
ויקם מלך חדשויקם מלך חדש
הצדיק,  יוסף  וקדוש,  צדיק  מלך  היה  הצדיק, במצרים  יוסף  וקדוש,  צדיק  מלך  היה  במצרים 
פרעה  אפילו  בגדולתו,  הכירו  כולם  מלך  פרעה וכשהוא  אפילו  בגדולתו,  הכירו  כולם  מלך  וכשהוא 
החיים  היו  יפים  כמה  אכן  למלך,  הכתירו  החיים הרשע  היו  יפים  כמה  אכן  למלך,  הכתירו  הרשע 
אחיו  וכל  יוסף  'וימת  הסתלק,  הוא  אז  אבל  אחיו בימיו,  וכל  יוסף  'וימת  הסתלק,  הוא  אז  אבל  בימיו, 
וכל הדור ההוא', ואנחנו היינו מצפים לפחות שיכבדו וכל הדור ההוא', ואנחנו היינו מצפים לפחות שיכבדו 
מלך  פעם  פה  שהיה  הזכרון  את  שלו,  המורשת  מלך את  פעם  פה  שהיה  הזכרון  את  שלו,  המורשת  את 
שהציל את הארץ הזו מחרפת רעב, אבל לאכזבתנו שהציל את הארץ הזו מחרפת רעב, אבל לאכזבתנו 
ידע  לא  אשר  חדש  מלך  'ויקם  ההיפך,  בדיוק  ידע קורה  לא  אשר  חדש  מלך  'ויקם  ההיפך,  בדיוק  קורה 
אמר  חד  ושמואל,  'רב  מסביר  הק'  ורש"י  יוסף'  אמר את  חד  ושמואל,  'רב  מסביר  הק'  ורש"י  יוסף'  את 
יותר  מה  גזרותיו',  שנתחדשו  אמר  וחד  ממש  יותר חדש  מה  גזרותיו',  שנתחדשו  אמר  וחד  ממש  חדש 
משפיל, זה שקם מלך חדש ומיד גוזר גזרות חדשות משפיל, זה שקם מלך חדש ומיד גוזר גזרות חדשות 
אותו  שהציל  המלך  של  משפחתו  על  מי?  על  אותו ועוד  שהציל  המלך  של  משפחתו  על  מי?  על  ועוד 
ואת כל עמו, או אולי העובדה שזה בעצם אותו מלך ואת כל עמו, או אולי העובדה שזה בעצם אותו מלך 
אינו  כאילו  עצמו  את  עושה  רק  והוא  קודם  אינו שהיה  כאילו  עצמו  את  עושה  רק  והוא  קודם  שהיה 

יודע מי היה יוסף הצדיק?!יודע מי היה יוסף הצדיק?!
העוול הנורא הזה מתרחש היום! בי בתוכי, קיבלתי העוול הנורא הזה מתרחש היום! בי בתוכי, קיבלתי 
נשמה גדולה, חלק אלוק ממעל, כזו שחצובה מתחת נשמה גדולה, חלק אלוק ממעל, כזו שחצובה מתחת 
כסא הכבוד, והנה מגיע מלך חדש, אני יודע שבאמת כסא הכבוד, והנה מגיע מלך חדש, אני יודע שבאמת 
אינו מלך חדש, הוא נמצא פה כבר אלפי שנים, הוא אינו מלך חדש, הוא נמצא פה כבר אלפי שנים, הוא 
זקן  מלך  בשם  אותו  כינו  כבר  חז"ל  צעיר,  לא  זקן בכלל  מלך  בשם  אותו  כינו  כבר  חז"ל  צעיר,  לא  בכלל 
וכסיל, הוא רק עושה את עצמו כאילו 'אשר לא ידע וכסיל, הוא רק עושה את עצמו כאילו 'אשר לא ידע 
את יוסף', הוא רוצה שגם אני יאמר שאיני יודע את את יוסף', הוא רוצה שגם אני יאמר שאיני יודע את 
כל  מנסה  הזה  והכסיל  הקדושה,  מידת  את   – כל יוסף  מנסה  הזה  והכסיל  הקדושה,  מידת  את   – יוסף 
יום מחדש להתגבר עלי, וכל פעם הוא ממציא גזרות יום מחדש להתגבר עלי, וכל פעם הוא ממציא גזרות 
חדשות, ולעתים אפילו מצליח להפיל אותי ברשתו, חדשות, ולעתים אפילו מצליח להפיל אותי ברשתו, 
ואני עומד ושואל מה עושים? איך נחלצים מהמלך ואני עומד ושואל מה עושים? איך נחלצים מהמלך 

הרע הזה?הרע הזה?
'בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים', דע לך שהמלך 'בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים', דע לך שהמלך 
הזה ימות יום אחד, אבל כדי שזה יקרה אתה צריך הזה ימות יום אחד, אבל כדי שזה יקרה אתה צריך 
ותעל  ויזעקו  ישראל..  בני  'ויאנחו  קצת,  ותעל להתאמץ  ויזעקו  ישראל..  בני  'ויאנחו  קצת,  להתאמץ 
פעולות  מספר  הם  אלה  אלוקים'  וישמע  פעולות שועתם..  מספר  הם  אלה  אלוקים'  וישמע  שועתם.. 
שצריך לעשות כדי לצאת מהמיצר, להיאנח, לצעוק שצריך לעשות כדי לצאת מהמיצר, להיאנח, לצעוק 
עיניים  תרים  בשמים,  תשמע  שצעקתך  עד  עיניים ולזעוק  תרים  בשמים,  תשמע  שצעקתך  עד  ולזעוק 
לשמים ותצעק לד' באמת, צעקה שיוצאת מכל הלב לשמים ותצעק לד' באמת, צעקה שיוצאת מכל הלב 
הגאולה  את  ומקרבת  הכבוד  כסא  עד  ישר  הגאולה ועולה  את  ומקרבת  הכבוד  כסא  עד  ישר  ועולה 

הפרטית שלך, וכמובן את הגאולה הכללית.הפרטית שלך, וכמובן את הגאולה הכללית.
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טיב ‰מערכ˙

שיחתו השבועית של מורנו הרב שליט"א
בכל ליל שישי בין השעות 9:00 - 10:00

תפילת ליל שבת -מנחה- 15 דק' לפני השקיעה
שחרית של שבת בשעה 8:30 

בבית מדרשנו רח' ישעיהו 7 י-ם

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

ו˙פ˙ח ו˙ר‡‰ו ‡˙ ‰יל„ ו‰נ‰ נער ב…כ‰ ו˙חמל עליו ו˙‡מר ו˙פ˙ח ו˙ר‡‰ו ‡˙ ‰יל„ ו‰נ‰ נער ב…כ‰ ו˙חמל עליו ו˙‡מר 
מיל„י ‰עברים ז‰:מיל„י ‰עברים ז‰: (שמות ב, ו)(שמות ב, ו)

דבריו  פי  ועל  שכינה,  עמו  שראתה  כתב  ותראהו  ותפתח  ד"ה  דבריו ברש"י  פי  ועל  שכינה,  עמו  שראתה  כתב  ותראהו  ותפתח  ד"ה  ברש"י 
יש לומר כי מכאן ידעה שמדובר באחד מילדי העברים, אך יש לפרש יש לומר כי מכאן ידעה שמדובר באחד מילדי העברים, אך יש לפרש 
עליו'  'ותחמול  בתיבות  המקרא,  בגוף  נאמר  ידיעה  לאותה  הסיבה  עליו' כי  'ותחמול  בתיבות  המקרא,  בגוף  נאמר  ידיעה  לאותה  הסיבה  כי 
מישראל,  בתינוק  מדובר  כי  ידעה  רחמים  בה  שנתעורר  בראותה  מישראל, כי  בתינוק  מדובר  כי  ידעה  רחמים  בה  שנתעורר  בראותה  כי 
מידת  לעורר  היכולים  והם  רחמנים,  בני  רחמנים  הם  הלוא  ישראל  מידת כי  לעורר  היכולים  והם  רחמנים,  בני  רחמנים  הם  הלוא  ישראל  כי 
הרחמים, וידעה כי אילו היה זה תנוק של מצרי לא היה בכייתו מעורר הרחמים, וידעה כי אילו היה זה תנוק של מצרי לא היה בכייתו מעורר 

רחמים. רחמים. 
ברחמי  הן  שייך  רחמים  לעורר  הישראלי  איש  ביד  שיש  זה  עצום  ברחמי כח  הן  שייך  רחמים  לעורר  הישראלי  איש  ביד  שיש  זה  עצום  כח 
כלפי  שייך  הוא  כן  וכמו  פרעה,  בת  אצל  כאן  אנו  שרואים  כמו  כלפי האדם  שייך  הוא  כן  וכמו  פרעה,  בת  אצל  כאן  אנו  שרואים  כמו  האדם 
שמיא, כי כל אשר בשם ישראל יכונה יש בו כח להמתיק דין ברחמים שמיא, כי כל אשר בשם ישראל יכונה יש בו כח להמתיק דין ברחמים 
בתפילותיו, אך צריך האדם להאמין בכוחו הזה, ואז אכן יראה ישועות בתפילותיו, אך צריך האדם להאמין בכוחו הזה, ואז אכן יראה ישועות 
גדולות, ואמרתי כי זהו המכוון במאמר הכתוב 'האמנתי כי אדבר אני גדולות, ואמרתי כי זהו המכוון במאמר הכתוב 'האמנתי כי אדבר אני 
שיש  ומאמין  באמונה  האדם  מתאזר  שבאם  שיש   ומאמין  באמונה  האדם  מתאזר  שבאם  י)  קטז,  י)(תהלים  קטז,  (תהלים  מאוד'  מאוד' עניתי  עניתי 
זוכה  אכן  מבוקשותיו,  את  ויפרט  ידבר  כאשר  טוב  כל  לפעול  זוכה בכוחו  אכן  מבוקשותיו,  את  ויפרט  ידבר  כאשר  טוב  כל  לפעול  בכוחו 
לראות את ה'אני עניתי מאוד' כי בכח האמונה והבקשה זוכה להיענות לראות את ה'אני עניתי מאוד' כי בכח האמונה והבקשה זוכה להיענות 

מאוד מן השמים, וזוכה לראות עד היכן מגיעות תפילותיו. מאוד מן השמים, וזוכה לראות עד היכן מגיעות תפילותיו. 
ריקם,  חוזרת  תפילה  שום  שאין  אף  על  כי  לדעת  עלינו  בבד  בד  ריקם, אך  חוזרת  תפילה  שום  שאין  אף  על  כי  לדעת  עלינו  בבד  בד  אך 
מכל מקום אין הדברים ניכרים תיכף ומיד, כי לפעמים מוטל על האדם מכל מקום אין הדברים ניכרים תיכף ומיד, כי לפעמים מוטל על האדם 
לעבור איזה מצוקה שהיא לטובת נשמתו, ואי אפשר לו לראות תיכף לעבור איזה מצוקה שהיא לטובת נשמתו, ואי אפשר לו לראות תיכף 
ומיד איך שתפילתו עושה רושם, אך עליו להאמין כי תפילתו עשתה ומיד איך שתפילתו עושה רושם, אך עליו להאמין כי תפילתו עשתה 
כבר רושם, רק שעדיין אין הוא ראוי לראותה בעיני בשר, אך בבוא הזמן כבר רושם, רק שעדיין אין הוא ראוי לראותה בעיני בשר, אך בבוא הזמן 
איך  לראות  יזכה  אז  ישועתו,  המעכב  הדבר  מצד  לתיקון  שיזכה  איך אחר  לראות  יזכה  אז  ישועתו,  המעכב  הדבר  מצד  לתיקון  שיזכה  אחר 

שכבר מימים ימימה היתה הישועה מוכנה לפניו. שכבר מימים ימימה היתה הישועה מוכנה לפניו. 
הרבים  בימים  ויהי  הרבים   בימים  ויהי  כג)  כג)(ב,  (ב,  הכתוב  במאמר  בפרשתן,  אנו  רואים  זה  הכתוב ענין  במאמר  בפרשתן,  אנו  רואים  זה  ענין 
ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ותעל שועתם אל ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ותעל שועתם אל 
האלקים מן העבודה. באותה שעה שבני ישראל נאנחו עדיין לא באה האלקים מן העבודה. באותה שעה שבני ישראל נאנחו עדיין לא באה 
זמן גאולתם, הרי הקב''ה אמר לאברהם בברית בין הבתרים זמן גאולתם, הרי הקב''ה אמר לאברהם בברית בין הבתרים (בראשית טו, (בראשית טו, 
יג)יג) 'ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע  'ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע 

שנים,  ועשר  מאתיים  במצרים  היו  לא  עדיין  ולמעשה  שנה'  שנים, מאות  ועשר  מאתיים  במצרים  היו  לא  עדיין  ולמעשה  שנה'  מאות 
ואעפ''כ עשתה תפילתם רושם, וכבר נושעו בדבר ישועה ורחמים, אך ואעפ''כ עשתה תפילתם רושם, וכבר נושעו בדבר ישועה ורחמים, אך 
הם עדיין לא היו ראויים לראותה בעיני בשר, ואדרבה, כפי שרואים אנו הם עדיין לא היו ראויים לראותה בעיני בשר, ואדרבה, כפי שרואים אנו 
וגזר  עליהם,  להכביד  לנכון  ראה  עוד  הרשע  שפרעה  הפרשה  וגזר בהמשך  עליהם,  להכביד  לנכון  ראה  עוד  הרשע  שפרעה  הפרשה  בהמשך 
לבל יתנו להם תבן, באופן מוחשי היה נראה כי הישועה עדיין רחוקה לבל יתנו להם תבן, באופן מוחשי היה נראה כי הישועה עדיין רחוקה 
וכנאמר  שעה  באותה  ברחמים  עליהם  נתעורר  כבר  השי''ת  אך  וכנאמר מאוד,  שעה  באותה  ברחמים  עליהם  נתעורר  כבר  השי''ת  אך  מאוד, 
בהמשך בהמשך (ב, כה)(ב, כה) 'וירא אלקים את בני ישראל וידע אלקים' וכבר באותה  'וירא אלקים את בני ישראל וידע אלקים' וכבר באותה 
שעה ראה הקב''ה לנכון לבחון ולנסות את משה אם ראוי הוא להיות שעה ראה הקב''ה לנכון לבחון ולנסות את משה אם ראוי הוא להיות 
הסנה  מתוך  אליו  נתגלה  ואז  במדרשים,  כמבואר  ישראל  של  הסנה מושיען  מתוך  אליו  נתגלה  ואז  במדרשים,  כמבואר  ישראל  של  מושיען 
והועיד אותו להיות המושיע, אך כל זה היה במדין רחוק מאוד מאותו והועיד אותו להיות המושיע, אך כל זה היה במדין רחוק מאוד מאותו 
מקום שבו עדיין נשתעבדו בחומר ובלבנים, וכלל לא עלתה על דעתן מקום שבו עדיין נשתעבדו בחומר ובלבנים, וכלל לא עלתה על דעתן 

של ישראל שאנחתם עשתה פירות, כי באופק לא היה ניכר שום שינוי. של ישראל שאנחתם עשתה פירות, כי באופק לא היה ניכר שום שינוי. 
הרי לנו מכאן כי על אף שהתפילה עושה רושם תיכף ומיד, יש דברים הרי לנו מכאן כי על אף שהתפילה עושה רושם תיכף ומיד, יש דברים 
לנכון  הסיבות  המסבב  רואה  בודאי  אך  תיכף,  בה  מלהכיר  לנכון המעכבים  הסיבות  המסבב  רואה  בודאי  אך  תיכף,  בה  מלהכיר  המעכבים 
אבל  תפילה,  אותה  מכח  הישועה  להמשיך  כדי  המערכות  את  אבל לשדד  תפילה,  אותה  מכח  הישועה  להמשיך  כדי  המערכות  את  לשדד 
וכמו  גדול,  הסתר  לידי  המביאים  בסיבות  הדברים  תלויים  וכמו לפעמים  גדול,  הסתר  לידי  המביאים  בסיבות  הדברים  תלויים  לפעמים 
כאן, הלוא תכלית אלו העינויים שעברו ישראל בהיותם במצרים היה כאן, הלוא תכלית אלו העינויים שעברו ישראל בהיותם במצרים היה 
וכיון  הדעת,  עץ  חטא  בעוון  שנפלו  הניצוצות  עליית  של  תיקון  וכיון בהם  הדעת,  עץ  חטא  בעוון  שנפלו  הניצוצות  עליית  של  תיקון  בהם 
אך  הישועה,  להמשיך  ביכולת  היה  לא  התיקון  זה  הושלם  לא  אך שעדיין  הישועה,  להמשיך  ביכולת  היה  לא  התיקון  זה  הושלם  לא  שעדיין 
מאחר שבני ישראל הפצירו בתפילה, הוכרחו להביא עליהם הישועה, מאחר שבני ישראל הפצירו בתפילה, הוכרחו להביא עליהם הישועה, 
וכיון שכן הוכרחו להכביד עליהם השעבוד כדי להשלים הגזירה בקושי וכיון שכן הוכרחו להכביד עליהם השעבוד כדי להשלים הגזירה בקושי 
היה  ואדרבה  קרובה,  ישועתם  כי  ניכר  היה  לא  באופק  ולכן  היה השעבוד,  ואדרבה  קרובה,  ישועתם  כי  ניכר  היה  לא  באופק  ולכן  השעבוד, 
כאן הסתר כפול ומכופל, וזקני ישראל אמרו למשה ולאהרן כאן הסתר כפול ומכופל, וזקני ישראל אמרו למשה ולאהרן (ה, כא)(ה, כא) 'ירא  'ירא 
ה' עליכם וישפט אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו ה' עליכם וישפט אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו 
לתת חרב בידם להרגנו' אך הקב''ה עשה את שלו בידעו כי זוהי הסיבה לתת חרב בידם להרגנו' אך הקב''ה עשה את שלו בידעו כי זוהי הסיבה 

להחיש גאולתם אשר פעלו בתפילתם. להחיש גאולתם אשר פעלו בתפילתם. 
כי  פרשתן,  בסוף  משה  טענת  על  הקב''ה  תשובת  יובן  שפיר  כי ומעתה  פרשתן,  בסוף  משה  טענת  על  הקב''ה  תשובת  יובן  שפיר  ומעתה 
אחר שראה משה כי דבריו אל פרעה עשו רושם להרע, שפך לבו אל אחר שראה משה כי דבריו אל פרעה עשו רושם להרע, שפך לבו אל 
השי''ת באמרו השי''ת באמרו (ה, כב כג)(ה, כב כג) למה הרעתה לעם הזה למה זה שלחתני. ומאז  למה הרעתה לעם הזה למה זה שלחתני. ומאז 
באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך: באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך: 
לפרעה  אעשה  אשר  תראה  עתה  לפרעה   אעשה  אשר  תראה  עתה  א)  א)(ו,  (ו,  הקב''ה  לו  אמר  לכך  הקב''ה וכתשובה  לו  אמר  לכך  וכתשובה 
משה  הלוא  משה,  טענת  על  הקב''ה  תשובת  מובן  לא  ולכאורה  משה וגו'  הלוא  משה,  טענת  על  הקב''ה  תשובת  מובן  לא  ולכאורה  וגו' 
ביקש להבין האיך גרמו מעשיו את ההיפך מן המכוון בו בשעה שהלך ביקש להבין האיך גרמו מעשיו את ההיפך מן המכוון בו בשעה שהלך 
יוקל  ואילך  שמכאן  הוא  הקב''ה  תשובת  ואילו  מקום,  של  יוקל בשליחותו  ואילך  שמכאן  הוא  הקב''ה  תשובת  ואילו  מקום,  של  בשליחותו 
להם, וכי לא ידע משה שהקב''ה הוא כל יכול? הרי ללא ספק האמין להם, וכי לא ידע משה שהקב''ה הוא כל יכול? הרי ללא ספק האמין 
היה  שאלתו  רק  ומיד.  תיכף  ישועה  להמציא  השי"ת  שביכולת  היה משה  שאלתו  רק  ומיד.  תיכף  ישועה  להמציא  השי"ת  שביכולת  משה 

על העבר וכנ"ל. על העבר וכנ"ל. 
משה  את  בזה  להשיב  הקב''ה  כיוון  כי  שפיר,  מובן  המבואר  לפי  משה אך  את  בזה  להשיב  הקב''ה  כיוון  כי  שפיר,  מובן  המבואר  לפי  אך 
ממילא  השעבוד  קושי  של  הקשיים  אלו  שעברו  אחר  'עתה'  רק  ממילא כי  השעבוד  קושי  של  הקשיים  אלו  שעברו  אחר  'עתה'  רק  כי 
התמלא סאת היגון כדי לתקן גזירת ברית בין הבתרים, והיה זה סיבה התמלא סאת היגון כדי לתקן גזירת ברית בין הבתרים, והיה זה סיבה 
כדי לחלצם מפרעה, ולכן 'עתה' אחר שכבר עברו גם זאת, תוכל לראות כדי לחלצם מפרעה, ולכן 'עתה' אחר שכבר עברו גם זאת, תוכל לראות 
את אשר אעשה לפרעה, ותיכף ומיד התחילו המכות אשר הם הביאו את אשר אעשה לפרעה, ותיכף ומיד התחילו המכות אשר הם הביאו 

לבסוף לגאולתן של ישראל. לבסוף לגאולתן של ישראל. 
ענין זה צריך להיות לאות גם לדורות הבאים, כי לפעמים מפציר האיש ענין זה צריך להיות לאות גם לדורות הבאים, כי לפעמים מפציר האיש 
נוטה  כך  ומשום  מלבוא,  מתמהמהת  ישועתו  אך  בתפילה,  נוטה הישראלי  כך  ומשום  מלבוא,  מתמהמהת  ישועתו  אך  בתפילה,  הישראלי 
הוא לחשוב כי אין בכח תפילתו לעשות רושם, אך ידע נאמנה כי טעות הוא לחשוב כי אין בכח תפילתו לעשות רושם, אך ידע נאמנה כי טעות 
בידו, ובאם ירבה ויפציר בתפילה יווכח לראות בסופו של דבר פירותיה, בידו, ובאם ירבה ויפציר בתפילה יווכח לראות בסופו של דבר פירותיה, 
אך כיון שלפעמים יש סיבות המעכבים שיחוש בה תיכף ומיד, על כן אך כיון שלפעמים יש סיבות המעכבים שיחוש בה תיכף ומיד, על כן 
מתמהמהת ישועתו מלבוא, אך יאמין זה האיש כי בבוא הזמן כשאלו מתמהמהת ישועתו מלבוא, אך יאמין זה האיש כי בבוא הזמן כשאלו 
את  ממלא  רחמים  שמידת  איך  יראה  אז  מקומם,  את  יפנו  את המעכבים  ממלא  רחמים  שמידת  איך  יראה  אז  מקומם,  את  יפנו  המעכבים 
יבין  ביותר  מתמלא  יגונו  שסאת  איך  לפעמים  יראה  אם  גם  יבין מקומם.  ביותר  מתמלא  יגונו  שסאת  איך  לפעמים  יראה  אם  גם  מקומם. 

כי זה לטובתו כדי לזככו ולהחיש לו הישועה שהמשיך בכח תפילתו.כי זה לטובתו כדי לזככו ולהחיש לו הישועה שהמשיך בכח תפילתו.

כח התפילהכח התפילה

א

פר˘˙ ˘מו˙
כ"‚ טב˙ ˙˘ע"ז
‚ליון 335

מברכים ˘בט   |  ר"ח יום ˘ב˙ ˜ו„˘
‰מול„: יום ו' ‰מול„: יום ו'    |       |    ˘ע‰ ˘ע‰ 5:365:36, ו , ו 8 חל˜ים חל˜ים



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

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

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

(אליה רבה סי' או"ח תרפ"ה ס"ק י"א).

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

דף קנ"ה).

ד.ד. הענין להבין מפני מה כשהשנה פשוטה 
ב'שלח  ב'א  ו'ארא  (ש'מות,  שובבי"ם  רק  מתענין 
מתענין  מעוברת  וכשהשנה  מ'שפטים)  י'תרו 

לומר  ואפשר  ת'צוה),  (ת'רומה  ת"ת  שובבי"ם 
הפרשיות,  אלו  שקוראין  שהימים  נודע  כי 
ועד  הידוע,  החטא  לתקן  מסוגלים  המה 
בפרשת  קוראין  אשר  עד  מתענין,  מתי 
תשא)  כי  (מפרשת  שקלים  פרשת  משפטים 
ורומז  נפשותיכם",  על  "לכפר  ומסיימין 
אז  מפסיקין  כן  על  החטא,  להם  שנתכפר 

אין  פשוטה  בשנה  לכן  עוד.  מלהתענות 
משפטים  פרשת  כי  שובבי"ם  רק  מתענין 
בשנה  אבל  כנ"ל,  לכפר  להם  קוראים 
ואין  שקלים,  פרשת  שנדחה  מעוברת 
קוראין אז "לכפר על נפשותיכם", לכן אין 
ת"ת,  עוד  ומתענין  מלהתענות,  מפסיקין 
ובפרשת תצוה, בשבת עת מנחה שקוראין 
תשא,  כי  מפרשת  הראשונה  הפרשה 
לכן  נפשותיכם",  על  "לכפר  אז  ומסיימין 

מפסיקים אז מלהתענות (אמרי יהודה, ברעזאן).
ה. ה. זמן התענית הוא ביום חמישי, כיון שיום 
חמישי הוא עת רצון (שו"ע), וכיון שהתעניות 
תענית  גוזרין  שאין  בכלל  אינו  קבועים 
וא"ז  ס"א  תרפ"ה  סי'  (לבוש  חמישי  ביום  בתחילה 

שם סק"ו).

שישי  ביום  גם  לקובעו  אפשר  התענית  ו. ו. 
כדברי המחבר (סי' רמ"ט) שדרך אנשי מעשה 
להתענות בכל ערב שבת, ואע"פ שהסכימו 
האחרונים דאין להתענות בערב שבת, מ"מ 
יכנס  שלא  זה  דאיסור  הרב  בשו"ע  כתב 
בשבת כשהוא מעונה, איסור קל הוא, ולא 
חששו לו אלא לקבוע בו תענית לכתחילה 
יתענו  שאם  וכיון  אחר,  ביום  כשאפשר 
לביטול  לגרום  יכול  השבוע,  מימי  באחד 
(טיב  שישי  ביום  להתענות  עדיף  לכן  תורה, 

ההלכה סי' י"ז).

היושב  ס"א)  תקע"א  (סי'  בשו"ע  כתב  ז.ז. 
נקרא  התענית  לסבול  יכול  אם  בתענית, 
וחזק,  בריא  שאינו  כגון  לאו  ואם  קדוש, 

נקרא חוטא, שמחליש כוחותיו (מ"ב ס"ק ב'), 
בתענית  לישב  ענין  בכל  רשאי  אינו  ות"ח 
שם  (שו"ע  שמים  במלאכת  שממעט  מפני 

ס"ב).

זה  שכל  כתב  א')  ס"ק  (שם  ובמשנ"ב  ח. ח. 
בעקביו,  דש  שאדם  עונות  על  כשמתענה 
ברוקח,  המבואר  הידועים  בעונות  אבל 
ובכתבי האר"י, כמה ימים שצריך להתענות 
עליהם, בזה צריך להתענות אפילו אם אינו 
בריא וחזק, אא"כ יש בו חשש סכנה, שאז 

אין רשאי.
ד')  ס"ק  (שם  במשנ"ב  כתב  ת"ח  לענין  וכן  ט.ט. 
וכל זה כשאין לו עונות ידועים, אבל ביש לו 
עונות ידועים שצריך להתענות עליהם, גם 
ת"ח צריך להתענות, ואפילו היכי שקשה לו 
התענית, ומכל מקום אין צריך לסגף עצמו 
שהיה  ממה  יותר  וילמוד  בתענית,  כך  כל 
תנחומא  במדרש  איתא  זה  וכעין  רגיל, 
מה  לשמים,  מיתה  אדם ונתחייב  חטא  אם 
אחד,  פרק  לשנות  למוד  אם  ויחיה,  יעשה 
שני  ישנה  אחד  דף  ואם  פרקים,  שני  ישנה 
דפין, וכל זה הוא לאחר ששב מדרכו הרעה, 

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

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

כדכתיב וחטאך בצדקה פרוק.
אם  הפוסקים  בזה  דנחלקו  והמבואר  יא. יא. 
עבירות  על  להתענות  מחויבים  כהיום 
הידועות המבואר ברוקח ובכתבי האריז"ל, 
דברי  שהביא  ההלכה  טיב  בספר  ועיין 
אחרונים, די"א שישלים פעם אחת מספר 
שיתענה  וי"א  (תניא),  חייו  ימי  כל  הצומות 
שיתענה  וי"א  (חיי"א),  בשבוע  אחת  פעם 
שיתענה  וי"א  (חוו"ד),  בחודש  אחת  פעם 
וימי  ועשי"ת  אלול  כגון  תשובה  בזמני 
שהאריך  עוד  ועיי"ש  יועץ),  (פלא  השובבי"ם 

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

הרבים (ברכ"י).

‰˜רי‡‰ מעורר˙ ‰זמן‰˜רי‡‰ מעורר˙ ‰זמן
השבועות שבהם אנחנו קוראים את הפרשיות: שמות, וארא, השבועות שבהם אנחנו קוראים את הפרשיות: שמות, וארא, 
השובבי"ם',  'ימי  נקראים  הם  ומשפטים,  יתרו  בשלח,  השובבי"ם', בא,  'ימי  נקראים  הם  ומשפטים,  יתרו  בשלח,  בא, 

[ובשנת העיבור יש עוד שתי פרשיות: תרומה ותצוה].[ובשנת העיבור יש עוד שתי פרשיות: תרומה ותצוה].

לתיקון  מאד  מסוגלים  ימים  שהם  הקדמונים  בספרי  לתיקון ומובא  מאד  מסוגלים  ימים  שהם  הקדמונים  בספרי  ומובא 
שהקריאה  מפני  היסוד,  פגם  לתיקון  ובפרט  שהקריאה החטאים  מפני  היסוד,  פגם  לתיקון  ובפרט  החטאים 
ענין  על  אנו  קוראים  אלו  ובפרשיות  הזמן,  את  ענין מעוררת  על  אנו  קוראים  אלו  ובפרשיות  הזמן,  את  מעוררת 
וקריעת  מצרים  יציאת  ועל  הארץ',  'ערות  למצרים  וקריעת הירידה  מצרים  יציאת  ועל  הארץ',  'ערות  למצרים  הירידה 
שזה  זה,  פגם  לתקן  היה  מצרים  גלות  שכל  וכידוע,  סוף.  שזה ים  זה,  פגם  לתקן  היה  מצרים  גלות  שכל  וכידוע,  סוף.  ים 
גדול  ברכוש  משם  שיצאו  עד  הראשון,  אדם  חטא  ענין  גדול היה  ברכוש  משם  שיצאו  עד  הראשון,  אדם  חטא  ענין  היה 
וזכו לקבל התורה, שקוראים אנו בפרשת יתרו ומשפטים את וזכו לקבל התורה, שקוראים אנו בפרשת יתרו ומשפטים את 
כל  היה  שזה  התורה,  ודיני  ומשפטי  התורה'  'קבלת  ענין  כל כל  היה  שזה  התורה,  ודיני  ומשפטי  התורה'  'קבלת  ענין  כל 
ההר  על  האלקים  את  ש'תעבדון  כדי  מצרים  יציאת  ההר תכלית  על  האלקים  את  ש'תעבדון  כדי  מצרים  יציאת  תכלית 
הזה' הזה' (שמות ג, יב)(שמות ג, יב). ובפרשיות תרומה ותצוה אנו קוראים על ענין . ובפרשיות תרומה ותצוה אנו קוראים על ענין 

עשיית המשכן וכליו הרומזים לשלימות התיקון.עשיית המשכן וכליו הרומזים לשלימות התיקון.
כב): :  יד;  ג,  (ירמי'  כב)  יד;  ג,  (ירמי'  הפסוק  שם  על  שובבים,  נקראים  אלו  הפסוקוימים  שם  על  שובבים,  נקראים  אלו  וימים 
'שובו בנים שובבים'. ויש בזה רמז נאה ללמדנו, שאפילו אם 'שובו בנים שובבים'. ויש בזה רמז נאה ללמדנו, שאפילו אם 
האדם חטא הרבה פעמים ח"ו והלך שבי אחרי רוע לבבו, מכל האדם חטא הרבה פעמים ח"ו והלך שבי אחרי רוע לבבו, מכל 
ברחמים.  ישראל  עמו  לתשובת  השי"ת  מצפה  תמיד  ברחמים. מקום  ישראל  עמו  לתשובת  השי"ת  מצפה  תמיד  מקום 
הארץ  ועמי  גזלנים  לגבי  הארץ )  ועמי  גזלנים  לגבי  ב)  ז,  ב(ע"ז  ז,  (ע"ז  בגמרא  בזה  כיוצא  בגמרא ומצינו  בזה  כיוצא  ומצינו 
שבאו לקבל על עצמן דברי חבירות, רבי שמעון ורבי יהושע שבאו לקבל על עצמן דברי חבירות, רבי שמעון ורבי יהושע 
בן קרחה אומרים: בין כך ובין כך מקבלין אותן שנאמר 'שובו בן קרחה אומרים: בין כך ובין כך מקבלין אותן שנאמר 'שובו 
בנים שובבים'. שגם אחד שלא שמר בטהרה הרבה זמן, תמיד בנים שובבים'. שגם אחד שלא שמר בטהרה הרבה זמן, תמיד 
שובבים',  בנים  'שובו  נאמר  הרי  כי  לשמור,  להתחיל  שובבים', יכול  בנים  'שובו  נאמר  הרי  כי  לשמור,  להתחיל  יכול 
ושערי תשובה פתוחים תמיד לקבל ושערי תשובה פתוחים תמיד לקבל 

כל אחד בחיבה יתירה.כל אחד בחיבה יתירה.

מסוגל  הזמן  השובבי"ם  ימי  של  הללו  בשבועות  ובפרט 
מאד לכל אחד לצאת מהטומאה, ולהיכנס לקדושה, וכל 

אחד יכול לצאת מהמצרים הפרטי שלו.
ולהביא  הפגם  את  לתקן  בכוחו  מישראל  אחד  וכל 
לאחדות בין ישראל לאביהם שבשמים ובין אחד לחברו, 
והזמן המסוגל לזה ביותר הוא 'ימי השובבי"ם', ובפרט בזמן והזמן המסוגל לזה ביותר הוא 'ימי השובבי"ם', ובפרט בזמן 
ומתעוררים  בחבורה  שיושבים  ידי  על  דרעווין',  'רעוא  ומתעוררים של  בחבורה  שיושבים  ידי  על  דרעווין',  'רעוא  של 
חיזוק  ודברי  ותשבחות  זמירות  מתוך  לתשובה,  חיזוק בצוותא  ודברי  ותשבחות  זמירות  מתוך  לתשובה,  בצוותא 
באהבת רעים, זה מסוגל מאד לתקן את מה שהפריד על ידי באהבת רעים, זה מסוגל מאד לתקן את מה שהפריד על ידי 
הזמן'.  מעוררת  שה'קריאה  לבו,  בדרכי  שובב  והלך  הזמן'. חטאיו  מעוררת  שה'קריאה  לבו,  בדרכי  שובב  והלך  חטאיו 
ושבועות אלו יש בהם ענין של גלות וגאולת מצרים, ובאים ושבועות אלו יש בהם ענין של גלות וגאולת מצרים, ובאים 
כידוע לתקן את פגם היסוד אשר בזה תלוי כל בנין הקדושה.כידוע לתקן את פגם היסוד אשר בזה תלוי כל בנין הקדושה.
ביחד  להתאסף  שלא  מאד,  מתגברת  פרעה'  ביחד ו'קליפת  להתאסף  שלא  מאד,  מתגברת  פרעה'  ו'קליפת 
הרה"ק  בפרשתינו  שפירש  וכמו  שמים,  ביראת  הרה"ק להתחזק  בפרשתינו  שפירש  וכמו  שמים,  ביראת  להתחזק 
ציוה:  שפרעה  ציוה: ,  שפרעה  ז),  ה,  ז)(שמות  ה,  (שמות  הפסוק  את  זי"ע,  מלעלוב  דוד  הפסוק רבי  את  זי"ע,  מלעלוב  דוד  רבי 
באל"ף,  תאספון'  'לא  וכתוב  לעם',  תבן  לתת  תאספון  באל"ף, 'לא  תאספון'  'לא  וכתוב  לעם',  תבן  לתת  תאספון  'לא 
להתאסף  להם  יתנו  שלא  הזהיר  כי  אסיפה,  מלשון  להתאסף שהוא  להם  יתנו  שלא  הזהיר  כי  אסיפה,  מלשון  שהוא 
יחד להתחזק באמונה, כי אז בוודאי יתגברו על מצריהם ויזכו יחד להתחזק באמונה, כי אז בוודאי יתגברו על מצריהם ויזכו 

לצאת מהם.לצאת מהם.
להתגבר  שרוצה  פרעה'  'קליפת  את  יש  ואחד,  אחד  להתגבר ובכל  שרוצה  פרעה'  'קליפת  את  יש  ואחד,  אחד  ובכל 
דרא',  בכל  דמשה  'אתפשטותא  ומאידך  אותו,  ולייאש  דרא', עליו  בכל  דמשה  'אתפשטותא  ומאידך  אותו,  ולייאש  עליו 
וכל אחד יש בכוחו להינצל מיד פרעה על ידי שישמע ויציית וכל אחד יש בכוחו להינצל מיד פרעה על ידי שישמע ויציית 

לצדיקים.לצדיקים.
בהם  להתעורר  ראוי  השובבי"ם  ימי  של  אלו  ימים  בהם כאמור,  להתעורר  ראוי  השובבי"ם  ימי  של  אלו  ימים  כאמור, 
וזה  הרוחניים,  הענינים  כל  על  הנפש  חשבון  לעשות  וזה ביותר  הרוחניים,  הענינים  כל  על  הנפש  חשבון  לעשות  ביותר 
זמן תשובה מסוגל ביותר כמו עשרת ימי תשובה, וכל אחד זמן תשובה מסוגל ביותר כמו עשרת ימי תשובה, וכל אחד 

לפי מדרגתו ומצבו יכול לעשות זאת ולשפר את דרכיו.לפי מדרגתו ומצבו יכול לעשות זאת ולשפר את דרכיו.
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

ובשבועות אלו שאנו קוראים את כל ענין השעבוד במצרים, ובשבועות אלו שאנו קוראים את כל ענין השעבוד במצרים, 
ולכל  דור  לכל  שנוגע  דבר  הוא  כי  טוב,  מה  בעתו  דבר  ולכל הרי  דור  לכל  שנוגע  דבר  הוא  כי  טוב,  מה  בעתו  דבר  הרי 
בספה"ק,  שמובא  מה  לעיל  שהבאנו  וכמו  בפרטיות.  בספה"ק, אחד  שמובא  מה  לעיל  שהבאנו  וכמו  בפרטיות.  אחד 

עץ  חטא  פגם  את  לתקן  בשביל  היה  במצרים  עץ שהשעבוד  חטא  פגם  את  לתקן  בשביל  היה  במצרים  שהשעבוד 
הדעת שזה היה ענין של פגם החטא הידוע, ולכן נגזר רק על הדעת שזה היה ענין של פגם החטא הידוע, ולכן נגזר רק על 
הזכרים – כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו' הזכרים – כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו' (שמות א, כב), (שמות א, כב), שזה שזה 

תיקון השייך לזכרים.תיקון השייך לזכרים.
והעונש על פגם זה הוא מיתה בידי שמים, אם חוטא במזיד והעונש על פגם זה הוא מיתה בידי שמים, אם חוטא במזיד 
ח"ו, אבל מי ששומר את עצמו מהחטא ובכל זאת נכשל בזה, ח"ו, אבל מי ששומר את עצמו מהחטא ובכל זאת נכשל בזה, 
חמורה  בעבירה  נכשל  הרי  למעשה  אבל  מיתה,  חייב  חמורה אינו  בעבירה  נכשל  הרי  למעשה  אבל  מיתה,  חייב  אינו 
'ימי  את  השמים  מן  מתנה  קבלנו  זה  ועל  תיקון,  'ימי שצריך  את  השמים  מן  מתנה  קבלנו  זה  ועל  תיקון,  שצריך 
השובבי"ם' שאז זה זמן המסוגל ביותר לתקן את החטא, אם השובבי"ם' שאז זה זמן המסוגל ביותר לתקן את החטא, אם 
זה על ידי תענית או שאר תיקונים שגילו המקובלים וצדיקים זה על ידי תענית או שאר תיקונים שגילו המקובלים וצדיקים 
זה  סיגופים  שאר  או  התענית  של  והצער  זי"ע,  זה הקודמים  סיגופים  שאר  או  התענית  של  והצער  זי"ע,  הקודמים 

בחינת 'שעבוד מצרים', ועל ידי זה מתוקן פגם החטא.בחינת 'שעבוד מצרים', ועל ידי זה מתוקן פגם החטא.
'ימי  ומעלת  שסגולת  זי"ע  מווילעדניק  מהרה"ק  'ימי ומובא  ומעלת  שסגולת  זי"ע  מווילעדניק  מהרה"ק  ומובא 
על  גם  לכפר  יכולים  אשר  מאד  עד  ורב  גדול  על השובבי"ם'  גם  לכפר  יכולים  אשר  מאד  עד  ורב  גדול  השובבי"ם' 

עבירות שאין יום הכיפורים מכפר.עבירות שאין יום הכיפורים מכפר.
התשובה  מסוימת  ובמידה  מאהבה',  'תשובה  של  זמן  התשובה וזה  מסוימת  ובמידה  מאהבה',  'תשובה  של  זמן  וזה 
בימים אלו היא באופן יותר נעלה מהתשובה של ראש השנה בימים אלו היא באופן יותר נעלה מהתשובה של ראש השנה 
מחמת  הוא  שעושים  שהתשובה  יתכן  שאז  הכיפורים,  מחמת ויום  הוא  שעושים  שהתשובה  יתכן  שאז  הכיפורים,  ויום 
שרוצים להיכתב בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה וכל שרוצים להיכתב בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה וכל 
שאר הדברים, ונמצא שיש כאן חסרון של 'לשמה'. מה שאין שאר הדברים, ונמצא שיש כאן חסרון של 'לשמה'. מה שאין 
שום  בלי  התשובה  מצות  את  שמקיים  השובבי"ם  בימי  שום כן  בלי  התשובה  מצות  את  שמקיים  השובבי"ם  בימי  כן 

חשבון צדדי של ריוח, הרי זו תשובה מושלמת מאהבה.חשבון צדדי של ריוח, הרי זו תשובה מושלמת מאהבה.
הנוראים  לימים  רק  שייכת  אינה  התשובה  שמצות  הנוראים וידוע  לימים  רק  שייכת  אינה  התשובה  שמצות  וידוע 
הקב"ה  של  ימינו  אלא  גרמא,  שהזמן  עשה  מצות  הקב"ה ואינה  של  ימינו  אלא  גרמא,  שהזמן  עשה  מצות  ואינה 
כביכול פשוטה תמיד לקבל שבים, ומצות התשובה שבתורה כביכול פשוטה תמיד לקבל שבים, ומצות התשובה שבתורה 

קביעא וקיימא בכל ימות השנה.קביעא וקיימא בכל ימות השנה.
המחבלים  את  לכלות  ניתן  ידו  שעל  מהתיקונים  אחד  המחבלים והנה  את  לכלות  ניתן  ידו  שעל  מהתיקונים  אחד  והנה 
כמובא  בכוונה  המיטה'  שעל  שמע  'קריאת  הוא  כמובא והמזיקין  בכוונה  המיטה'  שעל  שמע  'קריאת  הוא  והמזיקין 
שמע  קריאת  על  להקפיד  שצריך  שכן  [וכל  שמע מהאריז"ל,  קריאת  על  להקפיד  שצריך  שכן  [וכל  מהאריז"ל, 
לחטא  תיקון  וזה  ובכוונה],  בזמנה  לקרוא  וערבית  לחטא שחרית  תיקון  וזה  ובכוונה],  בזמנה  לקרוא  וערבית  שחרית 

הידוע. לכן לקראת ימי השובבי"ם נתחזק כולנו בזה.הידוע. לכן לקראת ימי השובבי"ם נתחזק כולנו בזה.
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

˙י˜ון ‰מי„ו˙ בימי ‰˘ובבי"ם
היה  "ויוסף  דקרא:  בסיפא  הקשה  הקדוש  היה   "ויוסף  דקרא:  בסיפא  הקשה  הקדוש  רש"ירש"י 
ומה  שבעים,  בכלל  היו  ובניו  הוא  והלא   – ומה במצרים  שבעים,  בכלל  היו  ובניו  הוא  והלא   – במצרים 
בא ללמדנו, וכי לא היינו יודעים שהוא היה במצרים. בא ללמדנו, וכי לא היינו יודעים שהוא היה במצרים. 
הרועה  יוסף  הוא  יוסף,  של  צדקתו  להודיעך  הרועה אלא  יוסף  הוא  יוסף,  של  צדקתו  להודיעך  אלא 
את צאן אביו, הוא יוסף שהיה במצרים ונעשה מלך, את צאן אביו, הוא יוסף שהיה במצרים ונעשה מלך, 

ועומד בצדקו" ע"כ.ועומד בצדקו" ע"כ.
עומד  במה  דרכים  בכמה  ביארו  עומד כאן  במה  דרכים  בכמה  ביארו  כאן  רש"י  רש"י מפרשי  מפרשי 
יוסף בצדקו, יוסף בצדקו, השפתי חכמיםהשפתי חכמים (אות ז)(אות ז) מפרש בשמירה  מפרש בשמירה 
את  שינה  שלא  פירש  את   שינה  שלא  פירש  לדוד  לדודובמשכיל  ובמשכיל  העבירה,  העבירה, מן  מן 

שמו עי"ש.שמו עי"ש.
ואפשר הכוונה לענין הענווה והשפלות, וז"ש: "הוא ואפשר הכוונה לענין הענווה והשפלות, וז"ש: "הוא 
יוסף הרועה את צאן אביו, הוא יוסף שנעשה מלך", יוסף הרועה את צאן אביו, הוא יוסף שנעשה מלך", 
לומר שנשאר בשפלותו כשנעשה מלך בדיוק כמו לומר שנשאר בשפלותו כשנעשה מלך בדיוק כמו 
בעת שהיה רועה צאן. ואדרבה היא הנותנת שנשאר בעת שהיה רועה צאן. ואדרבה היא הנותנת שנשאר 
כשהאדם  רק  כי  העניינים,  בשאר  גם  כשהאדם בצדקותו  רק  כי  העניינים,  בשאר  גם  בצדקותו 

מתנהג בשפלות, בכוחו לעמוד בצדקותו.מתנהג בשפלות, בכוחו לעמוד בצדקותו.
[סופר]  ישראל  רבי  המפורסם  החסיד  [סופר] הרב  ישראל  רבי  המפורסם  החסיד  הרב  לי  לי שח  שח 
הק'  הק' האדמו"ר  האדמו"ר  את  היטב  את שהכיר  היטב  שהכיר  זצ"ל,  זצ"ל, רוזנצוויג  רוזנצוויג 
בטרם  בטרם   זצוק"ל  אמונה'  'דברי  בעל  אהרן  זצוק"למתולדות  אמונה'  'דברי  בעל  אהרן  מתולדות 
ונעשה  לגדולה  שעלה  לאחר  והנה  רבי,  ונעשה שנעשה  לגדולה  שעלה  לאחר  והנה  רבי,  שנעשה 
ממש  ונשאר  כלל,  שינוי  שום  בו  ראו  לא  ממש מנהיג,  ונשאר  כלל,  שינוי  שום  בו  ראו  לא  מנהיג, 
באותה ענווה ושפלות שהיו בו מקודם, והיה לפלא.באותה ענווה ושפלות שהיו בו מקודם, והיה לפלא.
וזה היפך מטבע המנהיגים בעולם, כשעולים לגדולה וזה היפך מטבע המנהיגים בעולם, כשעולים לגדולה 
על  ומתגאים  הקודם,  מצבם  את  לגמרי  על שוכחים  ומתגאים  הקודם,  מצבם  את  לגמרי  שוכחים 
הציבור, ומתוך כך באים לכל הטעויות והמכשולות. הציבור, ומתוך כך באים לכל הטעויות והמכשולות. 
[טיב התורה – פרשא דידן][טיב התורה – פרשא דידן]

המקודשים  השובבי"ם  ימי  בפתח  כה  המקודשים בעמדנו  השובבי"ם  ימי  בפתח  כה  בעמדנו 
הגאווה  מידת  את  הלב  מן  לעקור  יש  הגאווה הבעל"ט,  מידת  את  הלב  מן  לעקור  יש  הבעל"ט, 
יסוד  המידות!  תיקון  על  בעיקר  ולעמול  יסוד הקשה,  המידות!  תיקון  על  בעיקר  ולעמול  הקשה, 
מידת  היא  הלא  טובות  המידות  כל  של  מידת ושורש  היא  הלא  טובות  המידות  כל  של  ושורש 
וכבר  המידות.  כל  לתיקון  יגיע  שממנה  וכבר הענווה,  המידות.  כל  לתיקון  יגיע  שממנה  הענווה, 
מדותיו  על  המעביר  מדותיו : "כל  על  המעביר  יז.): "כל  יז.)(ר"ה  (ר"ה  ז"ל  חכמינו  ז"ל העידו  חכמינו  העידו 
מחילה  לסליחה  וזוכה  פשעיו",  כל  על  לו  מחילה מעבירין  לסליחה  וזוכה  פשעיו",  כל  על  לו  מעבירין 
וכפרה, בכח הזיכוך הגדול שבתיקון ימי השובבי"ם.וכפרה, בכח הזיכוך הגדול שבתיקון ימי השובבי"ם.

• ~ • ~ •• ~ • ~ •

מה מאוד נדהמה בתו של מרן מה מאוד נדהמה בתו של מרן הגה"צ רבי יוסף חיים הגה"צ רבי יוסף חיים 
בראותה  דישראל,  דארעא  בראותה מרא  דישראל,  דארעא  מרא  זצוק"ל,  זצוק"ל, זוננפלד  זוננפלד 
שבמרכז  המים  בבור  עומד  הגדול  אביה  את  שבמרכז פעם  המים  בבור  עומד  הגדול  אביה  את  פעם 
הבור  מן  מים  מלאים  דליים  הבור ושואב  מן  מים  מלאים  דליים  ושואב  מחסה",  מחסה", "בתי  "בתי 
בכבודו ובעצמו... כשעקבה אחר פסיעותיו, מצאתו בכבודו ובעצמו... כשעקבה אחר פסיעותיו, מצאתו 
בעיר  עניה  משפחה  לבית  הדליים  את  בעיר מוליך  עניה  משפחה  לבית  הדליים  את  מוליך 

העתיקה...העתיקה...
התפלאה מאוד הנערה, מעולם לא ראתה את אביה התפלאה מאוד הנערה, מעולם לא ראתה את אביה 
שואב מים מן הבאר, גם לביתו שלו עצמו היו תמיד שואב מים מן הבאר, גם לביתו שלו עצמו היו תמיד 
הם  זכו  שלא  מה  והנה  הביתה,  המים  את  הם מביאים  זכו  שלא  מה  והנה  הביתה,  המים  את  מביאים 

זכו דווקא השכנים...זכו דווקא השכנים...
בטרוניא,  בתו  תיכף  אליו  ניגשה  הביתה,  בטרוניא, כשנכנס  בתו  תיכף  אליו  ניגשה  הביתה,  כשנכנס 
כיצד זה זלזל כך בכבודו הרם, ונעשה לשואב מים?כיצד זה זלזל כך בכבודו הרם, ונעשה לשואב מים?

בדרכי  מוסר  פרק  בתו  את  ולימד  הגאון  בדרכי התחייך  מוסר  פרק  בתו  את  ולימד  הגאון  התחייך 
אותם  של  שהאמא  ראיתי  הנה  המידות,  אותם תיקון  של  שהאמא  ראיתי  הנה  המידות,  תיקון 
שכנים שלחה את שני ילדיה הקטנים לשאוב מים שכנים שלחה את שני ילדיה הקטנים לשאוב מים 
בפניה  היתה  לא  אחרת  שברירה  כנראה  הבאר,  בפניה מן  היתה  לא  אחרת  שברירה  כנראה  הבאר,  מן 

הזאטוטים,  של  לשלומם  חששתי  מה...  הזאטוטים, משום  של  לשלומם  חששתי  מה...  משום 
חלילה  פנימה  וליפול  נפשם  את  לסכן  חלילה שעלולים  פנימה  וליפול  נפשם  את  לסכן  שעלולים 
מידיהם  הדליים  את  אפוא  נטלתי  השאיבה,  מידיהם בעת  הדליים  את  אפוא  נטלתי  השאיבה,  בעת 

ושאבתי אני את המים במקומם.ושאבתי אני את המים במקומם.
עד  המים  דליי  את  לסחוב  נצרכת  כן  אם  ומדוע  עד -  המים  דליי  את  לסחוב  נצרכת  כן  אם  ומדוע   -

פתח ביתם? הקשתה הבת החכמה.פתח ביתם? הקשתה הבת החכמה.
- הלא כך הורו לנו חכמים, התפלפל האב, "המתחיל - הלא כך הורו לנו חכמים, התפלפל האב, "המתחיל 
אין  הרי  אין   הרי  א),  ח,  דברים  א),(רש"י  ח,  דברים  (רש"י  גמור!"  לו  אומרים  גמור!" במצוה  לו  אומרים  במצוה 
כבדים  דליים  לסחוב  קטנים  ילדים  של  כבדים בכוחם  דליים  לסחוב  קטנים  ילדים  של  בכוחם 
הדליים  היו  בעצמם  ממלאים  הם  היו  באם  הדליים כאלו...  היו  בעצמם  ממלאים  הם  היו  באם  כאלו... 
יכולים  שזאת  הכמות,  במחצית  רק  מלאים  יכולים הללו  שזאת  הכמות,  במחצית  רק  מלאים  הללו 
את  אני  שמילאתי  מאחר  אבל  בעצמם.  את לישא  אני  שמילאתי  מאחר  אבל  בעצמם.  לישא 
הדליים עד גדות, הרי ממילא כבר הוכרחתי לסיים הדליים עד גדות, הרי ממילא כבר הוכרחתי לסיים 

את המצוה, ולהביאם לפתח ביתם!...את המצוה, ולהביאם לפתח ביתם!...
ושוב שאלה הבת, ומה יהא עם כבודה של תורה? ושוב שאלה הבת, ומה יהא עם כבודה של תורה? 
איז  רב  ירושליימער  'דער  הבריות?  יאמרו  איז ומה  רב  ירושליימער  'דער  הבריות?  יאמרו  ומה 
ירושלים  של  [רבה  טרייגער!'...  וואסער  א  ירושלים גווארין  של  [רבה  טרייגער!'...  וואסער  א  גווארין 

נהפך לשואב המים!].נהפך לשואב המים!].
אך אביה הצדיק ענה לעומתה: ומה יאמרו בשמים אך אביה הצדיק ענה לעומתה: ומה יאמרו בשמים 
יאמרו  מה  לחשוש  צריך  יותר   – שואלת?!  יאמרו אינך  מה  לחשוש  צריך  יותר   – שואלת?!  אינך 

בשמים, ממה שיאמרו הבריות!...בשמים, ממה שיאמרו הבריות!...
[פרטיות קובץ [פרטיות קובץ 140306140306]
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זצוק"ל,  זיסל  שמחה  רבי  הגה"צ  מקעלם,  זצוק"ל,הסבא  זיסל  שמחה  רבי  הגה"צ  מקעלם,  הסבא 
ראה פעם בחור שהתנדב בטובו לתפור עבור חבירוראה פעם בחור שהתנדב בטובו לתפור עבור חבירו 

'כפתור''כפתור' שנתלש מדש מעילו. שנתלש מדש מעילו.
הסבא נהנה מן המסירות, ואמר לאותו בחור, דע לך הסבא נהנה מן המסירות, ואמר לאותו בחור, דע לך 
ישקלו  לא  בשמים,  דעות  קל  של  הזהב  ישקלו שבמשקל  לא  בשמים,  דעות  קל  של  הזהב  שבמשקל 
עם  חסד  שעשית  הכפתור  תפירת  מעשה  את  עם רק  חסד  שעשית  הכפתור  תפירת  מעשה  את  רק 
יתעטף  שהבחור  פעם  בכל  מעתה  אלא  יתעטף חברך,  שהבחור  פעם  בכל  מעתה  אלא  חברך, 
שעה  באותה  הרי  הכפתור,  את  וירכוס  זה  שעה במעיל  באותה  הרי  הכפתור,  את  וירכוס  זה  במעיל 
אלמלא  שכן  יתברך,  לפניו  לטובה  זיכרונך  אלמלא יעלה  שכן  יתברך,  לפניו  לטובה  זיכרונך  יעלה 

תפירתך לא היה באפשרותו לסגור את המעיל!תפירתך לא היה באפשרותו לסגור את המעיל!
צא ולמד עד היכן הדברים מגיעים!צא ולמד עד היכן הדברים מגיעים!

חבירו  את  כשמאכיל  יימצא,  זה  משקל  חבירו ולפי  את  כשמאכיל  יימצא,  זה  משקל  ולפי 
ומשקהו, שאין שוקלים לו רק אותו מאכל ומשקה ומשקהו, שאין שוקלים לו רק אותו מאכל ומשקה 
בלבד, אלא בכל מה שהחייהו ונסך בו כוחות רעננים בלבד, אלא בכל מה שהחייהו ונסך בו כוחות רעננים 
חייו  את  כשמציל  ובפרט  בעולמו.  ולעשות  חייו לפעול  את  כשמציל  ובפרט  בעולמו.  ולעשות  לפעול 

מחרפת רעב, שכל חייו נזקפים לזכותו.מחרפת רעב, שכל חייו נזקפים לזכותו.
אחת  על  אמורים,  הדברים  הגשמיים  בחיים  ואם 
בחיים  ונשמתו  רוחו  את  כשמחיה  וכמה  כמה 
"גדול  שהרי  בתשובה.  כשמחזירו  או  הרוחניים, 
רנב),  סי'  תצא  (ספרי  ההורגו"  מן  יותר  המחטיאו 
ומרובה מידה טובה חמש מאות פעמים, שכשמזכה 

אותו בחיי נצח הכל נזקף לזכותו!אותו בחיי נצח הכל נזקף לזכותו!
[שם][שם]
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סיפר סיפר הגה"צ רבי יצחק שלמה אונגר זצוק"ל,הגה"צ רבי יצחק שלמה אונגר זצוק"ל, גאב"ד  גאב"ד 
וריש מתיבתא דקהלוריש מתיבתא דקהל 'חוג חתם סופר' בני ברק יצ"ו 'חוג חתם סופר' בני ברק יצ"ו, , 
על  'שבעה'  שישבו  אחים  שני  לנחם  פעם  על שהלך  'שבעה'  שישבו  אחים  שני  לנחם  פעם  שהלך 

פטירת אביהם הדגול.פטירת אביהם הדגול.
עקר  אביהם  היה  שמטבעו  לפניו,  האחים  עקר וסיפרו  אביהם  היה  שמטבעו  לפניו,  האחים  וסיפרו 
היתה  לא  הפרופסורים  גדולי  קביעת  פי  ועל  היתה גמור,  לא  הפרופסורים  גדולי  קביעת  פי  ועל  גמור, 

שום דרך טבעית שיוכל להביא ילדים לעולם. שום דרך טבעית שיוכל להביא ילדים לעולם. 

"ַוְיִהי ָּכל ֶנֶפׁש ֹיְצֵאי ֶיֶר ַיֲעֹקב ִׁשְבִעים ָנֶפׁש, ְויֹוֵסף ָהָיה ְבִמְצָרִים"   "ַוְיִהי ָּכל ֶנֶפׁש ֹיְצֵאי ֶיֶר ַיֲעֹקב ִׁשְבִעים ָנֶפׁש, ְויֹוֵסף ָהָיה ְבִמְצָרִים"   (א, ה)(א, ה)

"אין קליטה""אין קליטה"
הטוב  חברי  את  שיתפתי  הרבות  מטיסותיי  אחת  הטוב לפני  חברי  את  שיתפתי  הרבות  מטיסותיי  אחת  לפני 
שעות  ארבע  של  ביניים  תחנת  לי  יש  כי  אקראית  שעות בשיחה  ארבע  של  ביניים  תחנת  לי  יש  כי  אקראית  בשיחה 
בעיר פרנקפורט, ידידי הגיב בהתלהבות ואמר כי טמון בבית בעיר פרנקפורט, ידידי הגיב בהתלהבות ואמר כי טמון בבית 
החיים בעיר אחד מצדיקי שושלת קרלין והציע כי אנצל את החיים בעיר אחד מצדיקי שושלת קרלין והציע כי אנצל את 
נהג  עבורי  יסדר  כי  הציע  תיכף  קברו,  על  להשתטח  נהג הזמן  עבורי  יסדר  כי  הציע  תיכף  קברו,  על  להשתטח  הזמן 
דתי מהעיר שיסיע אותי עד לציון וחזור שכן עובד הוא עם דתי מהעיר שיסיע אותי עד לציון וחזור שכן עובד הוא עם 

רבים מחסידי קרלין ומכיר היטב את המלאכה. רבים מחסידי קרלין ומכיר היטב את המלאכה. 
את  לי  סידר  קרלין  חסידי  על  הנמנה  חברי  ועושה:  את אומר  לי  סידר  קרלין  חסידי  על  הנמנה  חברי  ועושה:  אומר 
הנהג ונתן לי את מספרו על מנת שאתאם איתו את מספר הנהג ונתן לי את מספרו על מנת שאתאם איתו את מספר 
הטיסה ושעת הנחיתה, יצרתי איתו קשר עוד בהיותי בארץ הטיסה ושעת הנחיתה, יצרתי איתו קשר עוד בהיותי בארץ 

וסגרנו הכל ב''ה.וסגרנו הכל ב''ה.
כמה  בן  ענק  תעופה  לנמל  יוצא  ואני  בפרנקפורט  כמה נחיתה  בן  ענק  תעופה  לנמל  יוצא  ואני  בפרנקפורט  נחיתה 
אך  כמסוכם  שלט  עם  דתי  נהג  של  דמות  מחפש  אך קומות  כמסוכם  שלט  עם  דתי  נהג  של  דמות  מחפש  קומות 
המכשיר  את  שלפתי  ההמון.  בין  אותו  לזהות  מצליח  המכשיר לא  את  שלפתי  ההמון.  בין  אותו  לזהות  מצליח  לא 
הסלולרי והתקשרתי לנהג, להפתעתי אפילו צליל חיוג לא הסלולרי והתקשרתי לנהג, להפתעתי אפילו צליל חיוג לא 

נשמע ברקע כי אם הושלכתי לטעות במספר...נשמע ברקע כי אם הושלכתי לטעות במספר...
הטוב  לחברי  התקשרתי  כושלים  נסיונות  כמה  עוד  הטוב אחרי  לחברי  התקשרתי  כושלים  נסיונות  כמה  עוד  אחרי 
"להגיע  ואמר:  הרגיעני  תיכף  צרתי.  את  לו  "להגיע ושטחתי  ואמר:  הרגיעני  תיכף  צרתי.  את  לו  ושטחתי 
אל  אבל  וקשיים  במניעות  כרוך  צדיקים  אצל  אל להתפלל  אבל  וקשיים  במניעות  כרוך  צדיקים  אצל  להתפלל 
אותך  לעדכן  ואדאג  הנהג  עם  קשר  יוצר  הרגע  אני  אותך תדאג  לעדכן  ואדאג  הנהג  עם  קשר  יוצר  הרגע  אני  תדאג 

בדיוק היכן הוא ממתין!!!"בדיוק היכן הוא ממתין!!!"
שמחתי על העזרה אך צליל לא נעים סיים את השיחה, היה שמחתי על העזרה אך צליל לא נעים סיים את השיחה, היה 
זה צליל של סוללה שהתרוקנה ועתה נשארתי עם מכשיר זה צליל של סוללה שהתרוקנה ועתה נשארתי עם מכשיר 
אף  עם  התקשרות  יכולת  ללא  וכמובן  סוללה  ללא  אף סלולרי  עם  התקשרות  יכולת  ללא  וכמובן  סוללה  ללא  סלולרי 
הדומם  מהמכשיר  המספרים  את  לשלוף  אפילו  שכן  הדומם אחד  מהמכשיר  המספרים  את  לשלוף  אפילו  שכן  אחד 

לא היה באפשרותי.לא היה באפשרותי.
האנגלית  שפת  ואף  כלל  מתמצא  איני  המקומית  האנגלית בשפה  שפת  ואף  כלל  מתמצא  איני  המקומית  בשפה 
בידי  ונופפתי  מהטרמינל  יצאתי  לשוני,  על  שגורה  בידי אינה  ונופפתי  מהטרמינל  יצאתי  לשוני,  על  שגורה  אינה 
מדבר  "אתה  שאלתי:  ואני  עצר  הנהג  חולפת,  מדבר למונית  "אתה  שאלתי:  ואני  עצר  הנהג  חולפת,  למונית 
עברית?" הוא ענה לי בשפתו והבנתי שאין תקשורת בינינו עברית?" הוא ענה לי בשפתו והבנתי שאין תקשורת בינינו 
סגרתי את דלתו והוא המשיך לדרכו. החלטתי לנסות עוד סגרתי את דלתו והוא המשיך לדרכו. החלטתי לנסות עוד 
פעם אחת ואם לא ילך אמתין בלית ברירה לטיסה בסבלנות פעם אחת ואם לא ילך אמתין בלית ברירה לטיסה בסבלנות 
את  ושאלתי  עצרה  הבאה  המונית  מהטרמינל.  את ואתפלל  ושאלתי  עצרה  הבאה  המונית  מהטרמינל.  ואתפלל 
צחה  בעברית  ענה  הנהג  עברית?"  "מדבר  שאלה:  צחה אותה  בעברית  ענה  הנהג  עברית?"  "מדבר  שאלה:  אותה 

ובשמחה: "מדבר מדבר!!! בוא עלה לרכב!!!"ובשמחה: "מדבר מדבר!!! בוא עלה לרכב!!!"
הנהג בהתלהבות שאל ליעד והשבתי לו לבית החיים לצדיק הנהג בהתלהבות שאל ליעד והשבתי לו לבית החיים לצדיק 
הטמון בפנקפורט, הוא ידע בדיוק לאן להסיע אותי והסיע הטמון בפנקפורט, הוא ידע בדיוק לאן להסיע אותי והסיע 
והמתין  הקדוש  הציון  היכן  בדיוק  לי  הראה  לצדיק,  והמתין אותי  הקדוש  הציון  היכן  בדיוק  לי  הראה  לצדיק,  אותי 
עבורי שעה ארוכה כאשר כל דקה מנוצלת לתפילה וזמרה עבורי שעה ארוכה כאשר כל דקה מנוצלת לתפילה וזמרה 

משירי קרלין הידועים.משירי קרלין הידועים.
כשחזרתי לרכב אמר לי הנהג בהתרגשות והתלהבות בלתי כשחזרתי לרכב אמר לי הנהג בהתרגשות והתלהבות בלתי 
פה?  הולך  מה  בכלל  קולט  אתה  אחי,  לי  "תגיד  פה? נתפסת:  הולך  מה  בכלל  קולט  אתה  אחי,  לי  "תגיד  נתפסת: 
אתה קולט שיש בעיר הזו ארבע אלף נהגי מוניות מתוכם אתה קולט שיש בעיר הזו ארבע אלף נהגי מוניות מתוכם 
היכן  שיודעים  שניים  רק  ומתוכם  עברית  דוברי  ארבע  היכן רק  שיודעים  שניים  רק  ומתוכם  עברית  דוברי  ארבע  רק 
עלי  נופל  הנהגים,  כל  מתוך  ואתה  נמצא  הרבי  של  עלי הקבר  נופל  הנהגים,  כל  מתוך  ואתה  נמצא  הרבי  של  הקבר 
איך  יודע  ולא  בכלל  הזה  באזור  להיות  אמור  הייתי  איך שלא  יודע  ולא  בכלל  הזה  באזור  להיות  אמור  הייתי  שלא 

נקלעתי לפה, אתה קולט???!!!"נקלעתי לפה, אתה קולט???!!!"
רק עכשיו התחלתי לקלוט את גודל ההשגחה...רק עכשיו התחלתי לקלוט את גודל ההשגחה...
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מבעלזא  אהרן  רבי  מבעלזא הרה"ק  אהרן  רבי  הרה"ק  פעם  הגיע  בילדותו  פעם ברם  הגיע  בילדותו  ברם 
של  ללינה  בביתם  והתארח  בעירם,  של לביקור  ללינה  בביתם  והתארח  בעירם,  לביקור  זצוק"ל זצוק"ל 
כראוי  מלכים,  בכבוד  שהתקבל  כמובן  לילות.  כראוי שתי  מלכים,  בכבוד  שהתקבל  כמובן  לילות.  שתי 
עבורו,  הגדול  הבית  סלון  את  פינו  הם  הדור,  עבורו, לצדיק  הגדול  הבית  סלון  את  פינו  הם  הדור,  לצדיק 
אחר  בקדושתו  השרף  אך  המיטה.  את  לפניו  אחר והציעו  בקדושתו  השרף  אך  המיטה.  את  לפניו  והציעו 
דא!  שלאפין  נישט  מ'קען  אמר  המיטה,  את  דא! שבדק  שלאפין  נישט  מ'קען  אמר  המיטה,  את  שבדק 
[כאן אי אפשר לישון]... והנה כראות אביהם שהיה אז [כאן אי אפשר לישון]... והנה כראות אביהם שהיה אז 
ילד קטן, הבין לפי תומו שאין זו מיטה נוחה מספיק... ילד קטן, הבין לפי תומו שאין זו מיטה נוחה מספיק... 
את  לתת  אני  מסכים  הנה  ואמר  הרבי  אל  רץ  את ותיכף  לתת  אני  מסכים  הנה  ואמר  הרבי  אל  רץ  ותיכף 

מיטתי לרבי!מיטתי לרבי!
הצדיק הסכים בדבר, והילד הלך באותם שתי הלילות הצדיק הסכים בדבר, והילד הלך באותם שתי הלילות 

לישון אצל קרובי משפחה.לישון אצל קרובי משפחה.
חלפו מאז שנים רבות, הילד הקטן גדל, חלפו מאז שנים רבות, הילד הקטן גדל, 
עבר את כל מאורעות השואה הנוראה, עבר את כל מאורעות השואה הנוראה, 
ניצל בחסדי שמים ועלה לארץ הקודש. ניצל בחסדי שמים ועלה לארץ הקודש. 
כאן נשא אשה, אך שנים רבות לא זכה כאן נשא אשה, אך שנים רבות לא זכה 
לפרי בטן, ולאחר רוב בדיקות וטיפולים לפרי בטן, ולאחר רוב בדיקות וטיפולים 
התברר שהצוררים עקרוהו בימי הזעם, התברר שהצוררים עקרוהו בימי הזעם, 

ולא יכול להוליד ילדים.ולא יכול להוליד ילדים.
בהתהלכו כך אפוף בצערו נודע לו יום בהתהלכו כך אפוף בצערו נודע לו יום 
זי"ע  מבעלז  הקדוש  הרבי  על  זי"ע אחד  מבעלז  הקדוש  הרבי  על  אחד 
ונסע  אפוא  קם  הקודש,  לארץ  ונסע שהגיע  אפוא  קם  הקודש,  לארץ  שהגיע 
לביתו, שם בקודש פנימה הגיש באימה לביתו, שם בקודש פנימה הגיש באימה 
את הקוויטל בו הזכיר את בקשתו לזרע את הקוויטל בו הזכיר את בקשתו לזרע 
של קיימא, ובעל פה הוסיף בכאב גדול של קיימא, ובעל פה הוסיף בכאב גדול 

את קביעתם הנחרצת של הרופאים.את קביעתם הנחרצת של הרופאים.
עיניו  שני  את  לפתע  הרים  עיניו הרבי  שני  את  לפתע  הרים  הרבי 
כשהוא  חודר,  מבט  בו  ונתן  כשהוא הקדושות,  חודר,  מבט  בו  ונתן  הקדושות, 
הקוויטעל,  ולתוך  אליו  חליפות  הקוויטעל, מביט  ולתוך  אליו  חליפות  מביט 
האיש,  את  שאל  דקות  מספר  האיש, ולאחר  את  שאל  דקות  מספר  ולאחר 
האם אינך בנו של פלוני מעיר פלונית?האם אינך בנו של פלוני מעיר פלונית?

[המספר  בנו.  הנני  האיש  אישר  [המספר אכן!  בנו.  הנני  האיש  אישר  אכן! 
לא  כי  מעולם,  הרבי  הכירו  שלא  לא ציין,  כי  מעולם,  הרבי  הכירו  שלא  ציין, 
קטן  ילד  בהיותו  ורק  בעלז,  חסידי  קטן היו  ילד  בהיותו  ורק  בעלז,  חסידי  היו 

לן בביתם שתי לילות כנ"ל].לן בביתם שתי לילות כנ"ל].
פעם  שהתארחתי  אתה  זוכר  פעם האם  שהתארחתי  אתה  זוכר  האם 

בביתכם, כשהגעתי לביקור בעירכם?בביתכם, כשהגעתי לביקור בעירכם?
אותו  היטב  לי  זכור  האיש,  ענה  אותו כן,  היטב  לי  זכור  האיש,  ענה  כן, 

ביקור.ביקור.
באותה  שם  היה  ושאל:  הרבי  באותה הוסיף  שם  היה  ושאל:  הרבי  הוסיף 
משפחה ילד אחד שנתן לי את מיטתו משפחה ילד אחד שנתן לי את מיטתו 
הוא  אתה  אולי  לילות,  שתי  בה  הוא ללון  אתה  אולי  לילות,  שתי  בה  ללון 

אותו הילד?אותו הילד?
ששמח  והוסיף  האיש,  התרגש  ששמח כן,  והוסיף  האיש,  התרגש  כן, 
את  לפנות  הגדולה  זכותו  על  את מאוד  לפנות  הגדולה  זכותו  על  מאוד 

מיטתו עבור הרבי הקדוש!מיטתו עבור הרבי הקדוש!
הריני  הרבי,  של  פניו  הרצינו  כך,  הריני אם  הרבי,  של  פניו  הרצינו  כך,  אם 

הגדולה,  הקפדתו  [ידועה  הגדולה,   הקפדתו  [ידועה  טובה'!  טובה'!'הכרת  'הכרת  לך  לך חייב  חייב 
להכיר טובה מאוד על כל דבר שעשו למענו], ועבור להכיר טובה מאוד על כל דבר שעשו למענו], ועבור 

אותם שתי לילות יהיו לך שני ילדים!אותם שתי לילות יהיו לך שני ילדים!
יהודי  אותו  וזכה  מקיים,  והקב"ה  גוזר  צדיק  יהודי ואכן,  אותו  וזכה  מקיים,  והקב"ה  גוזר  צדיק  ואכן, 
להשאיר אחריו שני בנים, שמהם ראה דורות ישרים להשאיר אחריו שני בנים, שמהם ראה דורות ישרים 

מבורכים!מבורכים!
ללמדך עד היכן מגעת חובת הכרת הטוב!ללמדך עד היכן מגעת חובת הכרת הטוב!

 [פרטיות קובץ  [פרטיות קובץ 140318-1140318-1]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •

זצוק"ל  מזוויעהל  שלמה  רבי  זצוק"להרה"ק  מזוויעהל  שלמה  רבי  הרה"ק  של  של נכדתו  נכדתו 
שניסו  דרך  בכל  ביתה,  בכלכלת  מאוד  שניסו התקשתה  דרך  בכל  ביתה,  בכלכלת  מאוד  התקשתה 

להשיג מעט פרנסה לא עלתה בידם.להשיג מעט פרנסה לא עלתה בידם.
שלח  הגדול,  זקנה  לפני  צרתה  את  פעם  שלח כשהזכירה  הגדול,  זקנה  לפני  צרתה  את  פעם  כשהזכירה 
אותה רבי שלומקה להתפלל על כך אותה רבי שלומקה להתפלל על כך בכותל המערביבכותל המערבי, , 
בהטעימו שהכותל הוא בהטעימו שהכותל הוא הדואר הראשיהדואר הראשי של השמים!... של השמים!...
בימים ההם היתה רחבת הכותל צרה מאוד, מגבלות בימים ההם היתה רחבת הכותל צרה מאוד, מגבלות 
במקום,  להתפלל  הבאים  היהודים  על  הוטלו  במקום, רבות  להתפלל  הבאים  היהודים  על  הוטלו  רבות 
המתפללים  בין  'מחיצות'  שם  להעמיד  עליהם  המתפללים נאסר  בין  'מחיצות'  שם  להעמיד  עליהם  נאסר 
למתפללות, כדי שלא יהפכוהו לבית כנסת שלהם... למתפללות, כדי שלא יהפכוהו לבית כנסת שלהם... 
כדי  ושולחנות,  ספסלים  שם  להביא  עליהם  כדי נאסר  ושולחנות,  ספסלים  שם  להביא  עליהם  נאסר 

שלא ינכסו לעצמם את המקום... ועוד כהנה וכהנה.שלא ינכסו לעצמם את המקום... ועוד כהנה וכהנה.
של  הישירה  בשליחותו  הק',  הכותל  יד  על  של בהגיעה  הישירה  בשליחותו  הק',  הכותל  יד  על  בהגיעה 
סבה הצדיק, לא הבחינה שהמקום מלא במתפללים, סבה הצדיק, לא הבחינה שהמקום מלא במתפללים, 
הרחבה  בתוך  צפופים  הרחבה העומדים  בתוך  צפופים  העומדים 
אבני  על  התרפקה  תיכף  אבני הצרה...  על  התרפקה  תיכף  הצרה... 
נוראות,  בבכיות  קולה  ונתנה  נוראות, הכותל,  בבכיות  קולה  ונתנה  הכותל, 
להתגבר  אופן  בשום  יכולה  להתגבר כשאינה  אופן  בשום  יכולה  כשאינה 
ארוכות  דקות  עמדה  כך  רגשותיה,  ארוכות על  דקות  עמדה  כך  רגשותיה,  על 

ושפכה את לבה לפני ה'. ושפכה את לבה לפני ה'. 
קולות בכיותיה הרמים הפריעו כנראה קולות בכיותיה הרמים הפריעו כנראה 
להסות  ניסו  והם  מהמתפללים,  להסות לכמה  ניסו  והם  מהמתפללים,  לכמה 
ברמז,  אותה  השתיקו  מתחילה  ברמז, אותה,  אותה  השתיקו  מתחילה  אותה, 
כלום!  ראתה  ולא  שמעה  לא  היא  כלום! אך  ראתה  ולא  שמעה  לא  היא  אך 
מפורשות  ממנה  שביקשו  לאחר  מפורשות גם  ממנה  שביקשו  לאחר  גם 
לעצור  יכלה  לא  מצעקותיה,  לעצור לחדול  יכלה  לא  מצעקותיה,  לחדול 

ברוחה. ברוחה. 
הנרגשת,  תפילתה  את  הנרגשת, כשסיימה  תפילתה  את  כשסיימה 
עליה  וצעקה  אחת  אשה  אליה  עליה ניגשה  וצעקה  אחת  אשה  אליה  ניגשה 
ביזיונות  של  מלא  בקיתון  ביזיונות מאוד,  של  מלא  בקיתון  מאוד, 

וחרפות, על התנהגותה!וחרפות, על התנהגותה!
והנה בלכתה בדרך חזרה העירה, מצאה והנה בלכתה בדרך חזרה העירה, מצאה 
זהב', ,  של  זהב''נפוליאון  של  'נפוליאון  הדרך  בצידי  הדרך מוטל  בצידי  מוטל 
שמחה  היא  ביותר.  נאה  סכום  שמחה שהיה  היא  ביותר.  נאה  סכום  שהיה 
מן  לסימן  לה  זה  שהיה  המציאה,  מן על  לסימן  לה  זה  שהיה  המציאה,  על 

השמים שנתקבלה תפילתה.השמים שנתקבלה תפילתה.
מלפניו:  שאלה  זקנה,  לבית  מלפניו: כשהגיעה  שאלה  זקנה,  לבית  כשהגיעה 
נפוליאון  לי  לתת  הקב"ה  רצה  נפוליאון באם  לי  לתת  הקב"ה  רצה  באם 
כך  על  לסבול  הוצרכתי  זה  מדוע  כך זהב,  על  לסבול  הוצרכתי  זה  מדוע  זהב, 

כאלו ביזיונות?כאלו ביזיונות?
לא  ואמר:  לשונו,  במתק  הצדיק  לא נענה  ואמר:  לשונו,  במתק  הצדיק  נענה 
לזכות  רצה  הקב"ה  בידך!  טעות  לזכות כן,  רצה  הקב"ה  בידך!  טעות  כן, 
שזו  ביזיונות...  של  טובה  במנה  שזו אותך  ביזיונות...  של  טובה  במנה  אותך 
הסגולה הטובה ביותר לאדם להיוושע הסגולה הטובה ביותר לאדם להיוושע 
מכל צרה וצוקה, אלא שציפו לך מעט מכל צרה וצוקה, אלא שציפו לך מעט 
של  נעימה  בעטיפה  הביזיונות  של את  נעימה  בעטיפה  הביזיונות  את 
אותו נפוליאון, בכדי להמתיק בכך את אותו נפוליאון, בכדי להמתיק בכך את 

הגלולה המרה... הגלולה המרה... 
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