
  

 

 

 

 

 

 

 )חקת כ' יד("וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום…"

שחידש,   התורה  מאותיות  הנבראים  הרוחניות,  כוחות  ידי  שעל  "ודע 
הכוחות האלו הן מלאכים ממש… והן מענישין את הרשעים, בבחינת  
"כי מלאכיו יצוה לך… על שחל ופתן תדרוך…" )ליקוטי מוהר"ן תורה 

 כ'(.

וזה  מלאכים!  בורא  אתה  בתורה  אות  כל  ידי  שעל  אומר  הרב'ה 
מעין לא  זה  ממש!  ולא    מלאכים  מלאכים,  בחינת  ולא  מלאכים, 

תדעו לכם! מכל    –כאילו מלאכים, אלא מלאכים ממש. הרב'ה אומר  
אות שאתם מוציאים מהפה שלכם נבראים מלאכים, מלאכים ממש!  

 והם הולכים ונלחמים ושומרים על עם ישראל. 

האלה  והמלאכים  מלאכים,  בורא  אתה  תורה  דברי  אומר  כשאתה 
פה יש איזה צרה, פה יש איזה בעיה, יש איזה   הולכים ונלחמים בשבילך.

נברא מלאך, מכל   ונלחמים! מכל אות  צרה לעם ישראל, הם הולכים 
מוציא  שאדם  אות  מכל  מלאך,  נברא  שלו  מהפה  מוציא  שאדם  אות 
דיבור   מכל  אמירה  מכל  מלאך!  נברא  וטהרה  בקדושה  שלו  מהפה 

ר המבשרות  בתורה נבראים מלאכים! צבא רב של מלאכים! "ה' יתן אומ
מיליוני  מלאכים,  רבבות  מלאכים!  של  גדודים  נבראים  רב"  צבא 

 מלאכים! 

המלאכים  הם  אלה  רגע!  בכל  אותנו  שמלווים  המלאכים  הם  ואלה 
שהולכים אתנו ושומרים עלינו! כ"ש "כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל  
דרכיך" וצריך להאמין בזה באמונה שלימה!! צריך להאמין שמכל אות  

 וזה נקרא אמונת חכמים!!! – נברא מלאך  שאומרים

גבריאל, מיכאל, רפאל, אוריאל, זה  ג,מ,ר,א,?  כי מה זה ראשי תיבות 
גבריאל, מלפני אוריאל… אתה אומר   גמרא! מימיני מיכאל, משמאלי 

גבריאל!    אותיות אתה בורא מלאכים! אם אמרת עוד מילה יש מחנה
, אוריאל… אמרת עוד  עוד מילה יש מחנה מיכאל! עוד! יש מחנה רפאל

רפאל,   גבריאל,  למחנה  מיכאל,  למחנה  מלאכים  עוד  צירפת  מילה 
 אוריאל, בכל מילה אתה בורא מלאכים.

 קדושה מתמעטת וכוח המלאכים נחלשהכשלא מאמינים במשה  

"וישלח משה מלאכים אל מלך אדום"… ויאמר אליו אדום לא תעבור  
מיעוט מחמת  זאת  כל  לקראתך"  אצא  בחרב  פן  כנ"ל"    בי  הקדושה 

)ליקוטי מוהר"ן תורה כ'(. הרב'ה אומר בתורה כ' שהמלאכים ששלח 
חולים.  מלאכים  חלשים,  מלאכים  היו  מריבה  מי  חטא  אחרי  משה 
חיגרים, פיסחים, עיוורים סומים, המלאכים ששלח משה, נבראו אחרי  
פי   על  אף  במשה,  האמינו  ולא  מריבה  במי  חטאו  ישראל  שעם 

נתהו האלו  הקדושה שהמלאכים  ישראל,  של  טהורות  ממאמרות  ו 
 יתה מועטת.שלהם ה

מאמינים במשה, לא מאמינים בצדיק אז הקדושה מתמעטת    כי כשלא
ואי אפשר לברוא מהאותיות מלאכים חזקים מלאכים גיבורים. ולא כמו 
לפניו"   מלאכים  יעקב  "וישלח  לעשיו  אבינו  יעקב  ששלח  המלאכים 
עשיו   של  גיבורים  מאות  ארבע  כל  אז  לעשיו  מלאכים  שלח  כשיעקב 

והתחילו   לעשיו  הגיעו  המלאכים  אמר  ברחו!  כמו שצריך!  בו  להכות 
לו    –להם   נעזוב    – תפסיקו! אמרו  מי  בזכות  אותך?  מי אתה שנעזוב 

אני הבן של יצחק! לא עזר לו והמשיכו להכות אותו!    – אותך? אמר להם  
אני הנכד של אברהם! גם לא עזר! אמר להם אני אח של    –אמר להם  

ק! אז  אם אתה אח של יעקב! אם אתה אח של הצדי  –יעקב! אמרו לו  
למה לא אמרת בהתחלה שאתה אח של יעקב?   –אתה משלנו! אמרו לו  

היית חוסך את כל המכות האלה! אם אתה אח של יעקב! אתה חבר  
 טוב שלנו! עוד מגיע לך נשיקות!

יעקב אבינו הצליח לברוא מלאכים חזקים מלאכים גיבורים שעשו  
שילכ חזקים  מלאכים  כאלה  לברוא  צריך  אדם  בעולם.  ו פעולות 

בעולם  וישוטטו  שילכו  מלאכים  כאלה  בעולם,  פעולות  לפעול 
 ויפעלו כל מה שצריך. 

 כששולחים מלאך אז הוא וודאי יפגע במטרה

כל מילה בתורה זה אטום! כל מילה בתפילה בתהילים זה טיל! זה אפילו 
יותר מאטום! אם אדם מוציא מהפה שלו אות בקדושה וטהרה אז זה 

כל אות בתורה זה מלאך! כשאתה אמרת אות!  אפילו יותר מאטום! כי 
 הוצאת מלאך מהפה שלך! ומלאך זה יותר חזק מאטום! 

אבל   לא,  או  במטרה  יפגע  הוא  אם  יודע  מי  אז  אטום  כששולחים  כי 
כששולחים מלאך ודאי שהוא יפגע במטרה! מכל אות נבראים מלאכים,  

ם!  והמלאכים האלה נלחמים בשבילנו, הם ילחמו בשבילנו עם הרשעי
"משיח יכבוש את כל העולם ללא  הם ילחמו בשבילנו עם המחבלים!  

סז'( משיח יכבוש את  - ב' - יריית כדור נפץ אחד" )שיח שרפי קודש ב'
 כל העולם ללא מלחמה, הכל ע"י תפילה! הכל ע"י תורה!

עכשיו זה העבודה!! לא צריך רובים! לא צריך אקדחים! לא צריך שום 
לא צריך שום דבר! עכשיו צריך רק לברוא  דבר! כשיש תורה ויש תפילה  

את   לשמור  צריך  וטהרה!  בקדושה  ולהתפלל  ללמוד  צריך  מלאכים! 
העיניים! כמה שאדם ישמור את העיניים יותר, אז מכל אות שהוא ילמד  
ויתפלל הוא יברא מלאך יותר חזק! והמלאך הזה ילך וילחם עם הגויים,  

הקדושה של האדם ככה   עם המחבלים, עם הכופרים, עם הרשעים. ולפי 
נבראים המלאכים! הכל לפי הקדושה! לכן כל העבודה עכשיו, זה לא 
להפסיק   לא  אותיות!  מלהגיד  להפסיק  לא  התורה!  מלימוד  להפסיק 

של מורינו הרב שליט"א  )לשמיעת כל השיעורים      מלברוא מלאכים.
 (02-800-8-800על הפרשה 
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ברכפלד, השואבת  ז אנשי שלומינו מהעיר  כו 
זיע"א,   הקדוש  לרבינו  רבים  מתקרבים  אליה 

  ס להיכנולתלמידו הגדול מורינו הרב שליט"א,  
הקודש   אל  סיוון  כ"ח  חוקת  פרשת  ביום שני 

 פנימה לשיעור בבית מורינו הרב שליט"א. 
דיבר   שליט"א  הרב  מורינו  השיעור,  בתחילת 

גמרא לימוד  להבה על מעלת  והמשיך  באש   ,
שום   על  לדבר  שאסור  על  נפלאים  בחיזוקים 
צדיק, כל מי שמחזק כצדיק צריך להאמין בו,  
אבל כמו״כ צריך לדעת מי הוא הצדיק האמת  
 שהוא עניין אחר לגמרי מכל שאר הצדיקים.  

מפרשת   נפלאים  בחידושים  סיים  מכן  ולאחר 
השבוע חוקת, כשהוא מתבל את דבריו בכל  

   מכמני התורה הקדושה.
השיעור,   דביקות  בסיום  שירי  ביחד  שרו 

 . בהתלהבות גדולה להקב״ה

 

 

מהעי שלומינו  אנשי  שבצפון  זכו  חצור,  ר 
של   בנסיעה  פסיעות  שכר  לקבל  המורחקת, 
מהצדיק,   תורה  לשמוע  כדי  שעות  כשלוש 

תמוז אל הקודש    ראש חודשונכנסו ביום חמישי  
 פנימה לשיעור בבית מורינו הרב שליט"א. 

בתחילת השיעור, מורינו הרב שליט"א במעלת  
הצדיקים,   וגדולת  תורה,  לימוד  בית,  שלום 

המשיך בחיזוקים נפלאים על ראש חודש תמוז  ו
 ועל הילולת יוסף הצדיק שחל באותו יום. 

ולאחר מכן, שיבח את מעלת הנסיעה, וטלטול  
הדגיש,  אבל  תורה,  דברי  לשמוע  כדי  בדרכים 
מחכה,   האישה  כי  לבית,  מיד  לחזור  שצריך 

 ודואגת אם הבעל לא נמצא בבית בלילה. 
ור לתפילת  בסיום השיעור, יצאו משתתפי השיע

ערבית ליל ראש חודש, בהשתתפות מורינו הרב  
 שליט"א, כמידי ערב ברחבת אולם התפילות.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 היו עינך רואות את מוריך ו

 

ַבּס  ִחים ּולְּ ַוּכְּ ה ָרִבים ּוִמתְּ ִחיּלָ ּתְּ ּבַ ֶ ִמיֵדי ֲחָכִמים ש  לְּ נֹון" ֵאּלּו ּתַ ָחִלים ַארְּ ֶאת ַהּנְּ סּוָפה וְּ יֵניֶהם "ֶאת ָוֵהב ּבְּ לֹום ּבֵ ָ  ֹוף ֶזה ש 

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים  ַאֲהַבת ת ַ

ָס"ה גִּ  ָ ש  ַמ"ח ֵאָבִרים וְּ ָכל רְּ ּדֹור, ַאֲהַבת ֶנֶפש  ּבְּ ּבַ ֶ ִמיֵדי ֲחָכִמים ש  לְּ ל ַהּתַ ִני ֶלֱאהֹוב ֶאת ּכָ א ה', ַזּכֵ ,  ָאּנָ ָכל ֶנֶפש  יִדים, ּבְּ
ֶיה ִלי ַאף ּפַ  ּלֹא ִיהְּ ֶ א ה', ש  י. ָאּנָ ּלִ ֶ ִחיָדה ש  ה, יְּ ָמה, ַחּיָ ָ ש  ֵפקֹות,  רּוַח, נְּ ִמיֵדי ֲחָכִמים, לֹא סְּ לְּ הּור ַעל ּתַ ּום ִהרְּ ַעם ש 

ל ֶסַלע  דּו ַעל ּכָ ֶנֶעמְּ ה, וְּ קּו ַעל מֹש ֶ ָחלְּ ֶ ָרֵאל ש  ֵני ִיש ְּ מֹו ּבְּ ֶיה ּכְּ לֹא ֶאהְּ ִהּיֹות, וְּ לֹא ּתְּ ִמיהֹות, וְּ לֹא ּתְּ חֹוק  וְּ ּו צְּ ָעש  ֶאֶבן, וְּ וְּ
רּו לוֹ  ָאמְּ ָכל ֶרַגע, וְּ ינּו ּבְּ ה ַרּבֵ ַעל  ִמּמֹש ֶ ָלִעים, וְּ ל ַהּסְּ דּו ַעל ּכָ ל ֵליָצֵני ַהּדֹור ָעמְּ י ּכָ ה תֹוִציא ָלנּו ַמִים', ּכִ ַלע ַהּזֶ  'ִמן ַהּסֶ

ה ַרבֵּ  ַלע ֶזה, ֲאָבל מֹש ֶ ה לֹא מֹוִציא ָלנּו ַמִים ֵמֶאֶבן זֹאת אֹו ִמּסֶ ה ַאּתָ ה ָלּמָ ֲאלּו ֶאת מֹש ֶ ַ ש  ל ָהֲאָבִנים, וְּ ינּו ָרָצה  ּכָ
אֹות  ַהרְּ הָ לְּ ָחִלים וְּ ַהּנְּ ָינֹות, וְּ עְּ ַהּמַ ִים וְּ ל ַהּמַ קֹור ּכָ הּוא מְּ ָכל ָהעֹוָלם, וְּ ָים יֹוֵצא ַמִים לְּ ל ִמרְּ ֶ ַלע ש  ַהּסֶ ּמֵ ֶ ֲאָגִמים  ָלֶהם ש 

ָחלִ  ל ַהּנְּ ָקה ֶאת ּכָ ְּ ָים, ּוַמש  ל ִמרְּ ֶ ֵאָרּה ש  ת הֹוֶלֶכת ּבְּ ּבָ ַ ָכל מֹוָצֵאי ש  ּבְּ ֶ תּוב 'ש  ּכָ ֶ מֹו ש  ים, ּכְּ ַהַיּמִ ָכל  וְּ ָינֹות וְּ עְּ ָכל ַהּמַ ים, וְּ
ל   ֵלָמה ַעל ּכָ ְּ ּוָבה ש  ש  ֹות ּתְּ ת חּוַקת, ַלֲעש  ַ ָרש  ה זֹו ּפָ ָ ָפָרש  ִני ּבְּ ָלֵכן ה', ַזּכֵ ים', וְּ ּמִ ָכל ַהּיַ ים וְּ י  ָהֲאַגּמִ ּתִ ָחַלקְּ ֶ ֲחלֶֹקת ש  ַהּמַ

ַרק וְּ ַהּדֹורֹות,  ָכל  ּובְּ ּגּוִלים,  לְּ ַהּגִ ָכל  ּבְּ ֲחָכִמים  ִמיֵדי  לְּ ּתַ ַעל    ַעל  וְּ ים,  ִ דֹוש  ַהּקְּ ֵריֶהם  בְּ ּדִ י ַעל  ּתִ ָצַחקְּ וְּ י  ּתִ ָלַעגְּ וְּ י  ּתִ ָחַלקְּ
יִטין נז:(  צֹוָאה רֹוַתַחת'. )ּגִ ִמיֵדי ֲחָכִמים ִנּדֹון ּבְּ לְּ ל ַהּלֹוֵעג ַעל ּתַ ּכָ ֶ ים, 'ש  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ  ַצּדִ

 


