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'והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו' )שמות טז ה(

כמו  לשבת[,  ההכנה  ]בענין  לומר  יש  הפשט  דרך  על  והנה 
עליהם  חביבה  שתהיה   – והודיעם'  'לך  שם  רש"י  שכתב 
שאמר  ]כמו  הידיעה  עיקר  הנה  וכו'.  לידם  המתנה  כשתבוא 
הקב"ה 'לך והודיעם'[ - הוא בחינת ההכנה לכבוד שבת מלכתא, 
שזהו  יביאו',  אשר  את  והכינו  השישי  ביום  'והיה  שכתוב  כמו 
ידוע  והנה  ג.(.  )ע"ז  בשבת'  יאכל  שבת  בערב  שטרח  'מי  ענין 
ענין הכנה לשבת הוא בחינת היחוד ]דהיינו אהבת ישראל[, שכל 
ישראל היו מיוחדין זה בזה בלב אחד, כמו במתן תורה דכתיב 
'כאיש  חז"ל[  ]ואמרו  ההר',  נגד  ישראל  שם  'ויחן  ב(  יט  )שמות 

אחד בלב אחד', ועל ידי זה ]שיתאחדו בני ישראל[ - יאיר עליהם 
זו  אחדות  ידי  ]ועל  קדישא,  עתיקא  מבחינת  קודש  שבת  בחינת 

יהיה גם[ ענין יחוד האמיתי בכל העולמות.
)עמוד רב(

וזהו ענין שירת הים ושירת דבורה, שקריעת ים סוף היה 
על ידי התגלות עתיקא קדישא בעצמו, כמו שכתוב 'מה תצעק 
אלי' וגו', 'אלי' דייקא, בעתיקא תליא מילתא, שהבירור הללו 
עובדי עבודה זרה וכו', אי אפשר להיות כי אם אחד על ידי 
אור החכמה בפנימיות שנקרא קודש, בסוד שבת קודש, לכן 
ישראל  "בני  ולכן  דעתיקא,  שבת  כלומר  שירה  שבת  נקרא 
התענוג  אור  שזהו  בספרים  כידוע  ביאה,  ר"ת  כו'  הלכו" 
שנתעלה, ועל ידי זה יש עלייה לכל בחינת נשמות האובדות, 

וכמו שכתוב ביעל 'בין רגליה כרע שכב' וגו', וד"ל.

בחינת  שהוא  שירה  בשבת  שעכשיו  הנ"ל  מכל  היוצא 
פגם  ובפרט  הפגמים,  לכל  והעליה  התיקון  הוא   - שובבי"ם 
דברים שבסתר שאין להם תשובה, ]ש[עכשיו יתעלו ויתאחדו 

בשורשם ובמקורם בה' אחד. 

)עמוד קסז(

קאראסטיןאנטוורפןלונדוןניו יורקבני ברקירושלים
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שארית ישראל
דברי תורה וסיפורים מרבינו 

הרה"ק רבי ישראל דוב בער מווילעדניק זצוק"ל
יו"ל ע"י מוסדות 'שארית ישראל' ווילעדניק בעיר קאראסטין אוקריינא 

אור הפרשה
דברי תורה מרבינו בתוספת ביאור בסוגריים מרובעות

אור השובבי"ם
ליקוטים מדברי רבינו בעניני עבודת ימי השובבי"ם

זמני כניסת ויציאת השבת

גיליון נ"ה 
פרשת  בשלח - שירה

תשפ"ג



גב

הלכות הכנת ביצים עם בצל

אין להכין מאכל זה אלא בחצי-שעה הסמוכה לסעודה. 	

בין  	 לשבור  שלא  יזהר  הביצים  על  חותם  כשיש 
האותיות.

כשהם  	 לזורקם  יש  ולכן  מוקצה,  הן  הביצים  קליפות 
בידו לאשפה. 

משום  	 להוציאה  אסור   – המאכל  לתוך  קליפה  נפלה  אם 
בורר, ולכן יוציאה עם מעט ביצים, ועדיף שישאירנה ויוציא את 

כל הביצים.

אין לרסק ביצים בכלי המיועד לכך, אלא ירסק במזלג. 	

אין לחתוך את הבצל לחתיכות דקות מאוד. 	

שיתן  	 וי"א  המלח.  ואח"כ  הבצל  על  השמן  את  יתן 
מקודם את השמן ואח"כ הביצים והבצל, וישנה בעת הגיבול, 
וכן  בזה,  מקילים  פוסקים  והרבה  וערב.  שתי  שיערב  דהיינו 

נהגו להקל.

התורה  לשם  הוא  לשמה  התורה  עסק  נודע  והנה 
לבטל  מה  כח  בחכמה  סוף  אין  אור  להמשיך  עצמה, 
המגיד  שאמר  וכמו  וכל,  מכל  דהשגה  היש  מציאת 
ופריך  וכו',  בפיך  המדברת  המשנה  אני  יוסף  להבית 
הגמרא וליקני' ליה ד' אמות, על דרך שאמרו רבותינו 
להקדוש  אין  המקדש  בית  'משחרב  ח.(  )ברכות  ז"ל 
ולקניה  הלכה',  של  אמות  ד'  אלא  בעולמו  הוא  ברוך 
יתברך.  ורצונו  חכמתו  שזה  הלכה,  של  אמות  ד'  ליה 
דעתיה'.  גלי  עליה  דנפל  'כיון  זה  על  הגמרא  ותירץ 
'והאדם  והתקשרות, כמו  דעתו הוא מלשון התחברות 
ידע', שהיינו כיון שנפל שעיקר דעתו שנפילת הפשט, 
וגלי דעתיה והתקשרותו דבנפילה ניחא ליקנות לקשר 
ניחא  לא  הלכה  של  אמות  ובד'  ורצונו,  ונפשו  דעתו 
בלימוד  השפיע  רק  לה'  נפשו  קנה  לא  דליקניה,  ליה 
הזה חס ושלום כח לחיזוק הסטרא אחרא רחמנא לצלן, 
שכתבנו  כמו  יעשה  מזה  ירחק  נפשו  שומר  כל  כן  על 

לעיל בענין לימוד לשמה. 
)עמוד מו(

יום שבת קודש י"ג שבט – הרה"ק ר' מרדכי מלעכוויטש בהרה"ק ר' נח מניסוויז' זצ"ל 
ש

יום א' י"ד שבט – הגאון ר' יעקב יהושע פאלק ב"ר צבי הירש בעל "פני יהושע" זצ"ל
הרה"ק ר' יחיאל מאלכסנדר בהרה"ק ר' שרגא פייבל מגריצא זצ"ל

ש

יום ב' ט"ו שבט - הרה"ק ר' שלמה יהושע דוד בהרה"ק ר' יעקב אריה מראדזימין זצ"ל 
הרה"ק ר' שמעון )השני( מיערוסלב ב"ר מנחם מנדל זצ"ל

ש 
יום ג' ט"ז שבט - הרה"ק ר' דוד מקאלמאיי ב"ר שלמה )תלמיד הבעש"ט( זצ"ל

ש

יום ד' י"ז שבט - הרה"ק ר' משה מקיטוב ב"ר שלמה )תלמיד הבעש"ט( זצ"ל 
הרה"ק ר' יחזקאל מקוזמיר ב"ר צבי הירש )תלמיד החוזה( זצ"ל

ש

יום ה' ח"י שבט – הרה"ק ר' משה מלודמיר בהרה"ק ר' שלמה מקארלין זצ"ל
ש

יום ו' י"ט שבט – הרה"ק ר' שמואל מסלונים בהרה"ק ר' יחיאל מיכל אהרן זצ"ל
הרה"ק ר' אלימלך מנחם מנדל מסטריקוב בהרה"ק ר' דב בעריש מביאלא זצ"ל

אור ההלכה
פסקי הלכה קצרים בהלכות שבת

אור העבודה
פנינים מרבינו בעניני ודרכי עבודת ה'

יומא דהילולא



גב

הרה"ק רבי זושא מאניפולי זי"ע נהג לנדוד 
עם  אחת,  פעם  והעיירות.  הערים  בין  בדרכים 

כניסתו לעיירה מסויימת הוא ראה הרבה אנשים 

גדול  בית  סביב  ועומדים  שבת,  בבגדי  לבושים 

ומחכים לחתונה שתתחיל. והיה נדמה לו שישנו 

לו  הוסבר  אליהם  כשהתקרב  כלשהוא.  עיכוב 

שהאם של הכלה איבדה את כספי הנדוניה ולא 

יכולה להרשות לעצמה לשלם בעבור החתונה, 

ומצא  ההמון  בין  הלך  הוא  העיכוב.  נוצר  ולכן 

את אם הכלה. הוא פנה אליה ואמר לה: שמעתי 

שאיבדת את הנדוניה של בתך. תוכלי בבקשה 

שאני  כך  היה,  הכסף  שטרות  באילו  לי  לומר 

אוכל לעזור בחיפוש.

לו את הפרטים  שאם הכלה מסרה  לאחר 
ענה לה: אני מאמין שמצאתי את כספך. הרשי לי 

ללכת לאכסניה שאני שוהה בה ולהביא לך את 

הכסף, הוא חזר כעבור חצי שעה ואמר: מצאתי 

נפוצה  ובמהירות  התרגשו,  כולם  כספך.  את 

אולם  כמתוכנן.  תתקיים  שהחתונה  השמועה 

למרבה ההפתעה הוא הודיע לעיני כל עם ועדה: 

אני מעוניין לקחת שליש מהכסף כשכר טירחה.

אתה  איך  עליו:  לצעוק  כולם  החלו  מיד 
מעז לקחת מכספי החתונה? אבל הוא מתעקש 

ועומד על שלו, ואומר שאינו מוותר על חלקו. 

בני  וכל  גדולה,  מהומה  יצר  שהדבר  כמובן 

המשפחה החלו להכות אותו, וחטפו את הכסף 

מידו, והשליכו אותו מהעיירה כפושע וגנב.

רב  ביקר  מכן,  לאחר  חודשים  מספר 
הלוא  זושא,  רבי  הרה"ק  של  רבו  את  העיירה 

הוא המגיד ממעזריטש זי"ע, וסיפר לו את אשר 

אירע. וכה אמר לו: אינני מבין. הרי הוא תלמיד 

שלך. ציפיתי ממנו להתנהג באופן מופתי. איך 

הוא יכול להתנהג בצורה כל כך נוראה. המגיד 

ממעזריטש זי"ע קרא אליו את רבי זושא ואמר 

לו: אני רוצה שתספר לנו את הסיפור האמיתי 

שהתרחש אז בעיירה.

לספר  זושא  רבי  הרה"ק  התנגד  בתחילה 
זאת, אבל לאחר מספר בקשות והפצרות, אמר 

לו המגיד ממעזריטש, שהוא מצווה עליו לספר 

זושא  רבי  והרה"ק  במלואו.  הסיפור  כל  את 

בכדי  לעיירה  מעיירה  נדדתי  לספר:  התחיל 

לקח  זה  בתי.  של  לחתונה  כסף  לאסוף 

לי בערך חודשיים, אבל לבסוף אספתי מספיק 

כסף. כשהגעתי לעיירה הזו, ושמעתי את הסיפור 

החלטתי  האבודה,  הנדוניה  של  הזה  העצוב 

שמכיוון שהחתונה של בתי היא רק בעוד מספר 

עכשיו,  ממש  מתקיימת  הזו  והחתונה  שבועות, 

הכסף  את  לקחת  הוא  לעשות  הנכון  הדבר 

שאספתי ולתת אותו למשפחה. וזה מה שעשיתי.

מה  ידע  לא  אחד  שאף  לוודא  רציתי  אבל 
עשיתי, כדי שיהיה זה מתן בסתר, לכן שאלתי 

את אם הכלה מה היו השטרות המדויקים, על 

שלה.  הכסף  הוא  שהכסף  תאמין  שהיא  מנת 

את  לקחתי  שהיתי,  בה  לאכסניה  חזרה  הלכתי 

את  להמיר  לחלפן  והלכתי  ביתי  של  הנדוניה 

הכסף לשטרות שתיארה לי האם.

אלי  לדבר  החל  הרע  היצר  לשם,  בדרכי 
זושא, מי עוד בעולם היה עושה את  לי:  ואמר 

שאתה עושה עכשיו? מי עוד בעולם היה לוקח 

את הכסף שלקח לו חודשים לאסוף לחתונה של 

ונותן אותו לזר? מי עוד בעולם מתחשב  ביתו, 

גדלה  גאוותי  שצעדתי,  צעד  בכל  כמוך?  ונותן 

הרע  ליצרי  אתן  שאם  שהבנתי  עד  והתעצמה, 

זו,  למצוה  ערך  שום  כמעט  יהיה  לא  לגדול, 

שנעשית לא לשם שמים.

שעלי למצוא את הדרך לעשות את  ידעתי 
בדרך  תהיה  לא  שזו  וגם  הזו  החשובה  המצוה 

גאווה, ולכן חשבתי שעלי להתבזות ולבקש שכר 

מהעיירה  אותי  שיגרשו  ברורה  בידיעה  טרחה, 

בבושת פנים. וכך יכולתי ללקיים מצוה חשובה 

Kזו ללא גאוה.
המלחמה  לפני  שהיה  אחד  יהודי  סיפר 
המגיד  הרה"ק  של  מנוחתו  מקום  בהאניפולי, 

זי"ע, שראה כתוב בפנקס הקהילה  ממעזריטש 

ממעזריטש  הרה"ק  של  קבורתו  סיבת  את  שם 

העיר  בסביבות  סיפר:  וכך  האניפולי,  בעיר 

הפילה,  חללים  שרבים  מחלה  פרצה  מעזריטש 

הידבקות  של  סכנה  בחזקת  היה  האיזור  וכל 

במחלה.

השלטונות  מטעם  יצאה  חמורה  הוראה 
שחל איסור על כל תושבי איזור מעזריטש לעבור 

להתגורר

המחלה.  להעברת  מחשש  אחר,  במקום 
חשש  זי"ע  מהאניפולי  זושא  רבי  הרה"ק 

נסע  כן  על  ומשפחתו,  המגיד  של  לבריאותו 

המגיד  את  העביר  חשאי  ובאופן  למעזריטש 

ומשפחתו להאניפולי. 

לאחר תקופה קצרה נודע הדבר לשלטונות 
בגין  זושא  רבי  על  ריחפה  מוות  וסכנת  העיר 

ממקום  משפחה  שהעביר  החמורה  ההאשמה 

הנגוע במחלה אל עירו האניפולי. רבי זושא עמד 

לפני משפט, קודם גזר הדין ביקש רבי זושא לומר 

החשש  כל  הלא  ושאל:  לשופט  פנה  דברו,  את 

הוא שמא הועברה המחלה לעירנו, מה יהיה אם 

לא  אתן הבטחה לשופט שבמשך שנה תמימה 

ימות אף אחד באזורנו - בין צעיר ובין זקן. 

השופט שידע את גדלותו וצדקותו של רבי 
זושא, שאלו אם הוא מוכן לחתום על הבטחה 

היה  ושם בפנקס  זושא הסכים לחתום,  רבי  זו. 

כתוב כל תוכן ההבטחה ותאריך חתימתו. האיש 

את  ובדק  החיים  לבית  והלך  התעצל  לא  הנ"ל 

המצבות ואכן לא מצא שום מצבה עם תאריך 

פלא,  דבר  הוא  ראה  שכן  מה  ההיא,  מהשנה 

שבתחילת השנה שאחר כך, תוך תקופה קצרה, 

נפטרו למעלה משלושים אנשים רח"ל. על כל 

אותם אנשים נגזר כנראה מן השמים למות בשנה 

ההיא, אך צדיק גוזר והקב"ה מקיים, ופטירתם 

נדחתה מן העולם עד לשנה הבאה. 

בית החיים היהודי באניפולי

אור הצדיקים
א מעשה פאר מלוה מלכה
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 'דער וואס וועט נאר אנכאפן מיין קלאמקע וועט געהאלפן ווערן' 

 ]-מי שרק יגע בידית דלתי יוושע[

פעם באו אל רבינו הק' זוג יהודים הנשואים כבר 
להיפקד  זכו  לא  ועדיין  שנים,  עשרה  משמונה  יותר 
בבנים, ונפשם בבקשתם: הם אינם חפצים להתגרש, 

אלא זאת מבקשים הם, שהרבי יברכם בבנים.

רבינו בירכם שעוד באותה שנה יתברכו בבן זכר. 
שיתברכו  שלאחר  קטנה,  בקשה  להם  הוסיף  אבל 

יבואו אליו ביחד עם בנם.

יצאו הזוג מבית רבינו בשמחה ובטוב לבב. ואכן, 
נתמלא  הבא  החורף  בתחילת 
בהיוולד  ושמחה  אורה  ביתם 
השמחה  בכורם.  בנם  להם 
תושבי  וכל  שחקים  הרקיעה 

העיירה השתתפו בשמחתם.

פנה  ירחים,  שני  כעבור 
לה  והזכיר  אשתו  אל  האיש 
רבינו  שביקש  הבקשה  את 
שיפקדו.  לאחר  אליו  שיבואו 
הסכימה.  שהאשה  כמובן 
ולמחרת, השכימו קום והכינו 

המיועדת  החורף  עגלת  את 
לנסיעה בחורף המושלג. בתקופה זו השלג כבר הפך 

לקח מוצק והיה ניתן לנסוע בדרכים. 

שנחתו  שלגים  בעקבות  מהצפוי  התארכה  הדרך 
בעיירה  לשבות  הוצרכו  ולכן  הפסקה,  ללא  עליהם 
את  שוב  היהודי  רתם  השבת  בצאת  מיד  נארינסק. 

עגלונו והמשיך במסע לעבר ווילעדניק.

תוך כדי הנסיעה לקחה האם הרחומה את בנה כדי 
ובנעימים.  בטוב  המשיכה  הנסיעה  בידיה.  לחממו 
ותרדמה  העגלה,  חלונות  על  התדפקו  שלג  פתיתי 
נשמט  השינה,  כדי  תוך  האם.  על  נפלה  עמוקה 
הכפור  אל  לעגלה,  מחוץ  אל  ונפל  מידיה  התינוק 

החזק ועל השלג הקפוא. האם לא הרגישה בכך, וגם 
האב שנהג במושכות לא הבחין במאומה. 

והאם  רבינו  בית  בפתח  העגלה  כשנעצרה  רק 
בנה  של  בהעדרו  הבחינה  אז  או  משנתה,  הקיצה 
האהוב. בן זה שציפו לו במשך שנים ארוכות, וכל כך 

הרבה צער ותלאות עברו עד שנולד.

ועתה, הילד איננו - - -

ומרות,  גדולות  ובזעקות  מר  בבכי  פרצה  האשה 
מרוב  והתעלפה  שנפלה  עד 
התפרץ  ההמום  האב  צער. 
לבית רבינו בבכיות וביללות.

אשר  כל  את  שמע  רבינו 
האב  את  והרגיע  נעשה, 
בנך  תירא!  אל  לו:  באומרו 
חי וקיים. הוא לא קפא בשלג 
ושלום לו. ועתה, קח את מקלי 
ותמצא  עקבותיך  על  וחזור 

את בנך בריא ושלם.

מבית  מעודד  יצא  האב 
בעקבות  לנסוע  והתחיל  העגלה  על  עלה  רבינו, 

החריצים העמוקים שהשאירה העגלה בשלג.

כעבור זמן, מצא את בנם שוכב על השלג ולידו זאב 
שנתאושש  לאחר  אבל  מאוד.  נתפחד  בתחילה  ענק. 
מקל  את  נטל  רבינו,  של  בכוחו  התחזק  מהמחזה, 
רבינו בידו והתחיל להתקרב אל בנו. הזאב עזב את 
המקום, ובקחתו את בנו הרגיש כי הוא בריא ושלם, 

ואף גופו חם. 

להם  שאמר  רבינו  אל  הם  חזרו  שמחה  בדמעות 
שהזאב שמר על חום התינוק כל העת, וכך הוא ניצל 

ממוות בטוח.
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סיפורי ישועות ומופתים מרבינו


