם לא יאמינו לקול האות 

הראשון והאמינו לקול האות האחרון", ושם הלא היה עוד 

אות שלישי, וא"כ אחרון הכוונה אחרי הראשון ולא אחרון 

וזש"ה "והיה הדם לכם לאות",  .לגמרי שאחריו לא יהיה עוד

ה אחרי שנאמר "האות האחרון", היינו שמהאות של דם שהית

על מה שנאמר "אחרון" גבי  –היא תהיה לאות על הבתים 

ביהמ"ק שאין הכוונה אחרון ממש, ויהיה ביהמ"ק השלישי 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(   .שיבנה בב"א

 

 .משכו וקחו לכם צאן

: משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו )מכילתא בא פ"ה(אמרו רז"ל 

לכאורה הוא פלא גדול לומר שעבדו  .לכם צאן של מצוה

ויש לומר כי אין הפירוש ח"ו עבודה זרה  .עבודה זרה ח"ו

עבודה  -ממש, אלא הכונה "פון איין פרעמדע עבודה" 

עבודה  (.)ב"ב קישהיא זרה להם, כמו שאמרו ז"ל הלשון 

שהיתה זרה לו, כי עבודתם היתה בדרך זרה, כפי שמצינו 

דתו בהמקלות קיים מצות גבי יעקב אבינו ע"ה שבעבו

, וזהו שאמרו רז"ל משכו בס"ת( .)זוה"ק ח"ב קסבתפילין כידוע 

ידיכם מעבודה זרה, היינו שיעזבו הדרך הזרה כנ"ל ורק 

יקחו להם צאן של מצוה היינו לקייים מצות מעשיות 

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(            .כפשוטם

 

 .משכו וקחו לכם צאן וכו'

שון "לכם", דהנה ידוע כי מקור התאות נראה לבאר הל

הוא הכבד מריבוי הדם אשר בו, ומשכן השכל והחכמה הוא 

ועבודת האיש הישראלי היא, שאף בדברים  .במוח ולב

הגשמיים כאכילה ושתיה וכדומה יכון בהם לשם ה' 

'בד, כ'ב ל'וח מוזהו בחינת "מלך" נוטריקון  .ולעבודתו ית'

הגשמיים שמקורם הוא ורומז שגם בעת עשיית צרכיו 

מהכבד, יהיה בכוונה הנכונה בבחינת מוח ולב, וכמאמר 

, )ועל דרך אמרם ז"ל )במדבר כג, כא(הכתוב "ותרועת מלך בו" 

, כי רבנן הם הצדיקים והתלמידי (.)גיטין סבמאן מלכי רבנן 

חכמים המה עובדים את בוראם בבחינת מלך כנ"ל(, וזה הוא 

, אך אין הקב"ה בא בטרוניא הדרך היותר נכון בעבודת ה'

עם בריותיו, ולזכות לבחינה זו של מלך יכולים רק יחידי 

סגולה, אבל על כל פנים צריך להיות בבחינת "לכם" שהוא 

 .'וחמ 'בדכ'ב לנוטריקון 

משכו )שמו"ר טז, ב( וזהו "משכו" על דרך דאיתא במדרש 

ידיכם מעבודה זרה, היינו שלא תתכונו בעת הנאתכם מעולם 

זה להנאה גשמית וחומרית, כי אם "וקחו לכם" שתתכונו ה

בכל מעשיכם לשם ה' על כל פנים בבחינת לכם, והאיך 

'שר נ'ריה א'בי צתזכו לזה, על ידי "צאן" שהוא נוטריקון 

: יהודה בן תימא אומר )אבות פ"ה מ"כ('מר, ורומז למאמר רז"ל נ

ון הוי עז כנמר וקל כנשר רץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצ

אביך שבשמים, וכשתעבדו עבודת הבורא באלו הבחינות 

 .המרומזות בתיבת צאן, אזי תזכו שיהיו מעשיכם לשם שמים

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע( 

 

 .ושחטו הפסח

נראה לבאר כי הנה פסח בגימטריא קמ"ח, ואם נחלקהו 

לחצאין יהיה ב' פעמים ע"ד, שהוא בגימטריא השם הקדוש 

 .)ישעיה כו, ד(וק "בטחו בה' עדי עד" של בטחון הנרמז בפס

וזהו "ושחטו הפסח", היינו שתחלקו פסח לחצאין ויהיה 

בגימטריא השם הקדוש הנ"ל, ורומז שבזכות הבטחון 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(  .והאמונה יצאו אבותינו ממצרים

 

 .ושחטו הפסח

נראה לבאר על פי המובא בספרים הק' פס"ח נוטריקון ח' 

, והענין בזה דח' פעמים ס' בגימטריא ת"פ שהוא פעמים ס'

גימטריא של המרשעת רח"ל, ועל ידי מצות פסח יש השפלה 

וזהו "ושחטו הפסח" שעל ידי מצות הפסח  .לזו הרשעה

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(  .נשחוט ונבטל הקליפה הרשעה הזו

 

 .ופסח ה' על הפתח

ר דפתח ובדרך רמז אפשר לומ .וחמל –רש"י פירש ופסח 

ומרמז בזאת  .(.)זוה"ק בא לוהוא פתחא דגופא אות ברי"ק 

הכתוב "ופסח", היינו צריך איש ישראל שיחמול ויזכור 

( .)תיקון כב, סושכביכול ה' על הפתח, כדאיתא בתיקוני הזוהר 

 )דברים ל, יב(שד"י מלבר יקו"ק מלגאו, ומרומז זאת בהפסוק 

מילה, וסופי  "מי יעלה לנו השמימה" שהוא ראשי תיבות

תיבות שם הוי"ה ב"ה, על כן צריך לזכור זה שלא יחלל 

וכאשר זוכר זאת האדם וחומל על ה' שהוא על  .אלקיו

הפתח של הגוף שלא לחללו, אזי "ולא יתן המשחית", היינו 

 .דהשי"ת שומרו שלא יוכל המשחית למשול בו

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(

 

 .ופסח ה' על הפתח

הר"ב ממזבוז זי"ע, שבדרך כלל אומר בשם רביה"ק מו

השי"ת פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם 

כפתחו של אולם, אבל במצרים הקב"ה דילג אף על פתח זה 

וי"ל דהטעם שהיה דוקא  .והיה לגמרי באתערותא דלעילא

באופן זה, להורות שגם כשיהודי פותח הפתח שידע שכל 

ולא ע"י פעולתו, רק השפע הנשפע מלמעלה הוא מחסדי ה' 

והראיה  .שהקב"ה רוצה שיהיה באופן של אתערותא דלתתא

 .מיציא"מ שהכל בא מלמעלה בלא אתערותא דלתתא

 (בדרך שב"ק פ' בא תשס"ג)מרן אדמו"ר שליט"א 
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עפ"י מה דאי' בזוה"ק הטעם שמלים ביום השמיני, אפ"ל 

משל למלך שאמר שהרוצה לראות פניו יראה פני מטרוניתא 

, וכמו"כ בברית היא ענין גילוי שכינה וכפי שמברכים תחילה

הרך הנימול "יזכה לראות פני ה' שלש פעמים בשנה" וע"כ 

ואפ"ל שכמו"כ בנ"י במצרים בליל הסדר  .צריך קודם השבת

היה בחי' של במורא גדול זה גילוי שכינה, ולכן היו נצרכים 

וזה הטעם  .השבת מקודם בבחי' יראה פני מטרוניתא תחלה

לקריאת שם השבת קודם פסח שבת הגדול, כי רק ע"י 

 .ראיית פני מטרוניתא תחילה זכו לאור גדול בליל הסדר

 ג(שלום זכר ליל שב"ק פ' בא תשס")מרן אדמו"ר שליט"א 

 

 .ואמרתם זבח פסח הוא לה'

היינו כשאתם רוצים לזבוח את היצר הרע, פסח הוא 

 .לה', פי' אזי תפסחו ותקפצו אל ה' בבת אחת

 )מרן אדמו"ר הק' מקרלין זי"ע(

 

  .ולכו עבדו את ה' כדברכם

ידוע דכל דברי תורה מורים דרך לעבודת ה', וזה "ולכו 

עבדו את ה' כדברכם", שלא תהיו נאה דורש ולא נאה 

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(        .מקיים, רק נאה דורש ונאה מקיים

 

 .היום אתם יוצאים בחודש האביב

 .: בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאלא:()ר"ה ימצינו בחז"ל 

ששאלו למשיח לאימת ( .)סנהדרין צחוצריך ביאור דהא מצינו 

אתי מר, והשיב "היום אם בקולו תשמעו", והרי יכול להיות 

שיעשו ישראל תשובה בחודש אחר ולאו דוקא בניסן, והאיך 

 .יתקיימו ב' מאמרים אלו

ובלין זי"ע ואפשר לבאר על פי מאמר הרה"ק מוהרי"י מל

שאמר דבי"ב ימים הראשונים של חודש ניסן נרמזים כל י"ב 

חדשי השנה, וכל מה שנעשה בהם ההתחלה הוא בניסן 

ונמצא לפי זה דבאיזה חודש בשנה שתהיה הגאולה,  .עכ"ד

ואם כן שני המאמרים צדקו  .מכל מקום תחילתה היא בניסן

שי יחדיו, דהן אמת שיכולה הגאולה להיות בכל אחד מחוד

השנה, ועם כל זאת בניסן עתידין ליגאל )היינו מוכנים 

 .ליגאל( כי בניסן תהיה אתחלתא דגאולה

ולכן נקרא ניסן חודש האביב נוטריקון אב י"ב, רומז 

וזהו שרמז  .בזה שניסן הוא אב לכל י"ב חודשי השנה

הכתוב "היום אתם יוצאים בחודש האביב", פירוש אף אם 

היום אם  -ם", שרומז לתשובה תצאו מהגלות על ידי "היו

בקולו תשמעו, וזה לאו דוקא שיהיה בניסן, כי יכול להיות 

"בחודש האביב",  -בכל אחד מחודשי השנה, מכל מקום 

)מרן אדמו"ר  .פירוש ההתחלה תהיה בניסן שהוא אב י"ב

 מוהר"י זי"ע(

 

היה נוהג, שמעת מרן אדמו"ר מוהר"א הגדול מקרלין זי"ע 

רה פרשת בא בה נאמרה מצות קרבן פסח שהיו קוראים בתו

ואכילת מצה, לא היה מניח ספר על השולחן מחשש חמץ, 

 .באומרו: עס גייט שוין צו פסח ]הפסח קרב ובא[

 
 ואיה השה לעולה

 

בשנה  .י"ג שבט תשע"ז –שבת קודם יומא דהילולא רבה 

שעברה זכינו כולנו לפקוד ביום ההילולא את הציון הקדוש 

ך כדי נסיעה בצוותא חדא כשבמרכזה שבת בסטולין תו

בשבוע שעבר עורר הרב העניך זילברפרב  .מרוממת ומיוחדת

במכתבו כי יפה יעשו אלו שיעלו מזכרונותיהם על הימים 

האמת שהרבה יש מה להתרפק  .הנפלאים אשר חוינו אשתקד

על זכרונות הנסיעה הנפלאה, אולם בכל זאת רצוננו לגשת מיד 

 .מנסיעה זואל ההלכה למעשה 

כפי שלכל מטבע יש שני צדדים ולכל מציאות קיימים מספר 

כיוון אחד  .פנים, כך בדיוק ל"נקודת לעכוויטש" יש שני חלקים

בהירות האמונה,  –הוא כמובן החלק הנעלה והמרומם 

ליכטיגע דאווענענ'ס, ליכטיגע לערענענ'ס, ליכטיגע שבתים, 

"יהא כתיש  –ל והכיוון השני כמו תמיד הוא היגיעה והעמ

כתישין", "כחשיכה כאורה", השאלה היא האם אכן תופסחם 

 .אנו את החבל משני קצותיו, או שח"ו מזניחים חלק אחד

התרוממנו, התעלינו,  –ודאי שהיתה נסיעה מרוממת 

התרגשנו, אבל מכאן ואילך מאיזה כיוון תופסים אנו את 

 לעכוויטש?

על אמונה  אם נקח את האמונה כמשל, הרי שניתן לדבר

בזמנים המקודשים, להרגיש בכל לב שאכן "אין עוד מלבדו", 

אמנם כך נאה וכך יאה, אולם בל נשכח את החלק הפחות 

"נעים", החיזוק באמונה במבחן המציאות, כאשר החיים 

מצבים שכלל לא  –מובילים אותנו למקומות שכלל לא תכננו 

 .ציפינו

חלק אחד הוא  כך גם בעניני התגברות על נסיונות היצר,

להתחזק בענין בשיחות עם חברים מקשיבים, והחלק העיקרי 

הוא לעמוד כסלע איתן מול היצר שעומד מולנו בכל כחו ל"ע 

 .פעם אחר פעם

כך התבטא פעם אאמו"ר שליט"א בדברו אודות מסירות 

נפשם של יהודים בתפוצות הגולה על עניני קדושה וטהרה, "כן 

 ...ל שישי ולשיר צמאה לך נפשי"חכמה גדולה היא לשבת בלי –

)כמובן שאין הדברים באים למעט ח"ו מחשיבות הענין לשבת 

עם רעים האהובים בכל עת מצוא, אלא רק להמחיש את 

 דברינו(

את האש  –כך הלא פירשו צדיקים: "הנה האש והעצים" 

השיטות והדרכים כבר גם  –וההתלהבות כבר יש, את העצים 

היכן הוא האדם עצמו שיביא  –ה" יש, אבל "ואיה השה לעול

 ויקריב את עצמו על מזבח העבודה?



4 

 

 
 רעוא דרעוין פ' בא תשע"ג

 

לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים 

 וברש"י: למה הביא עליהם .ולכל בני ישראל היה אור במושבותם

חושך שהיו בישראל באותו הדור רשעים ולא היו רוצים לצאת 

שלשת ימי אפלה כדי שלא יראו מצרים במפלתם ויאמרו ומתו ב

ועוד שחפשו ישראל וראו את כליהם וכשיצאו  .אף הן לוקין כמונו

והיו שואלין מהן והיו אומרים אין בידינו כלום אמר לו אני ראיתיו 

 .בביתך ובמקום פלוני הוא

 

בביאור הענין, דהנה ידוע דעשר מכות המה כנגד  ואפ"ל

נו כנגד עשר המדות אשר היו בגלות בעת עשר ספירות, היי

וענין הגלות במדות, היינו על דרך  .שהיו בני ישראל במצרים

משל במדת החסד, כאשר מדת החסד כתקנה, כאשר מאיר 

אור ה' במדה זו בנפש האדם הרי שכל חפצו ורצונו להיטיב 

לאחרים וכל עסקו הוא כיצד להתחסד על הבריות בכל מיני 

החסד בגלות, היינו שאין אור ה' מאיר בה  אבל אם מדת .טובה

אזי ח"ו נהפכת המדה לחסד דקלי' אשר כל תשוקת האדם 

לאהוב את עצמו ולמלאות כל תאוות גופו שיבוא על סיפוקו, 

וזה ענין עשר מכות שהיו  .ואינו מביט כלל בטובת חבריו

במצרים, היינו שבכל מכה על ידי המכה נכנעת המדה דקלי' 

וכאשר ממכת דם התחיל ענין זה,  .דקדושהונתרומם המדה 

ומכת דם היא כנגד מדת המלכות, היינו שעל ידי מכת דם 

נתבטל השעבוד ובזה נתבטל מדת המלכות דקלי' שיצאו 

מתחת יד פרעה ובאו למצב של הללו עבדי ה' ולא עבדי פרעה, 

ובזה קמה מדת מלכות דקדושה להיות בני ישראל תחת מלכות 

וכן בכל מכה כנגד כל המדות  .אחרת ה' ולא תחת מלכות

  .מתתא לעילא

 

ה' ברא עולם הזה בחכמתו, ,כולם בחכמה עשית', ,ה'  והנה

בחכמה יסד ארץ', ותכלית האדם בעולם הזה היא לדבק עצמו 

אלא שאם ח"ו נכשל  .באור החכמה אשר בו נברא העולם

האדם בחטא ל"ע על ידי זה ח"ו נכסה ממנו אור החכמה ועל ידי 

ולא ע"י חטא בלבד, אלא אף בעניני  .נתרחק ח"ו מהשי"ת זה

היתר, כאשר האדם ממלא תאוותו ואינו מקדש עצמו במותר 

לו, על ידי זה הוא מסתיר מעצמו חכמתו ית' ואינו יכול לדבק 

עצמו באור החכמה מחמת משיכתו לתאוות עולם הזה אשר 

אם  והנה אף .המה מונעים לגילוי כבוד חכמתו ית' בעולם הזה

האדם שרוי במצב אשר אור חכמתו ית' נסתר ומכוסה ממנו, 

מכל מקום בל יפול ברוחו, אלא יתחזק בכל כחו לא להשלים 

עם מצבו אלא להתגבר מכאן ואילך להתקדש ולזכך עצמו 

  .ולבקש מהשי"ת שיאיר לו אור החכמה

 

היה במצרים במכת חושך, אשר אחר כל חשכת הגלות  וכן

א העת אשר השי"ת ,מדלג על ההרים הגיע זמן הגאולה, ב

,כיון שחפץ בגאולתכם אינו מביט  –מקפץ על הגבעות' 

במעשיכם', והכל על ידי שהאדם אינו מרפה מעבודתו ומתחזק 

להתקדש ולהתדבק באור החכמה אף בזמן שאור החכמה 

וכפי שהיה בגלות מצרים  .נסתר ממנו מחמת חשכות החומר

גאולה, ,ויאנחו בני ישראל מן אשר בני ישראל לא התייאשו מן ה

העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלקים' ובזה זכו לגאולה 

 .וגילוי אור החכמה מאתו ית'

 

בזמננו דברים אלו טעונים חיזוק, כאשר ישנם  ובפרט

הסוברים כי בזמן זה בתוקף החשכות די לאדם כאשר יקיים 

תורה ומצוות כפשוטן, אבל עניני קדש עצמך במותר לך אינם 

שייכים לאנשי דורנו ח"ו, ומול זה יש להתחזק ולהתגבר, כי אף 

בזמן חושך והסתר עלינו להתגבר נגד תאוות עולם הזה 

נן להשי"ת שיאיר עינינו באור חכמתו הטמון ונסתר ולהתח

 .בעולם הזה, ויאַמר: "אלקים, יהי אור"

 

,אדם מקדש עצמו מעט מקדשים אותו הרבה', קודש  וזהו:

הוא בחי' חכמה כידוע , ומקדש עצמו מעט, היינו שאינו מוותר 

ואינו מרפה אלא מבקש מהשי"ת שיאיר לו אור החכמה בתוך 

ינו מתייאש ונופל ברוחו מחמת החשכות החושך וההסתר, וא

ימי השובבי"ם,  -ובפרט בימים אלו  .והנסיונות הבאים עליו

אשר המה מסוגלים שיהודי יקדש עצמו ויברר כל הניצוצות 

ויגלה אור החכמה בתוך גשמיות העולם הזה על ידי שידבק 

עצמו בתורה אשר היא חכמתו ית', ובימים אלו אסור לוותר 

  .אחדאפילו על יום 

 

היה הענין במכת חושך, אשר מכה זו מכוונת כנגד בחי'  וזה

חכמה, ועל כן על ידי מכה זו נכנע בחי' חכמה דקלי' ונתגלתה 

והנה אלו אשר כבר נתייאשו מן  .בחינת אור החכמה בעולם הזה

הגאולה אחר שכבר ר"י שנים, שהיו במצרים ובפרט מעת 

רויים בחושך שהתחיל השיעבוד שהיו בגלות הדעת, היו ש

והסתר מבלי שיאיר להם אור חכמתו ית', על כן נתייאשו כבר 

מן הגאולה ולא האמינו שעוד יכולים לצאת מאפילה לאורה, 
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אבל אלו אשר לא נתייאשו מן  .ולכן נענשו בשלשת ימי אפילה

הגאולה, ואף לאחר שהתחילו המכות ונפסק השיעבוד וכבר 

בזה, כי מה להם  היה להם סיר הבשר, מכל מקום לא חפצו

מחיים גשמיים ללא הארת פניו ית', ועל כן בקשו מהשי"ת 

שיאיר להם מאור פניו ויזכו לגלות אור חכמתו ית', ועל כן רק 

לאור פני ה', שהאיר להם אור חכמתו בליבם,  –הם זכו לגאולה 

וכאשר היה ביציאת מצרים ,מדלג על ההרים מקפץ על 

ינו מביט במעשיכם', מחמת הגבעות', ,כיון שחפץ בגאולתכם א

שהם היו בבחינת מקדש עצמו מעט זכו למקדשים אותו הרבה, 

  .שנתגלה להם אור פני מלך חיים בתוך כל החושך וההסתר

 

,לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו', היינו  וזהו

שהכניעו חכמה דקלי', ,לא ראו איש את אחיו', אחיו היינו 

מה אחותי את'(, ,ולא קמו איש החיבור לחכמה ),אמור לחכ

מתחתיו', היינו שלא היו יכולים להתרומם ממצבם לבחי' 

חכמה, ,ולכל בני ישראל היה אור במושבותם', שבני ישראל זכו 

 .להארת החכמה מתוך החושך

 

קדש היא זמן אשר נגלה אור החכמה ויכול האדם  שבת

לזכות לבחי' זו, וכמאמר הלעכוויטשער: ,רזא דשבת איהי 

 .שבת', היינו שהארת החכמה נתגלה בשבת קדש

 

ידי שיהודי מחזק עצמו בכל הזמנים ואינו מתייאש אלא  ועל

מחליט שהוא מקדש עצמו מעט, על ידי זה יתגלה לו ,ולכל בני 

ישראל היה אור במושבותם', שבני ישראל הגיעו במכת חושך 

לבחי' שלעתיד לבוא שאז יתגלה בשלמות אור החכמה, ,כי הנה 

חושך יכסה ארץ וערפל לאומים ועליך יזרח כבוד ה'', במיתי ה

 )בלתי מוגה כלל(                  .לי נהורא ותחפי לכון בהתא
 

 י"ג שבט תשע"ד
 יו"ד מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע

 

מדברים מצדיקים אלו, הרי כל מה שאנו מדברים אין  כאשר
לי דורו הרי הוא ז"ל, גדו .במציאות שתהיה לנו השגה בהם

וכמסופר  .אמרו עליו שאילו היה בימי חכמי הש"ס היה חידוש
ממי שהיה בתחילה קרוב מאד עם מרן הס"ק ומחמת סיבה 
נתרחק, אמר עליו שאינו יכול להבין במדגות שראו אצלו איך 

הוא ז"ל לא היתה לו  .יתכן שמשה רבינו ע"ה היה גדול ממנו
חלקים אצלי אין שייכות לעוה"ז, וכפי שאמר על עצמו שצ"ט 

אמנם אף על פי כן השאירו לנו  .לי כבר שייכות לזה העולם
מורשה את דרכי עבודתם שהם דרכי חיים ועיקר העבודה אצל 

להשריש אמונת  .צדיקים, וזה השייכות שהיה להם לזה העולם
ונקודה זו האירו, ומה שישנם כיום עוד  .ה', שיש מנהיג לבירה

' אלקינו ה' אחד, זהו רק יהודים שאומרים שמע ישראל ה
וכפי שאמר הלעכוויצ'ר: "איך גיווארפן  .בכוחם של צדיקים אלו

  .א באמבע און ליטא און ס'וועט בליען ביז משיח וועט קומען"
 

שקוראים בשבועות אלו )יתרו ומשפטים(  בפרשיות
מוצאים שבשעה שמשה רבינו הביא לפני בנ"י את דברי השי"ת 

קולי ושמרתם את בריתי והייתם לי ,ועתה אם שמוע תשמעו ב
סגולה מכל העמים', אזי צעקו ,נעשה ונשמע', הקדימו נעשה 

והענין שהוצרכו דוקא להקדים נעשה קודם לנשמע,  .לנשמע
  .ומה החסרון שקודם שומעים ואחר כך מקיימים

 
דהנה אחת הנקודות העיקריות ביותר שהלעכוויצ'ר  והענין,

סוגי המדרגות, מבני עליה עמל להזריח אצל יהודים מכל 
גדולים, גדולי הדור, ועד אנשים פשוטים מאד, היה הענין של 

תכליתו של יהודי היא כשחי עם  .אמונת ה', ,האמנתי כי אדבר'
אמונה, כל יהודי הוא מאמין, כל יהודי כשישאלוהו אם הוא 
מאמין בודאי יענה שכן, אבל מאמין צריך להיות בבחי' 

', אמונה צריכה להיות באופן שהודי ,והאמונה תחיה בעליה

יחיה עם אמונת ה', שיהודי יחיה שהשי"ת בורא ומנהיג לכל 
הברואים, איך שבורא עולם מחיה כל איש בכל רגע, והכל הוא 
מה', כל פרט ופרט הנעשה בעולם וכל דבר שקורה אצל יהודי 
הכל הוא בהשגחה פרטית, הכל גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה 

שת ימי בראשית, שכל פרט ודבר קטן שיקרה עם העולם מש
  .האדם הכל גלוי וידוע לפניו ית', ולכל יש סיבה וחשבון

 
יהודי זוכה לבהירות האמונה והוא חי לפני האלקים,  וכאשר

ממילא לא יתכן ואינו במציאות שיכשל בחטא ח"ו, והרי הוא 
 .כעומד לפני המלך שחושב היטב לפני כל תנועה שעושה

הרמ"א בסעיף הראשון של השו"ע המביא דברי וכדברי 
הרמב"ם: שאינו דומה ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו כשנמצא 

 .לבדו בביתו לישיבתו ותנועותיו ועסקיו כשעומד לפני המלך
כשיהדי עומד לפני המלך אין לו שום חשק לחטוא ומאוס 

  .בעיניו לחטוא, הרי הוא נמצא לפני בורא עולם
 

היינו אמונת הלב, שהאמונה תחיה ותאיר האמונה  ובהירות
אצל יהודי, שהאמונה תהיה אצלו בכזו בהירות שכפי שרואה 

 .שכאן יש קיר כך יהיה ברור ומואר אצל האדם מציאות השי"ת
והאמת שבורא עולם הוא ,ואתה מחיה את כולם', ,בראשית 
ברא אלקים את השמים ואת הארץ', השי"ת ברא את העולם 

ך יתכן שבן אדם אינו מרגיש זאת ואינו שם לב ומחיה אותו, ואי
הסיבה לכך היא, כי נשמתו של האדם מרגישה זאת כל  .לזה

הזמן, נשמתו של האדם יודעת כי כמו שיהודים היו בקריאת ים 
לי ואנוהו', וכדאי' שהראו -סוף וראו שהכל כלום, ראו ,זה א

ם לי, כולם ראו כביכול את השכינה, אפי' הפשוטי-באצבע זה א
ביותר, לא רק משה ואהרן ושבעים זקנים, לא רק צדיקים, אלא 

נשמתו של יהודי  .לי ואנוהו'-אפי' אנשים ירודים ראו ,זה א
לי, אבל נשמתו נמצאת בגוף וחומר, והגוף -רואה בכל רגע זה א
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היצה"ר היצר הרע שמרמה אותו כל  –יש לו עוד בעל הבית 
קוט ולא ינום, הוא הזמן, כ"ד שעות מעת לעת, לא יעף ולא יש

וכל  .עובד כל הזמן, עוד נסיונות ועוד נסיונות, עוד ועוד קשיים
זמן שהאיש נותן ליצר הרע להיות בעל הבית על גופו אין 
נשמתו יכולה להיות בעל הבית, ואינה יכולה לבטאות אצל 

וכדפירש  .האדם את הרגשותיו, כיון שמוחבאת בגוף וחומר
ת דברי המשנה: יגעת ומצאת מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע א

אם בן אדם יתייגע ולא יחפש דוקא את  –תאמין, ואמר: יגעת 
הדברים המגיעים בנקל, לפעמים בחור או אברך בעת לומד רק 
אם מרגיש בזה טעם, אבל אם צריך להתייגע וקשה לו אזי הוא 

אמנם האמת שצריך להיות מאד בשמחה על קושי  .נרתע קצת
וב בכל הכוחות אזי יתגלה אצלו אור זה, כי יתייגע שוב וש

תזכה  –אם תתייגע, ,ומצאת תאמין'  –,יגעת'  .האמונה ו אור ה'
רק עם יגיעה ניתן למצוא אמונה, רק עם יגיעה  .ותמצא אמונה

אפשר שהיכן שהולך ומסתובב, ברחוב ובבית בעת האוכל 
 .הוא חי עם בורא עולם –ובעת שנמצא עם חברים, היכן שהוא 

אם מרשים לחומר  .ם להרגיש זאת? רק ע"י יגיעהאיך זוכי
לעשות כל מה שהוא רוצה אזי נהיה החומר השליט העיקרי 

וכן פירש הלעכוי' מה שאומרים  .ואין הנשמה יכולה להרגיש
בזמירות ליום שב"ק: ,נהורא ישרי בה בקידושא רבה ובחמרא 
טבא דביה תחדי נפשא', ופירש: ,נהורא ישרי בה', אימתי שורה 

ור ה' אצל האדם, צריך לזה כמה תנאים: ,בקידושא רבא', א
להתקדש הרבה, לשמור על האיברים, על העיניים, על האזנים 
ועל כל האיברים, ,ובחמרא טבא', לקחת החומר ולהיטיב אותו, 

 .שלא יהיה מגושם, חומר שאין שום חילוק בין איש לבהמה
יגע, הוא וכיצד עושים זאת? ע"י שיהודי מעבד עצמו, הוא מתי

לומד ביגיעה וכשנעמד להתפלל הוא משביע את מוחו ולבו 
בפירוש המילות ומייגע עצמו בתפלה, הוא רוצה להרגיש קרוב 

ואז נהיית נפשו של האדם מלאת שמחה  .לבורא עולם
אם מתייגעים ,ומצאת  –,יגעת'  .ומתמלאת בקרבת אלקים

 .תאמין', האופן היחיד הוא יגיעה רבה ותמידית
 

מסופר על בעל ההילולא שיצא פעם בשבת אחר  וכן
הצהרים לרחוב וראה יהודי פשוט המטייל ברחוב באפס מעש, 
שבת אחר הצהרים, שבת הוא זמן שכל יהודי, אפילו איש 

ל חי, הוא לומד, מתפלל, אומר -פשוט, לבו ובשרו ירננו לא
והס"ק שאלו: מדוע  .תהלים, וח"ו מלבטל זמן קדוש ונעלה זה

לפחות עין יעקב, וגם אם זה אינך מסוגל  -? ואם לא אינך לומד
נעמד  .מדוע אינך אומר תהלים? אמר לו היהודי: איני יודע -

הלעכ' לחזור איתו אני מאמין ביחד ואמר עמו עשרות פעמים 
בלא הפסקה אני מאמין, והלעכ' אמר אחר כך שהיהודי הזה 

  .זכה לאמונה בדרגת רב גדול
 

דורנו הוא דור  .נו לחיות עם אמונהנצרך הדבר בדור במיוחד
של נסיונות, קשיים, כל מיני שטויות שולטות, אמנם כל זה הוא 

אם יהודי חי עם אמונה, מה  .רק כשאין האמונה חיה אצל האדם
ההבדל בין היום לשבוע שעבר, או עשר שנים ואפי' מאה שנים 

מרן הס"ק אמר שבעקבתא דמשיחא  .קודם? הכל אותו דבר

נסיונות ואמר: "דער וואס וועט זיך האלטן דער וועט  יהיו כאלו
זיך דערהאלטין", מי שיחזיק עצמו חזק דבוק בבורא עולם 
ובתורת ה', הוא יחזיק, "דער וואס ניט וועט ברעכן קאפ און 
פוס", כבר דברנו בעבר ש"קאפ און פוס" הכוונה לעניני אמונה 

  .ועניני קדושה, הוא לא יחזיק מעמד
 

הלעכ' היה פעם יהודי מאנשיו ששבר את  שאצל מסופר
רגלו באופן נורא מאד, היום מסתמא עם ניתוח קשה אפשר 
לנתח, אז בימים ההם כמעט לא היה מה לעשות, ממש 
נתרסקה רגלו לגמרי, ואמר הלעכ' שיכניסוהו ויניחוהו במטה 

גבור  והלעכ' יצא והחל לאמר איתו בקול: ,אתה .סמוך לחדרו
נופלים   ם אתה וכו' מכלכל חיים וכו' סומךלעולם ה' מחיה מתי

ורופא חולים' וכו' עד הברכה, ואמר עמו ביחד במלא 
ההתלהבות, ובסיימו שאל את היהודי: אתה מאמין בזה? אמר 

צעק עליו: ,דובר שקרים לא יכון לנגד עיני', אתה מאמין?  .לו הן
הבה נאמר שוב, והחל לומר עמו שוב מ,אתה גבור' מילה במלה, 

אלו שוב: אתה מאמין? אמר לו: כן, ושוב צעק עליו כנ"ל, וש
וחזר עמו בפעם הג', וקודם הסיום החל היהודי לצעוק: רבי, אני 
מאמין! אמר לו הלעכ': עמוד על רגלך, ונעמד על רגליו והחל 

אם בורא עולם הוא רופא חולים, אזי חולי  .להלך כאחד האדם
אמר לו אחר כך ומסופר שהלעכ'  .הכונה לכל סוגי החולים

שיתחבא בביתו כל היום וישכב במטה שלא ֵיָרֶאה אצל בני אדם 
כמעשה מופת, הוא לא רצה את המופת, הוא רצה בעיקר את 

צדיקים אלו כל פרט  .חלק השרשת האמונה בלבות בני ישראל
ופרט אצלם, כל עניני הגשמיות שהיה להם שייכות עמם היה 

  .כולו אמונה
 

הלעכ' ושמו ר' יואל טשאפלער,  על תלמידו של מסופר
והוא היה אדם גדול מאד, בזקנותו אמר שאם אעלה לעולם 
הבא איני יודע עם מה יש לי לעלות, רק שאני חושב שאולי עם 
דבר אחד אני יכול לעלות ]והבה נזכור, מדובר מצדיק נשגב 
שכל ימיו בתורה ועבודה ובעל דרגות נשגבות, ועוד היה מאנשי 

מ מויטבסק זי"ע ומרן אדמו"ר הק' מקרלין רביה"ק מוהרמ"
הי"ד זי"ע[,  שהלעכ' נתן לו פעם אחת בשולחנו קערה עם 
מאכל צימעס וכולם רצו אחריו לחטוף השיריים והוא לא נתן 
והחביא את כל הקערה ואכל את כולה מתחילתה ועד סופה, 

מה הפשט  .והפטיר: עם זה אוכל לעלות אולי לעולם הבא
קערת צימעס עולים לעולם הבא? ולכאו'  מהסיפור הזה, עם

לתת לאחרים גם  -אדרבה, היה יכול לעשות חסד עם יהודים 
שיריים? אלא שהרה"ק הנ"ל ידע שבכל פירור אפי'  משהו 
שהלעכ' אכל ממנו הכניס בו אמונה והאיר מוצא פי ה' הנמצא 
בכל פרט, והיה לו חבל להפסיד משהו, ובכל משהו מהמאכל 

בל יותר ויותר בהירות באמונה והרגיש שכל הרגיש שהוא מק
ומסתמא קערת צימעס זו נתנה לו חיות  .פרט הוא מוצא פי ה'
ובאמרו שעם הקערת צימעס יוכל לבוא  .באמונה מאז לכל חייו

לעוה"ב לא התכוון למה שאכל אז אלא להארה והבהירות 
באמונה שקיבל ע"י המאכל, שהאיר לו והארה זו לקח עמו 

  .את תורתו ותפילתו ועבודתו ומצוותיווהעביר עמה 



7 

 

צריכה להיות תפילתו של איש ישראל אשר אור  וכן
וכמאמר המגיד ממזריטש זי"ע על  .האמונה מאיר בקרבו

הפסוק ,הראיני את מראיך השמיעיני את קולך', שהכונה לשון 

אסיפה כדכתיב ,וישמע שאול', היינו שיהודי יכניס ויאסוף 

 .קול התפילה, בכל מילות התפלה בתוך –עצמו ,את קולך' 

כשיהודי עומד ואומר ,ברוך שאמר והיה העולם' הרי הוא 

מרגיש בחוש שבורא עולם מנהל את העולם, ,נפשי יצאה 

בדברו' היינו שע"י הידיעה הזו שהכל הוא דבר ה' וחיותו ית' 

 .מגיע לכלות הנפש

 

שבהסתלקות מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע הלך  מסופר

ה"ק מוהרא"ש מסטולין זי"ע בהלוויתו וצעק: ,צדקת אחריו רבי

ה' עשה ומשפטיו עם ישראל', ואמר: "זאל אים באגלייטן זיין 
קלארע אמונה", אמונה זו שהכניס בלבות בני ישראל, והיא 

האמונה שאנו בזמנים אלו מתחזקים לחיות עם בהירות זו 

ל אומרים אני מאמין בבוקר, כ .וחוזרים אני מאמין שוב ושוב

יהודי אומר אני מאמין, אצלנו אומרים קודם התפילה, אחרים 

אומרים אחר התפילה, אבל מתי שאומרים אפשר לומר, ויש 

 אולי באמת נאמר כעת אני מאמין?  .לומר עם חיות
 

)ואדמו"ר שליט"א החל לומר אני מאמין עם הציבור פיסקא 

כשראה אדמו"ר שליט"א שבחורי  .פיסקא בהתעוררות רבה

לא השתתפו כ"כ באמירה, אמר:( מסתמא אם רבים  ישי"ק

אומרים אני מאמין מתביישים לומר ביחד, כי כל אחד מביט על 
השני וזה לא כ"כ נעים, אבל אם חיים עם בורא עולם, הרי מפני 

בורא עולם לא מתביישים אף פעם, ולא צריך לחשוב מה 

שהשני מביט עלי ואם זה מתאים או לא, נתאסף ונאמר עם 
כ' ביחד, בכח הצדיקים בזה העולם נאמר ביחד )והמשיכו הלע

ולאחר הקטע השלישי )שהבוי"ת אינו גוף וכו'( אמר  .לומר

צריך לומר יותר  ,אדמו"ר שליט"א שוב:( עדיין מתביישים

בחזקה, שאם לא כן זה לא יחדור ללב, אם נאמר רק מן השפה 

כל לחוץ זה אינו מספיק, צריך לומר עם כל הכחות, לא להסת

  .על כלום רק לחיות עם בורא עולם

 

אמונת אום נוטרת, למענך עזור לנשארת, זעקם רצה ,

  .)חזרת הש"ץ מנחה ליוה"כ( כקטורת, קדוש'

 

יעזור השי"ת שנזכה שהקב"ה יקבץ כל ניצוצות נשמות 

ישראל המפוזרות בארבע כנפות הארץ, בזרועו יקבץ טלאים, 
 .על ידי משיח צדקנו

 

* * * 
 

 :רת לחייםבעת אמי
יעזור השי"ת שיושפע  .לחיים, לחיים, לחיים טובים ולשלום

כל ההשפעות טובות בגשמיות בלא שום מניעות, כל מיני 

יעזור השי"ת שנזכה  .רפואות, כל מיני ישועות, כל מיני שמחות

בהשי"ת ולאמונת ה', ללמוד תורה עם אמונת ה'  יםלהיות דבוק

שנזכה שאור האמונה של ולקיים מצוות ה' באמונה ובשמחה, ו

הצדיקים שיאיר את חשכות הגלות עדי נזכה לאור זה שהם 

זרעו, ויאיר אור גדול על ציון ונזכה לאורו של מלך המשיח 

 )נעתק מהקלטה, בלתי מוגה כלל(                .שיתגלה במהרה בימינו
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