
 חל˜ים

יראו המילדות את האלוקיםיראו המילדות את האלוקים
של  מעשיהן  על  לילדינו  בהערצה  מספרים  של כולנו  מעשיהן  על  לילדינו  בהערצה  מספרים  כולנו 
'המילדות' שמסרו את נפשן להחיות את ילדי ישראל, 'המילדות' שמסרו את נפשן להחיות את ילדי ישראל, 
וקיבלו על כך שכר גדול כפי שמבאר רש"י על המילים וקיבלו על כך שכר גדול כפי שמבאר רש"י על המילים 
'ויעש להם בתים' – 'בתי כהונה ולויה ומלכות', ובאמת 'ויעש להם בתים' – 'בתי כהונה ולויה ומלכות', ובאמת 
ראויה היא פרשה זו שנלמד אותה וגם שנלמד ממנה ראויה היא פרשה זו שנלמד אותה וגם שנלמד ממנה 

משהו ..משהו ..
מסופר על יהודי אחד שהיה מכובד מאוד ואף נחשב מסופר על יהודי אחד שהיה מכובד מאוד ואף נחשב 
היצר  של  ברשתו  נפל  אחד  שיום  גדול,  חכם  של היצר לתלמיד  נפל ברשתו  לתלמיד חכם גדול, שיום אחד 
גדולים  בזיונות  מכך  לו  והיו  גדול,  חטא  לידי  גדולים והגיע  בזיונות  מכך  לו  והיו  גדול,  חטא  לידי  והגיע 
ושאלו  בקשר,  עמו  להיות  רצה  לא  כבר  אחד  ושאלו שאף  בקשר,  עמו  להיות  רצה  לא  כבר  אחד  שאף 
איך  זצוק"ל  מלעלוב  מרדכי  משה  רבי  הרה"ק  את  איך אז  זצוק"ל  מלעלוב  מרדכי  משה  רבי  הרה"ק  את  אז 
יתכן שאדם חשוב ותלמיד חכם יפול בשטות כזו, שגם יתכן שאדם חשוב ותלמיד חכם יפול בשטות כזו, שגם 
אדם פשוט היה נזהר בזה, השיב להם האדמו"ר שדבר אדם פשוט היה נזהר בזה, השיב להם האדמו"ר שדבר 
את  ממנו  לוקחים  ניסיון  לאדם  שכשבא  הוא  את פשוט  ממנו  לוקחים  ניסיון  לאדם  שכשבא  הוא  פשוט 
'אין אדם חוטא אלא אם כן  'אין אדם חוטא אלא אם כן השכל כמו שאמרו חז"ל  השכל כמו שאמרו חז"ל 
נכנס בו רוח שטות', אמנם את המדרגות וכל ההשגות נכנס בו רוח שטות', אמנם את המדרגות וכל ההשגות 
ניתן לקחת מהאדם, אבל את היראת שמים אי אפשר ניתן לקחת מהאדם, אבל את היראת שמים אי אפשר 
היחיד  הדבר  מבחן,  בשעת  ולכן  מהאדם,  היחיד לקחת  הדבר  מבחן,  בשעת  ולכן  מהאדם,  לקחת 

שיעמוד לו לאדם, זה יראת השמים שלו!שיעמוד לו לאדם, זה יראת השמים שלו!
שלא  שהסיבה  המילדות  על  מעידה  הקדושה  שלא התורה  שהסיבה  המילדות  על  מעידה  הקדושה  התורה 
שמעו בקולו של מלך מצרים היתה 'כי יראו המילדות שמעו בקולו של מלך מצרים היתה 'כי יראו המילדות 
גבוהות  השגות  להן  שהיו  כתוב  לא  האלוקים',  גבוהות את  השגות  להן  שהיו  כתוב  לא  האלוקים',  את 
האלוקים,  את  שיראו  כתוב  להן..)  היה  באמת  האלוקים, (ואולי  את  שיראו  כתוב  להן..)  היה  באמת  (ואולי 
יועילו  לא  שמים  יראת  וכנגד  להן,  היתה  שמים  יועילו יראת  לא  שמים  יראת  וכנגד  להן,  היתה  שמים  יראת 
יהודי  על  שמסופר  כמו  ודם,  בשר  מלך  של  יהודי איומים  על  שמסופר  כמו  ודם,  בשר  מלך  של  איומים 
ממנו  לקחו  שהרשעים  באירופה,  הזעם  בשנות  ממנו אחד  לקחו  שהרשעים  באירופה,  הזעם  בשנות  אחד 
בגדיו,  את  גם  ולבסוף  משפחתו  ואת  רכושו  כל  בגדיו, את  את  גם  ולבסוף  משפחתו  ואת  רכושו  כל  את 
אבל הוא צעק להם 'את יהדותי לא תוכלו לקחת ממני אבל הוא צעק להם 'את יהדותי לא תוכלו לקחת ממני 

לעולם'!!לעולם'!!
ואולי באמת בדורנו הדל, דבר זה צריך חיזוק, אנשים ואולי באמת בדורנו הדל, דבר זה צריך חיזוק, אנשים 
'מחנכים' את ילדיהם להתנהג בנימוס, וכשרוצים לומר 'מחנכים' את ילדיהם להתנהג בנימוס, וכשרוצים לומר 
לילד 'אסור', אומרים 'זה לא יפה'.. במקום לחנכו שיש לילד 'אסור', אומרים 'זה לא יפה'.. במקום לחנכו שיש 
תורה האומרת לנו מה מותר ומה אסור, ואולי באמת תורה האומרת לנו מה מותר ומה אסור, ואולי באמת 
חכם,  תלמיד  אפילו  ואולי  מנומס,  יהיה  שלהם  חכם, הילד  תלמיד  אפילו  ואולי  מנומס,  יהיה  שלהם  הילד 
יצליח  הוא  איך  שמים,  יראת  לו  תהיה  לא  אם  יצליח אבל  הוא  איך  שמים,  יראת  לו  תהיה  לא  אם  אבל 

לעמוד בעת מבחן?!לעמוד בעת מבחן?!
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טיב ‰מערכ˙

ניתן לשמוע את שיחותיו של 
מורנו ורבנו שליט"א
במספר מיוחד וישיר

לשיחות בלשון הקודש: 073-2951320
לשיחות באידיש: 073-2951321

עדכון זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו 
שליט"א אך ורק בתא קולי שמספרו

052-7168366

˙: (שמות ד, יז)(שמות ד, יז) …̇ …‡‰ָŒ˙ ‰Œּבו… ‡∆ ∆ׂ̆ ֲע ַּ̇ ר  ∆ ׁ̆ ָך ֲ‡ ָי„∆ ח ּב¿ ַּ̃ ƒ ּ̇  ‰ ‰ ַ‰ּז∆ ּט∆ ˙Œַ‰ּמַ ∆‡ ˙: ו¿ …̇ …‡‰ָŒ˙ ‰Œּבו… ‡∆ ∆ׂ̆ ֲע ַּ̇ ר  ∆ ׁ̆ ָך ֲ‡ ָי„∆ ח ּב¿ ַּ̃ ƒ ּ̇  ‰ ‰ ַ‰ּז∆ ּט∆ ˙Œַ‰ּמַ ∆‡ ו¿
הנה מן הראוי להבין לשם מה היה רצונו של הקב"ה שיעשה משה הנה מן הראוי להבין לשם מה היה רצונו של הקב"ה שיעשה משה 
להקב"ה  לו  חסר  וכי  המטה,  ע"י  דוקא  פרעה  לעיני  האותות  להקב"ה את  לו  חסר  וכי  המטה,  ע"י  דוקא  פרעה  לעיני  האותות  את 
דרכים לגלות על ידו אלוקותו, ולשם מה היה עליו להטריח את משה דרכים לגלות על ידו אלוקותו, ולשם מה היה עליו להטריח את משה 

בלקיחת המטה ממדין עד למצרים?בלקיחת המטה ממדין עד למצרים?
ואפשר לומר כי לא היה זה כי אם לטובתו של משה, שהרי עבודת ואפשר לומר כי לא היה זה כי אם לטובתו של משה, שהרי עבודת 
'והאיש והאיש  ג)  יב,  '(במדבר  ג)  יב,  (במדבר  התורה  עליו  העידה  בכדי  ולא  הענוה,  היה  התורה משה  עליו  העידה  בכדי  ולא  הענוה,  היה  משה 
שיזכה  כדי  עשה  גדולה  יגיעה  כי  האדם'  מכל  מאוד  עניו  שיזכה משה  כדי  עשה  גדולה  יגיעה  כי  האדם'  מכל  מאוד  עניו  משה 
רצה  לא  רבינו  שמשה  הקדושים,  בספרים  שאיתא  כמו  רצה לשפלות,  לא  רבינו  שמשה  הקדושים,  בספרים  שאיתא  כמו  לשפלות, 
ללכת אל פרעה אחרי מכת ברד להתרות בו על מכת חושך, בחששו ללכת אל פרעה אחרי מכת ברד להתרות בו על מכת חושך, בחששו 
שמא כשיווכח עד היכן מגעת רשעותו של פרעה לא יהיה ביכולתו שמא כשיווכח עד היכן מגעת רשעותו של פרעה לא יהיה ביכולתו 
להכיר כי הוא עצמו שפל יותר ממנו, וחשש שמא ימשך אחר דקות להכיר כי הוא עצמו שפל יותר ממנו, וחשש שמא ימשך אחר דקות 
כן  ועל  מפרעה,  יותר  עצמו  יחשיב  שמא  ח"ו,  גאוה  של  כן המחשבה  ועל  מפרעה,  יותר  עצמו  יחשיב  שמא  ח"ו,  גאוה  של  המחשבה 
אמר לו הקב"ה אמר לו הקב"ה (ט, א)(ט, א) בא אל פרעה ואם חושש אתה לענוותנותך דע  בא אל פרעה ואם חושש אתה לענוותנותך דע 
לך 'כי אני הכבדדתי את לבו' כובד ליבו אינו מצד גודל רשעותו ח"ו, לך 'כי אני הכבדדתי את לבו' כובד ליבו אינו מצד גודל רשעותו ח"ו, 
אלא שאני הוא זה המכביד לבו כדי להרבות אותותי בארץ מצרים, אלא שאני הוא זה המכביד לבו כדי להרבות אותותי בארץ מצרים, 
ורק  ישראל,  את  להוציא  הסכמתו  את  מזמן  נתן  כבר  זאת  ורק ולולא  ישראל,  את  להוציא  הסכמתו  את  מזמן  נתן  כבר  זאת  ולולא 
מעתה  כי  פרעה,  אל  מללכת  חשש  לא  אלו  דברים  משה  מעתה כששמע  כי  פרעה,  אל  מללכת  חשש  לא  אלו  דברים  משה  כששמע 
מאחר  כי  מפרעה,  אפילו  כגרוע  עצמו  את  להחשיב  ביכולתו  מאחר כבר  כי  מפרעה,  אפילו  כגרוע  עצמו  את  להחשיב  ביכולתו  כבר 
שאין זה כי אם מצד הכבדת הלב הרי שיתכן כי גם הוא עצמו היה שאין זה כי אם מצד הכבדת הלב הרי שיתכן כי גם הוא עצמו היה 
נכשל בכגון דא אילו היה הקב"ה מכביד את לבו. על כל פנים רואים נכשל בכגון דא אילו היה הקב"ה מכביד את לבו. על כל פנים רואים 
אנו מכאן כי ענין הענוה אצל משה לא היה מצד מזגו הטוב, כי אם אנו מכאן כי ענין הענוה אצל משה לא היה מצד מזגו הטוב, כי אם 

מתוך יגיעה להכיר שהוא הוא השפל יותר מכל אדם. מתוך יגיעה להכיר שהוא הוא השפל יותר מכל אדם. 
שאם  הקב"ה  ידע  הגיאות,  מן  מאוד  זהיר  היה  שמשה  מאחר  שאם והנה,  הקב"ה  ידע  מן הגיאות,  זהיר מאוד  היה  מאחר שמשה  והנה, 
יצוה אותו שיעשה את האותות ללא שום אמצעי יתעורר בו במשה יצוה אותו שיעשה את האותות ללא שום אמצעי יתעורר בו במשה 
יראה גדולה, שמא ח"ו יבוא לידי גיאות בדקות המחשבה, כי יטעה יראה גדולה, שמא ח"ו יבוא לידי גיאות בדקות המחשבה, כי יטעה 
לחשוב כי אלו האותות הם מצד כוחו העצמי, ועל כן הורה לו השי"ת לחשוב כי אלו האותות הם מצד כוחו העצמי, ועל כן הורה לו השי"ת 
למשה  עצה  זה  ותהיה  האותות,  את  יעשה  ובו  המטה  את  יקח  למשה כי  עצה  זה  ותהיה  האותות,  את  יעשה  ובו  המטה  את  יקח  כי 
שלא יתעורר בו גיאות, כי יחשוב שכשם שלא שייך שהמטה יעשה שלא יתעורר בו גיאות, כי יחשוב שכשם שלא שייך שהמטה יעשה 
מכח  האותות  אלו  עושה  איני  אני  גם  כך  עצמו  בכח  האותות  מכח אלו  האותות  אלו  עושה  איני  אני  גם  כך  עצמו  בכח  האותות  אלו 
דעתו  את  וליישב  משה  את  לרצות  כדי  היה  זה  שכל  ונמצא  דעתו עצמי,  את  וליישב  משה  את  לרצות  כדי  היה  זה  שכל  ונמצא  עצמי, 

שיהיה סמוך ובטוח שלא יבוא לידי גיאות ח"ו.שיהיה סמוך ובטוח שלא יבוא לידי גיאות ח"ו.
האותות  לכל  ראוי  היותו  עצם  כי  לומר,  יש  דבר  של  האותות ולאמיתו  לכל  ראוי  היותו  עצם  כי  לומר,  יש  דבר  של  ולאמיתו 
יהיה  שאכן  וכדי  ושפלותו,  ענוותנותו  בזכות  הוא  האלו  יהיה והמופתים  שאכן  וכדי  ושפלותו,  ענוותנותו  בזכות  הוא  האלו  והמופתים 
ראוי לזה לאורך כל הדרך רצה הקב"ה שיעשה כל האותות במטה, ראוי לזה לאורך כל הדרך רצה הקב"ה שיעשה כל האותות במטה, 
כדי שיהיה לו המטה לאות כי לא הוא זה העושה כל הנסים וגם לא כדי שיהיה לו המטה לאות כי לא הוא זה העושה כל הנסים וגם לא 
מכוחות  זאת  יעשה  שהמטה  אפשר  שאי  כשם  בזכותו,  הם  מכוחות באים  זאת  יעשה  שהמטה  אפשר  שאי  כשם  בזכותו,  הם  באים 

עצמו, וגם אי אפשר שתבוא בזכותו.עצמו, וגם אי אפשר שתבוא בזכותו.

ענין זה שייך בכל אדם, אם מחזיק הוא את עצמו בשפלות מסוגל ענין זה שייך בכל אדם, אם מחזיק הוא את עצמו בשפלות מסוגל 
האמיתי  ערכו  שמצד  אף  ועל  גדולים,  וחסדים  נסים  להמשיך  האמיתי הוא  ערכו  שמצד  אף  ועל  גדולים,  וחסדים  נסים  להמשיך  הוא 
את  ומחזיק  עצמו  בנגעי  מכיר  הוא  אם  זאת  בכל  שפל,  באמת  את הוא  ומחזיק  עצמו  בנגעי  מכיר  הוא  אם  זאת  בכל  שפל,  באמת  הוא 
עצמו בשפלות באמת, כי אז ביכולתו לחולל פלאות רק מצד עצם עצמו בשפלות באמת, כי אז ביכולתו לחולל פלאות רק מצד עצם 
היותו איש ישראל ענין זה מבואר בספר זכרון זאת להרה"ק החוזה היותו איש ישראל ענין זה מבואר בספר זכרון זאת להרה"ק החוזה 

מלובלין זי"ע.מלובלין זי"ע.
כמו כן מבואר רבות ענין הטוב הנמשך להמחזיקים עצמם בשפלות כמו כן מבואר רבות ענין הטוב הנמשך להמחזיקים עצמם בשפלות 
גם בשאר ספרי הקדושים הלוא המה ספר 'זאת זכרון' ו'דברי אמת' גם בשאר ספרי הקדושים הלוא המה ספר 'זאת זכרון' ו'דברי אמת' 
הטהור  לשונו  את  אצטט  כן  על  לעינים  קילורין  הם  שהדברים  הטהור וכיון  לשונו  את  אצטט  כן  על  לעינים  הם קילורין  וכיון שהדברים 
זכרון,  זאת  בספרו  הזה  מענין  מדבר  הוא  שבהם  המקומות  זכרון, באחד  זאת  בספרו  הזה  מענין  מדבר  הוא  שבהם  המקומות  באחד 
(בפרשת בשלח) (בפרשת בשלח) כדי לעורר את הלבבות מכח האותיות המאירות שכתב כדי לעורר את הלבבות מכח האותיות המאירות שכתב 

אותו צדיק בעצמו, והא לך לשון קדשו: 'ויבן משה מזבח ויקרא שמו אותו צדיק בעצמו, והא לך לשון קדשו: 'ויבן משה מזבח ויקרא שמו 
מאד  גדולה  פעולה  אדם  עושה  לפעמים  מאד דהנה  גדולה  פעולה  אדם  עושה  לפעמים  דהנה  טו)  יז  טו) (שמות  יז  (שמות  ניסי'  ניסי' ה'  ה' 
ע"י תפילה או בעובדא, שמבין שהיה בזה נסים גדולים והוא בעזר ע"י תפילה או בעובדא, שמבין שהיה בזה נסים גדולים והוא בעזר 
משד"י שלא לפי מדרגת האדם, וכן פרשנו קרוב ה' לכל קוראיו לכל משד"י שלא לפי מדרגת האדם, וכן פרשנו קרוב ה' לכל קוראיו לכל 
אשר יקראהו באמתאשר יקראהו באמת (תהלים קמה, יח)  (תהלים קמה, יח) פרוש שקורא את הבורא ברוך הוא פרוש שקורא את הבורא ברוך הוא 
באמת, שידע האדם הוא אין, שמכיר שפלותו, רק הקדוש ברוך הוא באמת, שידע האדם הוא אין, שמכיר שפלותו, רק הקדוש ברוך הוא 
מלא רחמים ועונה אפילו בנסים ונפלאות, כמו שברא הכל יש מאין מלא רחמים ועונה אפילו בנסים ונפלאות, כמו שברא הכל יש מאין 
הם נסים יותר בלא טורח ויגיעה, וכן עושה נפלאות גדולות תמיד עד הם נסים יותר בלא טורח ויגיעה, וכן עושה נפלאות גדולות תמיד עד 
אין חקר, ולהמשכילים נודע מאד. ומי שיודע כן לא יתגאה בשביל אין חקר, ולהמשכילים נודע מאד. ומי שיודע כן לא יתגאה בשביל 
מה שיענהו השם יתברך, עונה לו 'לכל קוראיו' אל השם יתברך. אך מה שיענהו השם יתברך, עונה לו 'לכל קוראיו' אל השם יתברך. אך 
אף על פי כן לפעמים הוא רחוק מדרך האדם מאד כרצון הבורא ברוך אף על פי כן לפעמים הוא רחוק מדרך האדם מאד כרצון הבורא ברוך 
במדרגת  שאינו  במה  כי  לאדם,  גאוה  תבוא  שלא  זמן  באותה  במדרגת הוא  שאינו  במה  כי  לאדם,  גאוה  תבוא  שלא  זמן  באותה  הוא 
האדם כי אם בסיוע שלא כדרכו תמיד יכול לבוא לידי גאוה, עכ"ל. האדם כי אם בסיוע שלא כדרכו תמיד יכול לבוא לידי גאוה, עכ"ל. 

פעולה  האדם  מעורר  לפעמים  כי  הם:  הקדושים  דבריו  פעולה תמצית  האדם  מעורר  לפעמים  כי  הם:  הקדושים  דבריו  תמצית 
לפי  שלא  לנסים  זכה  כי  מכיר  בעצמו  והאדם  תפילתו,  בכח  לפי גדולה  שלא  לנסים  זכה  כי  מכיר  בעצמו  והאדם  תפילתו,  בכח  גדולה 
זכותו, ואין הוא ראוי לכך מצד מדרגתו השפילה, אך בכל זאת חונן זכותו, ואין הוא ראוי לכך מצד מדרגתו השפילה, אך בכל זאת חונן 
כי  בשפלותו,  הכרה  מתוך  אליו  שמתפלל  בזכות  בזה  הקב"ה  כי אותו  בשפלותו,  הכרה  מתוך  אליו  שמתפלל  בזכות  בזה  הקב"ה  אותו 
מצד  לחסדים  ראוי  האדם  שאין  ואף  ערוך,  לאין  הוא  התפילה  מצד כח  לחסדים  ראוי  האדם  שאין  ואף  ערוך,  לאין  הוא  התפילה  כח 
מעשיו מכל מקום יש בכח התפילה שלו להמשיך עליו חסד חינם, מעשיו מכל מקום יש בכח התפילה שלו להמשיך עליו חסד חינם, 
כי הקב"ה הוא טוב ומטיב וחונן חסד חינם, כמו שרואים שברא את כי הקב"ה הוא טוב ומטיב וחונן חסד חינם, כמו שרואים שברא את 
פעמים  הרבה  שרואים  והסיבה  חינם.  חסד  מאין  יש  הבריאה  פעמים עצם  הרבה  שרואים  והסיבה  חינם.  חסד  מאין  יש  הבריאה  עצם 
מתירא  שהקב"ה  מפני  אם  כי  זה  אין  נענה,  ואינו  מתפלל  האדם  מתירא כי  שהקב"ה  מפני  אם  כי  זה  אין  נענה,  ואינו  מתפלל  האדם  כי 
שמא יבוא לידי גיאות, כי עלול האדם לבוא לידי כך כשזוכה לדברים שמא יבוא לידי גיאות, כי עלול האדם לבוא לידי כך כשזוכה לדברים 

שאינם לפי מעלתו ומדרגתו. עכת"ד. שאינם לפי מעלתו ומדרגתו. עכת"ד. 
וראה שם בארוכה איך שמביא עצה שלא יבוא האדם לידי כך, ואז וראה שם בארוכה איך שמביא עצה שלא יבוא האדם לידי כך, ואז 
ויענה  השי"ת  אל  שיקרא  יזכה  אז  בשפלות,  עצמו  יחזיק  אכן  ויענה אם  השי"ת  אל  שיקרא  יזכה  אז  בשפלות,  עצמו  יחזיק  אכן  אם 

וימשיך עליו כל טוב. וימשיך עליו כל טוב. 

ותועלתה ותועלתההענוה  הענוה 

א

פר˘˙ ˘מו˙
י"ט טב˙ ˙˘ע"ח
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ב

הלכות שובבי"ם
א.  א.  מפני שימים אלו מסוגלים לתקן עון שז"ל יותר מפני שימים אלו מסוגלים לתקן עון שז"ל יותר 
מפרשת  מתחיל  לכן  בהם,  להמתענים  השנה  מפרשת מכל  מתחיל  לכן  בהם,  להמתענים  השנה  מכל 
דאדם  העון  שנתקן  השעבוד,  התחיל  שאז  דאדם שמות,  העון  שנתקן  השעבוד,  התחיל  שאז  שמות, 
הראשון, ונגמר בפרשת כי תקנה עבד עבריהראשון, ונגמר בפרשת כי תקנה עבד עברי (האר"י ז"ל  (האר"י ז"ל 
תעניות  שמנהג  נודע  וכבר  תעניות ,  שמנהג  נודע  וכבר  ב'),  ס"ק  שם  היטב  בבאר  ב')הובא  ס"ק  שם  היטב  בבאר  הובא 

בספרי  כמפורסם  וכיוצא,  אלו  חטאים  לתקון  בספרי אלו  כמפורסם  וכיוצא,  אלו  חטאים  לתקון  אלו 
מוסר וקבלה מוסר וקבלה (ברכי יוסף שם ס"ק א').(ברכי יוסף שם ס"ק א').

ב. ב. מתחילין מפרשת שמות, דשם נאמרה הנה צעקת מתחילין מפרשת שמות, דשם נאמרה הנה צעקת 
לשלחו  וגו',  ואשלחך  לכה  ועתה  וגו',  ישראל  לשלחו בני  וגו',  ואשלחך  לכה  ועתה  וגו',  ישראל  בני 
דמשמיעין  תשא  כי  פרשת  ועד  ישראל,  את  כי תשא דמשמיעין לגאול  פרשת  ישראל, ועד  את  לגאול 
תענית  במקום  והוא  צדקה  לתת  השקלים,  על  תעניתבה  במקום  והוא  צדקה  לתת  השקלים,  על  בה 

(אליה רבה סי' או"ח תרפ"ה ס"ק י"א).(אליה רבה סי' או"ח תרפ"ה ס"ק י"א).

ג.ג. המנהג להתענות משבוע פרשת שמות עד פרשת  המנהג להתענות משבוע פרשת שמות עד פרשת 
משפטים בכל שנה, ובשנה מעוברת מוסיפין ת"ת, משפטים בכל שנה, ובשנה מעוברת מוסיפין ת"ת, 
חלק  להפמ"ג  המגיד  (ספר  חלק   להפמ"ג  המגיד  (ספר  ישראל  על  גזירות  החלו  אז  ישראלכי  על  גזירות  החלו  אז  כי 

שלישי שובבי"ם דף קנ"ה).שלישי שובבי"ם דף קנ"ה).

ד.ד. הענין להבין מפני מה כשהשנה פשוטה מתענין  הענין להבין מפני מה כשהשנה פשוטה מתענין 
מ'שפטים)  י'תרו  ב'שלח  ב'א  ו'ארא  מ'שפטים)(ש'מות,  י'תרו  ב'שלח  ב'א  ו'ארא  (ש'מות,  שובבי"ם  שובבי"ם רק  רק 
(ת'רומה (ת'רומה  ת"ת  שובבי"ם  מתענין  מעוברת  ת"ת וכשהשנה  שובבי"ם  מתענין  מעוברת  וכשהשנה 
ת'צוה)ת'צוה), ואפשר לומר כי נודע שהימים שקוראין אלו , ואפשר לומר כי נודע שהימים שקוראין אלו 

ועד  הידוע,  החטא  לתקן  מסוגלים  המה  ועד הפרשיות,  הידוע,  החטא  לתקן  מסוגלים  המה  הפרשיות, 
משפטים  בפרשת  קוראין  אשר  עד  מתענין,  משפטים מתי  בפרשת  קוראין  אשר  עד  מתענין,  מתי 
על  "לכפר  ומסיימין  על   "לכפר  ומסיימין  תשא)  כי  תשא)(מפרשת  כי  (מפרשת  שקלים  שקלים פרשת  פרשת 
כן  על  החטא,  להם  שנתכפר  ורומז  כן נפשותיכם",  על  החטא,  להם  שנתכפר  ורומז  נפשותיכם", 
מפסיקין אז מלהתענות עוד. לכן בשנה פשוטה אין מפסיקין אז מלהתענות עוד. לכן בשנה פשוטה אין 
קוראים  משפטים  פרשת  כי  שובבי"ם  רק  קוראים מתענין  משפטים  פרשת  כי  שובבי"ם  רק  מתענין 
להם לכפר כנ"ל, אבל בשנה מעוברת שנדחה פרשת להם לכפר כנ"ל, אבל בשנה מעוברת שנדחה פרשת 
נפשותיכם",  על  "לכפר  אז  קוראין  ואין  נפשותיכם", שקלים,  על  "לכפר  אז  קוראין  ואין  שקלים, 
ת"ת,  עוד  ומתענין  מלהתענות,  מפסיקין  אין  ת"ת, לכן  עוד  ומתענין  מלהתענות,  מפסיקין  אין  לכן 
ובפרשת תצוה, בשבת עת מנחה שקוראין הפרשה ובפרשת תצוה, בשבת עת מנחה שקוראין הפרשה 

הראשונה מפרשת כי תשא, ומסיימין אז "לכפר על 
נפשותיכם", לכן מפסיקים אז מלהתענות נפשותיכם", לכן מפסיקים אז מלהתענות (אמרי יהודה, (אמרי יהודה, 

ברעזאן).ברעזאן).

ה. ה. זמן התענית הוא ביום חמישי, כיון שיום חמישי זמן התענית הוא ביום חמישי, כיון שיום חמישי 
אינו  קבועים  שהתעניות  וכיון  אינו   קבועים  שהתעניות  וכיון  (שו"ע),  (שו"ע),  רצון  עת  רצוןהוא  עת  הוא 
בכלל שאין גוזרין תענית בתחילה ביום חמישיבכלל שאין גוזרין תענית בתחילה ביום חמישי (לבוש  (לבוש 

סי' תרפ"ה ס"א וא"ז שם סק"ו).סי' תרפ"ה ס"א וא"ז שם סק"ו).

כדברי  שישי  ביום  גם  לקובעו  אפשר  כדברי התענית  שישי  ביום  גם  לקובעו  אפשר  התענית  ו. ו. 
להתענות  מעשה  אנשי  להתענות שדרך  מעשה  אנשי  שדרך  רמ"ט)  רמ"ט) (סי'  (סי'  המחבר המחבר 
דאין  האחרונים  שהסכימו  ואע"פ  שבת,  ערב  דאין בכל  האחרונים  שהסכימו  ואע"פ  שבת,  ערב  בכל 
הרב  בשו"ע  כתב  מ"מ  שבת,  בערב  הרב להתענות  בשו"ע  כתב  מ"מ  שבת,  בערב  להתענות 
דאיסור זה שלא יכנס בשבת כשהוא מעונה, איסור דאיסור זה שלא יכנס בשבת כשהוא מעונה, איסור 
תענית  בו  לקבוע  אלא  לו  חששו  ולא  הוא,  תענית קל  בו  לקבוע  אלא  לו  חששו  ולא  הוא,  קל 

לכתחילה כשאפשר ביום אחר, וכיון שאם לכתחילה כשאפשר ביום אחר, וכיון שאם 
לגרום  יכול  השבוע,  מימי  באחד  לגרום יתענו  יכול  השבוע,  מימי  באחד  יתענו 
ביום  להתענות  עדיף  לכן  תורה,  ביום לביטול  להתענות  עדיף  לכן  תורה,  לביטול 

שישישישי (טיב ההלכה סי' י"ז). (טיב ההלכה סי' י"ז).
היושב  היושב   ס"א)  תקע"א  ס"א)(סי'  תקע"א  (סי'  בשו"ע  כתב  בשו"ע   כתב  ז.ז. 
נקרא  התענית  לסבול  יכול  אם  נקרא בתענית,  התענית  לסבול  יכול  אם  בתענית, 
וחזק,  בריא  שאינו  כגון  לאו  ואם  וחזק, קדוש,  בריא  שאינו  כגון  לאו  ואם  קדוש, 
ב'),  ס"ק  ב'),(מ"ב  ס"ק  (מ"ב  כוחותיו  שמחליש  חוטא,  כוחותיו נקרא  שמחליש  חוטא,  נקרא 
בתענית  לישב  ענין  בכל  רשאי  אינו  בתענית ות"ח  לישב  ענין  בכל  רשאי  אינו  ות"ח 
מפני שממעט במלאכת שמיםמפני שממעט במלאכת שמים (שו"ע שם ס"ב). (שו"ע שם ס"ב).
זה  שכל  זה כתב  שכל  כתב  א')  ס"ק  (שם  א')   ס"ק  (שם  ובמשנ"ב  ובמשנ"ב  ח.ח. 
בעקביו,  דש  שאדם  עונות  על  בעקביו, כשמתענה  דש  שאדם  עונות  על  כשמתענה 
ברוקח,  המבואר  הידועים  בעונות  ברוקח, אבל  המבואר  הידועים  בעונות  אבל 
ובכתבי האר"י, כמה ימים שצריך להתענות ובכתבי האר"י, כמה ימים שצריך להתענות 
עליהם, בזה צריך להתענות אפילו אם אינו עליהם, בזה צריך להתענות אפילו אם אינו 
בריא וחזק, אא"כ יש בו חשש סכנה, שאז בריא וחזק, אא"כ יש בו חשש סכנה, שאז 

אין רשאי.אין רשאי.
ד')  ס"ק  (שם  ד')   ס"ק  (שם  במשנ"ב  כתב  ת"ח  לענין  במשנ"בוכן  כתב  ת"ח  לענין  וכן  ט. ט. 
ביש  אבל  ידועים,  עונות  לו  כשאין  זה  ביש וכל  אבל  ידועים,  עונות  לו  כשאין  זה  וכל 
עליהם,  להתענות  שצריך  ידועים  עונות  לו 

לו  שקשה  היכי  ואפילו  להתענות,  צריך  ת"ח  לו גם  שקשה  היכי  ואפילו  להתענות,  צריך  ת"ח  גם 
כך  כל  עצמו  לסגף  צריך  אין  מקום  ומכל  כך התענית,  כל  עצמו  לסגף  צריך  אין  מקום  ומכל  התענית, 
זה  וכעין  רגיל,  שהיה  ממה  יותר  וילמוד  זה בתענית,  וכעין  רגיל,  שהיה  ממה  יותר  וילמוד  בתענית, 
ונתחייב  אדם  חטא  אם  תנחומא  במדרש  ונתחייב איתא  אדם  חטא  אם  תנחומא  במדרש  איתא 
לשנות  למוד  אם  ויחיה,  יעשה  מה  לשמים,  לשנות מיתה  למוד  אם  ויחיה,  יעשה  מה  לשמים,  מיתה 
פרק אחד, ישנה שני פרקים, ואם דף אחד ישנה שני פרק אחד, ישנה שני פרקים, ואם דף אחד ישנה שני 
דפין, וכל זה הוא לאחר ששב מדרכו הרעה, דאל"כ דפין, וכל זה הוא לאחר ששב מדרכו הרעה, דאל"כ 

הרי הוא כטובל ושרץ בידו.הרי הוא כטובל ושרץ בידו.
באדם  זה  כל  אכן  וז"ל,  כתב  התניא  בספר  אולם  באדם   זה  כל  אכן  וז"ל,  כתב  התניא  בספר  אולם  י.י. 
כלל  לו  מזיק  הצומות  ריבוי  שאין  ובריא  כלל חזק  לו  מזיק  הצומות  ריבוי  שאין  ובריא  חזק 
מי  אבל  הראשונים,  בדורות  וכמו  גופו,  מי לבריאות  אבל  הראשונים,  בדורות  וכמו  גופו,  לבריאות 
לידי  לבא  שיוכל  שאפשר  לו  מזיק  הצומות  לידי שריבוי  לבא  שאפשר שיוכל  לו  מזיק  שריבוי הצומות 
לו  אסור  אלה,  בדורותינו  כמו  ח"ו,  מיחוש  או  לו חולי  אסור  אלה,  בדורותינו  כמו  ח"ו,  מיחוש  או  חולי 

ב"ד  ומיתות  כריתות  על  אפילו  בתעניות  ב"ד להרבות  ומיתות  כריתות  על  אפילו  בתעניות  להרבות 
כפי  אלא  כרת,  בהן  שאין  ומל"ת  מ"ע  על  כפי ומכ"ש  אלא  כרת,  בהן  שאין  ומל"ת  מ"ע  על  ומכ"ש 
כי  כלל,  לו  יזיק  לא  שבודאי  בנפשו  ישער  כי אשר  כלל,  לו  יזיק  לא  שבודאי  בנפשו  ישער  אשר 
ואמוראים  תנאים  בימי  הראשונים  בדורות  ואמוראים אפילו  תנאים  בימי  הראשונים  בדורות  אפילו 
לא היו מתענין בכה"ג, אלא הבריאים דמצו לצעורי לא היו מתענין בכה"ג, אלא הבריאים דמצו לצעורי 
נקרא  ומתענה  נפשיה  לצעורי  מצי  ודלא  נקרא נפשייהו,  ומתענה  נפשיה  לצעורי  מצי  ודלא  נפשייהו, 
חוטא בגמ' פ"ק דתענית, ואפילו מתענה על עבירות חוטא בגמ' פ"ק דתענית, ואפילו מתענה על עבירות 
בעל  שהוא  מי  ומכ"ש  וכו',  שם  כדפרש"י  בעל שבידו,  שהוא  מי  ומכ"ש  וכו',  שם  כדפרש"י  שבידו, 
חלישות  מחמת  'כי  בכפליים  ונענש  שחוטא  חלישות תורה  מחמת  'כי  בכפליים  ונענש  שחוטא  תורה 
מאי  אלא  כראוי,  בה  לעסוק  יוכל  לא  מאי התענית'  אלא  כראוי,  בה  לעסוק  יוכל  לא  התענית' 

תקנתיה כדכתיב וחטאך בצדקה פרוק.תקנתיה כדכתיב וחטאך בצדקה פרוק.
כהיום  אם  הפוסקים  בזה  דנחלקו  והמבואר  כהיום   אם  הפוסקים  בזה  דנחלקו  והמבואר  יא.יא. 
המבואר  הידועות  עבירות  על  להתענות  המבואר מחויבים  הידועות  עבירות  על  להתענות  מחויבים 
ברוקח ובכתבי האריז"ל, ועיין ברוקח ובכתבי האריז"ל, ועיין 
שהביא  ההלכה  טיב  שהביא בספר  ההלכה  טיב  בספר 
דברי אחרונים, די"א שישלים דברי אחרונים, די"א שישלים 
פעם אחת מספר הצומות כל פעם אחת מספר הצומות כל 
שיתענה  וי"א  שיתענה   וי"א  (תניא),(תניא),  חייו  חייו ימי  ימי 
פעם אחת בשבוע פעם אחת בשבוע (חיי"א)(חיי"א), וי"א , וי"א 
בחודש  אחת  פעם  בחודש שיתענה  אחת  פעם  שיתענה 
בזמני  שיתענה  וי"א  בזמני ,  שיתענה  וי"א  (חוו"ד)(חוו"ד), 

ועשי"ת  אלול  כגון  ועשי"ת תשובה  אלול  כגון  תשובה 
יועץ), ,  יועץ)(פלא  (פלא  השובבי"ם  השובבי"ם וימי  וימי 
ועיי"ש עוד שהאריך בענינים ועיי"ש עוד שהאריך בענינים 

אלו.אלו.
יב.יב. מלמדי תנוקות נראה דאף  מלמדי תנוקות נראה דאף 
חכם  בתלמיד  שמחמיר  חכם למי  בתלמיד  שמחמיר  למי 
שחטא, אין להחמיר במלמדי שחטא, אין להחמיר במלמדי 
דממעט  כיון  דממעט תינוקות,  כיון  תינוקות, 
דחשוב  התינוקות  דחשוב בלימוד  התינוקות  בלימוד 

טובא וגזל הרביםטובא וגזל הרבים (ברכ"י). (ברכ"י).

˘ובבי"ם!˘ובבי"ם!
כתיקון  האריז"ל  רבינו  במשנת  נזכרו   – השובבי"ם  ימי   – האלה  כתיקון הימים  האריז"ל  רבינו  במשנת  נזכרו   – השובבי"ם  ימי   – האלה  הימים 
ז"ל.  להאר"י  הקודמים  בדורות  נהוג  היה  כבר  הנראה  שככל  ז"ל. קדמון,  להאר"י  הקודמים  בדורות  נהוג  היה  כבר  הנראה  שככל  קדמון, 
וכבר נזכרו הימים הללו בספר הקדמון "לקט יושר", לתלמיד ה'תרומת וכבר נזכרו הימים הללו בספר הקדמון "לקט יושר", לתלמיד ה'תרומת 
ובלבושובלבוש  פורים), ,  המנהגים  פורים)(הגהות  המנהגים  (הגהות  (טירנא)(טירנא)' '  המנהגים  וב'ספר  זצוק"ל,  המנהגיםהדשן'  וב'ספר  זצוק"ל,  הדשן' 
(או"ח סימן תרפה)(או"ח סימן תרפה). . יסוד תקנת אלו הימים היא משום שהקריאה מעוררת יסוד תקנת אלו הימים היא משום שהקריאה מעוררת 

שעבוד  בענייני  בתורה  אנו  קוראים  אלו  שבפרשיות  ובהיות  הזמן,  שעבוד את  בענייני  בתורה  אנו  קוראים  אלו  שבפרשיות  ובהיות  הזמן,  את 
וגאולת מצרים, הרי שמסוגלים הימים לכל אחד ואחד להיגאל משעבוד וגאולת מצרים, הרי שמסוגלים הימים לכל אחד ואחד להיגאל משעבוד 

מצרים הפרטי שלו בנפשו ובנשמתו, בתשובה וקרבת אלקים טוב.מצרים הפרטי שלו בנפשו ובנשמתו, בתשובה וקרבת אלקים טוב.
שהיו  ישראל  שנשמות  שהיו   ישראל  שנשמות  א),  המצות  חג  שער  א)(פע"ח  המצות  חג  שער  (פע"ח  נאמר  המקובלים  נאמרובספרי  המקובלים  ובספרי 
החטא  שעיקר  המבול,  דור  אנשי  של  גלגולים  היו  מצרים  החטא בשעבוד  שעיקר  המבול,  דור  אנשי  של  גלגולים  היו  מצרים  בשעבוד 
האמור בהם היה "כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ וגו' (בראשית האמור בהם היה "כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ וגו' (בראשית 
אותה  את  לתקן  צריכים  היו  מצרים  יורדי  ודור  לישזבן.  רחמנא  יב)"  אותה ו,  את  לתקן  צריכים  היו  מצרים  יורדי  ודור  לישזבן.  רחמנא  יב)"  ו, 
השחתה על ידי סיגופים ועינויים, ומשום כן אף נגזרה גזירת "כל הבן השחתה על ידי סיגופים ועינויים, ומשום כן אף נגזרה גזירת "כל הבן 
הילוד היאורה תשליכוהו הילוד היאורה תשליכוהו (שמות א, כב)(שמות א, כב)" וכדומה. נמצא שכל ענין שעבוד  וכדומה. נמצא שכל ענין שעבוד 
פרעה וגלות מצרים היה 'כור הברזל' כדי לזכך וטהר את אותם חטאים פרעה וגלות מצרים היה 'כור הברזל' כדי לזכך וטהר את אותם חטאים 
קשים של דור המבול, עד שלבסוף יצאו ממצרים 'ערות הארץ', ונגאלו קשים של דור המבול, עד שלבסוף יצאו ממצרים 'ערות הארץ', ונגאלו 

מאותה קליפה קשה.מאותה קליפה קשה.
על זאת נקבעו אלו הימים לדורות עולם, כזמן המסוגל ביותר לתיקון על זאת נקבעו אלו הימים לדורות עולם, כזמן המסוגל ביותר לתיקון 
ופגם.  סיג  מכל  ישראל  נשמות  ולזכך  לצרף  כדי  אלו,  קשים  ופגם. חטאים  סיג  מכל  ישראל  נשמות  ולזכך  לצרף  כדי  אלו,  קשים  חטאים 
כדוגמת האדם המוצא בעומק האדמה עפרות זהב גלמי, שלמי שאינו כדוגמת האדם המוצא בעומק האדמה עפרות זהב גלמי, שלמי שאינו 
אותו  ייקח  המבין  החכם  אבל  בעלמא,  עפר  כמו  לפעמים  נראה  אותו מבין  ייקח  המבין  החכם  אבל  בעלמא,  עפר  כמו  לפעמים  נראה  מבין 
הפסולת  מכל  וייפרד  הזהב  יזוכך  שם  בוער  תנור  אל  ויכניסהו  הפסולת עפר  מכל  וייפרד  הזהב  יזוכך  שם  בוער  תנור  אל  ויכניסהו  עפר 
שדבקה בו. ממש כך צריך האדם לתקן ולזכך את עצמו מכל הזוהמה שדבקה בו. ממש כך צריך האדם לתקן ולזכך את עצמו מכל הזוהמה 
לזיכוך  יותר  המסוגל  הזמן  המה   - אלו  ושבועות  בו.  שדבקו  לזיכוך והלכלוך  יותר  המסוגל  הזמן  המה   - אלו  ושבועות  בו.  שדבקו  והלכלוך 
ותיקון זה בפרט, כעין עשרת ימי תשובה שהשערים נפתחים לקבל את ותיקון זה בפרט, כעין עשרת ימי תשובה שהשערים נפתחים לקבל את 

ישראל בתשובה שלמה.ישראל בתשובה שלמה.
זה  זה גילוי  ומסוגל גילוי  מיוחד  הנוכחי  שהזמן  ומסוגל -  מיוחד  הנוכחי  שהזמן   -

מכל  יותר  מאד 
לתיקון  השנה  ימות 
שבקדושה  העניינים 
מרן  לנו  גילה  וטהרה, 
כמבואר  הק'  האר"י 
הקודש'  רוח  הקודש' ב'שער  רוח  ב'שער 
(שער ז' תיקון כז, דף כג).(שער ז' תיקון כז, דף כג). וכבר וכבר 

מבואר בספרים הק' מבואר בספרים הק' ('תולדות אהרן', פרשת שמות; 'עטרת ישראל', פרשת שמות; טהרת ('תולדות אהרן', פרשת שמות; 'עטרת ישראל', פרשת שמות; טהרת 
הקודש, מאמר תיקון היסוד פ"ד; ועוד) הקודש, מאמר תיקון היסוד פ"ד; ועוד) על פי דברי האר"י הק', שימי השובבי"ם על פי דברי האר"י הק', שימי השובבי"ם 

האלו הם הזמן המוכשר ביותר לתיקון זה, כמו שעשרת ימי תשובה הוא האלו הם הזמן המוכשר ביותר לתיקון זה, כמו שעשרת ימי תשובה הוא 
הזמן הנכון לכללות תיקון העוונות.הזמן הנכון לכללות תיקון העוונות.

תכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקרתכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקר
אשר על כן יזהר ביותר שלא להחמיץ הזדמנות פז זו, לבל יעביר ימים אשר על כן יזהר ביותר שלא להחמיץ הזדמנות פז זו, לבל יעביר ימים 
יהיה  לא  שחלילה  המעשים,  ותיקון  התשובה  עבודת  עסק  ללא  יהיה אלו  לא  שחלילה  המעשים,  ותיקון  התשובה  עבודת  עסק  ללא  אלו 
כשוטה המאבד מה שנותנים לו. כמסופר על הרה"ק בעל ה'בית אהרן' כשוטה המאבד מה שנותנים לו. כמסופר על הרה"ק בעל ה'בית אהרן' 
מקארלין זי"ע, עת שקרא בתורה בשבת זו - פרשת שמות –  וכשהגיע מקארלין זי"ע, עת שקרא בתורה בשבת זו - פרשת שמות –  וכשהגיע 
לפסוק "תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שקרלפסוק "תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שקר 
(ה, ט)(ה, ט)",", נזדעק בקול רעש גדול, והוציא פסוק זה מפיו בשאגת אדירים  נזדעק בקול רעש גדול, והוציא פסוק זה מפיו בשאגת אדירים 

עד שמעוצם הקול נזדעזעו חלוני בית המדרש.עד שמעוצם הקול נזדעזעו חלוני בית המדרש.
החסידים  על  פעולתה  את  פעלה  הטהור  לבבו  ממעמקי  זו  החסידים זעקה  על  פעולתה  את  פעלה  הטהור  לבבו  ממעמקי  זו  זעקה 
ששבתו באותה שבת אצל רבם הק', ולא היה אחד מביניהם שלא הבין ששבתו באותה שבת אצל רבם הק', ולא היה אחד מביניהם שלא הבין 
את הכוונה בזעקה זו: השקיעו עבודת עבודה בימים נשגבים אלו ומתוך את הכוונה בזעקה זו: השקיעו עבודת עבודה בימים נשגבים אלו ומתוך 
כך לא תשעו ולא תיוותרו במצולות דברי שקר וכל מיני פגמים. שנים כך לא תשעו ולא תיוותרו במצולות דברי שקר וכל מיני פגמים. שנים 
זעקה,  אותה  של  הכביר  רישומה  על  ברגש  שחים  החסידים  היו  זעקה, רבות  אותה  של  הכביר  רישומה  על  ברגש  שחים  החסידים  היו  רבות 
השיתין:  עמקי  עד  הנוקבת  הקריאה  באזנם  מהדהדת  הייתה  השיתין: ועדיין  עמקי  עד  הנוקבת  הקריאה  באזנם  מהדהדת  הייתה  ועדיין 

"תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שקר!""תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שקר!"
בהאי שעתא דביה רעווא דרעוין ולית זעפיןבהאי שעתא דביה רעווא דרעוין ולית זעפין

עוון  או  חטא  שכל  ידוע  הנה  חשובה.  נקודה  על  לעורר  המקום  עוון כאן  או  חטא  שכל  ידוע  הנה  חשובה.  נקודה  על  לעורר  המקום  כאן 
גורמים לפירוד ושנאה, וביותר החטא של פגם היסוד, כמובא בספרים גורמים לפירוד ושנאה, וביותר החטא של פגם היסוד, כמובא בספרים 
הקדושים שזה ענין של 'פיזור הניצוצות', וזה היה הפגם של חטא 'עץ הקדושים שזה ענין של 'פיזור הניצוצות', וזה היה הפגם של חטא 'עץ 
הדעת' שנתפזרו הניצוצות והיה צריך לתקן זאת על ידי גלות מצרים, הדעת' שנתפזרו הניצוצות והיה צריך לתקן זאת על ידי גלות מצרים, 
וכמו  הקדושים,  הניצוצות  כל  יחד  ונתקבצו  הניצוצות  נתבררו  וכמו ששם  הקדושים,  הניצוצות  כל  יחד  ונתקבצו  הניצוצות  נתבררו  ששם 
שמבקשים בתפילה: 'וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו' שמרמז שמבקשים בתפילה: 'וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו' שמרמז 

על קיבוץ הניצוצות שנתפזרו על קיבוץ הניצוצות שנתפזרו 
אף  ויש  היסוד,  פגם  ידי  אף על  ויש  היסוד,  פגם  ידי  על 
את  זו  בברכה  את שאומרים  זו  בברכה  שאומרים 
וכן  זה.  פגם  לתיקון  וכן התפילה  זה.  פגם  לתיקון  התפילה 
מירכתי  כנס  'ונפוצותינו  מירכתי גם  כנס  'ונפוצותינו  גם 
בתפילת  הנאמרת  בתפילת ארץ'  הנאמרת  ארץ' 
מוסף לשלש רגלים, אשר אף מוסף לשלש רגלים, אשר אף 
הוא מורה על עניין זה. וזה עוצם פגם החטא, שגרם פירוד בין ישראל הוא מורה על עניין זה. וזה עוצם פגם החטא, שגרם פירוד בין ישראל 

לאביהם שבשמים ובין יהודי אחד לחברו.לאביהם שבשמים ובין יהודי אחד לחברו.
אכן, ביד כל אחד מישראל בכוחו לתקן את הפגם ולהביא לאחדות בין אכן, ביד כל אחד מישראל בכוחו לתקן את הפגם ולהביא לאחדות בין 
לציין  יש  במיוחד  כאשר  לחברו,  אחד  ובין  שבשמים  לאביהם  לציין ישראל  יש  במיוחד  כאשר  לחברו,  אחד  ובין  שבשמים  לאביהם  ישראל 
את הזמן הנשגב של 'רעוא דרעווין' בימי השובבי"ם, שעל ידי שיושבים את הזמן הנשגב של 'רעוא דרעווין' בימי השובבי"ם, שעל ידי שיושבים 
ודברי  ותשבחות  זמירות  מתוך  לתשובה,  בצוותא  ומתעוררים  ודברי בחבורה  מתוך זמירות ותשבחות  בחבורה ומתעוררים בצוותא לתשובה, 
על  שהפריד  מה  את  לתקן  מאד  מסוגל  זה  הרי  רעים,  באהבת  על חיזוק  שהפריד  מה  את  לתקן  מאד  מסוגל  זה  הרי  רעים,  באהבת  חיזוק 
ובפרט  הזמן'.  מעוררת  שה'קריאה  לבו,  בדרכי  שובב  והלך  חטאיו  ובפרט ידי  הזמן'.  מעוררת  שה'קריאה  לבו,  בדרכי  שובב  והלך  חטאיו  ידי 
בשבועות אלו שיש בהם הענין של גלות וגאולת מצרים, שבאים כידוע בשבועות אלו שיש בהם הענין של גלות וגאולת מצרים, שבאים כידוע 

לתקן את פגם היסוד אשר בזה תלוי כל בנין הקדושה.לתקן את פגם היסוד אשר בזה תלוי כל בנין הקדושה.
ערות  קליפת  את  לשבר  המסוגלת  יחד  ההתאספות  של  זו  ערות סגולה  קליפת  את  לשבר  המסוגלת  יחד  ההתאספות  של  זו  סגולה 
מצרים, כבר נודע לנו מהרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע שדייק במאמר מצרים, כבר נודע לנו מהרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע שדייק במאמר 
וביאר  לעם",  תבן  לתת  תאספון  "לא  וביאר :  לעם",  תבן  לתת  תאספון  "לא  ז):  ה,  ז)(שמות  ה,  (שמות  זו  בפרשה  זו הכתוב  בפרשה  הכתוב 
אסיפה,  מלשון  שהוא  א'  עם  תאספון'  'לא  התורה  שכתבה  אסיפה, הטעם  מלשון  שהוא  א'  עם  תאספון'  'לא  התורה  שכתבה  הטעם 
הוא  הכוונה  פשטות  שהרי  בו'  תוסיפון'  'לא  לכתוב  צריך  היה  הוא הלא  הכוונה  פשטות  שהרי  בו'  תוסיפון'  'לא  לכתוב  צריך  היה  הלא 
פרעה,  את  שהטריד  מה  שהעיקר  לך  לומר  אלא  להוסיף?  פרעה, שלא  את  שהטריד  מה  שהעיקר  לך  לומר  אלא  להוסיף?  שלא 
קודש  השבת  ביום  יחד  מתאספים  ישראל  בני  שהיו  האסיפות  קודש הוא  השבת  ביום  יחד  מתאספים  ישראל  בני  שהיו  האסיפות  הוא 
אביהם  רצון  לעשות  אחד  בלב  אחד  כאיש  חדא  בצוותא  אביהם ומתחזקים  רצון  לעשות  אחד  בלב  אחד  כאיש  חדא  בצוותא  ומתחזקים 
שבשמים, ומשם היו שואבים כח לשאר הימים להחזיק מעמד לבל שבשמים, ומשם היו שואבים כח לשאר הימים להחזיק מעמד לבל 
ימוט רוחם לפני הנוגשים, על כן ציווה פרעה 'לא תאספון', אל יוסיפו ימוט רוחם לפני הנוגשים, על כן ציווה פרעה 'לא תאספון', אל יוסיפו 
מתגברים  אלו  התחזקות  אסיפות  ידי  שעל  פרעה  ידע  כי  מתגברים להיאסף,  אלו  התחזקות  אסיפות  ידי  שעל  פרעה  ידע  כי  להיאסף, 

על כח הקליפות והסט"א, ולא יהיה לו שום שליטה על בני ישראל.על כח הקליפות והסט"א, ולא יהיה לו שום שליטה על בני ישראל.

- וראה בספר 'טיב השובבי"ם' לרבינו שליט"א ותראה שם נפלאות - וראה בספר 'טיב השובבי"ם' לרבינו שליט"א ותראה שם נפלאות 
בנועם וטיב ימים אלו, מעלתם וסגולתם -בנועם וטיב ימים אלו, מעלתם וסגולתם -

טיב ‰‰לכ‰

טיב ‰‰˙חז˜ו˙

נכ˙ב ע"י ‰ר"ר מ‡יר רבינוביı ˘ליט"‡
מיוס„ על לימו„ ‰יומי בספר ˜יˆור ˘ו"ע כפי ˙˜נ˙ ‰˜‰יל‰

ערוך ומסו„ר לפי פוס˜י זמנינו



ג

ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

˙" – ב יו… ƒׂ̆ ֲע יב ַ‰ּמַ ƒר "ט פ∆ ס≈

"ַוֵּיָרא ַמְלַא ד' ֵאָליו ְּבַלַּבת־ֵאׁש ִמּתֹו ַהְּסֶנה וגו'""ַוֵּיָרא ַמְלַא ד' ֵאָליו ְּבַלַּבת־ֵאׁש ִמּתֹו ַהְּסֶנה וגו'" (ג, ב).
בצרה"  אנכי  עמו  משום  אחר,  אילן  ולא  הסנה.  "מתוך  רש"י:  פירש 

(תהילים צא, טו).

גם הרש"י הקצר הזה שבפרשתנו, מלמדנו אורחות חיים, כיצד עלינו 
ללמוד ולדקדק בכל סיפור שמספרת לנו התורה הקדושה. שאם ראה 
הכתוב צורך לפרש ולהדגיש בסיפור אותו מראה נורא הוד שנתגלה 
בזה  יש  כרחך  על  הסנה,  מתוך  ההתגלות  שהיתה  ע"ה,  רבינו  למשה 

לימוד לדורות עולם. 
ובכך מגלה לנו רש"י עיקר הלימוד שבגילוי שכינה מתוך הסנה, אילן 
מלא קוצים, ולא מתוך אילן אחר, משום 'עמו אנכי בצרה' (עי' תענית טז.). 
עזבונו  ולא  בצרה,  עמנו  נמצאת  הקדושה  שהשכינה  ולהודיע  לגלות 

חסדיו יתברך שמו.
הסיפור  בטיב  פרט  בכל  לדקדק  יש  כיצד  חיים,  דרכי  למדנו  הסיפור ומכאן  בטיב  פרט  בכל  לדקדק  יש  כיצד  חיים,  דרכי  למדנו  ומכאן 
תילי  נרמזים  שבה  ותג  קוץ  בכל  אשר  הקדושה,  התורה  תילי שמספרת  נרמזים  שבה  ותג  קוץ  בכל  אשר  הקדושה,  התורה  שמספרת 
תילים של הלכות והליכות, להוציא 'לקח מוסר' בלימוד הנצרך בטיב תילים של הלכות והליכות, להוציא 'לקח מוסר' בלימוד הנצרך בטיב 

המעשיות.המעשיות.
[על פי 'טיב התורה' פרשא דידן]

• ~ • ~ •
בטיב זה המעשה שלפנינו, נלמד כיצד היה מרן החפץ חיים זצוק"ל, בטיב זה המעשה שלפנינו, נלמד כיצד היה מרן החפץ חיים זצוק"ל, 
שומע הסיפור, וכיצד היה מוציא לקח מוסר, מתוך המעשה שהגיע שומע הסיפור, וכיצד היה מוציא לקח מוסר, מתוך המעשה שהגיע 

לאוזניו הקדושות.לאוזניו הקדושות.
סיפר לי אבי מורי הגה"צ רבי לוי הכהן זצוק"לאבי מורי הגה"צ רבי לוי הכהן זצוק"ל, בעל 'מעדני השולחן''מעדני השולחן', 
שכאשר שהה פעם מרן הגאון רבי יאשע בער סולובייצ'יק בעל "בית מרן הגאון רבי יאשע בער סולובייצ'יק בעל "בית 
נכבדה  משלחת  אליו  הגיעה  ווארשאווארשא,  הבירה  בעיר  זצוק"ל  זצוק"להלוי"  הלוי" 
מחשובי העיר 'בריסק' 'בריסק' דליטא, והציעו לפניו בחרדת קודש את כתר 
הרבנות בעירם. שהיתה אז עיר ואם בישראל, מלאה חכמים וסופרים, 

ומפורסמת ברבנים החשובים שכיהנו בה מדורי דורות.
הנוראה,  וצדקותו  ענוותנותו  בגודל  ומפורסם  ידוע  שהיה  הלוי  הבית 
ומאידך גם בתקיפותו הגדולה, סירב בעוז לקבל שררה זו, ודחה אותם 
הרב  הוא  ולא  איצטלא...  לאותה  כלל  ראוי  שאינו  בטענה  בתוקף, 
המתאים לכסא נכבד זה, והם טועים בו מאוד וכו'. [עיין התנצלותו הנפלאה 
בריש הקדמת ספרו הגדול "שו"ת בית הלוי""שו"ת בית הלוי"]. וככל שניסו הרבנים לשכנעו, 

לא הועיל ולא כלום.
עשר  עשר "רבינו!  "רבינו!  התרגשות:  ברוב  ואמר  המשלחת,  מרבני  אחד  נענה 
אלף יהודים טובים יושבים בבריסק ממתינים ומצפים! נפשם כלתה אלף יהודים טובים יושבים בבריסק ממתינים ומצפים! נפשם כלתה 

אליכם ולהנהגתכם, כיצד ניתן לסרב?!"אליכם ולהנהגתכם, כיצד ניתן לסרב?!"...
אתר  על  תיכף  הלוי  הבית  קם  לב,  מקרב  שנבעה  זו  זעקה  בשמעו 
ממקומו, תפס המעיל והמקל בידו, ואמר באש להבת שיקדה בקרבו: 
"הנני מוכן ומזומן! אם אוכל בזה להטיב עם ישראל, ולמנוע צערם של 
ישראל, שוב איני מסרב בדבר!". – ואכן נתמנה לרב אב"ד דבריסק, 

לאורך שנים ודורות טובים כנודע.
נאנח  זצוק"ל,  חיים  החפץ  לפני  זה  נפלא  מעשה  טיב  סיפרו  כאשר 
הוא  הלא  הלוי  הבית  רבינו  הנה  באומרו:  ליבו,  מעומק  וגנח  בכאב 
האדם האיתן והחזק ביותר בדעתו בכל הדור הזה! – ואם הוא לאחר 
שסירב בתוקף בדבר, השתכנע ושינה דעתו כששמע שיהודים מחכים 
ומצפים עליו, וקם תיכף ומיד! על אחת כמה וכמה מלך המשיח! מלך המשיח! שאם 
אך יראה שמצפים עליו ומשתוקקים לו מאוד, בודאי בא יבוא תיכף 
מצפים  ישראל  בני  שאין  הוא  סימן  עדיין,  מופיע  אינו  ואם   – ומיד! 

מספיק לגאולה...
הצדיק  על  ששמע  הסיפור  את  לקשר  חיים?  החפץ  לזה  הגיע  הצדיק כיצד  על  ששמע  הסיפור  את  לקשר  חיים?  החפץ  לזה  הגיע  כיצד 
ברצון  תמיד  דבקותו  מכוח  אלא  זאת  אין   – ולמשיח?...  הגאולה  ברצון אל  תמיד  דבקותו  מכוח  אלא  זאת  אין   – ולמשיח?...  הגאולה  אל 
השי"ת, ובכל מעשה ששמע היה מחשב תיכף מה ניתן להוציא ממנו השי"ת, ובכל מעשה ששמע היה מחשב תיכף מה ניתן להוציא ממנו 
חושב  שהיה  הגדולה,  והשתוקקותו  ציפייתו  ומחמת  מוסר.  חושב לקח  שהיה  הגדולה,  והשתוקקותו  ציפייתו  ומחמת  מוסר.  לקח 

ומצפה  צופה  להיות  זאת  גם  קישר  הגאולה,  על  עת  בכל  ומצפה ומחשב  צופה  להיות  זאת  גם  קישר  הגאולה,  על  עת  בכל  ומחשב 
לישועתם של ישראל במהרה בימינו, אמן.לישועתם של ישראל במהרה בימינו, אמן.

[קובץ "כלליות", שיחה כח, דף קיג].

• ~ • ~ •
להפיח  סיפור,  של  כוחו  גודל  על  נלמד  שלפנינו,  המעשה  להפיח מטיב  סיפור,  של  כוחו  גודל  על  נלמד  שלפנינו,  המעשה  מטיב 
ונדכאים,  שבורים  קדושים  ישראל  בלבבות  עצום  וחיזוק  חיים,  ונדכאים, רוח  שבורים  קדושים  ישראל  בלבבות  עצום  וחיזוק  חיים,  רוח 
נורא,  ה'  קידוש  מעמד  של  זה  סיפור  הנוראה,  השואה  נורא, שבמחנות  ה'  קידוש  מעמד  של  זה  סיפור  הנוראה,  השואה  שבמחנות 
התפרסם בשעתו בכל העולם כולו, והיכה גלים רבים, אך בעיקר היה התפרסם בשעתו בכל העולם כולו, והיכה גלים רבים, אך בעיקר היה 

בו חיזוק נפלא ליהודי השואה עצמם!בו חיזוק נפלא ליהודי השואה עצמם!
שנות  אל  אחורנית,  שנים  וחמש  וחמששבעים  שבעים  אותנו  מחזיר  זה  מעשה 
צעירים  בחורים  קבוצת  על  מדהים  סיפור  זהו  האיומה.  השואה 
ברבים  שמים  שם  שקידשו  מעלה,  של  פולין  בני  וטהורים,  קדושים 
ג):  י,  (ויקרא  הכתוב  מעיד  בהם  שכיוצא  ועל  עליהם  עילאה!  בגבורה 
נשמות  בוודאי  היו  אלו  אכבד!",  העם  כל  פני  ועל  אקדש,  אכבד!""בקרובי  העם  כל  פני  ועל  אקדש,  "בקרובי 
גבוהות ויקרות, שזכו לחיות כמה שנים טובות מחייהם במסירות נפש 
עצומה על שמירת התורה והמצוה, בלא שיוותרו על קוצו של יו"ד! 
– ולבסוף בעלייתם על המוקד קידשו שם שמים באופן נעלה ונשגב!

המחתרת  של  הקדושות  החבורות  באחת  קשור  זה  מעשה  טיב 
החסיד  הגוראי,  האברך  השואה  בימי  שהקים  הנודעת,  החסידית 
המפורסם בקדושתו ועוז רוחו, הרב ר' מתתיהו גלמן זצ"ל הי"דהרב ר' מתתיהו גלמן זצ"ל הי"ד, או 

כפי שנקרא בפי כל בשם החיבה: "מאטעס!""מאטעס!". 
הדור  בני  את  ולאמץ  לחזק  העליונה,  ההשגחה  שליח  היה  'מאטעס' 
עליהם  שנגזר  שבפולין,  הצעירים  והאברכים  הבחורים  של  הצעיר 
לחיות את מיטב שנותיהם בשנות הזעם והאימה, ולבנות מערכת חיים 
שלמה של תורה ועבודה בתוככי התופת! – הוא ניחן בעוז רוח עצום 
יתברך  ממנו  אם  כי  מכלום!  התיירא  ולא  פחד  לא  ורע,  אח  לו  שאין 

ומעבדיו הצדיקים! 
כשהחלה מלחמת העולם הקשה, ובכל רחבי פולניה נסגרו הישיבות, 
חבורות  'מאטעס'  הקים  לפעול.  חדלו  והשטיבלאך  המדרשות  ובתי 
חבורות של טובי פרחי החסידים בתוככי הגטאות ומחנות העקורים. 
רבם  שם  על   – "מתי'תובצ'יס""מתי'תובצ'יס"  בשמם:  התפרסמו  אלו  חבורות 
ורחבה,  ענפה  שלמה  מחתרת  של  חשאי  ארגון  זה  היה  'מאטעס'. 

שפעלה בסתרי מסתרים מתחת לאפם של הגרמנים הרשעים! 
הנחת היסוד של חבורת המתי'תובצ'יס – על פי הנחייתו של 'מאטעס' 
המנהיג היתה, שלא לוותר בכלום!!!שלא לוותר בכלום!!! ללכת עד הסוף במסירות נפש 
בכל דבר! כשהם ממשיכים בקיום התורה וכל מצוותיה בשלמות כפי 
מידת היכולת, וממשיכים בשקידת לימוד התורה, כאילו אין מלחמה 
מוסתרים  ונעלמים...  טמירים  'שטיבלעך'  הוקמו  כך  לשם   – בעולם! 
מוחבאים  היו  אליהם  הגישה  שדרכי  ומערות,  מרתפים  תוככי  בתוך 

בהסתר בתוך הסתר... ולא היה ניתן לגלותם בשום אופן שבעולם. 
לגיון  צעיר,  דור  והתחנך  גדל  מחבואי-שטיבלאך,  אותם  בתוככי 
גורגור,  חסידי  ברובם  יקרים  משי  ואברכי  בחורים  עשרות  עשרות  של 
תורתם  את  לעזוב  רצו  ולא  פריחתם,  ובשיא  שנותיהם  במיטב  שהיו 
על  חייהם  בדרכי  השואה  שנות  בכל  המשיכו  ולמעשה  ועבודתם, 

התורה ועל העבודה בשיא ההתלהבות, כמו בזמנים הטובים...
שליחים 'בלדרים' היו ממונים מטעם 'מאטעס' על העברת מזון, ביגוד, 
וגמרות, ושאר מצרכים חיוניים אל כל אותם מחתרות, הם נעו בין עיר 
מנגד,  נפשם  את  משליכים  כשהם  דרכים,  לא  בדרכים  לשניה  אחת 
'מאטעס'  על  שלא לדבר  ופעמים רבות היו בסכנת נפשות ממש! – 
עצמו, שהיה כל העת נע בדרכים ועובר ממקום למקום, מגטו לגטו 
סגורים  היו  אלו  שכל  בעת  עלומות...  בדרכים  למחנה,  וממחנה 
הנמצא  וכל  ומוצא,  מבוא  אפשרות  שום  ללא  היטב  הדק  ומסוגרים 
בחוץ היה נהרג בו במקום! הוא היה נתון ממש כל העת בסכנת נפשות 

עם הופעת הספר הנפלא "טיב המעשיות המנוקד", מתוך מדור זה, אשר רבים השתוקקו לאורו, ועתה עם הופעת הספר הנפלא "טיב המעשיות המנוקד", מתוך מדור זה, אשר רבים השתוקקו לאורו, ועתה 
כשיצא לאור עולם במהדורה מפוארת בחסדי השי"ת, יש לזה ביקוש עצום.כשיצא לאור עולם במהדורה מפוארת בחסדי השי"ת, יש לזה ביקוש עצום.

'טיב  השפעת  בכוח  נתמקד  והפעם  הנכבד,  הספר  לכבוד  המדור  את  לייחד  השבוע  גם  להמשיך  'טיב הננו  השפעת  בכוח  נתמקד  והפעם  הנכבד,  הספר  לכבוד  המדור  את  לייחד  השבוע  גם  להמשיך  הננו 
המעשיות'. וכיצד יש ללמוד לקח מוסר, הלכה מתוך מעשה.המעשיות'. וכיצד יש ללמוד לקח מוסר, הלכה מתוך מעשה.

וישריש  לטובה,  פעולתו  את  יפעל  בהצלחה,  הספר  זה  שיעלה  בשמיא,  די  אבונא  קדם  מן  רעווא  וישריש יהא  לטובה,  פעולתו  את  יפעל  בהצלחה,  הספר  זה  שיעלה  בשמיא,  די  אבונא  קדם  מן  רעווא  יהא 
בלבות ישראל שפע אמונה שלמה וביטחון, תורה ויראת שמים בקדושה ובמידות טובות וישרות, אמן. בלבות ישראל שפע אמונה שלמה וביטחון, תורה ויראת שמים בקדושה ובמידות טובות וישרות, אמן. 

'יפוצו מעיינותיך חוצה''יפוצו מעיינותיך חוצה'
עומדים הם איתן על משמרתם וברינה מנצחים הם על מלאכת עומדים הם איתן על משמרתם וברינה מנצחים הם על מלאכת 
הדפוס להוציא לאור מדי שבת בשבתו את גיליון טיב הקהילה הדפוס להוציא לאור מדי שבת בשבתו את גיליון טיב הקהילה 

ברוב פאר והדר ולהפיצו בישראל... ברוב פאר והדר ולהפיצו בישראל... 
מכינים  ואלפים.  למאות,  לעשרות,  הם  מחלקים  העלונים  מכינים את  ואלפים.  למאות,  לעשרות,  הם  מחלקים  העלונים  את 
הם הכן לכל האוספים והמפיצים לכל אחד מוכן שקית או ארגז הם הכן לכל האוספים והמפיצים לכל אחד מוכן שקית או ארגז 
והכל  המפיצים  מלאכת  על  להקל  בכדי  האוסף  של  שמו  והכל עם  המפיצים  מלאכת  על  להקל  בכדי  האוסף  של  שמו  עם 

במסירות אין קץ.  במסירות אין קץ.  
לשלוח  להיכן  בדיוק  הוא  יודע  מגיע  אינו  המפיצים  אחד  לשלוח באם  להיכן  בדיוק  הוא  יודע  מגיע  אינו  המפיצים  אחד  באם 
ולא  ה'  לדבר  צמאים  יהודים  ממנו  שיהנו  מנת  על  הנותר  ולא את  ה'  לדבר  צמאים  יהודים  ממנו  שיהנו  מנת  על  הנותר  את 

חלילה ישאר בדפוס ללא שימוש. חלילה ישאר בדפוס ללא שימוש. 
באותו בוקר ניסה לתפוס את אחד המפיצים בכדי לדעת האם באותו בוקר ניסה לתפוס את אחד המפיצים בכדי לדעת האם 
העלונים  את  להפנות  עליו  שמא  או  הקבוע  השיעור  העלונים מתקיים  את  להפנות  עליו  שמא  או  הקבוע  השיעור  מתקיים 
כמה  עוד  והרי  לטלפון  ענה  לא  המפיץ  אך  אחר,  למקום  כמה שלו  עוד  והרי  לטלפון  ענה  לא  המפיץ  אך  אחר,  למקום  שלו 
דקות מגיע יהודי שרוצה לקחת את העלונים לעיר אחרת ובאם דקות מגיע יהודי שרוצה לקחת את העלונים לעיר אחרת ובאם 
לא יקבל תשובה בדקות הקרובות עלול הוא להשאר עם מאות לא יקבל תשובה בדקות הקרובות עלול הוא להשאר עם מאות 

עלונים בדפוס ולא יהיה לו דרך להפיצם...עלונים בדפוס ולא יהיה לו דרך להפיצם...
לדרוש  לדפוס  שליט"א  הרב  מורנו  נכנס  ממש  רגע  לדרוש באותו  לדפוס  שליט"א  הרב  מורנו  נכנס  ממש  רגע  באותו 
האם  אתר  על  ושאלו  הדפוס  בעל  של  פניו  אורו  האם בשלומו,  אתר  על  ושאלו  הדפוס  בעל  של  פניו  אורו  בשלומו, 
מתקיים השיעור היום?  הרב השיב בשלילה,  באותו רגע כבר מתקיים השיעור היום?  הרב השיב בשלילה,  באותו רגע כבר 
הופיע המפיץ והוא בעל הדפוס המסור הוסיף את כמה מאות הופיע המפיץ והוא בעל הדפוס המסור הוסיף את כמה מאות 
לידי  והגיעו  עלונים  מאות  ניצלו  ובכך  מפיץ  לאותו  לידי העלונים  והגיעו  עלונים  מאות  ניצלו  ובכך  מפיץ  לאותו  העלונים 

יהודים רבים ששמחו לקבלם במקום ישובם...יהודים רבים ששמחו לקבלם במקום ישובם...
'טיב  "הנה  יחדיו  ואמרו  המסורים  הדפוס  ובעלי  הרב  'טיב שמחו  "הנה  יחדיו  ואמרו  המסורים  הדפוס  ובעלי  הרב  שמחו 

ההשגחה' המתאים ממש למדור טיב ההשגחה!!!ההשגחה' המתאים ממש למדור טיב ההשגחה!!!
בעל המעשה:א.ר.בעל המעשה:א.ר.

'מצאת תאמין''מצאת תאמין'
לצורך  קל,  תיקון  צריכים  היו  בנותי  של  והשמלות  חתונה  קל, לצורך מחר  היו צריכים תיקון  של בנותי  מחר חתונה והשמלות 
כך שלחתי את הבגדים לאחותי שתתפור את הצריך תיקון עם כך שלחתי את הבגדים לאחותי שתתפור את הצריך תיקון עם 
אברך שעלה בדיוק לאוטובוס מהתחנה שליד ביתי ויורד בדיוק אברך שעלה בדיוק לאוטובוס מהתחנה שליד ביתי ויורד בדיוק 
בתחנה שליד בית אחותי.  אחותי שלחה את ילדיה לקבל את בתחנה שליד בית אחותי.  אחותי שלחה את ילדיה לקבל את 
הבגדים, חלפו להם ארבעים דקות והחבילה טרם הגיעה. ניסו הבגדים, חלפו להם ארבעים דקות והחבילה טרם הגיעה. ניסו 
הילדים להתקדם לתחנה הבאה אך לא העלו דבר. הצרה הייתה הילדים להתקדם לתחנה הבאה אך לא העלו דבר. הצרה הייתה 
שאני אפילו לא מכיר את אותו אברך שעשה לי את הטובה וכך שאני אפילו לא מכיר את אותו אברך שעשה לי את הטובה וכך 

לא היתה לי קצה חוט מהיכן להתחיל לחפש...לא היתה לי קצה חוט מהיכן להתחיל לחפש...
הלחץ היה גדול כיוון שמחר חתונה ובגדים אין.  הלחץ היה גדול כיוון שמחר חתונה ובגדים אין.  

השאיר  שמא  האוטובוסים  על  לחפש  בבוקר  החליטה  השאיר רעייתי  שמא  האוטובוסים  על  לחפש  בבוקר  החליטה  רעייתי 
האברך את השקית על האוטובוס...  ברור שזה לא הכי הגיוני האברך את השקית על האוטובוס...  ברור שזה לא הכי הגיוני 
אבל מה יש להפסיד, היא עלתה על האוטובוס הראשון ושאלה אבל מה יש להפסיד, היא עלתה על האוטובוס הראשון ושאלה 
את הנהג אם נשאר על האוטובוס מאתמול שקית עם שמלות, את הנהג אם נשאר על האוטובוס מאתמול שקית עם שמלות, 
היא טרם סיימה את השאלה ואברך שישב בקדמת האוטובוס היא טרם סיימה את השאלה ואברך שישב בקדמת האוטובוס 
חיכה  לא  אחד  ואף  אתמול  איתי  שלח  מישהו  כן,  "כן  חיכה אמר:  לא  אחד  ואף  אתמול  איתי  שלח  מישהו  כן,  "כן  אמר: 
את  למצוא  וקיוותי  שלי  בבית  השקית  את  שמתי  אז  את בתחנה  למצוא  וקיוותי  שלי  בבית  השקית  את  שמתי  אז  בתחנה 

האברך..."האברך..."
של  והילדים  הטלפון  ומספר  כתובתו  את  לה  מסר  אתר  של על  והילדים  הטלפון  ומספר  כתובתו  את  לה  מסר  אתר  על 
אחותי ניגשו ואספו והשמלות תוקנו והשמחה הייתה שלימה...אחותי ניגשו ואספו והשמלות תוקנו והשמחה הייתה שלימה...
ביום  באוטובוס  יישב  האברך  שבדיוק  יש  הסתברות  ביום כמה  באוטובוס  יישב  האברך  שבדיוק  יש  הסתברות  כמה 

המחרת בכיוון הנגדי? הסיפור זועק...השגחה פרטית!!!המחרת בכיוון הנגדי? הסיפור זועק...השגחה פרטית!!!
בעל המעשה:מ.ר.בעל המעשה:מ.ר.

טיב ‰‰˘‚ח‰

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל

|  המשך בעמוד ד'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים
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מתמדת! – אבל זה היה מפעל חייו, והוא לא וויתר על 
המצוה הגדולה שנטל על עצמו. 

שיר  היה  המתי'תובצ'יס  בפי  שגור  שהיה  ההמנון 
בני  של  החישול  כח  את  מאוד  המבטא  ומבהיל,  נועז 
החבורות האלו בעוז רוח אדיר! וכך היה לשונו: "ליגסט  "ליגסט 
דאך סיי וווי אין קעסטיל! ביזט דאך סיי ווי פערטיג!"דאך סיי וווי אין קעסטיל! ביזט דאך סיי ווי פערטיג!" 
[הרי בין כך שוכב אתה בארון... והרי בין כך הנך גמור!...]. כלומר, היעד 

לכל,  וברור  ידוע  היה  הגרמנים  של  הסופית  והמטרה 
להשמיד  ליצלן,  רחמנא  ריין'  'יודען  של  למצב  להגיע 
הם  כיצד  היטב  הוכיח  בשטח  המצב  ולאבד!  להרוג 
כשמדי  מדהימה,  בשיטתיות  גזירתם  את  מקיימים 
יום נהרגו ונטבחו עשרות ומאות אלפים! ואם כן עלינו 
החיים  בין  עדיין  שאנו  האלו  הימים  את  לפחות  לנצל 

בקדושה וטהרה עד הסוף! 
חבורת המתי'תובצ'יס היו בין המועטים שבדור שלא 

שגזרו  המפורשת  הגזירה  אף  על  הקדושות,  ובפאותיהם  בזקנם  נגעו 
הנאצים ימח שמם על כך! הם הקפידו על קלה כבחמורה, ואפילו ל'מקוה'ל'מקוה' 
היו משתדלים להגיע בדרכים לא דרכים... – הם הקימו מעין מערך צבאי 
תחכמני!" (תהלים  בבחינת "מאויבי  הגרמנים....  כדוגמת  משלהם,  שלם 
כל  משלהם...  בגרמנית]  [מפקדים  "קומדיאנטים""קומדיאנטים"  להם  היו  צח).  קיט, 
היתה  שלו  ופקודה  חבורה,  בני  על  'קומדיאנט''קומדיאנט'  נקרא  היה  חבורה  ראש 

מתבצעת בחירוף נפש עד מוות ממש!
שהיו  אלו,  קדושות  בחבורות  נקשרו  רבות  אגדיות  ומעשיות  סיפורים 
במינו  ומיוחד  מופלא  בספר  נקבצו  [והם  מופלאים.  שמים  שם  מקדשי 
(בלשוה"ק וביידיש) על אותם חבורות, הנקרא "אלה שלא נכנעו""אלה שלא נכנעו", על ידי 
סופר השואה הנודע הר"ר משה פראגר ז"ל]. – ידוע על הרב הקדוש רבי הרב הקדוש רבי 
אהרן מבעלזא זצוק"ל,אהרן מבעלזא זצוק"ל, שבנתיבי בריחתו מחמת הצר הצורר בשנות הזעם, 
התוודע מקרוב אל אותם חבורות קדושות. ובעלותו ארצה בשנת תש"דתש"ד, 
לאחר שניצל מן התופת בנסי נסים, נפגש כאן בארץ הקודש עם הרה"ק הרה"ק 
בעל אמרי אמת מגור זצוק"לבעל אמרי אמת מגור זצוק"ל, ואמר לו בהתרגשות גדולה: יש לי עבורכם 
פרישת שלום מהבחורים הצעירים שלכם שעלו על המוקד בארץ פולין, 

הם קידשו שם שמים בגבורה!
אולי  ומופיע  שונים,  עת  וכתבי  ספרים  בכמה  נדפס  שלפנינו  הסיפור 
הקדוש  הקדוש הרב  הרב  שסיפרו  מה  כפי  כאן  נספר  ואנו  ושם.  פה  קלים  בשינויים 
המצוקה  עיתותי  בכל  שהיה  מבעלז,  הרב  של  אחיו  זצוק"ל,  זצוק"למבולגרייא  מבולגרייא 
ביחד עם אחיו הק'. ובאותה תקופה היו האחים הצדיקים בגיטאות של 
פרטים  [ובתוספת  המעשה,  התרחשות  במקום  שבפולין,  ובאכניע  ובאכניעקראקא  קראקא 

חשובים על פי עדויות מקוריות].

מעשה זה התרחש ביום ד"ך אדר תש"גד"ך אדר תש"ג, לאחר שרוב מנין ורוב בנין של 
על  עדיין  שנותרו  הבודדים  האלפים  הושמדה,  מזמן  כבר  פולניה  יהדות 
תקן עבודות שונות שהיו נצרכים לשירות הוורמאכטהוורמאכט הנאצי, איבדו כבר 
מזמן כל צלם אנוש... – אבל המחתרת של חבורת המתי'תובצ'יס בגיטו 
קראקאקראקא עדיין חיה ופעלה במלוא עוזה! היתה זו חבורה של כשבע עשרהכשבע עשרה 
בחורים ואברכים צעירים, שעדיין נשארו בדיוק כמו שהיו לפני המלחמה, 
לבושים  היו  והם  הטהורה,  כצורתם  נשארו  וזקנם  הארוכות  פאותיהם 
בחאלעטלעיך (ללא שום טלאי...), ואזורים בגארטעליך כדרכם של פרחי 
הסודי  בבונקר  העבודה,  ועל  התורה  על  וישבו  ימימה,  מימים  החסידים 

והנעלם שבקאקרא!
ראש החבורה 'הקאמעדאנט' שלהם היה נקרא [מוהר"ר] 'יענקל שפירא' 'יענקל שפירא' 
הי"דהי"ד, אברך גוראי צעיר מורם מעם, ששם נפשו בכפו להחזקת המחתרת 

ששמות  מפז,  ומסולאים  יקרים  ובחורים  אברכים  ביניהם  היו  בעוז.  הזו 
לערוך  הספיק  קליינלדר' (שעוד  'אברהם  גפן',  קליינלדר''יענקל  'אברהם  גפן',  'יענקל  כמו:  ידועים.  מהם  כמה 
'לייבל  חרמץ',  'לייבל 'שאול  חרמץ',  'שאול  המוקד...),  אל  עלייתו  טרם  ספורות  שעות  הבכור!  לבנו  הבן'  'פדיון 

ועוד,  קוסטמן'  יהושע  אייזנברג',  'ישראל  ליפשיץ',  'שמעלקי  קוסטמן' יוטז'נקה',  יהושע  אייזנברג',  'ישראל  ליפשיץ',  'שמעלקי  יוטז'נקה', 
ה' יקום דמם.

ונחרבו  פורקו  פולניה  גטאות  ויותר,  יותר  קשים  הזמנים  נעשו  והנה 
נודע,  הבלתי  על  בהמוניהם  נשלחים  כשיושביהם  זו,  אחר  בזו  באכזריות 
בדייקנות יקית... גם סופו של גיטו קראקא לא איחר לבוא, ועל אף היות 
ומשמנה,  מסלתה  טובים  יהודים  אלפי  עם  בישראל  ואם  עיר  'קראקא''קראקא' 
בית  אחר  בית  באש  מעלים  כשהם  העיר,  את  'לנקות'  הגרמנים  החלו 
יהודים,  'מסתתרים'  היכן  למצוא  ופינה,  מקום  בכל  ובודקים  בדייקנות, 

מלאכי המוות הסתובבו בכל מקום ממש!
המפקד הגרמני [קומדיאנט] העליון, הנאצי הרשע בדרגת 'סגן אלוף', שהיה 
ידוע  היה  הוא  שמו,  ימח  געט'  געט' ארמון  'ארמון  נקרא:  כולו,  האזור  כל  על  אחראי 
ורע,  אח  לו  אין  שכמעט  סדיסטי  ביותר!  אכזרית  טרף  כחיית  ומפורסם 

והכל רעדו ממנו!
בתוך  יחדיו,  כולה  החבורה  כל  בפתאומיות  נתפסו  הנזכר  ביום  והנה 
המרתף הסמוי שהתחפרו בו. הם נכלאו מיד באזיקים, והובאו בהשפלה 
נוראה אל מחנה 'פלאשוב''פלאשוב' הסמוך לקראקא, שם היה מושבו של הקצין 

עליון הנ"ל האחראי על פקודת חיסול הגיטו. 
בני החבורה לא פחדו ולא התייראו כלל וכלל, הם נשארו שלווים ושקטים 
על  השמועה   – שכזו...  לסיטואציה  גם  היטב  ומוכנים  שמתורגלים  כמי 
רחבי  בכל  מיד  התפרסמה  נראים,  הבלתי  המתי'תובצ'יס  של  תפיסתם 
המחנה. היה זה חידוש גדול באותה עת, לגלות שעדיין קיימת בפולניה 
קבוצה שכזו, שהיתה שונה בתכלית מכולם... כשהם מלובשים בחלוקיהם 
ובעיקר  זאקעין],  [הוזעין  הארוכות  הגרביים  ועם  הגארטל,  עם  הארוכים 
כמעט  כבר  פולין  רחבי  בכל  נראה  לא  שכמעט  דבר  והפאות...  הזקן  עם 

שנתיים מקודם... והיו בטוחים שהזן הזה כבר עבר לגמרי מן העולם...
כשהובאו בפני המפקד העליון געט, הוא ממש נדהם לראות חבורה שכזו, 
ושאל בתדהמה והפתעה: "מי אלה?", קצין הגסטאפו שהיה אחראי על 
כשכוונתו  התלמוד...],  לומדי  הם  [אלו  תלמודיסטין!"  זינד  תלמודיסטין!""דאס  זינד  "דאס  ענה:  לכידתם 
מובנת ללעוג להם, ושהצליח להעלות בחכתו לא סתם יהודים פשוטים! 

אלא לומדי תורה! עם כל המלבושים והסממנים!
קצת  לעשות  יש  שכזו  'מציאה' 'מציאה'  שעם  החליט,  געט  המרושע  המפקד 
כל  את  לכנס  אתר  על  ציווה  הוא  להורג!  מהוצאתם  'טראסק'  יותר 

יהודים  באלפיהם,  שבאזור  הגדולים  המחנות  תושבי 
של  המר  סופם  את  וייראו  ישמעו  למען  כאחד,  וגויים 

התלמודיסטין... 
המחנה,  שמאחורי  ענק  כיכר  אל  כולם  שנאספו  לאחר 
פנה געט אל אותה חבורתא קדישתא, כשצחוק מרושע 
וסדיסטי מרוח על פניו, וכה אמר להם בקול רעש גדול: 
את  לערוך  בדיוק,  השעה  השעהמחצית  מחצית  בזאת  לכם  אני  נותן 
תפילתכם! כשמיד לאחר מכן אתם מומתים בו במקום! 
הוא ציווה לכרות להם בור גדול במרכז הכיכר, ולהעמיד 
עם  האות  בהינתן  שבדיוק  ירייה,  מכונות  כמה  סביבם 
תום מחצית השעה עליהם לירות על כל הקבוצה יחדיו 
נאומו,  את  הרשע  סיים  ובכן!   – הגדול!  הבור  תוך  אל 
האלבע  איין  אייך  האבען  האלבע "דאן  איין  אייך  האבען  "דאן  ועומד:  מוכן  כשהכל 
[ובכן, יש לכם חצי שעה  גיבעט!"  דאס  מאכען  צו  פריי,  דאס גיבעט!"שעה  צו מאכען  פריי,  שעה 

חופשית לערוך את תפילתכם!].

מה שקרה באותה מחצית השעה, הותיר רושם בל יימחה על כל הנוכחים, 
כשהגרמנים עצמם עם כל מפקדיהם עמדו פעורי פה ולא האמינו למראה 
עיניהם! – בני החבורה נשאו את עיניהם אל הקומדיאנט שלהם שינחה 
אותם הוא בפקודתו, מה וכיצד עליהם לעשות במחצית השעה האחרונה 
בחייהם שניתנה להם לשלל. ראש החבורה דיבר בפניהם דקות ספורות 
ברגשי אש קודש נוראה, באומרו שלרגע זה הם התכוננו וציפו ימים רבים. 
בפסוקי  ימיו!  כל  מצטער  עקיבא  עקיבארבי  רבי  הקדוש  התנא  היה  בדיוק  כך  ועל 
הייחוד דקריאת שמע (דברים ו, ה): "ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל 
ימיו  וכל  נפשך!  את  נוטל  הוא  אפילו  נפשך,  נפשך! בכל  את  נוטל  הוא  אפילו  נפשך,  בכל   - מאדך".  ובכל  נפשך 
אמר "מתי יבא לידי ואקיימנו!" (ברכות סא:). והנה עתה משזכינו להתעלות 
לקרבן על קידוש השם, עלינו לעשות זאת בשמחה עצומה ונוראה! וללא 

שום מחשבת פיגול חלילה! 
הוא ציווה עליהם אפוא לומר 'ווידוי' כדין, ולבקש מחילה זה מזה, ולאחר 
מכן לשלב ידיים, כל אחד תופס ידו ביד חבירו במעגל גדול סביב הבור! 
הפקודה ניתנה: לעצום את העיניים, ולפצוח בזמר חסידי מובהק יחדיו! לעצום את העיניים, ולפצוח בזמר חסידי מובהק יחדיו! 
ולא  הידיים  את  לעזוב  בלא  אחד,  בלב  אחד  כאיש  ולרקוד  לרקוד  ולא וכך  הידיים  את  לעזוב  בלא  אחד,  בלב  אחד  כאיש  ולרקוד  לרקוד  וכך 
עד  נורא!  עליון  בדבקות  להידבק  רק  אופן!  בשום  העיניים  את  עד לפתוח  נורא!  עליון  בדבקות  להידבק  רק  אופן!  בשום  העיניים  את  לפתוח 

הסוף ממש!הסוף ממש!
החבורה  בני  כל  ובשלמות,  בדייקנות  בוצעה  החבורה  ראש  של  פקודתו 
שילבו ידיים, עצמו את עיניהם, ופתחו בריקוד נלהב. [בין זקני חסידי גור מקובל 
גם הניגון ששרו אז באותו ריקוד! זהו ניגון גוראי טיפוסי ידוע ומפורסם, שחובר כמה שנים קודם לכן 

על ידי המנצח הידוע לבית גור 'יענקל תלמיד' 'יענקל תלמיד' ז"ל]. וכך רקדו ורקדו בכל לבם ונפשם 

מחצית  ובתום  עבר...  לכל  קופצות  הארוכות  כשפאותיהם  ומאודם, 
השעה בדיוק ניתכו עליהם מטר הכדורים מכל עבר, ונפלו היישר אל תוך 

הבור, תוך כדי ריקוד המוות! 
ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם, וימותו לפני ה'!ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם, וימותו לפני ה'!

התפרסם  המעשה  זה  טיב   – אדירה!  היתה  זה  מעמד  שגרם  התפרסם התחושה  המעשה  זה  טיב   – אדירה!  היתה  זה  מעמד  שגרם  התחושה 
חיש מהר בכל ארצות אירופה! הסיפור הזה גרם לחיזוק עצום ליהודים חיש מהר בכל ארצות אירופה! הסיפור הזה גרם לחיזוק עצום ליהודים 
הנדכאים והמושפלים שבכל מקום מחד, ומאידך לבושה וחרפה גדולה הנדכאים והמושפלים שבכל מקום מחד, ומאידך לבושה וחרפה גדולה 
מרחבי  רבים  'צלמים'  זה  למעמד  הזמינו  שבעצמם  הארורים,  מרחבי לגרמנים  רבים  'צלמים'  זה  למעמד  הזמינו  שבעצמם  הארורים,  לגרמנים 
העולם, כדי להראות את סופם של היהודים... ונוכחו לדעת שאין בכוחם העולם, כדי להראות את סופם של היהודים... ונוכחו לדעת שאין בכוחם 
לבטל את עוז רוחו של היהודי בשום פנים ואופן! כאשר בכל מצב שיהיה, לבטל את עוז רוחו של היהודי בשום פנים ואופן! כאשר בכל מצב שיהיה, 

תמיד מחזיק הוא בשמחה ובגאון ביהדות, בקידוש השם נורא!תמיד מחזיק הוא בשמחה ובגאון ביהדות, בקידוש השם נורא!
[ספר "טיב הקהילה" שנה שנית, פרשת שמיני]
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מריםמרים בת   
ר' דודדוד

לע"נ הרב חיים נתןחיים נתן בן 
יבחלט"א ר' יצחק הלוי סגליצחק הלוי סגל
ר' אברהם יצחק אברהם יצחק בן ר' צבי  צבי 

דוד הכהןדוד הכהן
הינדא ביילאהינדא ביילא בת ר' דוב הלוידוב הלוי

~ הכל בשקל ~~ הכל בשקל ~
רח' בר אילן רח' בר אילן 4343 י-ם י-ם
טל' טל' 052-7619268052-7619268

לע"נ ר' לע"נ ר' דבדב
ב"ר ב"ר אברהם יעקבאברהם יעקב ז"ל ז"ל

נפטר ה' אלולנפטר ה' אלול

 גרפצ'יק גרפצ'יק
טל: טל: 02-500232102-5002321

רפאלי ביטוחיםרפאלי ביטוחים
02-537717702-5377177 לרפואת לרפואת 

בועז בן בועז בן 
מירהמירה

לע"נ ר' יחזקאליחזקאל ב"ר 
צביצבי ז"ל  |  ולרפואה שלמה 

ולהצלחת לאהלאה בת איידלאיידל תחי'
נתרם ע"י בנםבנם

יחיאל יהושעיחיאל יהושע הי"ו

  

  'ישמח לב מבקשי ה

  בסייעתא דשמייא הננו להודיע כי

  יצא לאור ספר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

הספרי�בחנויות  אלו ושאר ספרי רבינו נית� להשיג ספרי�

  ספר טיב הפטרות

  יקראוחומש על 

  

  בתוכו כולל

  , ההפטרה פסוקי על ומשולב קצר ביאור

  בהפטרות הנקראי� והכתובי� הנביאי� דברי את להבי� לקורא המסייע

   עבודה דרכי, שמי� ויראת מוסר עניני של מרובה בתוספת

  ההפטרה מפסוקי הנלמדי� ,ואמונה חיזוק ומאמרי

  

  -כ נשאר עדיי� כמות מצומצת של טיב הפטרות חומש בראשית"כמו-

על חומש שמותעל חומש שמות


