
על ימי השובבי"ם הרחיבו ספרי החסידות 
מאפטא  הרה"ק  מעלתם.  ורוב  בקדושתם 
"הגם  כתב:  ישראל"  "אוהב  הק'  בספרו  זי"ע 
שנתמעטו כעת כוח הדורות בעוונותינו הרבים, 
ואינם יכולים לעשות סיגופים ותעניות כראוי, 
אבל מי שנוגע יראת ה' בלבבו צריך להתאמץ 

יכולתו  בכל 
בימים  ולעשות 
אלה תשובה על 
ופגמיו,  חטאיו 
התשובה  ועיקר 
תורה  ע"י  הוא 
וצדקה,  ותפלה 
ואחד  אחד  כל 
יכולתו.  לפי 
בלימוד  ובפרט 
שבעל- תורה 
ולברר  פה, 
בליבון  הלכה 
יפה,  ובירור 
מקבץ  הוא  בזה 
ומעלה  ומברר 
הניצוצין  את 
מתוך  קדישין 

הקליפות"...
"נטעי  ובספר 
לימי  גבריאל" 
 , ם " י ב ב ו ש ה
שהרה"ק  מביא 
יוסף  יעקב  רבי 

זצוק"ל  מסקווירא 
מאפטא  הרה"ק  דברי  את  ללמד  רגיל  היה 
ימי  לפני  שב"ק  בליל  בשולחנו  ברבים 

השובבי"ם.
ב"שארית ישראל" להרה"ק רבי ישראל דב 
הם  השובבי"ם  שימי  כתב  זי"ע  מווילדעניק 
גמר של יום הכיפורים, ומועיל תשובה ומכפר 
מכפר,  יוה"כ  שאין  כאלה  דברים  על  אפילו 
בנים  'שובו  והדרש  הכתוב  את  בזה  ומפרש 
שובבי"ם - חוץ מאחר' )חגיגה טו.( - אפילו מי 

שיצא מהיכלות הקדושה ח"ו, שנעשה בבחינת 
'אחר', עכשיו הוא הזמן שאפשר לכפר גם על 

זה, כי התשובה פועלת ומתקבלת מאוד.
אהרן  לרבי  אהרן"  "תולדות  ובספה"ק 
זמן  שהוא  כתב  בפרשתנו,  מז'יטאמיר 

שמקובלת התפילה כמו בעשרת ימי תשובה.
בספר  וראה 
ישראל"  "ישמח 
"זמן  מאלכסנדר: 
הוא  שובבי"ם 
מכל  הנמוך  זמן 
חדשי  כי  השנה, 
ושבט  טבת 
נמוכים  ימים 
בקריאת  וכן  הם, 
מרומז  הפרשיות 
היו  שישראל 
הירידה,  בתכלית 
מן  'ועלה  ואח"כ 
כן  ועל  הארץ'. 
תשובה  מועיל 
שהוא  הזה,  בזמן 
שאף  לנו  מורה 
הירידה  בעת 
הגדולה יש תיקון, 
שהיו  אף  כי 
במ"ט  משוקעים 
טומאה,  שערי 
השעבוד  קושי 
המנין,  השלים 
והירידה היתה לצורך 
להתייאש  אין  שלעולם  לנו  מורה  וזה  עליה, 

ותמיד אפשר לשוב בתשובה".
בספרי תלמידי הבעש"ט הרחיבו על מעלת 
נתינת צדקה בימים אלה, בתור פדיון במקום 
וארא(.  פר'  ניקלשבורג,  שמואל"  )"דברי  התענית 
תהלים  באמירת  גם  הרבו  השובבי"ם  בימי 
הרה"ק  ובשם  אפטא(.  ישראל"  אוהב  )"ילקוט 

מרָאּפשיץ זי"ע נמסר, שיום אחד בלא דברים 
בטלים נחשב יותר מתענית. 

הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו )שמות א, ט(.
ומנהיג,  'רב'  לישראל  שיש  הרגיש  שפרעה  לרמז  יש 
וחזקים.  עצומים  הם  זה  ומשום  ד',  באמונת  המחזקם 
יא.(  )סוטה  חז"ל  ודרשו  לו'  נתחכמה  'הבה  אמר  לכך 

'למושיען של ישראל'.
הרה"ק רבי מנחם מענדיל מווישווא זי"ע ]"שארית מנחם"[

ותפתח ותראהו את הילד... ותאמר מילדי העברים זה 
)ב, ו(.

הרי פרעה אביה רצח רבבות מבני ישראל, ואיך יתכן 
שבתו תהיה רחמנית?

רבנו,  משה  את  וראתה  התיבה  את  כשפתחה  אלא 
על ידי ההסתכלות בפני הצדיק הושפעה לטובה ועלה 
בלבה מדת הרחמנות. כשמביטים בפני צדיק מתעוררות 
רחמים  נתמלאה  מיד  לכן  שבאדם,  הטובות  המידות 

עליו.
הרה"ק רבי שלום מבעלזא זי"ע - "מהר"ש" 

של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו 
אדמת קודש הוא )ג, ה(.

לו  אפשר  אי  כעת  שבמצבו  לאדם,  נדמה  לפעמים 
לקיים תורה ומצוות ולהתעלות בעבודת ד', ומשאיר את 
'כי  לדעת  עליו  אבל  'לכשירחיב'...  זמן,  לאחר  חובותיו 
המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא' - לשון 
הווה, בכל מקום ובכל זמן תוכל להתקרב אל ד', רק 'של 
נעליך מעל רגליך' - הסר את המסך המבדיל בינך לבין 

קונך, ומיד תרגיש שהנך עומד על אדמת קודש...
הגה"ק ה'חפץ חיים' זי"ע 

ואת צעקתם שמעתי מפני נוגשיו )ג, ז(.
אבל  לגאולה,  ראויים  אינם  מעשיהם  שמצד  אף 
בגלל  כלומר,  נוגשיו',  מפני   - שמעתי  צעקתם  'ואת 
ומשווה את מעשיהם אל מעשה שכניהם  שאני מדמה 

הנוגשים אותם, ולעומתם הם צדיקים גמורים.
הרה"ק רבי יעקב יצחק ה'חוזה' מלובלין זי"ע

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
בא  וארא  שמות   - שובבי"ם  ימי  האלה,  הימים  על 
ובמיוחד באריז"ל  משפטים, כתוב בשו"ע  יתרו  בשלח 
ובשל"ה הק', שהם מסוגלים מאוד לתיקון פגמי הנפש.
פרשיות אלה הם סיפור גלות מצרים, ואח"כ סיפור 
סיפור  ואח"כ  שנגאלו,  עד  לאבותינו  שנעשו  הנסים 
היה  מצרים  וגלות  המשפטים.  וסידור  סיני  הר  מעמד 
דור  המבול,  דור  ופגמי  הראשון,  אדם  פגמי  לתיקון 
הפלגה ודור אנוש, שהשחיתו דרכם. אח"כ בימי האבות 
במרירות  נעשה  התיקון  ועיקר  זה,  כל  לתקן  התחילו 

השעבוד במצרים ותוקף הגלות שהיה לאבותינו.
מוכשר  והגאולה,  הגלות  פרשיות  קריאת  זמן  לכן 
ימי  עשרת  כמו  הנפש  פגמי  כל  על  בתשובה  לשוב 
תשובה. על כן יתן האדם אל לבו בימים האלה לתקן את 
אשר עיוות וטימא בברית הלשון ובברית המעור, ויבכה 
המטה  על  שמע  בקריאת  חצות,  בתיקון  נפשו  במר 
ובאמירת תהלים בחשק מפנימיות הלב, ובלימוד זוה"ק 
ושאר ספרי אמת, ובנתינת צדקה לשמה כמ"ש 'וחטאך 

בצדקה פרוק', ואזי ושב ורפא לו.
"עטרת ישראל" 

להרה"ק רבי ישראל מבַאהפָאלי זי"ע

קדושת ימי השובבי"ם
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4:32  ............ הנרות:  הדלקת 

4:51 ......................... שקיעה: 

7:13  ................... החמה:  נץ 

9:02  .............. מג"א:  סזק"ש 

9:38  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:26

12:32  .............. גדולה:  מנחה 

4:52  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 5:42

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 6:04

זמנים לשב"ק פרשת שמות

ליקוטים יקרים



היה  ומוחו  הסוהר,  לבית  רבנו  הוכנס  כאשר 
אחד  אליו  בא   - ורמים  גבוהים  בעניינים  שקוע 
ובראותו  מעשיו,  את  לראות  הגדולים  המפקדים 
ההסבר  מהו  שאלו:  במחשבות,  שקוע  שמוחו 
בדברי התורה: "ויקרא ה' אלקים אל האדם ויאמר 
לו איכה" )בראשית ג, ט(, וכי לא ידע השי"ת היכן 

אדם הראשון?...
היא  שהתורה  אתה  מאמין  האם  רבנו:  שאלו 
ואמר:  רבנו  המשיך  כן.  המפקד:  השיב  נצחית? 
הקב"ה  הכתוב:  משמעות  את  לך  אסביר  הנה 
כלומר, מתוך  איכה?!  ושואלו:  לאדם  קורא תמיד 
כבר עברו כך וכך שנים,  שנותיך המוקצבות לך - 
מה פעלת ומה הועלת בשנים הללו בענייני עבודת 
השם, חסד וצדקה, וכדומה, ומה אתה חפץ לעשות 
מעתה? כלומר - קריאה זו מופנית מהשי"ת תמיד 

אל כל אחד ואחד: "איכה"?!...
בשמעו  הזדעזע  דבריו,  את  המפקד  כששמע 
מפי רבנו את מספר שנותיו המדויק. אח"כ שוחחו 
על נושאים שונים, ומפקד זה הוא שהמליץ אח"כ 

בפני הצאר הרוסי שישחררו את רבנו.

פעם באו אל רבנו, וטענו לפניו על איזה חסיד, 
שקורא לעצמו 'חסיד' אף שבאמת אינו שייך לכך. 

הרהר רבנו, ואח"כ השיב: כך, כך? שיקויים בו מה 
שאומרת המשנה!

משנה  הרי  רבנו:  לו  אמר  מכך.  נבהל  ההוא 
מפורשת היא )פאה ח, ט( "כל מי שאינו לא חיגר 
ולא סומא ועושה עצמו כאחד מהם, אינו מת מן 
הזקנה עד שיהיה כאחד מהם", אם כן, מאחר שהוא 
אומר שהוא 'חסיד', אע"פ שבאמת אינו חסיד, אינו 

מת מן הזקנה עד שיהיה חסיד... ]"תורת מנחם"[.

בפעם הראשונה שבאו חסידים אל רבנו, עמד 
אצל החלון וראה אותם באים לביתו. נבהל וקרא: 
מה אלו רוצים ממני, ולמה באים אלי? השיבה לו 
לשמוע  באים  הם  באים,  הם  אליך  לא  הרבנית: 
מפיך דברים של המגיד הקדוש אשר זכית לקבל 
ממנו. התיישבה דעתו של רבנו, ואמר: לספר להם 

אני מסכים!

'ברגע קטן עזבתיך' )ישעי' נד, ז( - כוונת הפסוק 
על הגלויות, והרגע-קטן נמשך כל כך, אנו סובלים 
כיצד  לתאר  יוכל  מי  כן,  אם  שנים.  הרבה  כך  כל 
יקוים בנו המשך הכתוב 'ברחמים גדולים אקבצך', 
]"אוצר ישראל" בשם  יהיה!  זה  באיזה אופן נעלה 

בעל התניא[.

לזכר עולם יהיה צדיק

לימוד חומש ורש"י
בפרשתנו רמז בעל הטורים: ואלה שמות 

בני ישראל )שמות א, א( ר"ת ואדם אשר לומד 
בקול  תרגום,  ואחד  מקרא  שניים  הסדרא, 
נעים ישיר, יחיה שנים רבות ארוכים לעולם.
שמים  ירא  כתב:  ס"ב(  רפ"ה  )סי'  ובשו"ע 

ובמשנה  רש"י.  פירוש  וגם  תרגום  יקרא 

הסדרה  שבוע  בכל  שילמד  )סק"ו(  ברורה 

עם פירוש רש"י מלבד התרגום, כי יש כמה 

ויקרא, שאי  בחלק  בפרט  בתורה,  פרשיות 

אפשר להבינם ע"י תרגום בלבד.

אמר,  מבעלזא  שלום  רבי  הרה"ק 

כל  על  פרש"י  את  שבוע  כל  שהלומד 

בהיכלו  להיות  הבא  בעולם  יזכה  הפרשה, 

של רש"י. וביארו שהכוונה שמסייעים לו מן 
הזה,  בעולם  רבות  למדרגות  לבוא  השמים 

שעי"ז יזכה להיות בעולם הבא בהיכל רש"י 

]"עבודת בנימין" להגה"צ רבי בנימין רבינוביץ זצ"ל[.

מנדבורנא  מרדכי  רבי  שהרה"ק  מסופר 

יואל' מסאטמאר  התבטא להרה"ק ה'דברי 

זי"ע עוד בילדותו, שאם לומדים חומש עם 

והוסיף  יתברך.  הבורא  את  מכירים  רש"י 

שראה גדולים שלא הכירו את הבורא, בגלל 

שלא למדו חומש ורש"י.

הרה"ק רבי שניאור זלמן מליאדי זי"ע
בעל שו"ע הרב וה"תניא" • כ"ד בטבת תקע"ג, 204 שנה להסתלקותו

ה" ּכָ "ַאֶי

חסיד הוא

הגאולה השלימה

דולה ומשקה

כ"ד בטבת תע"א: בעיר פרנקפורט פרצה 
שריפה אשר שרפה את כל רחוב היהודים. 
עשרים  גג,  קורת  ללא  נותרו  איש  כ-8000 
אוצרות  רצופה.  שריפה  של  שעות  וארבע 
רבים נשרפו בשריפה זו, הון עתק וספרים. 
סיפר נכדו של המהר"ם שיף כי רוב חידושי 

סבו נשרפו בשריפה זו.
המהרשש"ך,  כ"ץ,  שאטין  שמואל  רבי 
העיד בהקדמה לספרו על הפלאות שנעשו 
לספרו  קרא  לכן  הגדולה.  בשריפה  להם 
הישועות  שתי  שם  על  ישועות',  'כוס 
שנעשו להם - ישועת גופם שניצלו מהאש, 

וישועת הצלת כתב ידו.
המקובל  הגה"ק  של  מביתו  יצאה  האש 
פוזנא  של  רבה  זי"ע,  כ"ץ  נפתלי  רבי 
היו  חכמים".  ה"סמיכת  בעל  ופרנקפורט, 
גרם  שהוא  רשע  עלילת  עליו  שהעלילו 
קדושים  בשמות  בהשתמשו  לשריפה, 
בקבלה מעשית, והושיבוהו בכלא. במשפט 
היום,  במשך  חייט  עבד  בביתו  כי  התברר, 
האש.  פרצה  וכך  דולק  נר  ששכח  הוא 
סר  לא  המשפט  בבית  שזוכה  לאחר  גם 
לברוח  נאלץ  ולבסוף  מעליו,  האשמה  צל 
לארץ  פנה  נדודיו  בסוף  מפרנקפורט. 
בכ"ד  בקושטא  נפטר  בדרכו  אבל  ישראל, 

בטבת תע"ט.

קורא הדורות

רבנו נולד בשנת תק"ה בעיר ליָאזנע, לאביו הרה"צ ר' ברוך זצ"ל. כבן שלוש זכה לבקר עם אביו בהיכלו 

של מרן הבעש"ט זי"ע. 

בעודו צעיר לימים נודע כעילוי. כבן י"ט נסע לראשונה אל המגיד הק' ממעזריטש, אשר חיבבו עד לאחת. 

בנו של המגיד, הרה"ק רבי אברהם המלאך זי"ע, היה רבו של רבנו בתורת הנסתר.

בתקכ"ז התמנה כמגיד דקהילת ליאזנא עיר מולדתו, ומאז החלו מעיינותיו לצאת חוצה.

יוכלו למצוא את  ה'שולחן-ערוך' בסדר קצר, בכדי שהמון העם  רבו המגיד סידר מחדש את  לבקשת 

ההלכה הברורה. בדור שאחריו הכתירו הרה"ק ה"דברי חיים" מצאנז בתואר "גדול שבאחרונים" )שו"ת 'דברי 

חיים' חלק יורה דעה סוף סימן ג'(. בסגנון דומה הגדירו הרה"ק ה"אבני נזר" מסוכאטשוב, כפי שמובא בשמו 

גדול  באומרו שהוא  בסידורו,  רבנו  כדברי  בין השמשות  בהלכות  להלכה  יצחק', שהכריע  פני  'אור  בספר 

האחרונים.

יסד את שיטת חב"ד - חכמה בינה דעת - שהעמיקה לחקור בדרך החסידות והקבלה. היה מגדולי מנהיגי 

החסידות ברוסיה הלבנה, תלמידיו הצטיינו ביגיעתם לדבק מחשבתם בה' בעת התפילות וקיום המצוות.

לביאור שיטתו בדרך החסידות, הספר  היסוד  תניא', ספר   - 'ליקוטי אמרים  בתקנ"ז הדפיס את ספרו 

התקבל אצל גדולי הצדיקים כאחד מחשובי ספרי דרך החסידות. ה'תניא' מובא גם בדברי רבן של ישראל 

ה'חתם סופר' זי"ע, בספרו על התורה )פרשת בהעלותך ד"ה והאספסוף אשר בקרבו(.

בתקנ"ט נאסר בגין הלשנה, ובי"ט בכסלו של אותה שנה שוחרר. חסידיו קבעו יום זה לחג, לזכר ניצחון 

דרך החסידות הק' שעל הפצת מעיינותיה מסר נפשו. בתקס"א התיישב בעיר ליַאדי ושם הנהיג את עדתו.

הדור  מצדיקי  כמה  עם  מחולק  היה  רוסיה,  מדינת  לבין  צרפת  קיסר  נאפוליון  בין  המלחמה  בתקופת 

שפעלו להצלחת צרפת, לעומתם סבר רבנו שאם תגבר יד צרפת תתרבה האפיקורסות בעולם ח"ו. מחמת 

גודל מרירות ליבו בימי המלחמה, נחלש מאוד, הוא נמלט מצבא נאפוליון והיטלטל עם מלוויו, עד שנפל 

למשכב ונלב"ע בכ"ד בטבת תקע"ג. מנוחתו כבוד בעיר האדיטש - כיום באוקראינה.

את מקומו מילא אחריו בנו הרה"ק רבי דוב בער, האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש זי"ע.

מתולדותיו

למען דעת


