
שירות  מתוך  השם  עבודת  במעלת 
ה'כוזרי'   - אחד מהקדמונים  כתב  ותשבחות, 
בספרו )מאמר שני(: תורתנו נחלקת בין היראה, 
התענית  בימי  כניעתך  ואין  ושמחה.  לאהבה 
ד' משמחתך בימי השבתות  יותר קרובה אל 
ובלב  בכוונה  שמחתך  כשתהיה   - והמועדים 

שלם לשם ד'. וכמו 
ם  י נ ו נ ח ת ה ש
ם  י כ י ר צ
וכוונה,  מחשבה 
השמחה  כן 
ו  י ת ו ו צ מ ב
צריכים  ובתורתו 
וכוונה.  מחשבה 
תעבור  ואם 
השמחה  בך 
הניגון  אל 
היא   - והריקוד 
ודביקות  עבודה 

האלקים.
ע"י  העבודה 
וניגונים,  שירות 
עם  כימי  ימיה 
בשעה  ישראל. 
ד'  שנתגלה 
בכל  לישראל 
ותפארתו,  עוזו 
קריעת  בשעת 
ביטאו  ים-סוף, 
ובני  משה 
את  ישראל 
 - התעלותם 
ישיר  אז  בשירה, 

ישראל  ובני  משה 
הנשגבה  עבודתו  גם  לה'.  הזאת  השירה  את 
'ליבי  בשירה,  היתה  ישראל  מלך  דוד  של 
 - שאחריו  ובדור  חי'.  א-ל  אל  ירננו  ובשרי 
עבודת הלוויים במקדש בשירות ובתשבחות 
על חמישה עשר המעלות, עליה כותב הרה"ק 
שורש  עיקר  'כל  מקאסוב:  שלום'  ה'אהבת 
ומקור הניגונים שאנו מנגנים ומזמרים לשמו 
במקדש  שהיו  הלוויים  מכוח  בא  יתברך, 
עומדים בדוכנם לשירם ולזמרם, וע"י זה היו 

בני ישראל.  יותר מכל עדת  יתברך  בו  דבקים 
במחשבה  יתברך  לשמו  שמנגן  מי  כל  לכן 
הלוויים  בכוונת  עצמו  את  ומדבק  קדושה, 

הקדושים, הוא מקבל גם-כן הארה וקדושה'.
תורת השירה היא מהאמצעים המשובחים 
להגיע  ביותר 
ויסודות  למעלות 
החסידות.  תורת 
רבי  הרה"ק 
מקארלין  אהרן 
על  אמר  זי"ע 
)שה"ש  הכתוב 
'תשורי  ח(  ד, 

אמנה',  מראש 
שירות  ע"י 
ותשבחות למלך 
וקיים,  חי  א-ל 
ת  ו כ פ ת ש ה ב
להשי"ת,  הנפש 
להגיע  אפשר 
ת  ו ל ע מ ל
ביותר  הגבוהות 
אלקי  באמונת 

עולם.
ק  " ה ר ה
פנחס  ר'  הרבי 
ץ  י ר א ק מ
אמר,  זי"ע 
יהודים  שאם 
ם  י ד ע ו ו ת מ
בשבת אחים גם 
ומזמרים  יחד, 
ותשבחות  שירות 
חיצונים  הרבה  זה  ע"י  הם  מבטלים  חי,  לא-ל 

ומקטרגים ]'אמרי פנחס'[.
והרה"ק ה'אמרי חיים' מוויזניץ אמר, שעל 
פירש  ישראל'  ובני  משה  ישיר  'אז  הכתוב 
'מכאן רמז לתחיית המתים מן התורה'.  רש"י 
מרומז כאן, שבכוח סגולת שירות ותשבחות, 
יכולים להחיות אף את מי שעבודת ד' ולימוד 
דקדושה,  חיות  כל  ללא  הם  שלו  התורה 

בבחינת מיתה רחמנא ליצלן.

ג(.  ו,  )שמות  יעקב  ואל  יצחק  אל  אברהם  אל  וארא 
וברש"י: וארא אל האבות.

לאבות  מיוחסים  שהיו  כך  על  סמכו  לא  הק'  האבות 
ה'  בעבודת  להתייגע  בעצמם  השתדלו  אלא  קדושים, 
ה'אבות',  להיות  בעצמם  ורצו  הנפש,  שלימות  ולהשיג 

לכן נראה אליהם ה'.
הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זי"ע ]"לישרים תהילה"[

מצרים  אשר  ישראל  בני  נאקת  את  שמעתי  אני  וגם 
מעבידים אותם )ו, ה(.

בשמחה  לקיים  יהודי  כל  צריך  יתברך  השם  עבודת 
רבה ובבהירות הלב, ולבסוף  - צרות המצריים מביאים 
של  וצעקתם  נאקתם  עיקר  היה  זה  ה'.  לעבודת  אותנו 

בני ישראל.
הרה"ק רבי משה מקאברין זי"ע ]"אמרות משה"[

והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים )ו, ו(.
אוציא אתכם מתוך הסבלנות שיש בכם כלפי המצרים, 
כי לא  ואת תועבותיה, עד  אמאיס בעיניכם את הגלות 
ישראל  מסוגלים  עוד  כל  שכן,  עוד.  לשאתה  תוכלו 

לסבול את הגלות, אין הגאולה יכולה לבוא...
הרה"ק רבי יצחק מאיר מגור זי"ע ]"חידושי הרי"ם"[

ואני ערל שפתיים )ו, יב(. ובתרגום אונקלוס: ואנא יקיר 
ממלל.

את  כובש  היה  המלים,  את  מייקר  היה  רבנו  משה 
דבריו, ונזהר לא רק במה לומר, אלא גם מה שלא לומר...
הגאון רבי קאפיל רייך זצ"ל אב"ד בודפעסט

 ]"ממעיינות הנצח"[

השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה )ח, טז(.
בכל  יתעורר אדם  בימי הנעורים,  - בראשית,  בבוקר 

כוחו נגד היצר הרע - פרעה, לא יתחיל בימי הזקנה.
הרה"ק רבי משה יהושע מוויזניץ זי"ע ]"ישועות משה"[

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
שם  אשר  הצפרדעים  דבר  על  ד'  אל  משה  ויצעק 

לפרעה )שמות ח, ח(. 
ידוע שהצפרדעים אומרים בכל יום שירות ותשבחות 
הרבה, וכשמו כן הוא צפר-דע - שיש בהם דעת ושכל 
קידוש  על  למיתה  עצמם  שמסרו  וכאן  ד'.  את  לשבח 
נג:(,  )פסחים  ד'  כגזירת  לתנורים  עצמם  והפילו  השם, 
ודבר  הרבה.  ותשבחות  שירות  שעה  אותה  אמרו  ודאי 
זה גרם לפרעה שברון לב, שהוא בגודל טומאתו לא היה 
פרעה  קרא  לכן  לד'.  ותשבחות  שירות  לשמוע  מסוגל 
שיסירו ממנו הצפרדעים, שלא ישמע עוד קולם בשירות 
ותשבחות, כי נפש פרעה קצה עליו מהשירות ותשבחות 
של הצפרדעים יותר ממה שהיה קשה עליו הצפרדעים 

עצמן.
דבר הצפרדעים'  'ויצעק משה אל ה' על  זהו שנאמר 
מדיבורי  לפרעה  שיש  הקשה  המכה  על  דיבור,  לשון 

הצפרדעים.
ישראל,  של  ותשבחות  שירות  הוא  מזה  נשגב  ויותר 
שבשעה שישראל אומרים שירה לד', אף המלאכים וכל 
צבא מרום שותקים משירתם )חגיגה יב:(, כמו שהיה אצל 
יהושע שאמר 'שמש בגבעון דום' )יהושע י, יב(, היינו דום 

מלומר שירה, כי הוא אמר שירה לד'.
'מאור ושמש' 
להרה"ק רבי קלונימוס קלמן מקראקא זי"ע

מעלת שירות ותשבחות לד'
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4:41  ............ הנרות:  הדלקת 

5:00 ......................... שקיעה: 

7:07  ................... החמה:  נץ 

9:00  .............. מג"א:  סזק"ש 

9:36  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:25

12:34  .............. גדולה:  מנחה 

5:01  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 5:51

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 6:13

זמנים לשב"ק פרשת וארא

ליקוטים יקרים



צדקה  לתת  ז"ל,  האר"י  ובכתבי  בהלכה  מובא 
בכל'.  'ואתה מושל  דוד' כשאומרים  'ויברך  בתפילת 
נתינת  שענין  משה',  'באר  בספרו  זאת  ביאר  רבנו 
צדקה הוא כדי שאדם יבוא להכרה שהכסף אינו שלו, 
לו על מנת  ונמסר  נמצא אצלו בתורת פיקדון  אלא 
הוא  צדקה  נותן  וכשהוא  לאחרים,  מכספו  שיעניק 

נותן משל השי"ת. 

צדקה,  ונותן  בכל'  מושל  ל'ואתה  מגיע  כשיהודי 
זה שנותן משל השי"ת, שהרי הוא  הוא מדגיש ענין 
מובא  ולפיכך  השלימה,  הצדקה  וזוהי  בכל.  מושל 
בשם הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע: אם היו ישראל 
יודעים כמה גדולה נתינת צדקה ב'ואתה מושל בכל' 
היה כבר בא משיח. דהיינו אם היו נותנים מתוך כוונה 
נגאלין  ישראל  'אין  קלט.(  )שבת  נאמר  זה  שעל  זו, 

אלא בצדקה'.

ברכותיו של רבנו עשו פרי למעלה ושורש למטה, 
בגודל קדושתו היה יודע מה נעשה במרום בדינו של 

פלוני הזקוק לרחמים.
הרבה פעמים בליל שבת אחרי התפילה, בהיכנסו 
לסעודת שבת, היה מדבר מחולים שהתפלל עבורם 
ואומר איך הוא מצבם. אף התאמץ בכל יכולתו לזכור 
בליל שבת שמות החולים שביקש להתפלל עבורם. 
פעם אחת התבטא בנוגע לחולה מסוים: 'רציתי מאוד 

לזכור אותו בליל שבת, אך לא יכולתי'...
פעם המתינו בשבת לדעת מצבו של חולה שעבר 
ניתוח קשה בחוץ לארץ, והנה נכנס רבנו לסעודת ליל 
שבת ואמר בקול בוטח: 'היהודי מניו-ג'רסי חי, מצבו 
אישור  הדבר  קיבל  השבת  צאת  ועם  הוטב'...  כבר 

בידיעה טלפונית מחו"ל.
אחד  נעלמים?  דברים  אותם  כל  ידע  מהיכן 
ממקורבי רבנו שאלו שאלה זו בשעת הכושר, וקיבל 
פקוחות,  עיניים  לו  שיש  מי  בקיצור:  תשובה  מפיו 

פותח ספר ורואה בו הכל'...

לזכר עולם יהיה צדיק

סעודת ראש חודש
נפסק בשו"ע אורח חיים סי' תי"ט: מצוה 

וב'כל-בו'  חודש.  ראש  בסעודת  להרבות 

כתב שהוא זכר לסעודה שהיו עושים לעדי 

הירח בזמן שהיו מקדשים את החודש על 

פי ראיית הירח.

ב'אור זרוע' ]ח"ב סי' תנג[ כתב: המוסיף 

על סעודת ר"ח ואוכל ושותה בטוב, הרי זה 

משובח, ומוסיפים על מזונותיו מן השמים.

בספר 'שיורי כנסת הגדולה' כתב: ראיתי 

מדקדקים שכשחל ר"ח בחול עושים מאכל 

בשבת  וכשחל  ר"ח,  לכבוד   - יותר  אחד 

שעושים  ממה  יותר  אחד  מאכל  עושים 

לכבוד שבת. ובסדור יעב"ץ כתב, שכשחל 

נכון להרבות בסעודת מלוה-מלכה,  בשבת 

להשלים בה ידי חובת סעודת ר"ח.

ה'חוזה'  יצחק  יעקב  רבי  הרה"ק  בשם 

רבנו  עשה  שלכן  מובא,  זי"ע  מלובלין 

המחבר בסימן תי"ט סימן בפני עצמו לענין 

חיוב לאכול סעודת ר"ח, וכן בסימן ש' לענין 

חיוב לאכול סעודת מלוה מלכה, כדי שיהא 

הענין חשוב בעיני העולם.

רבי  הרה"ק  לרבנו  צבי'  ב'עטרת  וכתוב 

שסגולת  זי"ע,  מזידיטשוב  הירש  צבי 

סעודת ר"ח - לבטל כל המחלות.

הרה"ק רבי משה יחיאל מאוז'רוב זי"ע
בעל "אש דת" • ר"ח שבט תשל"א, 46 שנה להסתלקותו

עיניים צופיותצדקה ב'ואתה מושל בכל'

 210 לפני  זה  ביום  תקס"ז:  בשבט  ד' 

לישיבה של מעלה הרה"ק  שנים, התבקש 

רבי משה יהודה לייב מסאסוב זי"ע.

מרוזין  ישראל  רבי  הרה"ק  מסופר בשם 

לבית  לייב  משה  ר'  הרבי  שכשבא  זי"ע, 

עד  לגן-עדן  נכנס  שאינו  אמר  עולמו, 

ולא  מהגיהנם,  הרשעים  כל  את  שיוציאו 

עוד, אלא שפעל שבכל שנה ביום זה יוציאו 

את הרשעים מהגיהנם.

ד' בשבט תש"ה: ביום זה החלו הנאצים 

הנודע  ההשמדה  מחנה  את  לפנות  ימ"ש 

הצבא  של  התקרבותם  מפחד  'אושוויץ', 

לצאת  הוכרחו  יהודים  רבבות  הרוסי. 

ל'צעדת מוות' ובמהלכה נהרגו רבים, הי"ד.

ה' בשבט תרנ"ב: ביום זה נסגרה ישיבת 

הרוסית,  הממשלה  גזירת  פי  על  וולוז'ין, 

מוולוז'ין  הנצי"ב  הישיבה  שראש  לאחר 

זצ"ל סירב לאשר לימוד השכלה בישיבה.

קורא הדורות

רבנו נולד בשנת תר"נ לאביו הרה"ק ר' אברהם שלמה מאוז'רוב זצ"ל, נכד הרה"ק רבי לייבוש מאוז'רוב 
מגדולי  מחענטשין  שמואל  חיים  רבי  הרה"ק  בת  הרבנית  ולאמו  זי"ע,  מלובלין  ה'חוזה'  הרה"ק  תלמיד 

האדמו"רים בפולין ונכד ה'חוזה' מלובלין וה'מאור ושמש' זי"ע.
רבנו סיפר, שבילדותו כשישן בחדרו של אביו, היה עד לגודל היראת-שמים שלו, מלבד התמדתו בתורה 
ללא הפסק. כששכב במיטה היה אביו משנן את המשנה 'עקביא בן מהללאל אומר הסתכל בשלושה דברים 
ואין אתה בא לידי עבירה', כדי להתעורר לתשובה, והיה אומר זאת כשכל גופו רועד. וכשהיה אביו קורא 
קריאת שמע שעל המיטה, היה פושט צווארו כמי שמוכן להישחט על קידוש ה'. ומתוך רשמי מסירות-נפש 

כאלה גדל רבנו.
מילדותו נודע רבנו כעילוי מופלג בתורה. קודם שהגיע לגיל בר-מצוה כבר היה כל הש"ס שמור במוחו 
הגאוני. לאחר הבר-מצוה שב ולמד את הש"ס בעיון עם כל הראשונים והאחרונים. משסיים, למד שוב את 

הש"ס בדרך העיון והחריפות, וכאשר מלאו לו 20 שנה למד שוב את הש"ס, והפעם על פי תורת הנסתר.
היו  ספרד  גדולי  פיוטי  ואפילו  ומוסר,  דרוש  ספרי  וכן  בעל-פה,  חסידות  ספרי  ושינן  למד  זאת  מלבד 

אצורים במוחו.
לאחר נישואיו עם נכדת הגה"ק ה'עטרת ישועה' מדז'יקוב, יצא רבנו באחד הימים לטייל עם זקנו, הלכו 
השניים ועסקו בדברי תורה עד ששכחו עולם ומלואו, 12 שעות תמימות נמשך אותו טיול, בו עסקו בכל 
חלקי התורה. ה'עטרת ישועה' שהיה גאון עצום, אמר אח"כ לרבנו: האמן לי, בכל חיי לא רוויתי עונג כה גדול 

כמו בטיול עימך!
בעודו אברך הוכתר רבנו כרב עיר אוז'רוב, והרביץ שם תורה לצעירי הצאן. ערים גדולות בפולין, ביניהם 
העיר לודז', ביקשו להכתירו כרב העיר, אך רבנו העדיף עיר קטנה, כדי שלא יתבטל מלימוד התורה שכה 

אהב.
לאחר הסתלקות אביו הוכתר רבנו ע"י גדולי הדור כאדמו"ר מאוז'רוב. לאחר מכן נבחר למועצת גדולי 
ובשנת תרפ"א הגיע לארה"ב במשלחת רבנים כדי להביא את דבר ה'אגודה'  'אגודת ישראל',  התורה של 
ולחזק את יהודי אמריקה. כעבור מספר שנים נקרא רבנו ע"י יוצאי פולין לבוא לכהן כרב באמריקה, רבנו 

נעתר להפצרתם ונסע להתיישב בניו יורק.
כאן החל לכתוב ולהוציא לאור את ספריו הגדולים והגאוניים 'אש דת' ו'באר משה', 11 כרכים מקיפים 
שהם אנציקלופדיה מושלמת למחשבת ישראל. במסירות נפש הגה בתורה וכתב את ספריו, כי ראיית עיניו 

נחלשה מאוד מרוב עמל ויגיעה באותיות הקטנות.
וצדיקי הדור, מראשי  גאוני  והתיישב בתל אביב, והתפרסם כאחד מגדולי  בשנת תשי"ג עלה לארה"ק 
מועצת גדולי התורה. היה פה מפיק מרגליות ונואם בחסד עליון, צדיק נשגב ופועל ישועות. נלב"ע ר"ח שבט 

תשל"א ואהל הוקם על ציונו בבית החיים 'זכרון מאיר - שומרי שבת' בבני ברק.
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