
רבנו הקדוש והנורא הוא בבחינת טהירו עילאה, ומוהרנ"ת בבחינת 

טהירו תתאה, וכל החשק של טהירו עילאה וטהירו תתאה זה להכלל 

זה בזה בבחינת רחל ולאה שנכללות אחת בשניה, וזו הפרשה 

שקוראים בשבוע שחל להיות עשרה בטבת - פרשת ױחי, "תהײנה 

לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו", שיוסף שהוא הצדיק האמיתי, נקרא 

"קדקד נזיר אחיו", כי זכה להיות משערות הקדקד של אדם קדמון, 

שהם שם יו"ד ה"י ױ"ו ה"י = ע"ב, ועל ידי זה זכה להמשיך לכל אחיו 

אורות אדם קדמון, עד שלא היו צריכים נעלײם מרוב אורות של אדם 

קדמון שהקיפו אותם, וסככו והגינו על רגליהם עד רגע המכירה, שאז 

נסתלקו מהם אורות אדם קדמון ומיד הוצרכו לנעלײם שיגנו עליהם. 

כי כתפילין כך מנעלים, שהם אורות החשמל שמגנים על כפות 

הרגלײם. 

רבינו הקדוש והנורא הוא בבחינת האות יו"ד, שיורדת מעולם 

המלבוש, ובוקעת את עולם הטהירו, והיו"ד הזאת זכתה להאיר 

בתלמידו הנורא מוהרנ"ת שזכה לתכלית השפלות, בבחינת "מאד 

מאד הױ שפל רוח", כמו שפוסק הרמב"ם בהל' דעות ב' ג', עד 

שהחשיב עצמו לכדי "שטיקל בלאטע" (חתיכת בוץ וטיט). עד שזכה 

לעשות מאור אױר, ועל ידי זה להאיר בספריו הקדושים לכל הדורות 

לעם עולם, עד עולם. ומהרשימו שקיבל מהאות יו"ד הנ"ל יכול היה 

לעשות כלים לאורות האין סוף של רבנו הקדוש והנורא, כלים לכל 

ההולכים בדרכיו והנלװים אליו, לקבל את אורות האין סוף שלו, שעל 

ידי זה נבראים בכל רגע ושניה עולמות חדשים, שעדײן לא נתגלו 

מעולם, (כמו שכתוב בסוף תקון שלש משמרות, שבכל יום על ידי 

תקון חצות נבראים מאתײם אלף עולמות חדשים שעדײן לא נתגלו 

מעולם). 

אחר שרבנו הקדוש והנורא האיר בעולם הטהירו, ונכנסה היו"ד באור 

ונעשה אױר, אזי רשימו של אורות מלכות האין סוף נתגלו שם באותו 

אױר, אחר כך השתלשל האור הזה מעולם הטהירו לאדם קדמון, 

ומשם לעתיק ואריך אנפין, אבא ואמא, זעיר ומלכות, שלזה צריך אין 

סוף כלים וצמצומים, שרק התלמיד הנורא מוהרנ"ת יכול היה לעשות 

את הצמצומים ואת הכלים הנדרשים להמשיך אורות אלו מעולם 

הטהירו עד מלכות דעשיה של עולם הזה. כי רבנו הקדוש והנורא, סוד 

אמון מופלא, כתר חכמה של אורות האין סוף, שמהאות יו"ד, שירדה 

מעולם המלבוש ובקעה את הטהירו, ומאורה נאצל אדם קדמון. 

ומוהרנ"ת סוד אמון מוצנע, סוד בינה של אורות האין סוף, סוד עינײם, 

סוד "עיני עיני יורדה מים" (שעולה "נתן" עם הכולל), סוד הבכיות 

להשגת האור של אמון מופלא, של כתר חכמה של אורות האין סוף, כי 

על ידי הבכיות של מוהרנ"ת והלב נשבר שהיה לו, שאמר "הצדיקים 

שאני יודע שהם צדיקים, אילו היה להם לב נשבר כמוני אז הש"י 

עולמות (שיש לכל צדיק) היה מועט בשבילם", על ידי זה זכה להמשיך 

לירושלים את היו"ד של עולם המלבוש, [כי בכל התנ"ך חוץ מד' 

מקומות אין יו"ד במילה ירושלים], מה שזכה מרדכי הצדיק עם הגולה 

אשר הוגלתה מירושלים, שעל ידי יו"ד התחיל להבנות בית המקדש 

בשנת ב' לדריוש, ונחרב כעבור ארבע מאות ועשרים שנה בעװנותינו 

הרבים. ועכשיו כל עבודתנו להמשיך מחדש את היו"ד לירושלים (בני 

יששכר תמוז אב ב' ח' ג' ד').

רבנו הקדוש והנורא הוא בבחינת צרוף יקו"ק, סוד ראש השנה, 

ומוהרנ"ת סוד יום הכיפורים, סוד צרוף הױ"ה. וזה סוד טלה ירח ניסן 

צרוף יקו"ק, ירח אב צרוף הױ"ה, כי טלה אריה עולה "ס"ר לראות" 

שעולה גם "פנחס אליהו", כי על ידי המשכת היו"ד לירושלים, ע"י 

הבכיות של מוהרנ"ת שזכה להסתלק בעשרה בטבת, שאז מתקנים 

את היו"ד של עולם המלבוש, שבהסתלקותו "סמך מלך בבל וכו' 

בעצם היום הזה", ונחרב הבית במוצאי ט' באב, שעיקר החורבן היה 

בי' אב, ולכן כל החורבנות הגדולים של בית ראשון ובית שני היו בי' 

לחודש. י' טבת "סמך מלך בבל אל ירושלים" בחורבן בית ראשון, ובי' 

תמוז, שהוא מוצאי ט' תמוז, נבקעה החומה בבית ראשון (כמו שכתוב 

"בחודש הרביעי בתשעה לחודש הובקעה העיר" (ירמיה ל"ט ב'), 

ונשרף הבית פעמײם בי' אב, שהוא מוצאי תשעה באב (יערת דבש א' 

ט"ו, ְּבָחָדׁש דף שע"ה).

דברי אלוקים חײם ממורנו הרב רבי אליעזר ברלנד שליט"א
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ביום נורא זה שהוא עשרה בטבת, יארצײט של מוהרנ"ת, שזכה לי' 

פעמים נ' שערי בינה גימטריא נת"ן, שזה סוד בינה דרישא דלא 

איתידע, שהיא שרש לנ' שערי בינה, וזכה להכלל ברבנו הקדוש 

והנורא, שזכה לבחינת כתר וחכמה דרישא דלא איתידע, שהם ל"ב 

נתיבות חכמה, ולכן נפטר דװקא בעשרה  בטבת, כמו שכתוב בספר 

הקרנײם (מאמר ו'), טבת סוד הטובה ראשי תיבות: ת'קבר ב'שיבה 

ט'ובה, שכל הנפטר בו מיד נכלל בשער החמישים, בחכמה דרישא דלא 

איתידע, ולכן בני ישראל, שפגמו בשער החמישים, ביו"ד זו, נגזר 

עליהם תחילת החורבן דװקא בעשרה בטבת, שצום זה דוחה אפילו 

שבת (טעמי המנהגים), כי חמירא תחילת פורענותא מכל האסונות 

שבאו אחר כך. ואילו בעשרה בניסן, שאז נפטרה מרים, שבזכותה כל 

עם ישראל חי כמו שכתוב "ותחײנה את הילדים", למרות ששלח פרעה 

כל יום חײלים ושוטרים לתפוס אותה ואת אמה, אזי נעשה הנס הגדול 

ונקרע הירדן, על ידי ארון הברית וארונו של יוסף (מדרש הגדול). 

ולכן בעשרה בניסן, שאז היתה התגלות חכמה דרישא דלא אתידע, 

נבקע הירדן, ובמוצאי ט' תמוז נבקעה החומה בבית ראשון. ועיקר 

הבקיעה הײתה בי' תמוז, שאז פגמו בז'כרו ת'ורת מ'שה עבדי, ועברו 

על כל התורה, ונפגמה יו"ד זו של חכמה דרישא דלא איתידע, וכעבור 

תשעים יום נתכפר הכל בעשרה בתשרי, יום צום הכיפורים, ואילו עשו 

תשובה גמורה מיד היו נגאלים, והיה נבנה בית המקדש.

לפיכך יו"ד זאת, שהיא השורש לכל החוכמות. רישא דיו"ד זו הוא נשמת 

רבנו הקדוש והנורא, וסיפא דיו"ד זאת היא נשמת מוהרנ"ת. וכשזוכין 

לקבל את ההארה מן היו"ד הזאת זוכין לכל הניסים והנפלאות כמו 

שנבקע הירדן ביו"ד בניסן, ונתכפרו כל העװנות ביו"ד בתשרי. כמו שאמר 

ר' נת"ן שהוא גימטריא "חנון המרבה לסלוח" שענינו הוא יום הכיפורים.

ועכשיו התיקון לכל זה הוא על ידי התלמיד שזכה לחמישים פעם יו"ד זו, 

גימטריא נת"ן שעולה במספר "חנון המרבה לסלוח" כנ"ל, שהאיר את 

אור רבינו בעולם על ידי ה"ליקוטי הלכות" עד שמשה רבינו ורבנו 

הקדוש והנורא, נגלו אליו, ואמרו לו ײשר כח על אשר עשית. כי על ידי 

ליקוטי הלכות אלו ה' חושב מחשבות לבל ידח ממנו נידח, ואפשר על 

ידם להחזיר את כל העולם כולו בתשובה, ואין לך נשמה בעולם שלא 

תוכל לחזור בתשובה שלימה על ידי ליקוטי הלכות, עד שכל אדם יזכה 

לתשובה שלימה מאהבה, וכל העװנות יתהפכו לזכיות, בבחינת "ביום 

ההוא יבוקש עװן ישראל ואיננו", ובבחינת "אם יהיו חטאיכם כשנים 

כשלג ילבינו ואם יאדימו כתולע כצמר יהיו".  

     

רבינו הקדוש והנורא ומוהרנ"ת הם בבחינת שני הכרובים שעל ארון 

הברית, שאליהם צופות עיני כל הבריאה, דומם, צומח, חי, מדבר, אש, 

מים, רוח, עפר, מלפני שבירת הכלים ועד סוף כל הדורות, ששניהם זכו 

לבחינה של מרי דכיא, ששום שבירה לא היתה בהם, כי הם נשמות 

שמלפני החטא, והם שתי הנשמות שיכולות לתקן את כל הכלים 

שנשברו, עד שיהיה התיקון עוד יותר יפה ומוצלח מאשר היה קודם 

השבירה, כי רק הם אשר יכולים להביא כל נשמה לתכליתה, לתכלית 

השלמות שאין שלמות אחריו, בשמירת העינײם, בשמירת המוחין, עד 

שיהיו זכים וטהורים עוד יותר אחרי החטא מאשר מלפני החטא, על ידי 

הלב נשבר האמיתי, שהם ממשיכים על כל אחד ואחד, עם בושה 

נוראה, שלא הײתה כמותה מימות עולם.

ולא לחינם סדרה ההשגחה העליונה שמדליקין נרות חנוכה ומסײמים 

כשבוע לפני היארצײט של מוהרנ"ת, כי על ידי נרות אלו מתקײם 

הפסוק "והיה בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות" (צפניה א' י"ב), 

שכל מקום שנאמר "ביום ההוא" מרמז לאותו ההוא טמיר ונעלם, 

בבחינת עתיק יומין, ששם שורש שתי הנשמות הנוראות של רבנו 

הקדוש ומוהרנ"ת, כי נשמת רבנו הקדוש והנורא נמשכת מעתיקא 

קדישא, ונשמת מוהרנ"ת מאריך אנפין, בבחינת ארך אפים, שעל זה 

נאמר "ױקוד ארצה ױשתחו" חד אמר: "אמת ראה", שזו נשמת רבינו 

הקדוש והנורא, שרק הוא זכה לאמת המוחלטת והצרופה, וחד אמר: 

"ארך אפײם ראה", שזה סוד נשמת מוהרנ"ת שהאריך אפו על כל מה 

שעבר עליו מבית ומחוץ, מחלוקות, רדיפות, עלילות דם, עד שהגיע 

לשערי מות (בשעה ששמו אותו בחדר עם אחד הרוצחים הכי גדולים 

שעמד לרוצחו), וגם אז המשיך לכתוב את אין סוף חיבוריו הנפלאים. 

כי זכה בשלמות בבחינתו של רבינו, במדרגת "יחידה דיחידה" בבחינת 

"פנים בפנים דבר ה' עמכם". 

רבנו הקדוש והנורא הוא בבחינת משיח בן דוד, ומוהרנ"ת בבחינת 

משיח בן יוסף, הלוחם מלחמת ה', יומם ולילה לא ינום ולא ישן, לא יתן 

תנומה לעפעפיו, וגם כשנרדם פעם על הארץ לכשתי דקות, אחר 

למעלה מארבעים ושמונה שעות שלא ישן, תפסו רבינו הקדוש והנורא 

בשעת מעשה, ואמר לו בדרך גערה "װאס פארשלאפט איר אײערע 

יארן" (למה אתה מעביר את שנותיך בשינה). כך לימד רבנו הקדוש 

והנורא את מוהרנ"ת, שאין צורך לישון יותר ממספר דקות מעת לעת, 

וזכה מוהרנ"ת שברגע שהיה שם את ראשו על הכר מיד היה נרדם, ומיד 

ּהיה מקיץ כאריה ועורך תקון חצות בזעקות של תֹוא ִמְכָמר שמובל 

לשחיטה והיו בוקעות שאגותיו את כל הרקיעים. כנרמז בפרשיות מנשה 

ואפרים,הנקראות בשבתות אלו בפרט בשנת תר"ה שנת הסתלקותו של 

מוהרנ"ת, (שהיא בגימטריא "הלכה למשה מסיני", שמוהרנ"ת זכה 

שהלכה כמותו בכל מקום, וזכה להמשיך לעולם את אורות האין סוף על 

ידי הצמצומים של אותיות הליקוטי הלכות), שבהם קוראים את הפסוק 

"נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי", כי זו היתה כל מהותו של 

מוהרנ"ת, לשכוח הכל תוך כדי שניה ולהתחיל מיד עבודה חדשה, כגר 

שהתגיר, וכקטן שנולד, עד שזכה למדרגת עפר ואפר, ולעולם לא 

הרגיש שום גבהות לב על היותו עובד ה' או על יחוסו הרם. ואם היה 

זוכה להאריך ימים ושנים, הײנו זוכים לאור חידושיו פי כמה וכמה, כמו 

שהתבטא מספר פעמים "אם הײתי מאריך ימים ושנים הײתי כותב עוד 

כמה ליקוטי הלכות בכפלי כפלײם".

זכה מוהרנ"ת לש"ע נהורין, כמו שראהו פעם ר' זלמן ממעדועדובקא 

אחרי סעודת שבת כשנכנס לחדרו של מוהרנ"ת, בהפתעה גמורה 
וראה שכל החדר מואר באור יקרות, ואמר "ָוואס ָזאל ִאיך ַאײך ָזאְגן, ְ

ְצֵוױ הּוְנֶדעְרט ָלאְמְּפן, ְדַרײ הּוְנֶדעְרט ָלאְמְּפן, ֶדער ָּפִנים ָהאט ֶגעְּבֶרעְנט 
ְ – ָאֶּבער ָפאְרט, ָהאּב ִאיך ֶגעקּוְקט גּוט, אּון ָנאְכַאָמאל, ִאיך ָהאּב ֶגעֶזען, ְ

ְ ַאז ֶדער ִציֶמער ַלײְכט,ָ וואס ָזאל ִאיך ַאײך ָזאגן, ְדַרײ הּוְנֶדעְרט ָלאְמְּפן, ְ
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ְ ִפיר הּוְנֶדעְרט ָלאְמְּפן, ִאיך ָהאּב ֶגעקּוְקט ָנאְכַאָמאל גּוט, אּון ִאיך ָהאּב ְ
ְ ְ ֶגעָזאְגט צּו ִמיר, ִאיך ַזְלָמן ָזאל ִזיך ָלאְזן ַנאְרן?! ָאֶּבער ִאיך ָהאּב ֶגעֶזען ַאז ְ

ֶדער ַגאְנֶצער ִציֶמער ַלײְכט, ְּפלּוְצלּוְנג ָהאט ר' ָנְתן ַּבאֶמעְרְקט ַאז ִאיך ִּבין ְ
ִאין ֶדער ִציֶמער,ִ וױ ַא אֹויְגן ְּבִליק ָהאט ֶדער ַגאְנֶצער ָּפִנים ִזיך ַאְנֶדעְרׁש ְ

ֶגעָוואְרן, אּון ִדי ַגאְנֶצע ִליְכִטיגַקײט ִאיז ֶנֱעָלם ֶגעָוואְרן, אּון ָדאס ִאיז 
ַּבאִמיר ֶגעֶווען ָנאך ַא ְגֶרעֶסעֶרער װאּוְנֶדער, ַאז ִדי ְגרֹויֶסע ִליְכִטיגַקײט ְ

ִאיז ֶנֱעָלם ֶגעָוואְרןִ וױ ַא אֹויְגן ְּבִליק". (תרגום: מה אומר לכם, מאתײם 

מנורות שלוש מאות מנורות, הפנים שלו להטו, אבל בכל זאת 

הסתכלתי טוב, ושוב ראיתי שכל החדר מאיר באור יקרות, מה אומר 

לכם, שלוש מאות מנורות, ארבע מאות מנורות, הסתכלתי שוב יותר 

טוב ואמרתי לעצמי: זלמן, אני אטעה את עצמי בראײתי?, אבל ראיתי 

שכל החדר מאיר, לפתע הבחין ר' נתן שאני נמצא בתוך החדר, וכהרף 

עין כל הפנים שלו השתנו וכל האור נעלם, וזה היה אצלי פלא גדול יותר 

שהאור נעלם כהרף עין).

נשמת רבנו הקדוש והנורא, אשר נשמתו חצובה מסבא דסבין, עתיק 

דעתיקין, שמשם חוצבה נשמת דוד המלך עליו השלום, ששערות 

ראשו עשױים משבע מדרגות זהב, זהב ירקרק, זהב אופז, זהב אופיר, 

זהב פרױם, זהב סגור, זהב תרשיש, זהב שבא ואיהו זהב מזוקק 

שבעתײם (תיקוני זוהר קכד.), שהם כנגד שבעת הספירות מחסד ועד 

מלכות. ומוהרנ"ת מחמת שפלותו האין סופית שהיה בעיניו "שטיקל 

בלאטע", זכה להיות כלי מושלם לקבל בתוכו את כל האורות הנפלאים 

שזכה להם רבנו הקדוש והנורא, להיות בבחינת האבן שתיה, שעליה 

מונח ארון הברית עם הכרובים, שהם מלאך מטטרו"ן וסנדלפו"ן, 

שהתעברו בנשמות מנשה ואפרים, שעליהם אנו קוראים בשבוע שחל 

היארצײט הנורא של מוהרנ"ת, שעל זה אמר הזוהר (פר' ױחי): 

"המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים", הנערים אלו 

הכרובים, שמעוברים בהם מלאך מט"ט סנדלפו"ן, וברגע שגרמו 

עװנות, ונסתלקו אלו המלאכים מן הכרובים, וגברה יד מלכות הרשעה, 

נגנזו אלו הכרובים עד ביאת ינון.

רבינו הקדוש והנורא זכה להיות התינוק, שׂשער ראשו כלול מכל 

הגװנים שבעולם. ומוהרנ"ת העיד על עצמו, שהוא המליץ, ועל ידי זה 

זכה מוהרנ"ת לעינײם ולאזנײם, לפה ולחוטם, ידים ורגלים, של רבינו 

הקדוש והנורא, שהתעבר בו בשלמות בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, 

בכל נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה שלו, כי יו"ד של שם הױ"ה כנגד 

ראיה, ה"י כנגד שמיעה, ױ"ו כנגד ריח, ה"י כנגד דיבור (תיקון ע' קכ"ד), 

עד שכל אבריו של מוהרנ"ת, נהפכו לחלקים משם הױ"ה, ושם הױ"ה 

דיבר מתוך גרונו ופיו, בבחינת "פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות 

ותמונת ה' יביט", ומי שקוטל את הנחש, זוכה לבת המלך היחידה, היא 

התפילה שזכה לה מוהרנ"ת, עד שחיבר בזכות זה את ה"ליקוטי 

תפילות", שהעיד על עצמו שהם תפילות משער החמישים.

רבינו הקדוש והנורא, שזכה לקבל את הארת נקב חוטם ימין של אריך 

אנפין, שמשם הרוח של תחית המתים, זיכה את מוהרנ"ת בהארת נקב 

שמאל של חוטם אריך אנפין, שמשם נמשך רוח החײם לנשמת משיח, 

שהתעברה במוהרנ"ת, ואם היה הדור ראױ לכך, היה מתגלה בכל 

זוהרו. ועליו אמר הזוהר הקדוש בפרשת נח שבשנת ה' אלפים ת"ר 

יפתחו כל שערי החכמה, וארובות השמים יפתחו, ומעינות החכמה 

יושפעו בשפע אין סופי לצדיקי הדור, וזה נאמר על מוהרנ"ת, שמשנת 

ת"ר עד תר"ה לא פסק מלחדש ולכתוב אין סוף חידושים נפלאים, שלא 

שמעתם אוזן מעולם, הנמשכין מעתיק יומין, מאבן שתיה, וזכה 

בהסתלקותו בשנת תר"ה למדרגת אדם הראשון לפני החטא, ולכן 

תר"ה עם הכולל בגימטריא "אדם אשר לא יחטא", וזכה מוהרנ"ת 

ל"אדרת (עולה תר"ה עם הכולל) אליהו", לבחינה של פי שנײם מרבינו 

הקדוש והנורא, "ה' נותן חכמה" עולה תר"ה, כי אז זכה בשלמות לכל 

המדרגות של החכמה, ולכן "לא עמד איש בפניו" (תר"ה עם הכולל), 

"כי הוא מן הנעלבים ואינם עולבים" (תר"ה עם הכולל), ולכן לא עבר 

עליו מיום הכירו את רבינו הקדוש והנורא שום חצות לילה בשינה ח"ו, 

כי זה היה כל מהותו, כנרמז בשנת הסתלקותו – תר"ה שעם הכולל 

עולה כחצות הלילה". זכה מוהרנ"ת להיות "נשיא ישראל" (תר"ה עם 

הכולל), ולדעת באמת ש"אין יחיד כיחודו", "מי צור מבלעדי אלוקינו" 

(שעולה תר"ה עם הכולל). 

בברכת כל טוב סלה

kevavatshomrem@gmail.com :לקבלת העלון במײל

עזרו לנו להפיץ את תורתו של הצדיק

למה אתה מחכה, בא והתברך מפי הצדיק

צלצל עכשיו 026269148



תפילה ליום היאר-צייט של מוהרנ"ת (עשרה בטבת)

ִרּבֹונֹו ֶׂשל עֹוָלם ָּכל ָיכֹול ָּגדֹול ְונֹוָרא ֲאֶׂשר ִלְגֻדָּלְתך ֵאין ֵחֶקר ַזֵּכִני ַהיֹום ְּביֹום ַהָיאר ַצייט ַהָקדֹוׂש ְוַהּנֹוָרא ֶׂשל ַרֵּבנּו ַרִּבי ָנָתן ְלִהְתַּכֵלל ְּבִנְׂשַמת ַרֵּבנּו ַהָקדֹוׂש ּ

ּ ַּרִּבי ָנָתן ֶּבן ַרִּבי ַנְפָתִלי ֶהעְרץ ֶׂשָזָכה ְלִהְתַּכֵלל ְלַגְמֵרי ְּבִנְׂשַמת ַרֵּבנּו ַהָקדֹוׂש ְוַהּנֹוָרא ַרֵּבינּו ַנְחָמן ֶּבן ֵפיֶגא ְזָי"ָע ְוַעָּכִי"ָא ֶׂשָזָכה ִלְבִחיַנת ַזְרָקא ִּבְׂשֵלמּות ּ

ּוְלִהְתַּכֵלל ְּבִנְׂשַמת ַרֵּבינּו ִּבְׂשֵלמּות ְוָזָכה ְלִבְרַּכת, ָּכמֹוִני ַמָמׂש ִּבְׂשֵלמּות ְוֶאְזֶּכה ְּביֹום ַהָיאְרַצייט ַהָקדֹוׂש ְוַהּנֹוָרא ַלֲהֹפך ֶאת ָּכל ְמאֹוֵרי ֵאׂש ִלְמאֹוֵרי אֹור ּ

ְּוָהֵאׂש ֲאֶׂשר ָׁשְרָפה ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׂש ֵתָהֵפך ִלְמאֹוֵרי אֹור ְלאֹורֹות ַהַחְׂשַמל ְוָכל ָהרּוַח ְסָעָרה ְוָעָנן ָּגדֹול ְוֵאׂש ִמְתַלַּקַחת ֲאֶׂשר ָּגְרמּו ְלֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׂש 

ְיֻתְּקנּו ְלַגְמֵרי ְוִיְתַהְּפכּו ֵמַרע ָּגמּור ְלטֹוב ָּגמּור ְלאֹורֹות ַהַחְׂשַמל ְוֵיָהְפכּו ַע"ְי ַרֵּבינּו ַהָקדֹוׂש ְוַהּנֹוָרא ַרִּבי ַנְחָמן ֶּבן ֵפיֶגא [=294] ְּבִגַמְטִרָיא הּוא ַסְלָחן ּוָמֲחָלן 

ֹ[=294] ֲאֶׂשר ָנַתן ִמּכֹחֹו ְלַרִּבי ָנָתן ַהָקדֹוׂש ְוַהָּטהֹור ְּבִגַמְטִרָיא ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה ִלְסלַח ֲאֶׂשר ִהְׂשִאיר ָלנּו ֶאת ְסָפָריו ַהְּקדֹוִׂשים ְוַהּנֹוָרִאים ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות ּוְׂשָאר 
ּ ְּסָפִרים ֲאֶׂשר ְמַזִּכים אֹוָתנּו ִלְתׂשּוָבה ֵמַאֲהָבה ֲאֶׂשר ְּבכָֹחה ַלֲהֹפך ִמְזדֹונֹות ִלְזֻכיֹות ּוִבְזכּות ַנְחָמן = ֶּפַסח = ֶנַצח ֶׂשהּוא ַנְחָמן ֶּבן ֵפיֶגא ִגַמְטִרָיא [ַהַּלְיָלה ַהֶזה ּּ

ּ ּּכּולֹו ַמָצה = 294] ִתְהֶיה ַהְצָלָחה ְלַהְפִליא = 294 ִגַמְטִרָיא ַנְחָמן ֶּבן ֵפיֶגא ּוַביֹום ֶׂשֵּגַרְׂשָת אֹוָתנּו ֵמַעל ָּפֶניך ְוָנַתָת ִלְנבּוַכְדֶנַצאר ְלִהְתָקֵרב ְלחֹומֹות ּ ּ ּ

ְִירּוָׂשַלִים ְּביֹום ֶזה ִיְתַהֵּפ  ַהּכֹל ְלטֹוָבה ְוִיְתַקֵים -ַוֲאִני ֶאֱהֶיה ָלֶכם ֵלאלִקים [=294] ִגַמְטִרָיא ַנְחָמן ֶּבן ֵפיֶגא  ִּכי ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות ַהּנֹוְבעים ִמָּׁשְרֵׂשי ַהֲהָלכֹות ּ ֹ

ֶׂשִּקֵּבל ַרִּבי ָנָתן ַהָקדֹוׂש ְוַהָּטהֹור ֵמַרֵּבינּו ַהָקדֹוׂש ְוַהּנֹוָרא ַנְחָמן ֶּבן ֵפיֶגא = 294  ִגַמְטִרָיא - ְיסֹוד 80 ֻסָּלם 136 ַהָחְכָמה 78 [=294] ְוֶזה ֲאֶׂשר ִלְּמָדנּו 

ּמֹוַהְרַנ"ת ַהָקדֹוׂש ְוַהָּטהֹור - ִּכי ֵאין ּכֹוֵחינּו ֶאָּלא ַּבֶּפה = 294 ִגַמְטִרָיא ַנְחָמן ֶּבן ֵפיֶגא ְוַעְי"ֶז ִנְזֶּכה ְלִהְתַּפֵּלל ֵמעּוְמָקא ְדִלָּבא = 294 ִגַמְטִרָיא ַנְחָמן ֶּבן ֵפיֶגא 

ְּוֶׂשָּכל ִּדְבֵרי מֹוַהְרַנ"ת ִנְמָׂשִכין ִמִּדְבֵרי ַרֵּבינּו ַהָקדֹוׂש ְוַהּנֹוָרא ַרֵּבינּו ַנְחָמן ֶּבן ֵפיֶגא = 294 ֶׂשָּכל ְּדָבָריו ִנְלָקִחים - ֵמַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנה [=294] ִגַמְטִרָיא 

ַּנְחָמן ֶּבן ֵפיֶגא ּוִבְזכּות ָּכל ֶזה ִנְזֶּכה ָלֵצאת ִמָּכל ֲעֶׁשֶרת ִּכְתִרין ִדְמָסֲאבּוָתא ְוִנְתַּכֵלל ְּבָכל ֲעֶׁשֶרת ַהְּסִפירֹות ִדְקדּוָׂשה ֶׂשֵהם ַמְלכּות ְיסֹוד הֹוד ֶנַצח ִתְפֶאֶרת 

ְּּגבּוָרה ֶחֶסד ַּדַעת ִּביָנה ָחְכָמה ְוַעְי"ֶז ִנְזֶּכה ְלִהְתַּכֵלל ִּבְסִפיַרת ַהֶּכֶתר ְוִנְזֶּכה ִּבְזכּות ַהָיאְרַצייט ַהָקדֹוׂש ְוַהּנֹוָרא ֶׂשל מֹוַהְרַנ"ת ְלַקֵּדׂש ֶאת ָּכל ִׂשְבַעת ְקֵני 

ַהְּמנֹוָרה ֶׂשֵהם ְׂשֵני ֵעיַנִים ְׂשֵני ָאְזַנִים ְׂשֵני ֶחְלֵקי ַהֹחֶטם ְוַהֶּפה ְוִנְזֶּכה ְּביֹום ָקדֹוׂש ְונֹוָרא ֶזה ְלִהְתַקֵּדׂש ּוְלִהָטֵהר ְּבַתְכִלית ַהְּקדּוָׂשה ְוַהָּטֳהָרה ּוְלַתֵּקן ֶאת ְּפַגם 

ִִׁשְנַאת ִחָּנם ֶׂשהּוא ׂשֶֹרׂש ַהחּוְרָּבן ְוִנְתַחֵזק ֻּכָּלנּו ְּבַאֲהַבת ִחָּנם ַע"ְי ֶׂשִּנְזֶּכה ְלִהְתַּכֵלל ְּבִנְׂשַמת מֹוַהְרַנ"ת ַהָקדֹוׂש ְוַהָּטהֹור ֶׂשַרֵּבינּו ֵהעיד ָעָליו ֲאֶׂשר הּוא ּ ּ

ַּאְׂשִטיק ְּבָלאֶטע [ֲחִתיַכת ּבֹץ] ְוִנְזֶּכה ִּבְזכּות מֹוַהְרַנ"ת ַהָקדֹוׂש ְוַהָּטהֹור ֶׂשָהָיה ֲחִתיַכת ּבֹץ ְלַקֵים ֶּבֱאֶמת ְוַנְפִׂשי ְּכָעָפר ַלּכֹל ִתְהֶיה ְוַעְי"ֶז ִנְזֶּכה ִּבְׂשֵלמּות ּ ּ
ִּלְּבִחיַנת ֹחֶטם ֶׂשּלא ֶיֱחֶרה ַאֵּפנּו ַעל ׂשּום ִּבָזיֹון  ְוִנְזֶּכה ִּבְזכּות מֹוַהְרַנ"ת ַהָקדֹוׂש ְוַהָּטהֹור  ְלִהְתַּכֵלל ִּבְׂשֵלמּות ַּבְּבִחיָנה ֶׂשל ֹמֶׂשה ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא  ,,ְוָהִאיׂש ּ ֹ

ֹמֶׂשה ָעָנו ְמֹאד ִמָּכל ָהָאָדם ֲאֶׂשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה"

˙פילה לעני
ממורנו הרב אליעזר ברלנד שליט"א
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קוראים יקרים, נהנים מהעלון?
עיזרו לנו להמשיך ולהפיץ
את אור הצדיק בעולם!

0583205318
לתרומות והנצחות:

ירושלים

כניסת
הצום

יציאת
הצום

05:02

עלות

17:05

צאה"כ

ואף על פי שיתמהמה
עם כל זה אחכה לו

בכל יום שיבוא

"

"
לקבלת העלון במײל:

kevavatshomrem@gmail.com

להעברת שאלות בקשות וברכות

למורנו הרב שליט"א

התקשרו:

026269148

העלון מוקדש להצלחת

מורינו הרב שליט"א

ױהי רצון שיזכה לבריאות

איתנה וחײם ארוכים

אמן.

קוראים יקרים!

מערכת העלון, זקוקה

לעזרתכם כל תרומה

תתקבל בברכה!!!

0585006318

צני ה ומ םז


