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עומדים אנו בפתחם של הימים הק' ימי השובבי"ם אשר נאמנו מאז ומקדם בקרב מבקשי ה' כימי תשובה והתעוררות וחיזוק בדקי נפשו של כל 

בני חבורתנו הק' אשר קיימו וקבלו עליהם זה עידן ועידנים הנהגות  –אחד לפום מה דמשער בליביה. חיבה יתירה נודעת להם בקרב בני עליה 

 ים מיוחדים לימים אלו להיות בבחי' מוסיף והולך ואור בתורה ועבודה, וקבלו ימים אלו צביון מיוחד של תקופת עליה והתחדשות.וסדר

כמה מרנין את הלב המחזה לראות את הבחורים היקרים שיחיו מתאספים ודנים בכובד ראש כיצד לקבוע את הסדרים לשובבי"ם לשנה זו באופן 

נו איתנה שחפץ ה' בידם יצלח לשמור ולעשות ולקיים, ואף לסחוף אחריהם את שאר הציבור להשתתף עמם איש ואיש המוצלח ביותר, ותקוות

 כפי יכולתו.  

מיוחדת שנה זו, באשר אירע עמנו בסמיכות לימי השובבי"ם מה שאירע, וכפי ששמענו בעצרת התעוררות שהתקיימה בעשרה בטבת כי מעז יצא 

תשובה, התעוררות והתחזקות, וכפי שאמר כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א כי הלא ידוע ששורש נשמות ישראל הוא מתוק, כאשר הדבר יגרום ל

מאותיות התוה"ק, וא"כ כשמתעוררים בעניני קדושת וכבוד ס"ת לאור מה שקרה, הרי שנגרם תוספת קדושה בנשמות ישראל )עיין דבריו הק' 

 במלואם במדור דברות קודש(.

הנוהג כבר למעלה מעשור  -הורה גם כמה הוראות למעשה. והנוגע לעניננו, שקבע סדר חדש כתוספת ללימוד עמוד היומי כ"ק אדמו"ר שליט"א 

היום הראשון מימי השובבי"ם.  –בלימוד הלכה במ"ב כאשר ההתחלה תהיה בהל' קריאת התורה ויתחילו ביום א' פ' שמות  –בקרב עדתנו 

ה לכל נפש, ואף אותם אלו שעד עתה הוקשה עליהם להצטרף ללימוד העמוד היומי מחמת שעמוס אדמו"ר שליט"א הוסיף ואמר כי הדבר שו

בסדריו הפרטיים, בודאי שלקביעות מועטה זו יוכל כל אחד ואחד לפנות מזמנו. ובטוחנו שבזמן נשגב כזה גם אלו שלא הצטרפו עדיין ללימוד 

 רי מרן אדמו"ר שליט"א. כדב יצטרפו עתה, ויראו הצלחה רבה בלימודםהעמוד היומי 

 כאן המקום לעורר אודות המדור "אבן הטוען" בגליוננו, אשר נוסד עפ"י הוראת מרן אדמו"ר שליט"א שיהיה מקום ללומדי עמוד היומי בו יוכלו

ו מכל אחד לשתף את הציבור בחידושים שהתעוררו במהלך הלימוד ולשטוח את קושיותיהם, וכעת יתרחב המדור גם ללימוד ההלכה. ובקשתנ

 אנא לא ימנע טוב מהציבור ויפרסם זאת ב"אבן הטוען".  –ואחד באם מתעורר לו חידוש, קושיא, הערה וכדו' 

ממילא נראה שממש מסייעים בעדנו מן השמים ומראים לנו דרך שהזמן גרמא לעליה והתעוררות, וכל אחד ואחד ישנם מתניו להיות נמנה על 

וה, להשתתף במעשה וברוח באוירת ההתעוררות העוברת על מחננו ובסדרים המיוחדים אשר נקבעו לבחורים לגיונו של מלך ומהנמנים לדבר מצ

 והאברכים איש על מחנהו ואיש על דגלו, וכן בסדר הלימוד החדש בשמחה ובהתחדשות.

גודל חומרת איסור הדיבור בשעת  כמו כן עלינו לשמר את ההתעוררות בעניני קדושת ביהכ"נ וס"ת במעשה. וב"ה שבציבור שלנו מיותר לדבר

אם אירע מקרה כזה בודאי אות היא שצריך להתחזק בזהירות יתירה בענינים אלו,  –כפי שעוררו בעצרת  –התפילה וקריאת התורה, אמנם מ"מ 

 וד"ל.

יותר לקריאות מעין אלו ח"ו. יהא רעוא שנזכה לנצל את ההתעוררות הזו כדבעי ולשמרה בקרבנו לאורך ימים. והשי"ת יהיה בעזרנו שלא נצטרך 

ונזכה לנצל ימים קדושים אלו במלואם, כל אחד כפי ענינו. הרי כל אחד בזמן של ישוב הדעת ובזמן ש"ותהי עליו רוח ה'" רוצה להתרומם 

כב בעדו. ונזכה ולהתעלות, לחדש ימיו כקדם שתהיה רוח ה' מפעמו, והנה כעת ניתנת ההזדמנות לכל אחד להגשים רצונות כמוסים אלו ומי מע

כמאמר צדיקים שאבות הוא מלשון רצון כדכתיב "ולא אבה יבמי", היינו שהשי"ת נראה כביכול לאלו הרוצים ושואפים  –ל"וארא את האבות" 

 שיראה אליהם. וכן יה"ר אמן.

ב"ב. ויעמדו על הברכה כל  השבוע התבשרנו בבשורה המשמחת והמרנינה כל לב, שמוסדותנו הק' קבלו הקצאת שטח רחב ידיים ע"י עיריית

העוסקים והמסייעים בענין איש איש כפי מהללו שלא נחו ולא שקטו עד שזכו לראות את פרות יגיעתם. זכרה להם א' לטובה ותשרה הברכה 

 בכל מעשי ידיהם.

לאילנא דחיי עדי נזכה לבנין ברי הדבר שמאורע זה אמור לעורר רוח התחדשות ובנין בחבורתנו, להתדבק ביתר שאת בדרך רבוה"ק ובהתקשרות 

 הבית המקווה במהרה בימינו.  
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 רעוא דרעוין פ' שמות תשס"ב

 

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו 

הקשה: וכי היום באים והלא ימים  )רבה פרשה א, ד(ובמדרש באו. 

 רבים היו להם שבאו למצרים.

 

דרך האדם שכאשר  הרה"ק מוהר"י מבעלז זי"ע, כיופירש 

נופל ח"ו ממדרגתו הרי שבתחילה הוא מצטער על כך מאד 

ומנסה בכל מאודו לשוב לדרגתו הראשונה, אבל במשך הזמן 

הנעלה אשר היה בראשונה.  הוא מתרגל למצבו ושוכח מהמצב

אמנם יעקב אבינו ע"ה השריש בבניו שאף בנפילתם למצב 

ב זה, וממילא שפל ישארו תמיד במצב כאילו רק כעת באו למצ

ישאפו ויתאמצו תמיד להשיב ימיהם כקדם בהיותם במצב 

מצרימה', כלומר שאף בירידתם הבאים נעלה יותר. וזהו ,

שעתה באו ולא  -למצרים נשארו תמיד במצב של ,הבאים' 

יתרגלו לשפלות וטומאת מצרים. וכמו שאומרים בהגדה של 

ר שם', פסח: ,שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים אלא לגו

היינו ששהה תמיד במצרים במצב ארעי מתוך רצון לשוב 

: ,הבאים ישרש )ישעיה כז, ו(למצבו הראשון. ובזה מבאר הכתוב 

יעקב', שיעקב אבינו השריש בזרעו אחריו שאף במצב שפל 

בשאיפה לעלות ממצב זה. וצ"ב היאך  -יהיו בבחי' ,הבאים' 

 זוכים לזה.

 

אמר משה אל האלקים מי : ,וי)ג, יא(הפרשה כתיב בהמשך 

אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים', 

ופירש רש"י: מי אנכי, מה אני חשוב לדבר עם המלכים. וכי 

אוציא את בני ישראל, ואף אם חשוב אני מה זכו ישראל 

שתעשה להם נס ואוציאם ממצרים. וכן אי' במדרש שאמר 

ד עמך מצרימה ואנכי מרע"ה מי אנכי, שאתה אמרת ,אנכי אר

אעלך גם עלה'ועכשיו אתה שולח אותי. ועל זה השיב לו 

הקב"ה, על שאמר מי אנכי אמר לו ,אנכי אהיה עמך', ועל 

שאמר באיזו זכות יצאו א"ל ,בהוציאך את העם ממצרים 

תעבדון את האלקים על ההר הזה' היינו שבזכות התורה שהן 

משם. אמנם עתידים לקבל על ידך בהר הזה הם יוצאים 

הדברים צ"ב, כי לכאו' תימה גדולה היא כיצד משה רעיא 

מהימנא לא רצה ליטול על עצמו השליחות להוציא את בני 

ישראל ממצרים בטענה שאינו ראוי, אשר בזה היה יכול ח"ו 

להחמיץ את השעה, וכן במה ששאל איזו זכות יש בידם שיצאו 

ח ישראל ממצרים, הכיצד שמשה רבינו ע"ה ידבר שלא בשב

 לומר שאין בידם זכות לצאת.

 

הדברים, כי גלות מצרים היא שורש כל הגלויות וביאור 

 )פ' בא(וגאולת מצרים היא שורש כל הגאולות. וכדאי' ברמב"ן 

שיציאת בני ישראל ממצרים הוא מעשה אבות סימן לבנים 

שיצאו בני ישראל מכל הגלויות, וכפי שהיא שורש הגאולות 

ש גאולת כל אדם בפרט, כי כל ירידה שיש בכלל כן היא שור

שנמצא במיצר בשליטת היצר הרע,  -לאדם היא בבחי' מצרים 

ומכח גאולת מצרים יכול כל אדם להיגאל ממצבו ולצאת 

לחירות מתחת יד יצרו. ועל כן נתיירא משה רבינו ע"ה שאם 

גאולת מצרים לא תהיה בשלימות מכל הבחינות אזי גם כל 

רותם בכלל ובפרט לא יהיו בתכלית גאולות ישראל לדו

השלמות, ולכן שאל אם הוא ראוי לגאלם, היינו אם ישראל 

 ראויים להיגאל בכדי שתהא הגאולה בתכלית השלמות.

 

לו הקב"ה דאף שלא תהא הגאולה בשלמות, מכל והשיב 

מקום על ידי קבלת התורה יושלמו כל התיקונים שהיה נצרך 

' נכללים כל עניני התיקון לכל לתקן בגלות מצרים, כי בתורה הק

החטאים ל"ע, וכדאי' בספרים הק' שהגם שבספר הקנה מביא 

תיקוני תענית וכו' על כל מיני חטאים ולכל חטא מפרט התיקון 

השייך לו, מכל מקום בלימוד התורה נכללים כל התיקונים. וכפי 

שבחולי הגוף ל"ע יש לכל חולי את הרפואה השייכת דוקא 

ם קיימת רפואה אשר מחדשת בגוף האדם כח לחולי זה, אמנ

וחיות חדשה ועל ידי זה היא מרפאת את כל המחלות, כך הוא 

בחולי הנפש אשר האדם בחטאו מחשיך ל"ע אור ה' המאיר 

בנפשו, ולכך נצרך הוא לכל עניני התיקון כתענית וכדו' אשר על 

ידם הוא מסיר את החשכות, אמנם לימוד התורה מחדש 

על ידי שמדבק עצמו באורו ית' הטמון בתורה.  בנשמתו אור ה'

: אם נכשל אדם בעבירה חייב )ויק"ר פרשה כה, א(וכדאי' בחז"ל 

מיתה בידי שמים מה יעשה ויחיה אם היה למוד לקרות דף 

אחד קורא שני דפים וכו', כי בכח התורה להשפיע לאדם חיות 

 חדשה בנפשו אף אם ל"ע נפסקה חיותו.

 

ה באופן הראוי, בהכנעה בקדושה לומד תור כאשרוזהו 

: )סוכה נב:(ובטהרה ומתוך תשובה וחרטה על חטאיו, וכדאי' בגמ' 
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השייך לו, מכל מקום בלימוד התורה נכללים כל התיקונים וכפי 

שבחולי הגוף ל"ע יש לכל חולי את הרפואה השייכת דוקא 

לחולי זה, אמנם קיימת רפואה אשר מחדשת בגוף האדם כח 

על ידי זה היא מרפאת כל המחלות, כך הוא וחיות חדשה ו

בחולי הנפש אשר הדם בחטאו מחשיך ל"ע אור ה' המאיר 

בנפשו, ולכך נצרך הוא לכל עניני התיקון כתענית וכדומה אשר 

על ים ההוא מסיר את החשכות, אמנם לימוד התורה מחדש 

בנשמתו אור ה' על ידי שמדבק עצמו באורו ית' הטמון בתורה, 

אם נכשל אדם בעברה חיב  )ויק"ר פרשה כה, א(ז"ל וכדאיתא בח

מיתה בידי שמים מה יעשה ויחיה אם היה למוד לקרות דף 

אחד קורא שני דפים ואם היה למוד לשנות פרק אחד ישנה 

שנים, כי בכח התורה להשפיע לאדם חיות חדשה בנפשו אף 

 אם ל"ע נפסקה חיותו.

 

בקדושה לומד תורה באופן הראוי, בהכנעה  כאשרוזהו 

ובטהרה ומתוך תשובה וחרטה על חטאיו, וכדאיתא בגמרא 

אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש אם אבן הוא  )סוכה נב:(

נימוח אם ברזל הוא מתפוצץ וכו', היינו שיש כל מיני יצר הרע 

וכחות הרע המחשיכים נפש האדם וביותר כאשר פגם ל"ע, ועל 

ות וההסתרים, וכל סוגי ידי התורה הק' יכול לסלק כל המחיצ

הפגמים נימוחים ונתקנים באור התורה. וכדאי' באמרי נועם 

שתהיו עמלים בתורה, עמלים  )ויקרא כו, ג(בביאור דברי רש"י 

מלשון עמילן של טבחים ששואב את הזוהמא, היינו שעל ידי 

הלימוד בעמל וביגיעה נשאבת ומסתלקת כל זוהמת האדם. 

, ,כי )משלי ג, ח(ושקוי לעצמותיך' וכמאה"כ ,רפאות תהי לשרך 

, בשר מורה על )שם ד, כב(חיים הם למצאיהם ולכל בשרו מרפא' 

החלק הגשמי והשפל של האדם, ועל ידי התורה מאיר נפשו 

 מתוך כל הגשמיות.

 

בספרים הק' שעיקר ענין זיכוך הגלות וכל וכמבואר 

התיקונים הוא מחמת שע"י חטאי האדם נופלים ל"ע ניצוצות 

קדושה לבין הקלי', ועל ידי התיקונים מוציאים אותם ניצוצות ה

להשיבם למקום הקדושה. אמנם על ידי שהאדם לומד תורה 

נעשית התורה כאבן השואבת לכל ניצוצות הקדושה וממילא 

יוצאים כל הניצוצות מעמקי הקלי', וכדאי' באוהב ישראל  שעל 

ן הקליפות ידי ליבון הלכה ביגיעה מתבררים כל הניצוצות מבי

 והוא התיקון הגדול ביותר.

 

שאף בגלות מצרים אשר כל תכלית הגלות  יבואר,ובזה 

היתה להוציא ניצוצות הק' מבין הקלי' כידוע, ועל כן אף 

שבהיותם במצרים לא השלימו כל התיקון מכל מקום על ידי 

קבלת התורה נשלמה תכלית ירידתם למצרים להוציא ניצוצות 

אולת מצרים היתה השורש לכל הגאולות הק' מבין הקלי', וג

שיוכלו להיגאל בכח התורה הק', הן בגאולה כללית והן בגאולה 

פרטית כאשר ל"ע פגם האדם בנפשו על ידי חטאיו, יכול לשוב 

ולהאיר נפשו על ידי עמל התורה, ובכח התורה יגאל ויצא 

 ממצבו השפל לחירות.

 

שראל יצאו יש לבאר סתירת מאמרי רז"ל, שהרי בני י ובזה

ממצרים קודם זמנם, אלא שיש אומרים שקושי השעבוד 

השלים השנים שנחסרו, אמנם במדרש במקום אחר אי' שביזת 

הים היה תשלום לבני ישראל על קושי השעבוד, משמע שקושי 

השעבוד לא השלים את שנות השעבוד שהרי קבלו שכר מיוחד 

,חרות על  לב, טז()שמות אי' על הפסוק  )עירובין נד.(על כך. ובגמ' 

הלוחות', שבקבלת התורה באו למצב שאין כל אומה ולשון 

שולטת בהן שנאמר חרות אל תיקרי חרות אלא חירות, היינו 

שאי לאו המעשה שאחר קבלת התורה לא היו נצרכים שוב 

להיות בגלות, משמע שבמצרים נשלם כבר כל התיקון ולכך לא 

שבאמת קושי  הוצרכו שוב לשעבוד מלכויות. ויש לבאר,

השעבוד לא השלים שנות השעבוד ולכך קבלו שכר על כך, 

אמנם אף שבמצרים לא נשלם התיקון, מכל מקום על ידי קבלת 

התורה היו יכולים להשלים כל התיקון, ולכך בשעת קבלת 

התורה זכו לחירות משעבוד מלכויות כי התורה הק' היא 

 )בלתי מוגה כלל(                                     התיקון הגדול ביותר.                        
 

 בעצרת התעוררות לקהל עדתנו
 עשרה בטבת ש. ז.

 

נסתבבה סיבה מן השמים שנתאסף יחד להתחזק,  הנה

: ,הלוא זה צום אבחרהו' וגו', שתכלית )ישעיה נח, ו(וכדכתיב 

התענית היא פשפוש המעשים והקבלות טובות. וכאשר קרה 

א טוב שנוגע לבזיון ספר תורה, בודאי העת להתחזק מקרה ל

ולהתבונן על מה עשה ה' ככה. אמנם איני ראוי לדבר אך 

 אשמש כשליח ציבור.

כל לעצם הענין יש להמתיק מה שנעשה, שענין קודם 

התענית אינו מעיקר הדין כדאי' בחיים שאל להרב חיד"א זי"ע 

שנהגו לצום שני , וכדאי' במקור הדברים שיש מקומות )סימן יב(

חמישי ושני, וכתב על זה החיד"א שזאת ודאי אין להטיל על 

הציבור כחובה. ועוד, כפי שזכינו לשמוע עתה דיבורים חשובים 

מהרה"ג ברוך גוטמן שליט"א, שמשמעות דבריו של החיד"א 



4 

 

שם שחומרת הענין הוא דוקא באופן שנפל ספר תורה מידו, 

, שכתב שם שבאופן שהספר ובמקרה דידן אינו שייך לכך. ועוד

תורה שנפל היה פסול אין חומר הפגם כבספר תורה כשר. ובזה 

ודאי יש לראות כאן חסד גדול וגילוי אהבה, שממש שעה קודם 

לכן נסתובב משמים שימצא פסול בספר תורה ובזה הוקל הענין 

 מאד. 

 

: עד היכן תכלית יסורין וכו' אפילו )ערכין טז:(אי' בחז"ל  אמנם

הושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתים. ובספרים הק' 

ביארו, שכאשר רוצים משמים לעורר אדם להתחזק בענין 

כלשהו, אזי שולחים לו יסורים קטנים אשר אם משכיל ונותן 

לבו להתעורר בזה לא יוצרך לבוא ליסורים גדולים יותר ל"ע. 

אף שהענין אינו כל כך חמור מכמה טעמים, מכל  וכמו כן אצלנו

מקום על ידי שנתעורר בזה לא נצטרך לבוא ח"ו לדברים 

 גדולים יותר.

 

: בכל יום )אבות פ"ו מ"ב(בבינה לעיתים במאמר המשנה אי' 

ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת אוי להם לבריות 

ריות' שנראה לב להםמעלבונה של תורה. ומדייק הלשון ,אוי 

כמיותר, ומבאר שבאמת את התורה עצמה אי אפשר להעליב 

ולבייש, התורה היא חכמתו ית' ושמותיו של הקב"ה ולא שייך 

: ,חטאתי מה אפעל לך', )ז, כ(אצלה עלבון, וכדכתיב באיוב 

שכאשר אדם חוטא ל"ע ודאי אינו גורם חסרון אצל הקב"ה 

רון נעשה רק אצל כביכול אשר לא שייך בו שום חסרון, והחס

האדם עצמו, וכמו כן העלבון לגבי התורה אינו לתורה אלא 

לבריות מעלבונה של תורה'. ועל כן יש  להםלבריות. וזהו ,אוי 

 לפשפש במה יש להתחזק מכיון שנגרם להם עלבון שכזה.

 

: ,כי דבר ה' )במדבר טו, לא(על הפסוק  )סנהדרין צט.(חז"ל אמרו 

ר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. וב"ה בזה', דקאי על כל שאפש

ממש רובם ככולם של הציבור תורתם אומנותם ועוסקים 

בתורה, ואין צורך לדבר מעצם עסק התורה, אבל בענין זמני 

הלימוד יש מקום לחיזוק, וכפי שכבר דברנו ללמוד לכל הפחות 

שעה ברציפות בכל יום ללא שום הפסק, ובודאי הוא כבוד גדול 

 באופן זה. לתורה הלימוד

 

יש לעורר על ענין הלימוד בערבי שבתות ובשב"ק  ועוד

עצמה, אשר בערב שבת כל אחד עסוק בצרכי שבת וכן בשבת 

עסוקים בעניני שב"ק, ויכול להיות מצב שכמעט לא עוסקים 

בתורה בשני ימים אלו. ועל כן יש להתחזק לקבוע זמן ללימוד 

. ולמעשה אין בזמנים אלו, ובפרט שהמעשה אירע בשבת קודש

אני מורה כיצד לעשות זאת והציבור כבר ימצא הדרכים 

 הטובים לכך.

יש לעורר, שבקהילה ישנם גם כאלו שאין תורתם עוד 

אומנותם, וזאת צריכה להיות אחריות של כל אחד לדאוג שגם 

להם תהיה קביעות עיתים לתורה. ויש לשים לב לכך שכל 

ה ברציפות עם אברך מקהילתנו תהא לו הקביעות של השע

 חברותא, שלא יהיה אפילו אחד שאינו מחובר כדבעי לתורה.

 

נקודה יש לעורר, דאי' בזוהר הק' שכל יהודי יונק חיות עוד 

נשמתו מהתורה, וממילא מענין הריבוי בכבוד התורה הוא גם 

להרבות בכבוד הבריות, לראות שיהי כבוד חברך חביב עליך 

לחשוב ולחפש באמת  כשלך, ולא רק מן השפה ולחוץ אלא

כיצד השני ירגיש טוב. וענין זה הוא גם תיקון טוב לענין כבוד 

 התורה.

 

ברצוני להציע שני דברים כפי רצון הציבור אם יתרצו עתה 

לקבל זאת. ראשית, הנה ישנה תקנת לימוד עמוד היומי, 

ובלימוד זה ישנם רבים המתקשים לעסוק מחמת שעסוקים 

דים מחזיקים בסדר זה בהתמדה, בלימודים אחרים, ורק יחי

אמנם אולי עכשיו הזמן להוסיף לימוד הלכה בכל יום בנוסף 

ללימוד הגמרא, ולימוד זה יהיה יותר קל ושוה לכל נפש, 

ובלימוד זה יוכלו כולם לעסוק אף שכל אחד עסוק בלימודים 

שלו. וענין זה ירבה כבוד התורה כאשר כל הציבור יעסוק 

יתחדשו חידושי תורה אשר הם  בלימוד אחד, ומתוך כך

נקראים קישוטי כלה והמה כבוד גדול לתורה, ובזה יהיה תיקון 

לענין של כבוד התורה. אין ברצוני לקבוע הסדר ללימוד היומי, 

אלא הציבור יתייעצו יחדיו מה הוא הסדר השוה לכל נפש, 

ואפשר להתחיל כבר ביום א' דשובבי"ם בהלכות קריאת 

 התורה.

 

י הוא, מכיון שמכמה סיבות נצרכים כמה פעמים השנוהענין 

לטלטל את ספר התורה ממקום למקום, ואף שיש לכך כמה 

היתרים מחמת כבוד הציבור, מכל מקום ודאי מעיקר הדין אין 

זה ראוי והגון לכתחילה. לכן רציתי להציע שהציבור יתאחד 

לכתוב ספר תורה, באם הוא באפשרות הציבור ואינו קשה מדי, 

חד ישלם סכום במשך שנתיים ובזה יכתבו ספר תורה שכל א

חדש, ובזה בודאי יהיה כבוד התורה גדול, כאשר לכל אחד יהיה 

חלק בתורה. ועל ידי זה יצא שדוקא מתוך המקרה שנגרם לנו 

 יצא כבוד גדול לתורה ושמחת התורה. 

 

רצון שיתהפכו הימים מיגון לשמחה, ועם ספר תורה זה  ויהי

 לקראת משיח צדקנו במהרה בימינו.כבר נזכה לצאת 

)בלתי מוגה כלל(                
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 כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו.

בפרשה זו מתחילים ימי השובבי"ם, שבהם צריך האדם לקבל על עצמו לשוב בתשובה ולתקן את אשר פגם. וזהו "כל הבן 

 הילוד", מה שנולד שלא בקדושה רח"ל, "היאורה תשליכוהו".

 -: "שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחפשי", כלומר "שש שנים יעבוד" )כא, ב(מסתיימים בפרשת משפטים שבהם כתיב והם 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(      שיצא לחפשי מחטאיו. -אם עבד הששה שבועות כראוי לתקן נפשו, אז "ובשביעית יצא לחפשי" 

 

 הבה נתחכמה לו.

תמיד להרגיז יצר טוב אפשר לבאר הענין שהאדם צריך 

, ושלא יסוח ח"ו דעתו מן המלחמה )ברכות ה.(על יצר הרע 

מלחמת היצר וחילותיו. אך אחד מתנאי הניצחון  –הגדולה 

הוא שיזכור תמיד שהוא עפר ואפר, ובכוחו אינו יכול לגבור 

)סוכה על יצר הרע, ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו 

ר מנסה להכשיל את האדם . וזו אחד מהדברים שהיצנב:(

ולהפילו ברשתו שיחשוב בלבו שהוא כבר חכם ומבין בדעתו 

כדת מה לעשות, ואין לו כל כך לחשוש ממלחמת היצר, 

ומיד שנכנס לאדם מחשבה זו גובר עליו יצרו רח"ל. וזה 

שאמרו מצרים "הבה נתחכמה לו", היינו שניטע בליבם 

ידי זה ודאי מחשבה זו שהם כבר די חכמים בעיניהם, ועל 

 )מרן אדמו"ר שליט"א(  יכול נוכל להם להפילם ברשתינו ח"ו.

 

 וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ ויקוצו מפני בני ישראל.

הנה גלות מצרים כפי הבטחת השי"ת לאברהם אבינו 

בברית בין הבתרים היתה צריכה להיות ד' מאות שנה, ומפני 

לרד"ו שנה. וזהו  ריבוי העם וקושי השעבוד השלים הקב"ה

היינו מפני קושי השעבוד, "כן ירבה  –"וכאשר יענו אותו" 

היינו שנגמר  –היינו ריבוי העם, "ויקוצו"  –וכן יפרוץ" 

על מה  )פסח(הקץ טרם הגיע הזמן. וכדאיתא בקדושת לוי 

שאומרים בהגדה שהקב"ה חשב את הקץ לעשות, היינו 

 שהוריד מהחשבון כמנין קץ והטעם כדלעיל.

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(        

 

 וראיתן על האבנים.

)במדבר יג, במסורה: "וראיתם את הארץ" בפרשת מרגלים 

, וכן "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה'" בפרשת יח(

 )פ"ג מ"א(. והביאור, דהנה מצינו באבות )שם טו, לט(ציצית 

עקביא בן מהללאל אומר הסתכל בשלשה דברים ואין אתה 

בא לידי עבירה דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי 

אתה עתיד ליתן דין וחשבון. וזהו מרומז "דע מאין באת" 

מרמז על "וראיתם על האבנים", "ולאן אתה הולך" רומז על 

"וראיתם את הארץ", "ולפני מי אתה עתיד ליתן דין 

 וחשבון" רומז על "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה'".

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(         

 

 וילך איש מבית לוי.

" ב' במסורה: הכא, ואידך: "וילך איש מבית לחם יהודה

. ורומז בזה דהאדם אשר הוא דבוק בה' בתורה )רות א, א(

, )תהלים לד, י(ובמצות, עליו נאמר "כי אין מחסור ליראיו" 

, )שם לז, כה("ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם" 

מזמינים לו מן השמים די מחסורו אשר יחסר לו, אבל ו

כאשר ח"ו האדם מפריד עצמו מהדביקות בה' ובתורתו, הוא 

מפסיק גם השפעת השפע הגשמי עליו. והנה לוי הוא לשון 

 )בראשית כד, לט(חיבור ודביקות וכמו "הפעם ילוה אישי אלי" 

ך ותרגום תיבת ילוה הוא "יתחבר". וזה נרמז בהמסורה, "ויל

איש מבית לו"י", כלומר כאשר הולך האיש הישראלי 

מדביקותו בה' ח"ו, אזי "וילך איש מבית לח"ם" כלומר 

 שמונע ח"ו מעצמו השפעת הלחם והמזון.

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(

 

 ויזעקו ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה.

כבר דקדקו בספרים הק' בשינוי הלשון דפתח בזעקה 

ויש לבאר על פי המבואר בספרים הק' וסיים בשועה. 

שהרבה פעמים מתפלל האדם להשי"ת אך תפילתו לא פרחא 

לעילא מאחר שאין תפילתו אמיתית וכנה ואינה מעומק הלב, 

אך יש והאדם זוכה להתפלל תפילה ראויה ואמיתית מעומק 

קירות לבו שעולה להשי"ת ופורצת את כל המחיצות 

כל אותן התפילות שלא והסייגים, ובדרכה מעלה עמה את 

עלו מקודם. והנה ענין זעקה הוא שזועק האדם מפנימיות 

עומק הלב באמת את רצונו ותשוקתו להתקרב להשי"ת, 

ולשון שועה הוא כשמשוע לישועה בעניני גופו. וזהו שאמר 

הכתוב "ויזעקו", ועל ידי זעקה זו, זכו ל"ותעל שועתם אל 

ילות שלא היתה להם האלקים" וגו', היינו שגם כל אותן התפ

 )מרן אדמו"ר שליט"א(     עליה עד עתה נתעלו בזעקה זו.
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 ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלקים.

שאין לך יפה מן הצניעות,  )תנחומא כי תשא סי' לא(כי ידוע 

כי על המפורסם והנגלה שורה קטרוגים ודינים רח"ל, 

ו משה היה מסתיר קדושתו והארת –"ויסתר משה פניו" 

בחי' דין וקטרוג  –ופנימיותו, "כי ירא מהביט אל האלקים" 

רח"ל. על כן צריך כל אדם להסתיר מעשיו וצדקותיו בכל 

 )דברי שלום(                    יכולתו.

 

 תבן אין נתן לעבדיך ולבנים אומרים לנו עשו.

תבן הוא לשון תבונה ודעת, ולבנים הוא תשובה על דרך 

בכל עת יהיו  )קהלת ח, ט(בפסוק  )קנג.(מה שאמרו חז"ל בשבת 

היינו תבונה ודעת, "אין נתן  –בגדיך לבנים. וזהו "תבן" 

היינו תשובה, "אומרים לנו עשו",  –לעבדיך", "ולבנים" 

פירוש מאין ימצא לנו פתח התשובה אם אין בנו דעת. 

והשי"ת יחננו דעת, ונזכה לתשובה שלימה למען לא ניעול 

 )מרן אדמו"ר הק' מקרלין זי"ע(   י אכי"ר.בכיסופא לעלמא דאת

 

 
 

 
 

 

 
 ליה כתרין במילין יקיריןנעבד 

 

חלקים רבים ישנם בעבודת הבורא, כל אחד מאיתנו נדרש לעסוק 

מים מגוונים. כמובן בעבודתו שלו המורכבת תמיד מחלקים שונים ותחו

שתמיד קיימים ענינים קלים ונחמדים לביצוע וקיימים גם ענינים קשים 

ומורכבים יותר, ישנם בעבודת ה' חלקים מעניינים ומושכים את הלב 

וישנם גם את חלקי העבודה השגרתיים וה... )סליחה על הביטוי( 

 משעממים.

שהאדם אינו  עובד ה' נמדד ככל –כל יהודי יודע כי התואר עבד ה' 

בוחר לעצמו דוקא את החלקים הקלים יותר בעבודת ה', אלא עובד את 

בוראו בכל מצב ובכל תחום שהוא אף אם הדבר קשה עליו. דגש מיוחד 

הושם על נקודה זו אצל חסידים, אשר כל מגמתם היתה להפקיר את 

 מציאותם העצמית ולשעבד את כל מהותם להשי"ת.

דוע הצדיק ר' דוד לייב שוורץ ז"ל, כך מסופר על גבאי הצדקה הי

שפעם אחת שאלו מאן דהו מדוע בחר לעצמו דוקא את העיסוק באיסוף 

צדקה ולא הקדיש את חייו ללימוד התורה אשר היתה משוש חייו 

בשנותיו הצעירות )ואף בשנים המאוחרות יותר במוצאו פנאי לכך(, 

בחרתי  –וערע" הפטיר ר' דוד לייב: "איך האב זיך אויס גיקליבן די שו

 לעצמי את הקשה יותר... )כמובן אין לפסוק מכך למעשה, וד"ל(.

כך שמעתי לפני שבועיים מהרב לייבוש רובין בשם הרה"ק משינווא 

זי"ע, שפירש מה שנאמר בזמירות "נעבד להון כיתרין במילין יקירין", 

הקשים דוקא בהם  –יקיר בארמית פירושו כבד, כלומר בדברים הכבדים 

 ים כביכול כתרים להשי"ת.עוש

מרן אדמו"ר שליט"א בשיחתו בעשרה בטבת מנה רשימה ארוכה של 

דברים הטעונים חיזוק בעקבות המקרה שאירע לדאבוננו, אחד 

האברכים התבטא באזני לאחמ"כ: הדבר הקל ביותר לישום מבין כל 

הדברים הוא כתיבת הספר תורה, מה שבטוח שזה המעניין והמושך 

כולם"... אז כפי שאמרנו יהודי עובד ה' מחפש דוקא את ביותר מבין 

 הדברים הקשים יותר.

כל אחד מאתנו יתבונן ויעיין בישוב הדעת בכל הענינים עליהם עורר 

מרן אדמו"ר שליט"א, ויטול על עצמו את עול הדברים גם אם אינם קלים 

כ"כ, אם מחמת הקושי הטכני לבצע זאת, אם מפאת הקושי לארגן ולהזיז 

נינים הנוגעים לכלל הציבור. אולם דוקא הקושי שבדבר הוא אשר ע

מייקר ומחשיב זאת, ובודאי בכח הציבור יחד נוכל ליישם גם את הדברים 

 הנראים לנו גדולים מיכולתנו.

וכמובן בל נשכח את תכלית העצרת ודברי ההתעוררות: לא להשאר 

י בכל שאננים, זה הזמן להתעורר ולהתחזק ולערוך בדק בית רצינ

התחומים. ימי השובבי"ם כבר התחילו, בל נחמיץ את ההזדמנות הנפלאה 

 הזו.
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