
 

 

  
שתיבת ב''א  פי'הרה''ק ר' לייבל איגר זצ''ל (תורת אמת)  )י', ב'( בא אל פרעה

 זה מרומז במלות ''בא אל פרעה''גימטרי' משי''ח, והוא ב ע� תיבת פרע''ה
זו שמדבר  למה מרומז בסדרה יש להעירהיינו לצר� תיבת בא אל פרעה. 

רש לכל והוא הששגאולת מצרי�  י''לומיציאת מצרי� העני� של ''משיח''. 
שישועת גאולת ישראל עד הגאולה האחרונה, וכל הישועות נמשכי� מגאולה זו, 

א� שג� אחר גאולה זו עוד עוברי� עלינו  ולכ�ה' הוא קיי� לעד ולעולמי�, 
נמשכי� כל הגאולות  ורש הגאולה הוא נצחי, וממנוכמה דחקי�, מ''מ ש

פרש''י אהיה עמ�  – ה אהיה אשר אהי �  והישועות, כמ''ש בהתחלת הגאולה
ולה זו נמש  כל רש גאובצרה זו, אהיה עמ� בצרה אחרת, שזה מורה שמש

לרמז  ''משיח''שמטע� זה מרומז בפרשה זו  ולפ''ז י''ל הגאולות והישועות.
מיכה, ז', (א המש  מגאולת מצרי�. וזהו כוונת הפסוק שגאולה העתידה הי

העתידה  שגאולה כיו� דהיינו) כימי צאת  מאר" מצרי� אראנו נפלאות, ט''ו
לכ� ג� אז אראנו נפלאות כמו שהי' ביציאת א המש  מגאולת מצרי�, הי

  מצרי�. 
  

 – (דברי�, ז', י''ט) המסת הגדלת עפ''י דברי הבעל הטורי� על הפסוק  וי''ל עוד
כל האלפא ביתא בזה הפסוק חו" מב', רמז כי עוד יעשה פע� שנית נפלאות 

   כימי צאת  מאר" מצרי�.
  

(מובא בתפארת שלמה סו� פרשת בהעלת , וג� בבאר משה הזוה''ק  ולפ''ז י''ל
שמשה רבינו עצמו הוא עתיד להיות מל  המשיח. ועיי�  סו� פרשת נשא)

שמל  המשיח הוא כלול משניה�  � (פרשת ויחי) אוסרי לגפ� עירהבאוה''ח הק' 
מל  המשיח יהי' מבית דוד כמבואר  שבאמת נראה לפרש ממשה ומדוד.

א המש  מגאולת מלכי�, אבל כיו� שגאולה העתידה היברמב''� סו� הלכות 
הוא  רבינו מצרי�, וגאולת מצרי� נעשה ע''י משה רבינו, לכ� נחשב שג� משה

  מל  המשיח. 
  

וארא נשלמו ז' מכות, הרומז  כי בסדרה ,ר' לייבל איגר זצ''להרה''ק  שעוד פיר
רש מצרי� כבר חלפו ועברו, כי בכל ומדות של הסטרא אחר שהוא ששכל ז' 
ממדות ההיפו , ואחר שנכנעו  מכה הי' בודאי להכניע ולהכרית מדהמכה ו

 הגאולה, ולכ� מרומז בהתחלת הסדרה ונכרתו ז' מדות ההיפו , אז התחיל
כמו ו, שמעשה אבות סימ� לבני�, ויש להוסי� על דבריו הקדושי�''משיח''. 

לקדושה מצרי� להתגבר על קליפת הטומאה, ולהתעורר יציאת שבנ''י זכו ב
   אכי''ר.  לעתיד לבוא בימות המשיח, כמו''כ יהי' וטהרה

  
שימי� האלו ה� ימי השובבי''�, שמקובל בידינו מ�  מוב� הטע�ולפ''ז 

האריז''ל (שער היחודי�) שה� מסוגלי� לתשובה על חטא הידוע, שידוע 
בנ''י האי   מבואר בפרשה זוכיו� שלכ� ומעורר הזמ�,  שקריאת הפרשיות

זמ�  בודאי שהוא עצמ� בקדושה וטהרה, ודשיקהתגברו על קליפת הטומאה, ו
 זו פרשהואפשר מטע� זה מרומז במסוגל ביותר לתשובה (ובפרט בפרשת בא) 

שמבואר ברמב''� (פ''ז הלכות תשובה ה''ה) שאי�  ,''משיח'' של יציאת מצרי�
יתית, יזכה לעשות תשובה אמאנו מקוי� שכל אחד ו, אלא בתשובהנגאלי� 

  י רצו�.ולהיות דבוק בה', אמ� כ� יה
  

עפ''י הפסוק (שמות, ג', י''ב) ויאמר כי אהיה עמ , וזה ל   באופ� אחר, וי''ל
האות כי אנכי שלחתי  בהוציא  את הע� ממצרי�, תעבדו� את האלקי� על 

פרש''י וששאלת מה זכות יש לישראל שיצאו ממצרי�, דבר גדול יש  – ההר הזה 
 נראה מזהלי על הוצאה זו, שהרי עתידי� לקבל התורה על ההר הזה עכ''ד. 

שגדול כח התורה, שאע''פ שבנ''י היו משוקעי� במ''ט שערי טומאה, כעובר 
מז שמטע� זה מרו ולפ''ז י''לבבט� אמו, זכו לצאת ממנה ע''י קבלת התורה. 

גאולה העתידה תהי' בזכות ג� ש ''משיח'' לרמז של יציאת מצרי� בפרשה זו
  התורה. 

  
איגר  ל(מהרה''ק ר' אברה� איגר זצ''ל ב� הרה''ק ר' לייבראיתי בשבט מיהודה 

ק רח''ל, יקבל על עצמו עול התורה ובמצב קשה ודחנמצא מי שסגולה ל זצ''ל)
וגו' ואז יהי' בהוציא  את הע� ותפלה, כמ''ש תעבדו� האלקי� על ההר הזה 

  תורה ותפלה. כח הע''י  מכל מיני מצרי�, ומכל מיני דחקי� להרחבה גדולה,
  

לא נתאוו ות מלכי� י''ב, ב' ד', ה') עפ''י הרמב''� (הלכ, וי''ל באופ� אחר
ולא כדי  ,לא כדי שישלטו על כל העול� ,החכמי� והנביאי� ימות המשיח

ולא כדי לאכול ולשתות  ,נשאו אות� בעמי�ולא כדי שי ,שירדו בעכו''�
 ,ולא יהי' לה� נוגש ומבטל ,אלא כדי שיהיו פנויי� בתורה וחכמתה ,ולשמוח

ובאותו הזמ� לא  ל� הבא כמו שביארנו בהלכות תשובה,כדי שיזכו לחיי העו
יהי' ש� לא רעב ולא מלחמה, ולא קנאה ותחרות, שהטובה תהי' מושפעת 

י� כעפר, ולא יהי' עסק כל העול� אלא לדעת את ה' הרבה, וכל המעדני� מצוי
וישיגו  ,ויודעי� דברי� הסתומי� ,בלבד, ולפיכ  יהיו ישראל חכמי� גדולי�

" דעה את ה' כמי� לי� דעת בורא� כפי כח האד�, שנאמר כי מלאה האר
כמו ביציאת ש לרמז שמטע� זה מרומז בפרשה זו ''משיח'' ולפ''ז י''ל. מכסי�

ג') בא אל פרעה וגו'  – ה', כמ''ש (שמות, י', ב'  את לדעת הי'מצרי� העיקר 
ביאת  תכלית של שעיקר , דהיינולעתיד לבוא יהי' , כמו''כוידעת� כי אני ה'
  . הנ''ל ' כמבואר ברמב''�ה את המשיח הוא לדעת

  
 הלא יותר מדוייק לומר ,''בא אל פרעהשלכאורה צ''ע למה נאמר ''וי''ל עוד 

ל  בשר וד� יכול לומר לחבירו ש האדמו''ר מקאצק זצ''ל תי'אל פרעה.  ''ל ''
נא ראה את שלו� אחי   ל  ,ואני אשאר פה, וכמו שאמר יעקב אל יוס� ,אתה

וא''א להתרחק ממנו,  ,מלא כל האר" כבודו(בראשית ל''ז, י''ד) אבל הקב''ה 
שמטע� זה  'לולפ''ז י' אני ואתה שנינו נבוא אל פרעה. ,בא אל פרעהלכ� אמר 

בזמ� משיח יהי' מלא כל האר" אז שלרמז  ,משיח – בא אל פרעה מרומז במלות 
  כבודו, כמ''ש והי' ביו� ההוא יהי' ה' אחד ושמו אחד. 

  
פע� אחת בילדותו הל� המהרי''ל דיסקי� זצ''ל ביחד ע� אביו הגאו� הקדוש 

''דע ל� בני  עצי היער, והאב אמר לבנו בי� דנאאהור רבה של ר' בנימי� זצ''ל
מה האב ת ידעתי זאת ענה הילד, .שהבורא יתבר� אחד הוא ואי� עוד מלבדו''

ה� לפני כמה ימי� אמרת  ,והילד השיב לפי תומו מי הקדימני להורות ל� זאת,
לי שהבורא יתבר� מלא כל האר! כבודו, וא� העול� מלא מכבודו, הרי אי� עוד 

  .   מקו� לזולתו
  

אמר לי' הקב''ה  – , עפ''י הגמ' בברכות (ט') אהיה אשר אהיה וי''ל באופ� אחר
למשה ל  אמור לה� לישראל אני הייתי עמכ� בשעבוד זה, ואני אהי' עמכ� 

שכוונת הקב''ה הוא לפי שראה שנתקשה משה,  העי� יעקב פי'בשעבוד גליות. 
אמר לו אהיה  לכ� ולא רצה ליל  בשליחות לפי שעדיי� לא נשל� זמ� השעבוד,

במלות בא שמטע� זה מרומז  ולפ''ז י''לשל� הזמ�. ועמכ� בשעבוד אחר, ואז י
עוד  ה� יהיוממצרי� קוד� זמנ�,  יצאו כיו� שבנ''י לרמז משיח, –  אל פרעה

וציא אותנו עמנו, ולבסו� י יהי' הקב''ה בבל, יו�, ואדו�, אבל ג� אז �גלות ב
  במהרה בימינו אכי''ר.   משיח צדקנומש� ע''י 

  
אילו  ,על הפזמו� עפ''י דברי הנתיבות (הגדה מעשה נסי�) ,וי''ל באופ� אחר

למה נחשב  שלכאורה צ''עהוציאנו ממצרי� ולא עשה בה� שפטי� דיינו. 
ע''י עשיית שותי' . , הלא העיקר הוא שיצאו ממצרי�עשיית שפטי� לטובה

חילול ' משו� יא� שיש ח''ו חיוב כליהשפטי� שוב א''א למדת הדי� לקטרג, 
דהיינו כיו� שהקב''ה עשה נסי� , כבודו ית', כטענת משה בשעת עשיית העגל

עוד נסי� להצלת�, אפילו לא היו ראויי� לה�,  לה� לישראל במצרי�, זה גר�
שהקב''ה לא יעשה נסי� בחנ�, וא� כלל ישראל נהרגו במדבר, כל הנסי� 

'ה עשה נסי� דכיו� שהקב' ולפ''ז י''ל שהקב''ה עשה לה� במצרי� הי' לחנ�.
וזהו כוונת בשאר גליות,  �ציללהעוד נסי�  לה� לישראל במצרי�, זה גר�

אהיה עמ� אהיה עמ� בצרה זאת, – הפסוק (שמות, ג', י''ד) אהיה אשר אהיה 
ח עוד נסי� , דהיינו כיו� שיצאו ממצרי� בנסי� גדולי�, זה מכריבצרה אחרת

לרמז  ''משיח''שמטע� זה מרומז בפרשה זו  ולפ''ז י''ל ביציאת גליות האחרות.
(מיכה,  שיציאת מצרי� גור� היציאה מהגלות לעתיד לבוא, וזהו כוונת הפסוק

יציאת מצרי� גור� ש , דהיינוכימי צאת  מאר" מצרי� אראנו נפלאות ז', ט''ו)
   . לעתיד לבוא והנפלאות שיהיו הנסי�

  
בצאת ישראל ממצרי� ) ב' � א'עפ''י הפסוק בתהלי� (קי''ד, , וי''ל באופ� אחר

היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו, דהיינו כשיצאו ישראל ממצרי� היו וגו' 
שמות, כמ''ש ( ,�תכליתשזהו  ,קדושה ומלכות שהיו במדריגה שלבגובה מעלה, 

שמטע� זה מרומז  ולפ''ז י''ל � תהיו לי ממלכת כהני� וגוי קדוש.) ואתי''ט, ו'

  

  
  פרשת 
  בא

  ותשע''
  לפ''ק



 

 

של  בנ''י היו במדריגה גדולהכמו ביציאת מצרי� לרמז ש ''משיח''בפרשה זו 
כוונת הפסוק כימי  ולפ''ז י''ל כמו''כ יהי' לעתיד לבוא אכי''ר. ,קדושה ומלכות

לא רק זכו ו נפלאות, דהיינו שכמו ביציאת מצרי� צאת  מאר" מצרי� אראנ
לראות אות� (עיי� פרש''י (בראשית, י''ט, י''ז) אל ג�  זכו אלאפלאות גדולות, לנ

כדאי אתה הרשעת עמה�, ובזכות אברה� אתה ניצול, ואינ   –תביט אחרי  
 כימי וגו' , כמ''שכמו''כ יהי' לעתיד לבוא )לראות בפורענות� ואתה ניצול

  . אראנו נפלאות
  

 –מי חיי  וחכמי� אומרי� י, עפ''י המשנה בברכות (א', ה') וי''ל באופ� אחר
 על הלשו� יש להעירלהביא לימות המשיח.  �העול� הזה. כל ימי חיי  

שבא לרמז שע''י  וי''ללימות המשיח.  –די לומר כל ימי חיי   ''להביא'' דהלא
זה גופא מביא לימות המשיח, וזהו כוונת חז''ל  ,וסיפור יציאת מצרי� זכירה

להגאל, דהיינו בזכות סיפור יציאת מצרי� אנו בניס� נגאלו ובניס� עתידי� 
מז שע''י סיפור לר ''משיח''שמטע� זה מרומז בפרשה זו ולפ''ז י''ל נגאלי�. 

הוצאתי  � קיו� בהפסוקה, ואז יהי' לביאת גואל צדק יציאת מצרי�, יזכו
 אתכ� מאר" מצרי� להיות לכ� לאלקי�, שזה יתקיי� בשלימות לעתיד לבוא

כימי צאת  מאר" מצרי� ) , ט''וז' הפסוק (מיכה כוונת י''לולפ''ז אכי''ר. 
אראנו נפלאות, דהיינו כפי מה שעוסקי� ביציאת מצרי�, וזוכרי� אותו, כ� 

  . לבוא יתרבו הנפלאות לעתיד
  

הפסוק (שמות, י', ב') ולמע� תספר  על ,ו''ז הפני� יפותד וי''ל עוד עפ''י דברי
במצרי�, שהנסי� והנפלאות שהי' באזני בנ  וב� בנ  את אשר התעללתי 

במצרי� היו בזכות המצוות שיקיימו הדורות אח''כ בסיפור יציאת מצרי�, 
דהיינו אע''פ כשישראל היו במצרי� לא היו במדריגה גדולה, ולא היו ראויי� 
לנסי� אלו, זכו בשביל מצות הסיפור שיקיימו בניה� אח''כ לדורי דורות, 

י''ג, ח') בעבור זה עשה ה' לי ר''ל בשביל ות, שמוהיינו דכתיב בסו� הפרשה (
זכות מצות הסיפור שאני מספר, עשה ה' זאת בעת ההוא, ולכ� הרשע שאינו 
מספר אומר לו, לי ולא לו, שאילו הי' ש� לא הי' נגאל, כיו� שלא הי' הגאולה 

שכל המרבה לספר  �בהגדה  רק בשביל שכר מצות הסיפור, והיינו דקאמר
רי זה משובח, שהסיפור שהוא משבח להקב''ה ומספר ביציאת מצרי� ה

נפלאותיו שבח הוא להמרבה לספר, כיו� שבשביל זה היו הנסי� והנפלאות, 
שמי  עוד ולדברינו י''ל וכיו� שהוא הי' הגור� לדבר אי� ל  שבח גדול מזה.

יתרבו נפלאות לעתיד  , כיו� שעי''זמשובח רי זהשמרבה לספר ביציאת מצרי� ה
) כימי צאת  מאר" מצרי� אראנו , ט''זז' כוונת הפסוק (מיכה פ''ז י''לוללבוא. 

ביציאת מצרי� לנסי� ולנפלאות, ע''י סיפור  למפרעשכמו שזכו נפלאות, דהיינו 
 יזכו של עכשיו ע''י סיפור יציאת מצרי�, כמו''כ של עכשיו יציאת מצרי�
אמר הרה''ק ואפשר מטע� זה . אכי''רלראות נפלאות גדולות  לעתיד לבוא

מקאצק זצ''ל, שצריכי� להתייגע בפרשת גלות וגאולת מצרי�, כש� 
עני� של יציאת הד ו, דהיינו שצרי  ללמשמתייגעי� בלימוד גמרא, פרש''י ותוס'

  מצרי� בעיו� גדול, שזה מעורר הגאולה וביאת גואל צדק במהרה בימינו אכי''ר. 
  

דכיו� שסיפור יציאת , שימי� האלו ה� ימי השובבי''� מוב� הטע�ולפ''ז 
בודאי זמ� מסוגל ביותר לתשובה, וכדאיתא  הואמצרי� מעורר הגאולה, 

   . פ''ז הלכות תשובה ה''ה) שאי� נגאלי� אלא בתשובהברמב''� (
  

שמלות ב''א  הרה''ק ר' לייבל איגר זצ''ל (תורת אמת) וי''ל עוד עפ''י דברי
וזהו כדברינו 'ה ע� הכולל. א''ל פרע''ה ע� שלשה התיבות הוא בגמטרי' ישוע'

  מתעורר ע''י סיפור יציאת מצרי�.  ,שהישועה העתידה בביאת גואל צדקהנ''ל, 
  

החודש הזה לכ� ראש חדשי� עפ''י המדרש רבה (בא, פט''ו)  ,וי''ל באופ� אחר
כביכול הקב''ה שנקרא ראשו�, כמ''ש (ישעי' מ''ד, ו') אני  –ראשו� הוא לכ� 

וציו� נקרא ראשו�, כמ''ש (ירמי', י''ז, י''ב) כסא כבוד מרו� ראשו� ואני אחרו�, 
מראשו� מקו� מקדשנו, ועשו נקרא ראשו�, כמ''ש (בראשית, כ''ה, כ''ה) ויצא 

, כ''ז) ראשו� לציו� הנה הנ�, הראשו�, ומשיח נקרא ראשו�, כמ''ש (ישעי' מ''א
מ� עשו  , ויפרעא הקב''ה שנקרא ראשו� ויבנה בית המקדש שנקרא ראשו�יב

דש הראשו�, כמ''ש החדש הזה וא משיח שנקרא ראשו� בחשנקרא ראשו�, ויב
שמטע� זה מרומז בפרשה זו ''משיח'' לרמז  ולפ''ז י''ללכ� ראש חדשי�. 

  . אלגיס� עתידי� לי� נגאלו, ובניסשהגאולה תהי' בחודש ניס�, וכמ''ש חז''ל בנ
  

עפ''י דברי הרמב''� סו� פרשת בא שפי' הפסוק (שמות ח', , וי''ל באופ� אחר
י''ח) והפליתי ביו� ההוא את אר" גוש� וגו' למע� תדע כי אני ה' בקרב האר", 
שהאותות והמופתי� באי� להראות על השגחת הקב''ה, שהוא שליט בכל, וה� 
עדי� נאמני� באמונת הבורא ובתורה כולה, ובעבור שהקב''ה לא יעשה אות 

פת בכל דור לעיני כל רשע וכופר, יצוה אותנו שנעשה תמיד זכרו� ואות ומו
לאשר ראו עינינו, ונעתיק הדבר אל בנינו, ובניה� לבניה�, ובניה� לדור אחרו�, 
כדי שלא יהי' פתחו� פה לכופר להכחיש אמונת האלקי�, ומ� הנסי� הגדולי� 

, שאי� לאד� המפורסמי� אד� מודה בנסי� הנסתרי� שה� יסוד התורה כולה
חלק בתורת משה עד שנאמי� בכל דברינו ומקרינו שכול� נסי�, אי� בה� טבע 
ומנהגו של עול� בי� ברבי� בי� ביחיד, אלא א� יעשה המצוות יצליחנו שכרו, 

שמטע� זה  ולפ''ז י''לוא� יעבור עליה� יכריתנו ענשו, הכל בגזירת עליו�. 
ת ה' ונלרמז שרק ע''י יציאת מצרי� נתחזק אמ ''משיח'' זו מרומז בפרשה
כוונת  ולפ''ז י''לנזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו אכי''ר.  בישראל, ועי''ז
דהיינו ע''י ) כימי צאת  מאר" מצרי� אראנו נפלאות, , ט''זז' הפסוק (מיכה

ויש לביאת גואל צדק במהרה בימינו אכי''ר.  יזכו (יציאת מצרי�) אמונהה
) ויאמינו בה' ובמשה עבדו אז ישיר שמות, ט''ו, א'מהפסוק ( להביא ראי' לזה

נראה שמ� התורה,  מכא� רמז לתחיית המתי� � משה, ופרש''י בש� המדרש
  גאולה שלימה ותחיית המתי�. הל יזכואמונה הבזכות רק מזה ש

  
ע''י אמונת ה' ש(קוב! הערות) הגר''א ורסמא� זצ''ל וי''ל עוד עפ''י דברי 

מוכרח אמונת משיח, כי אחרי שידענו בבירור גמור שכל הנמצאי� נבראו 
ואנו רואי� בכל העול� היפו  מזה, כי כל בני אד� שקועי�  ,לעשות רצונו ית''ש

וטובעי� בי� התאוות, ואי� משכיל דורש את אלקי�, והדבר ברור שבשביל בני 
וב אד� כאלו לא הי' כדאי לברוא שמי� ואר", ובהכרח צ''ל שיתקיי� הכת

האר" וגו' אמ� (זכרי' י''ד, ט') והי' ה' למל  על כל  ה' (ישעי' מ', ה') ונגלה כבוד
  ואמ�. 

  
כתב על הפסוק (וירא, י''ח, י''ב) ותצחק  זוק האמונה''י''ח במאמרוהחפ! חיי� 

פור זה ילמה האריכה התורה כ''כ בס שלכאורה צ''ע �  שרה בקרבה לאמר
ולא האמינה בדברי  ,ולספר בגנותה של שרה לומר שהיתה מקטני אמנה

דמעשה אבות סימ� לבני�, וכל מה שעני� גדול נרמז בפרשה זו, ותי' המלא . 
שאירע לאבותינו אירע לנו, ונרמז בפרשה זו הזמ� של עיקבתא דמשיחא, שיגיע 

בודאי ימצאו אז אנשי� משיח צדקנו, ש העת שיתגלה כבוד ה' בעול� ע''י
מגדולי ישראל, שיהיו במקו� הנביאי� שלפניה�, ויזרזו לישראל שיתחזקו 

ה ומעשי� וררו את הע� להכי� עצמ� בתורבאמונה וישובו בתשובה, וג� יע
ומרמזת לנו התורה''ק כי בעת ההיא ימצאו אנשי�  טובי� לביאת משיח צדקנו,

קטני אמנה שלא יאמינו לדברי המוכיחי�, וכמו שמצינו בגלות מצרי� שכתוב 
ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, ע''ז בא לנו רמז בתורה''ק שיהי' 

  עליה� ויאמר ''היפלא מה' דבר''. להקב''ה תרעומות
  

יהיה מלי! טוב בעד כלל ישראל, ואנחנו בתוכ�  ,דנהורא איש אלקי� ר' משה יהודה ליב מסאסיב זצללה''ה ד' שבט הוא יומא דהילולא של זקני הגה''ק עמודא
תו באהבת ישראל שהגיע עד כדי כ� שהיה משתת� תמיד בצער כל איש כאילו ילהושע בקרוב ובמהרה בישועה שלימה אכי''ר. כל צדיקי דורו התפעלו ממדרג

    .י� שדו''ז הרה''ק ר' שמעלקא מניקלשבורג זצ''ל נת� במתנה את אהבת ישראל שלו להרה''ק ר' משה ליב זצ''לבאה הצרה עליו ממש. חסידי� אומר
  

מד מצד שניה� ושמח מאד בהכנסת כלה לחופה בכלי זמר, והיה אומר ''מי ית� שכשיגיע יו� פקודתי יוליכוני נישואי� לחת� וכלה עניי�, והוא עפע� אחת עשה 
בעלי מנגני� ע� כלי זמר שלה� ויהי ביו� פטירתו ד' שבט תקס''ז, נסעו אז  ,ית מועד לכל חי'' ועברו הרבה שני� ממעשה זה ונשתכח הדברע� הניגו� הזה לב

באו לת בראדי על איזה חתונה, ופתאו� התחילו הסוסי� לרו! ע� העגלה והמנגני�, יעלו הרי� ירדו בקעות, שלא היה באפשרי לעכב� ממרוצת�, עד שלקה
ר מפי קדשו מו� לבית עלמי�, ואז עמדו הסוסי� וראו המזמרי� ע� רב מישראל, ושאלו איזה מקו� הוא, ושמעו מי כא� הנפטר, ויזכרו את המעשה ששמעו אומס

�  . וכ� עשו ,כנ''ל, וזכרו ג� הניגו� שהיו אז מזמרי� על החתונה, והושיבו בי''ד על זה ואמרו להמזמרי� שיזמרו זה הניגו
  

א זכר להחתונה ח שכמו שבשעת הלוי' של זקני הרה''ק זצ''ל היו מנגני� ניגו� זה, כמו כ� ניגנו ניגו� זה לו בשמי� כשליוו אותו לג� עד�, דניגו� זה הוואני בטו
טע� זה רצה הניגו�  והאמת הוא שזקני הרה''ק זצ''ל החשיב חתונה זו המעשה המעולה שעשה בחייו, ומ .שזקני הרה''ק זצ''ל עשה בשביל חת� וכלה יתומי�

לוייתו של זקני זצ''ל, וחשבתי שא� הובאמת זה דבר פלא שהיו� לא ידוע לא� אחד הניגו� ששרו אז ב ,כדי שיזכר לו מעשה זה לזכות בשעת הדי� ,לוייתוהבעת 
אלא הוא רק זכר להחתונה שעשה בשביל החת� והכלה היתומי�, ומעשה החסד ידוע לנו, והעיקר הוא להמשי�  ,זה מ� השמי�, דבאמת הניגו� לא הי' העיקר

  . כשילוו אותנו לג� עד� אכי''ר ,אז ג� נזכה לשמוע ניגו� זה בשמי� ,בדרכו הק' לעשות חסדי� לאחרי� כמו שעשה, ובודאי א� נמשי� בדרכו הק'
 

לזכר נשמת זקני (אב חמותי) הרב החסיד ר' משה ב� הרב החסיד ר' חיי� אפרי� פרענקל זצ''ל. נפטר פתאו� ד' שבט תשס''ה מתו� דבר גליו� זו מוקדשת 
שישי�, מצוה. היה מקושר מאד ע� רבו וש''ב הרה''ק מסאטמאר זצ''ל. הי' מתמיד גדול ובקי בש''ס, והי' מקבל כל אד� בשמחה. הי' מגזע אראלי� ותר

ורכי�, להגה''ק ר' יהודה יצחק פרענקיל זצ''ל אב''ד סאניק, והרה''ק מקאלבסוב בנו בכורו של ''הייטב לב'' מסיגעט. זכה לראות דורות ישרי� ומב התייחס
 .�  תהא נשמתו צרורה בצרור החיי�, יהי זכרו ברו
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