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 יצ"והזמנים הם לפי אופק לעיקוואד 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 ויהי בשלח פרעה את העם.

אמר, ויהי, הוא לשון צער, כדאיתא בחז"ל. ומה היה  הרבי רבי בונם מפשיסחא זצוק"ל 

, שהצער היה, משום דאיתא הרה"ק רבי מנחם זצוקלה"ה מאמשינאווכאן הצער? אמר 

ולכן לא היה יכול להיות הגאולה במדרש שפרעה היה מלוה אותם, וזהו קליפת מצרים. 

 באתערותא דלתתא, רק באתערותא דלעילא. וזה היה הצער. עכ"ד.

 ., של"ס בשלח תש"מיע"אז ארה"ב מרן אדמו"ר מאמשינאוו

 

 זה אלי ואנוהו אלוהי אבי וארוממנהו.

אהא  מסטרעטין )שליט"א( ]זללה"ה[]רבי יהודה צבי השני[ מאדמו"ר הקדוש שמעתי 

ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל, לפי מה  כילתא טו,ב()מדאמרו ז"ל 

שאמרו ישעיה היה דומה לבן כרך שראה את המלך עכ"ז מדמה יותר ליחזקאל, יען 

דאיתא בזוה"ק דהשכינה לא נראתה בחו"ל רק ליחזקאל על המים. וע"כ שפיר שפרה 

 לומר דהם ראו על הים יותר ממה שראה יחזקאל על הנהר. ושפ"י.

 ניזנוב. –ת הד"ר קונטרס כרמי שלי שו"

 

 .אמר אויב ארדוף

שיש בר"ת אמר אויב ארדוף ה' אלפין  ]מרן הבעש"ט הק' זיע"א[ ממורישמעתי 

ודפח"ח, והיינו שהאויב יודע שעושה רצון אלופו של עולם, מה שאין כן אם מכוון 

להנאת עצמו תמלאמו נפשי כמו שתרגם אונקלוס תשבע מנהון נפשי, לכך נענש נשפת 

 .ברוחך וגו'

 תולדות יעקב יוסף סוף פרשת כי תצא.

 

 הקוה"ט של כ"ק מרן רביה"ק רבי משה מסטרעטין זללה"הולזכרו לשמו שנתייסדה סטרעטין  –ע"י מכון מאמר משה הגליון יוצא לאור 
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 'ז –עניני תיקון נרות שבת קודש 
 

 להעמיד כלי תחת הנר לקבל הנופל:

אם מה שנופל מן הנר הוא רק ניצוצות שאין בהם ממש או חתיכת חלב או פחם 

רשאי לשים שם ]שהוא דבר שניקל וקל לנערו תיכף לאחר שנפל שם[ מהפתילה לאחר שכבתה 

 אופן.כלי בכל 

]ויהא אסור לנערם מן הכלי אבל אם הנופל הוא פחמים שעדיין בוערים ונכבים רק בתוך הכלי 

אלא  ]שהוא מבטל כלי מהיכנו לזמן ומותר רק במקום הפסד[אסור לשים כלי תחת הנר עד שיכבו[ 

 אם כן יש חשש שיגרמו להפסד.

 
 להעמיד כלי עם מים:

ל את הניצוצות הנופלים שיכבו בתוך המים. אין להעמיד כלי עם מים תחת הנר כדי לקב

 ואסור להעמיד כלי זה אפילו מערב שבת.

]או שרואה שנר דולק נוטה ליפול על השלחן ויש חשש שיבוא אמנם אם יש שם חשש דליקה 

אפשר להקל לשים על ידי קטן כלי מלא מים שיכבו הנר והניצוצות כאשר יפלו  לדליקה[

 לתוכו.

 וד עניני תיקון נרות שבת קודש.בגליון הבא ממשיכים בע

 אבל עדיין זקוקים אנו לרחמי שמים שיחזור לאיתנו הראשון
  רבים ויתקבלו לרחמים ולרצון לפני אדון כל אכי"ר.והן א'ל כביר לא ימאס תפלת 

 לקיים בנו חכמי ישראל
 בכל מקומות מושבותיהם מתבקשים להרבות בתפלה ובתחנונים"י אחב

 לרפואתו השלימה והמהירה של

 אדמו"ר מקאסוב שליט"א מלכהבן  שרגא פייווישמרן 
 פלעטבוש -מבאסטאן אדמו"ר  שליט"א פנחס דוד בן לאה פראדלמרן 

 רחמי שמים מרובים והן א'ל כביר לא ימאס תפלת רבים ויתקבלו לרחמים ולרצון אכי"ר.להזקוקים 
 

 

 בקשו רחמים 

עבור הנפגעים מק"ק סטאלין קארלין 
 ]משנת תשפ"א[

 הזקוקים לרחמי שמים מרובים

 דוד צבי בן ליבא,

 שמואל מאיר בן זעלדא

 והן א'ל כביר לא ימאס תפלת רבים,

 ויתקבל לרחמים ולרצון תפלתינו

 לפני אדון כל, בתשח"י אמן

 

 

 יזכור אלוקים את נשמת

 רבקה מסטרעטין ע"ההרבנית הצדקנית מרת 

 בראד זללה"ה –בת רביה"ק רבי ישראל מראהאטין 

 אשת רביה"ק רבי משה מסטרעטין זללה"ה

 אשר עמדה במסירות נפש כל השנים בעוז ותעצומות

 ליד אבי' ובעלה הק'

 שנת תש"ג לפ"קנפטרה י"ד שבט 

 ]לפני שמונים שנה[

 ונספדה מתוך בכי גדול מספד גדול

 במעמד גדולים וצדיקים

 ת. נ. צ. ב. ה.

 

 



 

 

 

דער צדיק הרב הקדוש ר' לייב שרה'ס זיע"א, ר' יוסף האט באקומען א ברכה פון ארפס מאן ער דדאין קורצן פונעם לעצטע וואך: 

וואס האט באלד אליין יץ רפגעוועהן דער יז וואס אוועט דארפן ביישטיין א שטארקע מלחמה מיט די שטן אליין. פאר א זוהן וואס 

דער טוב און  םר' יוסף פארט צום בעל ש שענקין זיין נייע געבוירענע קינד.גענומען זיך צו ר' יוסף'ס ביינער, אז ער זאל איהם אוועק 

מעשה בעל דבר  -שה למע .בעל שם טוב הקדוש זאגט אהן פאר ר' לייב שרה'ס אז ער זאל זעהן צו שטיין צום איד'ס רעכטע האנט

הצליח און דער שטן האט צוגעכאפט דאס קינד און דערנאך האט מען געשלאגן ר' יוסף וואס האט אויסגעהויכעט זיין נשמה פון 

 ביטע ליינט יעצט ווייטער: גרויס צער און ווייטאג און די משפחה האט מען פארטריבן פון דארף. 

 

 :דאס קינד ביים פריץ אין הויף

איז געווארן אויפגעצויגן ביים פריץ אין הויז, און איז געווען זייער שיין, און דער פריץ האט אים זייער ליב געהאט און האט מיט דאס קינד 

 אים געלערנט פיל וויסנשאפט, און ער האט געמאכט פארשריט אין אלעס וואס ער האט געלערנט.

 "זשיד"? דאס די ווארטמיינט זאג מיר וואס  -האט דער אינגעל אמאל געפרעגט,  – פאטער!

 האט דער פריץ געענטפערט. -, א "זשיד", דאס איז א נישט גוטער

 האט דאס אינגל געפרעגט. - אבער פארוואס רופן מייך די אינגלאך "זשיד"?

יפגעהערט צו רופן האט דער פריץ געענטפערט און געביסן זיינע ליפן פאר כעס. און פון דעמאלט אן האט מען אים או – איך ווייס נישט!

 "זשיד"...

 

 דאס קינד שטעלט ווייטער פראגעס צום פריץ:

 טאטע!

"! היינט האב איך דיך געזעהן רעדן מיט א מענשט א איינגעבויגענעם, דו האסט איהם גערופן "מאשקע –האט דאס אינגל אמאל געפרעגט 

ווארפן שטיינער און גערופן "זשיד", איז דאס ריכטיג אז ער  איז א נישט פון דיר האבן אים די הויף יונגען גע און ווען ער איז אוועקגעגאנגען

 ?גוטער, און פאר וואס האסטו נישט פאר אים קיין מורא

 ניין מיין זוהן, ער איז א איד, ער געהערט צו דעם פארשאלטענעם פאלק.

 האט דאס אינגל געפרעגט. – אויב אזוי, איז א איד און א נישט גוטער איינס?

 האט דער פריץ געענטפערט. - מיין זוהן!יא 

 
 ? זעה די קומעדיגע וואךוואס האט געשעהן ווייטער
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 לזכרון עולם בהיכל ה'
 

 לזכר ולעילוי נשמת

 הרבנית הצדקנית מרת רבקה מסטרעטין ע"ה

 טין זללה"האבת רביה"ק רבי ישראל מראה

 אשת רביה"ק רבי משה מסטרעטין זללה"ה

 תש"ג לפ"קנפטרה י"ד שבט שנת 

 ונספדה בהספד גדול

 ת.נ.צ.ב.ה.

 
 

 

 לזכרון עולם בהיכל ה'
 

 לזכר ולעילוי נשמת

 הגה"צ רבי שלמה לאנגנער זצ"ל

 בן רביה"ק רבי משה מסטרעטין זללה"ה

ו  רב דק"ק נעראייעב ואנשי קיעו

 נפטר י"ח שבט שנת תשל"ג לפ"ק

 ת.נ.צ.ב.ה.

 



 
 :הנני ממטיר לכם לחם

דער אויבערשטער האט געזאגט פאר די אידן, איך גיב אייך עסען און פרנסה פון הימל. אויב אבער  הנני ממטיר לכם לחם מן השמים:

 "דבר יום ביומו"לויבן, דעמאלס מען וועט ארויס גיין פון דעם אויבערשטענס "בטחון", מען וועט זיך וועלן אליין ק "ויצא העם ולקטו"

 מט די פרנסה אזוי ווי רעגן פון הימל אן צער.והאט "בטחון", קוועט איר זיך דארפן פלאגן יעדן טאג באזונדער, ווייל אז מ'

זען אונזער ווען ירמי' הנביא האט גע'מוסר'ט די אידן פארוואס זיי לערנען נישט קיין תורה, האבן זיי געענטפערט "אויב מיר וועלן אפלא

 ארבעט און גיין לערנען תורה ווי אזוי וועלן מיר האבען פרנסה"?

געהאט אין מדבר און געזאגט פאר די אידן, "זעהט איר דעם פלעשל  האט ירמי' ארויסגענומען די פלעשעלע "מן", וואס די אידן האבן

ווייל אז מ'לערנט תורה האט השי"ת אסאך וועגן ווי אזוי צו "מן" מיט דאס האבן אונזערע עלטערן זיך געשפייזט אין מדבר פערציג יאר", 

 שפייזן זיינע קינדער.

 
 :סיפור נפלא מהרה"ק מאפטא זיע"א

האבן מענטשן גערעדט אז עס איז דא א קרעטשמער וואס זיצט א גאנצען טאג אין קרעטשמע  הייליגען אפטער רב זי"עאין די צייט פון 

מענטשן האבן . פאר די שיכורים, און איז אויך א "בעל מופת", אלעס וואס ער וואונטשט אן ווערט מקויםאון פארקויפט וויין און ברוינפן 

 אנגעהויבן צו קומען צו אים נאך א ברכה.

ווען דער אפטער רב האט עס געהערט האט ער זייער מורא געהאט אויב איז ער נישט מצד הקדושה. אפשר זענען זיינע כוחות פון כישוף 

אזוי ער פירט זיך אויף. דער אפטער רב איז ביי אים איינגעשטאנען  "י. דערפאר איז ער געפארן צו יענעם דארף, כדי צו זעהן וויוכדו' ה

ם קיין שום באזונדערס. ער איז נישט קיין "למדן", ער דאוונט ווי א פשוט'ער איד, און פארקויפט הצוויי טעג און האט נישט געזען ביי אי

 ער האט דאך נישט געזען ביי אים קיין סימנים פון די סטרא אחרא, ער טוט נישט קיין עבירות ח"ו.ברוינפן. אבער 

זאלסט וויסן אז איך בין דער אפטער רב, איך בין האט אים דער אפטער רב אריין גערופען אין א באזונדערע שטוב און אים געזאגט: 

ען אז דיינע ברכות ווערן מקוים, אויב דו וועסט מיר זאגן איז גוט, און אז נישט געקומען זעהן אין וואס פאר א זכות דו האסט זוכה געוו

 וועסטו חרטה האבן!

האט דער איד געענטפערט: דער רבי זאל וויסן אז פון שטענדיג אן האב איך געהאט "בטחון" אין השי"ת, און איך האב מיך נישט 

פארלוירן מיין גאנץ פארמעגן, און איך בין געבליבן אן א פרוטה אז איך האב נישט געזארגט אויף קיין שום זאך. איין מאל האב איך 

קיין ברוינפן. האט מיין ווייב מיך געמוטשעט איך זאל גיין זוכען א שותף וואס קען איינלייגן דאס געלט און אז דער  ןגעקענט מער קויפ

 .ן גענוג פאר צוויי שותפיםבאשעפער וועט העלפען וועט דאס געשעפט בליען און עס וועט זיי



 

 

 

איך האב איר אבער אפגעשטיפט פון איין טאג צום צווייטן, ביז איין טאג האט זי צו מיר ביטערליך געוויינט אן אויפהער אז עס קען אזוי 

נאך היינט טרעפן א שותף. ווייטער נישט גיין, די קינדער ליידן הונגער און נויט, שוין עטליכע טעג וואס זיי האבן נישט געגעסן, איך מוז 

"רבונו של עולם, איך וויל נישט האבן א מענטש פאר א שותף, האב איך איר געפאלגט און איך בין ארויס אויסער די שטאט און געזאגט: 

 !ינען וועל איך דיר געבן העלפט". איך זאג דיר צו אז וויפיל איך וועל פארדשותף איך וועל דיך באשעפער נעמען פאר א

אב אנגעהויבן צו ארבעטען און עס איז הבין אהיים געקומען און געזאגט פאר מיין ווייב אז איך האב געטראפן א רייכען שותף. איך איך 

יעדע וואך צוטייל איך דאס  ,אריין געקומען אן אויסערגעווענדלינע ברכה, איך האב זייער שיין פארדינט, און איך האלט טאקע ווארט

אויף העלפט מיין העלפט נעם איך פאר מיר, און מיין שותף'ס העלפט גיב איך פאר "צדקה"! איך גלייב נישט  געלט פונטקליך העלפט

פאר קיין שום מענטש ווייל די גאנצע קרעטשמע איז א שותפות מיטן באשעפער, דערפאר שטיי איך אליין אינעם געשעפט פון 

געלט כדי מיר זאלן זיך פונקליך צוטיילן. לעצטענס האבן עפעס מענטשן  אינדערפרי ביז ביינאכט, און איך לייג ערליך אוועק דאס

 עס ווערט מקוים. וןן אהאנגעהויבן צו בעטן ביי מיר ברכות, איך וואונטש זיי א

דיין "וואויל איז דיר און וואויל איז ווען דער אפטער רב האט דאס געהערט האט ער אים געגעבן א קוש אויפן שטערן און אים געזאגט: 

ן חלק, אזעלכע אידן זאלן זיך מערן אויף דער וועלט. עס קומט דיר טאקע אז דיינע ברכות זאלן מקוים ווערן ווייל די הלכה איז אז וואס איי

 השי"ת מקיים זיין. -ן מוז דיין שותף הוואונטשט א ינישט צוריק ציען, דערפאר וואס ד שותף האט געטוהן קען דער צווייטער שותף שוין

 
 :סגולת אמירת פרשת המן מדי יום ביומו

זאך צו זאגען יעדען טאג דעם פרשת המן. זאגט אויף דעם דער  עס איז א גוטע שלחן ערוך אורח חיים סימן א' סעיף ה',עס שטייט אין 

משנה ברורה ס"ק י"ג, אז דאס זאגען פרשת המן יעדען טאג, איז א סגולה פאר אמונה, כדי דער מענטש זאל דורך דעם גלייבען אז אלע 

עסט איז פונקט פאר איהם געשיקט  שפייזן וואס ער עסט איז צו איהם געקומען מיט השגחה. מיט השגחה מיינט, אז אלעס וואס ער

 געווארען פון הימל.

און עס ווערט אויך געברענגט אין ירושלמי מסכת ברכות אז דער וואס זאגט די פרשה פון די מן יעדען טאג, דער איז פארזיכערט אז זיין 

 שפייז וועט נישט פארמינערט ווערען.

אמונה. ווייל ביי די מן שטייט )שמות ט"ז י"ח( "ולא העדיף המרבה והממעיט דער טעם פארוואס די פרשה פון די מן איז א סגולה פאר 

לא החסיר איש לפי אכלו לקטו", ביי די מן האט יעדער איינער באקומען דאס וואס ער האט געדארפט באקומען. טאמער האט דער 

אט ער נאר געטראפען וויפיל ער האט געדארפט מענטש גענומען מער פון וואס ער האט געדארפט נעמען, ווען ער איז אהיים געקומען ה

נעמען און נישט מער. און טאמער האט א מענטש גענומען ווייניגער פון וואס ער האט געדארפט נעמען, ווען ער איז אהיים געקומען 

דאס וואס ער האט האט ער אויך געפונען וויפיל ער האט געדארפט באקומען. האט יעדער איינער געזעהן אז השי"ת גיט פאר יעדען 

 געדארפט באקומען.

אין די פרשה פון די מן געפונען מיר אז השי"ת האט באפוילען פאר משה רבינו, )שמות ט"ז פסןק ל"ג( "קח צנצנת אחת וכו' והנח אתו 

 ורות.לפני ה' למשמרת לדרתיכם" אז מען זאל באהאלטען איין טייל פון די מן, מען זאל דאס קענען זעהן אין די שפעטערע ד

זאגט אויף דעם רש"י אז דאס איז געווען אין די טעג פון ירמיהו הנביא, ווען ער האט געזאגט מוסר פאר די אידישע קינדער פארוואס זיי 

 צולערנען נישט קיין תורה. האבען זיי געענטפערט אז אויב זיי וועלען זיין פארנומען מיט לערנען תורה, וועלען זיי נישט האבען קיין צייט 

 ארבעטן, און ממילא וועלען זיי נישט האבען וואס צו עסען.



 

 

 

האט ירמיהו הנביא ארויס גענומען די מן וואס משה רבינו האט אוועק געלייגט, און ער האט זיי געוויזען אז פונקט אזוי ווי השי"ת האט 

קען זיי יעצט שפייזען אפילו אויב זיי וועלען ווייניגער געשפייזט די אידען אין די מדבר, אזוי אויך איז דא פיהל וועגען ווי אזוי השי"ת 

 ארבעטן צוליב דעם וואס זיי וועלען זיין פארנומען מיט לערנען תורה.

די מן איז געפאלען יעדען טאג באזודער כדי מען זאל שטענדיג בעטען דערפאר. אזוי ווי די גמרא דערציילט אין מסכת יומא )דף ע"ו 

בן שמעון בן יוחאי האבען איהם געפרעגט. פארוואס האבען די אידען אין די מדבר געדארפט גיין קלויבען די מן ע"א( די תלמידים פון ר

 יעדען טאג באזונדער, פארוואס האט נישט די מן גענידערט פאר זיי איין מאהל אין יאהר ?

ימט פרנסה פאר זיין זוהן איין מאהל אין האט רבן שמעון בן יוחאי אויף דעם געענטפערט מיט א משל: א קעניג האט אמאהל באשט

יאהר פאר דעם גאנצען יאהר. פלעגט זיך דער זוהן נישט באווייזען צו זיין טאטע א גאנץ יאהר, ביז ער האט נאך אמאהל געדארפט האבען 

אט דער קעניג געטוישט דעם פרנסה. פאר דעם קעניג האט זיך אבער געגליסט צו זעהן מיט זיין זוהן מער אפט ווי איין מאהל אין יאהר. ה

שטייגער און ער האט באשטימט פרנסה פאר זיין זוהן אויף יעדען טאג באזונדער. און אזוי האט זיך דער זוהן געמוזט באווייזען פאר זיין 

 טאטע יעדען טאג כדי צו באקומען זיין פרנסה.

. יעדען טאג איז נאר געפאלען גענוג מן פאר איין טאג, כדי אז א אזוי אויך האט השי"ת געטוהן ווען ער האט געגעבען דעם מן אין די מדבר

טאטע וואס האט א שטוב מיט קינדער זאל זיך זארגען אז זיינע קינדער זאלען האבען וואס צו עסען דעם קומענדיגען טאג. און אזוי וועלען 

און כלל ישראל וועט שטענדיג זיין באהאפטען מיט  אלע אידען צילען זייערע הערצער צו השי"ת און שטענדיג מתפלל זיין פאר פרנסה,

 זייער פאטער אין הימל.

וכן יהי רצון אז מיר זאלען זיך קענען באהעפטען צום בורא כל העולמים מדי יום ביומו און געדענקען אז דער 
האבען, און וויפיהל עס איז איהם באשערט צו  –אויבערשטער איז דער וואס שיקט פאר יעדער איינער כדי מחסורו 

הנותן בעין יפה הוא נותן וועט מען ממיילא  –אויב מען וועט קענען האבען מיט הרחבה אזוי ווי דער בורא עולם געבט 
קענען געניסען פון הרחבה אויכעט ברוחניות אזוי ווי דער הייליגע ראהאטינער רבי זיע"א האט אמאהל געזאגט אויף 

כן תהיה לנו  –ווען איך האב הרחבה  –יין גוט תורת פיך! ווען מאלפי זהב וכסף ווען וועט ז –שבועות טוב לי תורת פיך 
 ולכל ישראל אמן!

 
 :הרה"ק מהר"י מבעלזא שואל פשט בפסוק מהרה"ק הרבי ר' אלימלך זיע"א

הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליזענסק געזעהן האט אמאל אין חלום  הרה"ק רבי יהושע מבעלזא זיע"אילט, אז דער צדיק יעס ווערט דערצ

דער רבי ר' אלימלך האט געזאגט אז משיח וועט אזוי:  הרה"ק רבי ר' אלימלך מליזענסק זיע"אגעפרעגט פון האט דער בעלזא רב זיע"א, 

 אריבער און די צדיקים זענען אוועק ועדיין לא נושענו?שוין יאהרן זענען אסאך קומען אין די צייטן פון זיין הייליגע תלמידים און למעשה 

ן אזוי וועסט די זיין גערעכנט פאר מיין ווייסט וואס, פרעג מיך א שאלה און איך וועל דיר ענטפער :האט איהם דער רבי ר' אלימלך געזאגט

 תלמיד.

 -אסטוך משה רבינו, מיט די ווערטער ּפפארוואס האט דער אויבערשטער פארגעהאלטן דעם געטרייען האט דער בעלזא רב געפרעגט: 

 וואס דען זאל ער טאן ווען אידן געפינען זיך אין אן עת צרה?מה תצעק אלי, 

 ענטפערט מיט א מעשה:ם דער רבי ר' אלימלך געההאט אי



 

 

 
 

 :מעשה עם בת מלך שנחלתה טרם הלידה רח"ל

אבער די דאקטוירען האבען , האבען א קינד אין א גוטע שעהוואס האט געהאלטן פאר'ן  א פרינצעס –בת המלך ס'איז אמאל געווען א 

די בת המלך וואלט שוין געדארפט האבען דאס קינד און עס זעהט אויס ווי עס איז יעצט א גרויסע  –געזאגט אז די מצב טויג נישט 

וואס  –איז געוועהן זייער פארלוירן דער קעניג סכנה און דער בת המלך קען נאך שטארבען פון שרעקליכע יסורים וואס זי האט יעצט. 

 רה?טוהט מען דא? ווי אזוי זעהט מען זיך ארויס פון די צ

? אבער קיינער האט נישט געהאט אן עצה. טוהןמען קען זיי אלע וואס געשיקט נאר זיינע ידידים און גוטע פריינט פרעגן קעניג ער דהאט 

ך אהנגערופען אז ער האט א עצה אבער כדי ביז עס איז ענדליך אהן געקומען א אלטע פריינט פונעם קעניג א קלוגע מאן און ער האט זי

 שאלות.שום קיין פרעגין ארבעטן דארף מען איהם פאלגען אהן זאל  עצהאז 

האט שוין  בת מלךמען זאל שוין אויסרופן אז דער  אזוי: האט דער חכם געזאגט אז זיין עצה איזדער קעניג האט באלד צוגעשטימט, דאן 

נקעגין שטעלין אבער דער קלוגע מאן און דער קעניג האט זיך געוואלט אגעהאט א קינד. הגם דער עצה האט נישט געהאט קיין פשט 

האט  בת המלךער האט געלאזט אויסרופן, אז די  האט דערמאנט דער קעניג פון זייער אפמאך און דער קעניג האט טאקע אזוי געטוהן,

 האט טאקע געבוירן א קינד. פרענצעסגעהאט א קינד, עס איז נאר אריבער א קורצע צייט און די 

 
 מהו הפשט של עצה זו?

 ער קעניג האט געפרעגט דער חכם וואס איז די פשט פון דער עצה?ד

וואס מיט כישוף מאכערס  אירע געדינגעןהאט נישט געהאט א קינד האבן די שונאים  בת מלךהאט דער חכם מסביר געוועהן: ווי לאנג די 

און זי וועט טאקע שטארבען פון אירע איהר צוריק האלטן זייער כישוף זאלען זיי נישט לאזען דאס קינד ווערין געבוירן און אזוי קען מען 

האט געהאט א קינד האבן זיי נאכגעלאזט זייער כישוף, און אזוי איז טאקע  בת מלךאבער אזוי ווי די שונאים האבן געהערט אז די ווייען. 

 .און דאס קינד איז געבוירן אין א גוטע שעה געהאלפן געווארן בת מלךדי 

 
 :"ק הרבי ר' אלימלך זיע"א ביאור הכתובבזה מסביר הרה

 פשט אזוי: מיט דעם האט דער רבי ר' אלימלך מסביר געוועהן פאר'ן בעלזא רב אין חלום

וועט מען דאך וואס די שרייסט פארוואס שרייסטו? דורכדעם מה תצעק אלי, דאס האט דער אויבערשטער געזאגט פאר משה רבינו, 

 .און עס וועט נישט טויגן ז אידן געפינען זיך אין אן עת צרה און די מקטרג וועט ווייטער מקטרג זייןאדי מלאכים,  –אין הימעל וויסן 

 ן.מקטרג זייצו  'ןדי מקטריגים אויפהער ממיילא וועליןאון  דבר אל בני ישראל ויסעו! -נאר וואס דען, די אידן זאלן ווייטער גיין, 

דער אנדערע לילה געענטפערט פאר הרה"ק מבעלזא זיע"א, דער בעלזא רב האט הבחזון  דער הייליגע רבי ר' אלימלך זיע"אאזוי האט 

 איבער געזאגט די תורה פאר די עולם פסח ביים טיש. טאג יום טוב

: אז אין די זכות פון אמונה בה' אזוי ווי עס שטייט ויאמינו בה' ובמשה עבדו. אין די זכות פון די יהי רצון

ייליגע רבי ר' אלימלך מליזענסק זיע"א און פון די בעלזא רב זיע"א, זאלען זייער הייליגע רייד פון דער ה

רייד משפיע זיין אויף אונז אלע צו מחזק זיין אונזערע אמונה בה' ובעבדיו הצדיקים, יעדער זאל זוכה זיין 

זיין צו זיין  צו מקבל זיין א רוח טהרה ממרום און צו זוכה זיין צו אלעס גוטס בני חיי ומזוני און זוכה

 ממקבלי פני משיח צדקנו במהרה בימינו אמן!

 



 
 וחידותם משתעשעות

 

 פתשגן הכתב

 

 חידה לפרשת השבוע
 

 בואי ונחדד ידיעתינו
 בעניני הפרשה ובלימוד רש"י הקדוש זיע"א

 

 שלחבחידה לפרשת 

 הוראה על ידם

 מורה הוא יעודם

 לרגע לא העָלם

 כי יחד זה מושלם

 

 

 הבעל"ט התשובה יבוא בשבוע

 
 

 אבשל פרשת חידה התשובה ל

 כנגד ארבע בנים דברה תורההפתרון: 
 

ורש"י מבאר: " זה תינוק טיפש שאינו יודע  ]י"ג, י"ד[,.." .מה זאתוגו'  , ככתוב: "והיה כי ישאלךתםכנגד הבן הנקרא  – סתימה לא עמוקה
 להעמיק שאלתו וסותם ושואל 'מה זאת' ".

]דברים, ו', ' : 'מה העדות והחוקים והמשפטים.. , בהמשך דברי רש"י הנ"ל : "ובמקום אחר הוא אומרחכםכנגד הבן הנקרא  – בירור לעומק חוקה

 ."..הרי זאת שאלת בן חכם  כ'[

"בבן רשע הכתוב מדבר, שהוציא  ]י"ג, ה'[:ורש"י מבאר  ]י"ב, כ"ו[, שכתוב: "מה העבודה הזאת לכם.." רשעכנגד הבן הנקרא  – מן הכלל הוא יוצא
 את עצמו מן הכלל...".

בבן שאינו יודע לשאול,  –'והגדת לבנך'  ]בפסוק ח'[בהמשך רש"י הנ"ל : "וכאן  שאינו יודע לשאול,כנגד הבן הנקרא  – ותשובה רק מוצא
 אין שאלה.והכתוב מלמדך שתפתח לו אתה בדברי אגדה המושכין את הלב". בעניין בן זה מוצאים רק תשובה ו



 

 הילולא דצדיקיא
 זיע"א מלעכעוויטשמרדכי הגה"ק רבי 

 לפ"ק ק"עת שבט י"גנסתלק 
 

הָאט ַאמָאל דערציילט: סַאמָארגַאן איז  הרה"צ רבי משה מידנער זצ"לר' איטשער גָארניצער ז"ל פון די חבורה פון  ויאמרו בגויים ה' מלך: –מעשה נפלא 
הרה"ק ן געווען ַא שטָאט פון מתנגדים צום דרך הבעש"ט ותלמידיו. איינמָאל איז דָארט געקומען לערנען ַא לעכָאוויטשער בחור, פון די חסידים פו

. איינמָאל הָאט זיך דער בחור צופלַאמט מיט ַא געשמַאקן ניגון און ווי פַארשטענדליך הָאט ער פון זיי אויסבַאהַאלטן זיין דרך החסידות וויטש זי"ע,עמלעכ
י דערציילן מקור מחצבתו אינמיטן לערנען דעם שיעור, הָאבן די חברים בַאלד מרגיש געווען ַאז ער איז פון די "כת". הָאבן זיי אים ָאנגעהויבן דרוקן ער זָאל זי

 גען צו דערציילן ַאז ער בַאלַאנגט קיין לעכָאוויטש.און וואו ער איז פַארבינדן, איז ער געווען געצווינ
הָאט געטייטשט דעם פסוק ווָאס שטייט ביי יוסף  רביהָאבן זיי אים ָאנגעהויבן בעטן ער זָאל זיי נָאכזָאגן ַא דבר תורה פון זיין רבי'ן. הָאט ער זיי געזָאגט: דער 

לאלקים, ווייל  וחטאנולאלקים", ווָאס לכאורה ווָאלט ער געדַארפט זָאגן  וחטאתיהצדיק, ַאז ער הָאט געזָאגט די אשת פוטיפר: "איך אעשה הרעה הגדולה 
ישט געווָאלט משתף זיין מיט איר אפילו בדיבור, צו זָאגן מיר ביידע וועלן דורכדעם אויך פַאר די בני נח איז דער זַאך געווען אסור. נָאר יוסף הצדיק הָאט זיך נ

גן ַא איד די מתנגדים וועלכע הָאבן געהערט דעם ווָארט, זייענדיג תלמידי חכמים און בעלי עבודה, הָאבן בַאשלָאסן, ַאז ַאזַא תורה קען נָאר זאָ    בַאגיין ַא זינד.
וויטשער, און זיי זָאלן זָאגן זייער עיי הָאבן בַאלד ַאריבערגעשיקט פון די בעסטע בחורים אין די חבורה נָאכקוקן דעם הייליגן לעכווָאס לערנט תורה לשמה. ז

בן זיי וויטש, האָ עוויטש זענען ָאבער מער נישט צוריקגעקומען נָאר זענען געבליבן אין לעכעחוות דעת אויף אים. די בחורים ווָאס זענען געפָארן קיין לעכ
וויטשער זי"ע, ָאבער אויך ער איז דָארט "פַארפַאלן עגעשיקט נָאך ַא בחור, ַא בר דעת ובר אוריין, ער זָאל זיי ברענגען ַאן ָאּפשַאצונג אויפ'ן הייליגן לעכ

וויטש און זענען דָארט פַארבליבן דינען דעם עלעכגעווָארן". ַאזוי זענען געפָארן איינער נָאכן צווייטן, ביז די גַאנצע חבורה איז צום סוף ָאנגעקומען קיין 
 אויבערשטן אויפ'ן לעכָאוויטשער שטייגער.

ם געווָארן ַא גרויסער טומעל צווישן די ווָאס זענען געפָארן זענען אויך געווען יונגעלייט ווָאס זייערע פרויען זענען פַארבליבן אין סַאמָארגַאן. ס'איז צוליב דע
לייט הָאבן בַאשלָאסן ַאז ווען זיי וועלן ענדגילטיג צוריקקומען -וויטש, און די שטָאטעס די יונגעלייט הַאלטן זיך ַאזוי לַאנג אויף אין לעכאין שטָאט, פַארוואָ 

ערע משפחות הָאבן זיי נישט זָאל מען זיי ַאלס קנס מער נישט ַאריינלָאזן אינדערהיים. וכך הוה. די יונגעלייט זענען צוריקגעקומען נָאך ַא הַאלב יָאר, און זיי
ָאזטע כַאטקע. דָארט צוריקגעלָאזט צו זייערע שטובער. די גַאנצע חבורה איז דעמָאלט ַארויס מחוץ לעיר, וואו זיי הָאבן זיך קובע מקום געווען אין ַא פַארל

וויטש, און יעדן טָאג זענען צוויי פון די חבורה עוסח לעכהָאבן זיי עוסק געווען בתורה ובתפלה און געדינט דעם בַאשעפער מיט אויסטערלישע התלהבות כנ
עגמת נפש, און מזמן  ַארויס אין די שטָאט זַאמלען עסן. אויף דעם שטייגער הָאבן זיי ַא לַאנגע צייט געלעבט מיט פיזישע צער, אין גרויס ָארימקייט און מיט

ון ַאזוי לַאנג זיך ווַאלגערן אין ַאן איינפַאלנדיג ביידל, איז ַאמָאל איינער פון זיי קרַאנק געווָארן. פ  וויטש.עלזמן זענען אויך עטליכע פון זיי געפָארן קיין לעכ
 "ויאמרו בגוים ה' מלך".וויטשער זי"ע. רבי מרדכי'לע הָאט מיט יענעם שליח בַאפוילן די תשובה: עהָאבן זיי געשיקט ַא שליח זיך מזכיר זיין ביים הייליגן לעכ

ין אמונה ָאנגענומען די ווערטער כמו שהוא. טרָאץ ווָאס זיי הָאבן נישט פַארשטַאנען דעם בַאדייט פון דעם ענטפער הָאבן זיי זיך מחזק געווען אזיי הָאבן 
 ובטחון און ווייטער ממשיך געווען זייער הייליגע עבודה אין די צעברָאכענע כַאטקע אויסער די שטָאט.

ן סַאמָארגַאן געפייערט זיין געבורטסטָאג, און ס'זענען צו אים ַאריבערגעקומען פילע פריצים זיך משתתף צו זיין אין זיין ּפַארטי. אין ַא טָאג הָאט דער פריץ פו
ריבערפָארנדיג דומה. אַ נָאך די פייערונג הָאבן זיי זיך ַארויסגעלָאזט אויף פערד אינאיינעם מיטן פריץ צו זען זיין פַארמעגן, די פעלדער און די גערטנער, וכ

הַאלטן אינמיטן יענעם איינפַאלנדן ביידל אויסער די שטָאט, הָאבן זיך ַארויסגעהערט אויסטערליש שטַארקע קולות פון די יונגעלייט ווָאס הָאבן דַאן גע
איז דָארט ָאּפגערָאכטן געווָארן מיט התלהבות דַאווענען. די פריצים הָאבן זיך ָאּפגעשטעלט דערנעבן מיט דרך ארץ, און זיך איינגעקוקט אין די עבודה ווָאס 

 זייער עבודה.דורך די לעכָאוויטשער חסידים וועלכע הָאבן בכלל  נישט געשּפירט ַאז גוים שטייען ַארום זיי און בַאָאבַאכטן יעדן איינציגן ריר פון 
עבודה. הָאבן זיי שטַארק פָארגעהַאלטן דעם סַאמָארגַאנער פריץ: הלמאי דו  די פריצים זענען ַאריינגעפַאלן אין מורא'דיגע התפעלות זעענדיג די געווַאלדיגע

ווָאס עס דרייען זיך ווייזט אונז ַאזעלכע שטותים ווי דיינע פעלדער, גערטנער און רינדער ווָאס ס'איז נישטָא דערין קיין שום חידוש, אין דער זעלבער צייט 
דעם דערציילסטו אונז גָארנישט? זיי הָאבן אים שטַארק קריטיקירט פַארווָאס ַאזעלכע געטליכע מענטשן  ַארום ביי דיר מלאכים ממש, אנשי מעלה. פון

דער סַאמָארגַאנער פריץ הָאט זיך זייער פַארשעמט און בַאלד געשיקט מברר זיין   געפינען זיך אין ַאזַא נָאכגעלָאזטן מצב, ווָאספַארַא דרך ארץ איז דָאס?!
פריץ הָאט  פָאר. איז ער געוואויר געווָארן ַאז דער עיקר גורם דערצו איז ַא געוויסע גבירה ווָאס איר איידעם איז געווען צווישן די חסידים. דערווָאס דָא גייט 

ן ער הָאט געווָארנט ַאז מען שטַארק בַאשטרָאפט יענע עושר'טע, און הָאט ַארויסגעגעבן ַא בַאפעל ַאז ַאלע יונגעלייט קענען צוריק גיין צו זייערע הייזער. או
סַאמָארגַאן איז דַאן איבערגעדרייט געווָארן פַאר ַא שטָאט   זָאל זיי מכבד זיין ווי עס ּפַאסט, און ווער עס וועט עובר זיין דעם בַאפעל וועט ַארעסטירט ווערן.

"ויאמרו בגויים ה' מלך", ַאז דורך די גויים יטשער זי"ע הָאט זיי געזָאגט: וועפון חסידים. און דעמָאלט הָאט מען פַארשטַאנען ווָאס הרה"ק רבי מרדכי'לע לעכ
 וועט קומען די ישועה.

 

  זכותו הגדול והקדוש יגן עלינו ועל כל ישראל אמן!
 

 

 לקיים בנו חכמי ישראל לבריאות הגוף והנפש בשלימות בתשח"י אמן:
 .[לאנדאן -מוויזניץ ]שליט"א  דוד בן סימא מירלמרן  ]מקאלוב[.מרן משה בן ריזל שליט"א  ]מראחמיסטריווקא[.מרן חי יצחק בן אסתר רבקה שליט"א 

 ]הרב וואלפסאן[.מרן משה בן פריידא רבקה שליט"א פלעטבוש[.  –]מבאסטאן  מרן פנחס דוד בן לאה פראדל שליט"א
 ] מקאסוב[. מלכה שליט"אמרן שרגא פייוויש בן  .משגיח דלעיקוואד[ה]מרן מתתיהו חיים בן עטיל שליט"א 

 
 גליון השבוע יוצא לאור לזכר ולע"נ

 מוה"ר ר' חיים אלעזר ז"ל
 בן יבלחט"א מוה"ר ר' שמשון ארי' שיחי'

 שטיינמעץ
 נפטר ר"ח מנ"א תשפ"ב לפ"ק, תנצב"ה

 

 יתרו - שלחב פרשת
 

 שבט י"ג – קש"

 

 י"ד – יום א'

 

 ט"ו –יום ב' 

 

 "זט –' יום ג

 

 "זי – יום ד'

 

 חי" – ה'יום 

 

 טי" –עש"ק

 

הילולא 
 דצדיקיא

 
מרדכי מלעכעוויטש רבי 

 יע"אז
 

משה דן מסקווירא רבי 
 יע"אז

 
 יע"אז יעקב יהושע פאלקרבי 

 הפני יהושע
 

 זיע"א יחיאל מאלכסנדררבי 
 

 יע"אז דניאל פרישרבי 

 
רבי שלמה יהושע דוד 

 מראדזימין זיע"א
 

רבי גדלי' אהרן מליניץ 
 יע"אז

 
מזאבלטוב רבי יעקב 

 יע"אז
 

רבי שלום מרדכי 
 שוואדראן זיע"א

 המהרש"ם מבערזאן
 

רבי אברהם שלמה 
 יע"אמלעלוב ז

 
רבי משה מקיטוב 

 יע"אז
 

המקובל רבי חיים 
 פאלאג'י זיע"א

 
הסבא קדישא רבי 
יחזקאל מקוזמיר 

 יע"אז

 
 יע"ארבי משה מלודמיר ז

 

 רבי בנימין ביינוש פינקעל
 ר"י מיר זיע"א

 

וד סאלאווייציק רבי משולם ד
  יע"אר"י בריסק ז

 

 רבי יצחק שיינער
 יע"אר"י קאמינעץ  ז

 
 יע"ארבי שמואל מסלונים ז

 

רבי שמעון גרינפעלד 
המהרש"ג  –מסעמיהאלי 

 זיע"א
 

רבי אלימלך מנחם מענדל 
 יע"אמסטריקוב ז

 

 יע"ארבי ישראל בעלסקי ז
 


