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 ~ ~‰‰ÓÓ˘̆ÍÍ  ˙̇Ò ‰¯ÂÒ ‰¯Â ' '--" " Á˙ÙÁ˙Ù  ÔÂÚÓ˘ È·¯ÔÂÚÓ˘ È·¯ " "~~
ÓÂ .Ú Ì˙È˘Ó ÌÈ˘‡ ¯¯ÂÚÏ ÔÈÚ· ·˙ÂÎ ˘Â„˜‰ ÂÈ·¯˘ ‰Ó"ÂÎÂ ˙ÂÈ˘ÚÓ È¯ÂÙÈÒ È ,'Ú"˙‡Ê ‰˘Ú ÈÓ È? 

Ú" Èאבל  בודאי  העיקר  הוא  ...  טים  א  בספר  ביאור  הליקו"ע  ועכי"ר  נחמן  זי"אברהם  ב'  ק  ר"ותב  הצהכ
Ô˜Ê‰Â  ·¯‰  הוא ,  פנים'  ודייקא  כשהתלמידים  נופלים  ויורדים  מכל  הע,  שבכוחו  להפוך  כל  הירידות  לעליות

שממשיך  ומאיר  משם ,  וחכמה  בינה  ודעת  של  השנים  קדמוניות,  מתגבר  להעלות  אז  דייקא  בהתיקוני  עתיק
 ... גם אותם מירידתם ונפילתם תל להעלו"בלבושים שונים להתלמידים הירודים הנ

ÓÊ .ÊÁ ¯Ó‡Ó ‰ÊÈ‡"ÂÊ ‰¯Â˙Ï ˘Â„˜‰ ÂÈ·¯ ÍÈÓÒ‰ Ï? 
‡ÂÎÂ  ˜È„ˆ  Â˙Â‡  Ï˘  ÂÈÓÈ  ÏÎ  ÔÁÂÈ  È·¯  ¯Ó  ' ‰Â‰ „Á ‡ÓÂÈ ÔÈ˘ ÔÈÚ·˘ ÌÈÈ„ ‡ÎÈ‡ ÈÓ  ‰¯Ó‡זה  פירוש  ו

‡·Â¯Á  ÚË„  ‡Â‰‰Ï  ‰ÊÁ  ‡Á¯Â‡·  ÏÈÊ‡˜  ,ÈÚ·˘  ˙ÈÈÁ„  ‡ËÈ˘Ù  ÔÈÚË  ‡Ï  ÔÈÚ·˘  „Ú  ‡·Â¯Á  È„ÎÓ  ‰ÈÏ  ¯Ó‡Ô 
‰ÈÈÓ  ˙ÏÎ‡Â  ÔÈ˘  ,‰ÈÏ  ¯Ó‡  :‰È˙ÁÎ˘‡  ‡·Â¯Á·  ‡ÓÏÚ  ‡‡  , ÈÏ˙˘  ÈÓ  ‡‡  È˙‰·‡  ÈÏ  ÈÏ˙˘„  ÈÎÈ‰  ÈÎ

È‡·Ï  ,‡˙Ù¯  Í¯Î  ‡˜Â  ·È˙È  ,ÌÈÈÂ  ‡˙È˘  ‰ÈÏ  ‡È˙‡  ,‡˙ÈÂ˘Ó  ‰ÈÏ  ‡¯„‰  ,‡ÈÚÓ  ÈÒÎ‡Â  , ÔÈÚ·˘  ÌÈÈÂ
ÔÈ˘  ,‡·Â¯Á  ‡Â‰‰Ó  ÏÎ‡Ï  ‡¯·‚  ‡Â‰‰Ï  ÈÊÁ  ¯Ú˙È‡  Ì˜  ÈÎ  ,‰ÈÏ  ¯Ó‡  :  ‰ÈÏ˙˘  Ô‡Ó  ˙Ú„È‡·Â¯Á  ‡Â‰‰Ï ,

‡·‡„  ‰Â·‡  ‰ÈÏ  ¯Ó‡  ,ÔÈ˘  ÔÈÚ·˘  ÈÓÈÈ  È‡„Â  ‰ÈÏ  ¯Ó‡  ,ÂÎÂ  ÈÎÓ¯  ÈÎÓ¯  ‰ÈÏ  ‰„ÏÈ  ‡˜„  ‰È¯ÓÁÏ  ‡ÊÁ '
 :ÓÔÈ˘  ÔÈÚ·˘  ÌÈÈ„  ‡ÎÈ‡  È,  בתמיהה  :'ÂÎÂ  ¯˘Ù‡',  חוני  המעגל  וכו  :È„ˆ‰  Â˙Â˜‡י  "  פירש-,  )ג"תענית  כ(

‰„¯‡  ÈÏ‰ ‡',  חוני  המעגל  וכו  :˙·È,  אטעינה  קמיית  :‡  ÏÔÚË,  כלומר  יש  אדם  ישן  שבעים  שנים  בשינה  אחת
‡˙ÈÂ˘Ó:  עלתה  סביביו  שן  הסלע  ,‡‡ÈÚÓ  ÈÒÎ:  דאינשי  ולא  אשכחוהו  התם  ,¯ÈÎÓ¯  ÈÎÓ:  ולדי  ולדות ,

 .מעוברת זכה היתה וחזר ובא עליה והולידה
ÓÁ .„˜‰ ÂÈ·¯ Ô‡Î ÍÈÓÒ‰ ‰ÓÏ˘ÂÏ‚ÚÓ‰ ÈÂÁ ÌÚ ¯ÂÙÈÒ‰ ? 

דכד  הוה  עייל "כמו  שאמרו  שם  בסוגיא  זו  ,  ה  גדול  מאודיה  ÁÏ‚ÚÓ‰  ÈÂכי  ,  )שם(ה  לשון  רבינו  הקדוש  ז
כ  שאל "כי  לא  היה  שום  פנים  של  תורה  נסתר  ממנו  ע,  "לבי  מדרשא  כל  קשיא  דהוו  להו  לרבנן  הוה  מפרק  להו

ÓÔÈ˘  ÔÈÚ·˘  ÌÈÈ„  ‡ÎÈ‡  È  -  כי  אף  שאפשר ,  היינו  שאיך  אפשר  ליפול  לבחינת  שינה  מכל  השבעים  פנים
 ...חזייה, אבל איך אפשר ליפול מכולם, רליפול מפנים אחד או יות

ÓË .ÂÎÂ ·Â¯Á ÚË˘ Ì„‡ Ô· ‰‡¯ Ï‚ÚÓ‰ ÈÂÁ ,'Â˙Â‡ Ï‡˘ ‰ÓÂ ·Â¯Á‰ ÔÈÚ· ÊÓÂ¯Ó ‰Ó? 
Á‡·Â¯Á  ÚË„  ‡¯·‚  ‡Â‰‰Ï  ‰ÈÈÊ  ,ÂÎÂ  ‰ÈÏ  ¯Ó‡  '‰ÈÈÓ  ˙ÏÎ‡Â  ÔÈ˘  ÔÈÚ·˘  ˙ÈÈÁ„  ÍÏ  ‡ËÈ˘Ù:    חרוב- 
Á˙ ˙)  "'מגילה  י(ל  "כמו  שאמרו  רז"  ¯„ÓÈÎ"'  שהוא  בחי,  ¯ÌÈ˘Â·כי  חרוב  הוא    ˙Ú˜È'  בחי  ˜ÊÔ'  זה  בחי
ıÂˆÚ‰  È˘Â¯·  ‰ÏÚ  "-    זהÓÈÎ„¯ÓÂ  ÈÎ„¯  היינו ,  עתיק'  שהוא  בחי,  כי  הם  במספר  השוה"  רב  חסד"'  הוא  בחי

Ó ÍÏ  ‡ËÈ˘Ù  È:  ושאל  אותו,  ל"עתיק  כנ'  שראה  אחד  שעוסק  בסיפורי  מעשיות  של  שנים  קדמוניות  שהם  בחי
ÔÈ˘  ÔÈÚ·˘  ˙ÈÈÁ„,"  י "כלום  בחנת  לעורר  ע:  היינו,  ל"דיבור  כנ'  עוררות  השינה  בחיתה'  זה  בחי"  חיית

היינו  שיהיו  דבריך  נשמעים "  מן  המותר  לפיך"'  היינו  בחי  -  ‡ÂÂ‰ÈÈÈÓ  ˙ÏÎ,  סיפורי  מעשיות  של  בקרב  שנים
איך  אתה  עוסק  לספר  סיפורי  מעשיות  גבוהות  כאלה  של  שנים :  היינו  ששאל  אותו.  [שיהיו  התלמידים  הגונים

וכי  כבר  נסית  ובחנת ,  ל"שאינם  בבחינת  מן  המותר  בפיך  כנ,  מא  ישמעו  תלמידים  שאינם  הגוניםשקדמוניות  
, שהם  בחינת  השבעים  פנים  לתורה,  שהם  בתוך  השבעים  שנים,  י  סיפורי  מעשיות  של  בקרב  שנים"לעורר  ע

˜Ï· ˙˘¯Ù ~ Ë 'Ù˘˙ ÊÂÓ˙" · ~Ò˘ ÔÂÈÏ‚" Ë-Á ‰˘ '



 
ואכלת "ך  מן  המותר  לפי'  י  זה  כי  הגיע  דברים  לתלמידים  הגונים  שהם  בבחי"ועלה  בידך  לעוררם  משינתם  ע

עד  שאתה  רוצה  לעסוק  עוד  בסיפורי  מעשיות  הגבוהים  יותר  שהם  סיפורי  מעשיות  משנים ,  ל"כנ"  מינייהו
 ].ואיך אין אתה מתיירא לספר סיפורי מעשיות גבוהים כאלה אולי ישמעו תלמידים שאינם הגונים, קדמוניות

Ô .Ó‰Ê ÏÚ Ï‚ÚÓ‰ ÈÂÁ ·È˘‰ ‰? 
‡  ‰È˙ÁÎ˘‡  ‡·Â¯Á·  ‡ÓÏÚ  ‡‡  ‰ÈÏ  ¯Ó-   היינו  שאפילו  שאספר  סיפורי  מעשיות  של  שנים  קדמוניות

, ל"שהתלמידים  שאינם  הגונים  יהיה  נשכח  מהם  כנ,  שכחה'  אני  יכול  להביא  בחי,  ל"חרובים  כנ'  שהם  בחי
ת  שומרו "השי,  י  סיפורי  מעשיות"היינו  כמו  שמבואר  לעיל  שהצדיק  שעוסק  לעורר  העולם  מהשינה  ע[

 ].ל"ים שאינם הגונים כנדשדבריו יהיו נשכחין מלב התלמי
‡  .·¯  ·˙ÂÎ  ˘Â„˜‰  ÂÈ)Ò  ‰¯Â˙  '‡'  („‡Ó ÏÂ„‚  ˙ÂÂ·˙‰  Ì‰·  ˘È˘  ‰¯Â˙‰  ÈÏÈ·˘  ˘È˘ , ‰ÊÏ ‡Â·Ï ¯˘Ù‡ È‡˘

Ú ˜¯"ÂÎÂ ˙Â¯È˘Ú È ')ÌÈÓ„Â˜‰ ˙ÂÂÈÏ‚· ‡·Â‰ ¯·Î (¯‰ÂÓ ÍÈÓÒÓ ‰Ó"‰Ê ÔÈÚÏ ˙? 
˘Î˙Â¯È˘Ú‰  Ï   ˜¯  Í˘Ó  ÌÏÂÚ‰  ÏÎ  Ï)  'אות  י'  נדרים  ה'  הל'  ד  א"יו(תוב  בספק  ליקוטי  הלכות  כ

˜È„ˆ‰Ó,  כ  כל  העשירות  של  כל  העולם "ע,  שרק  הוא  זוכה  לעשירות  אמיתי  שעל  ידו  משיג  התבוננות  נפלא
וילקט  יוסף "כ  "כמש,  שזכה  לעשירות  עצום  מאוד  לכל  הון  דעלמא  È˜È„ˆ‰  ÛÒÂ'  וזה  בחי,  מגיע  רק  לו  לבדו

 .'וכו" את כל הכסף
· . ˙ÂÈ˘ÚÓ È¯ÂÙÈÒ‰ ÔÈÚ ÍÈÈ˘ ÍÈ‡)˘˜‰ ÂÈ·¯ '˙ÂÈ˘ÚÓ È¯ÂÙÈÒ ¯ÙÒÏ ÍÈ¯ˆ ÌÈ˘‡ ¯¯ÂÚÏ È„Î˘ ·˙ÂÎ ( ÛÒÂÈÏ

˜È„ˆ‰? 
סיפורי '  שהם  בחי,  החלומות  שסיפר'  ל  שהם  בחי"כי  יוסף  הצדיק  זכה  להשיג  סיפורי  מעשיות  הנ)  שם(

גם  זכה ',  וכו"  והנה  אנחנו  מאלמים  אלומים  בתוך  השדה)  "ז"בראשית  ל(כמו  שכתוב  ,  מעשיות  מזה  העולם
והנה  השמש  והירח  ואחד  עשר :  "החלום  השני  שהוא'  פורי  מעשיות  של  שנים  קדמוניות  שזה  בחיילספר  ס

 ".כוכבים משתחוים לי
‚ .ÌÈ·ÎÂÎ‰Â ˘Ó˘‰ ¯ÂÙÈÒ· ÊÓÂ¯Ó ÍÈ‡ ,˙ÂÈÂÓ„˜ ÌÈ˘ Ï˘ ˙ÂÈ˘ÚÓ È¯ÂÙÈÒ? 

  השמש  והירח  והכוכבים  שעל  ידם  נחשב י"כי  כל  הזמן  של  כל  האדם  שבזה  העולם  הכל  נמשך  ע)  םש(
Î ‡Â‰  Èשכל  הזמן  בטל  אליו  '  משתחוים  אליו  זהו  בחי'  ומאחר  שהוא  זכה  לספר  שהשמש  והירח  וכו,  ןמהז

ÔÓÊ‰Ó  ‰ÏÚÓÏ  ההמשך ש"יע(למעלה  מהזמן  '  כי  הוא  יודע  סיפורי  מעשיות  של  שנים  קדמוניות  שהם  בבחי  
 ).ויערב לך כי קשה להעתיק הכל

„ .Ú ‰ÎÊ˘ ˜È„ˆ‰ ÛÒÂÈ Ïˆ‡ ÌÈ‡Â¯ ÍÈ‡"·˙‰Ï ˙Â¯È˘Ú‰ ÈÂ‰¯Â˙· ˙Â? 
‡Í˙Â‡  ÌÈ˜Ï‡  ÚÈ„Â‰  È¯Á  ‡˙ "ממשיך  זה  וזה  שהתפלא  פרעה  ואמר  ליוסף  כשפתר  חלומו  '  ת  הק"והרנמ

ÍÂÓÎ ÌÎÁÂ ÔÂ· ÔÈ‡ ˙‡Ê ÏÎ ,ÈÓÚ ÏÎ ˜˘È ÍÈÙ ÏÚÂ È˙È· ÏÚ ‰È‰˙ ‰˙‡ "היינו  שאמר  לו  מאחר  שאתה ',  כוו
י  זה  זוכין "ין  לעשירות  גדול  שעכי  זה  זו"י  סיפורי  מעשיות  שע"משיג  כל  זה  נמצא  שזכית  לעורר  מהשינה  ע

כ אתה תהיה על ביתי "ע ,˘Ú‚ÏÙÂÓ ˙Â¯Èכ בוודאי אין נבון וחכם כמוך ואתה צריך "ל וע"להתבוננות  גדול כנ
 .'וכו ÂÂ·˙‰‰ ÏÈ·˘ ,ÍÂÓÎ ÌÎÁÂ ÔÂ· ÔÈ‡ ÈÎ˙·ואני מוסר לך כל העשירות שלי כי לך מגיע העשירות ' וכו
‰ .Ê ¯Ó‡Ó ÍÈÓÒÓ ˘Â„˜‰ ÂÈ·¯ ÍÈ‡‰¯ Á˙Ù ¯Ó‡ÓÏ  'ÂÎÂ ÔÂÚÓ˘?' 

„‡  ˙Ù‰Ï  ˙Â˘ÚÏ  ˙Ú  ¯Ó‡Â  ÔÂÚÓ˘  È·¯  Á˙  'ÂÎÂ  ' ‡„ ÈÂ˜È˙· „·Ú˙‡ ‡Ï È‡ ‡ÏË·˙Ó„ ‡ÏÈÚÏ„ ‰¯Âזה  ו
¯Ó˙‡  ÔÈÓÂÈ  ˜È˙ÚÏÂ  ,-  ל  שהוא  מתבטל  ואינו  יכול  להתקיים "התבוננות  הנ'  היינו  תורה  דלעילא  שהיא  בחי
... ,  )ש  ההמשך"עיי(ל  "אריכות  ימים  הנ'    עתיק  בחייתקונ'  שהם  בחי,  ל"תיקונים  הנ'  י  בחי"אם  אינו  נעשה  ע

˜ÂÎÂ  ‰È¯·  ¯ÊÚÏ‡  È·¯Ï  ‡¯  '‡ÏÎ„  ÏÏÎ  Ô‡  ¯Ó‡Â  ל "קוין  הנ'  ג'  י  בחי"שלימות  היראה  שהוא  ע'  היינו  בחי
י  רבי  שמעון  ורבי  אלעזר "נמצא  שע,  ÓÌ‡Â  ·‡  ‡¯ÂÓÂ  ·¯‰  ‡¯ÂÓÂ  ÌÈÓ˘  ‡¯Â'  בחי)  ש"עיי'  אות  ד'  תורה  ס(

 ˘˙˜Ï˜  ÂÚÓ˘  Â‡‡,  ל"תיקוני  עתיק  כנ'  י  זה  בא  אריכות  ימים  בחי"שע,  לם  היראהשבנו  ורבי  אבא  תלמידו  נ
' היינו  בחי  Ï˜  ÂÚÓ‡˘ל  "שינה  כנ'  אלמים  ולא  היו  יכולים  לדבר  בחי'  שתיקה  בחי'  היינו  שאותן  שהיו  בבחי
 . ש ההמשך"עיי, ל"זכאה מאן דמלל על אדנא דשמע כנ' התעוררות השינה בחי

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

‰˘¯Ù‰ ˙ÏÈÁ˙Ó ˙ÂÏ‡˘· ÔÈÈÂÚÓ˘ ÈÓ 
 ‡˜È˙Ú‰ ¯ÈÚ ·ÏÒ¯· ˙·È˘È· Ï·˜Ï ¯˘Ù‡ 

È‰ Ô˘Â˘ Ô¯‰‡ ·¯‰ Ïˆ‡ ÔÎÂ"Ó‰È· ¯ˆÁ· Â"‡È·‰ Â„ÈÚ ·ÂÁ¯· „ 

‡Î"  . ‰Ï‡‰  ÌÈ˘‡‰  ÈÓ  ¯Ó‡ÈÂ  ÌÚÏ·  Ï‡  ÌÈ‰Ï‡  ‡·ÈÂ
ÍÓÚ"  ,·˜‰  ÈÙÏ  ÚÂ„ÈÂ  ÈÂÏ‚  ÏÎ‰  È¯‰"  ‰) Ï‡˘  ‰ÓÏÂ

Ì‰ ÈÓ Â˙Â‡(? 
צדיקים  ילכו  בם '  ישרים  דרכי  הל  "ר(,  להטעותו  בא

י  שאמר  מי  האנשים  היתה "כוונת  הש,  ופושעים  יכשלו  בם
י  בפרשת  בראשית "ש  רש"לטובה  להכנס  עמו  בדברים  כמ

אמר ,  )אך  בא  לבלעם  לטעות  כי  הוא  טועה,  "הָּכֶיַא"בתיבת  
אין  דעתו  שוה ,    פעמים  שאין  הכל  גלוי  לפניו)בלעם(

 . ולא יביןאף אני אראה עת שאוכל לקלל, עליו
·Î  . ·‡ÂÓ  ÍÏÓ  ¯ÂÙˆ  Ô·  ˜Ï·  ÌÈ‰Ï‡‰  Ï‡  ÌÚÏ·  ¯Ó‡ÈÂ

ÈÏ‡  ÁÏ˘"  ,‰Ê‰  ˙ÂÎÈ¯‡‰  ÏÎ  ¯Ó‡  ‰ÓÏ  , ÔÈÂÎ˙‰  ‰Ó
 ‰Ê·) ¯Ó‡˘"·‡ÂÓ ÍÏÓ "-ÙÚ " È‰È¯‡ ¯Â‚(. 

אף  על  פי  שאיני  חשוב  בעיניך  חשוב  אני  בעיני 
 .המלכים

‚Î"  .ÈÏ  ‰·˜  ‰ÎÏ"  ,Â  ˜ÂÒÙ·  ÏÈÚÏ  ' ˘˜È·  ˜Ï·˘  ·Â˙Î
 ‰ÎÏ ÂÓÓ"ÈÏ ‰¯‡"? 

 .שהוא נוקב ומפרש, "ארה לי" זו קשה מ-' קבה לי'
„Î"  .ÂÈ˙˘¯‚Â  Â·  ÌÁÏ‰Ï  ÏÎÂ‡  ÈÏÂ‡"  , ‰Â˘  ‰Ê·  Ì‚

  ˜Ï·  ÂÏ  ¯Ó‡˘  ‰ÓÓ"ı¯‡‰  ÔÓ  Â˘¯‚‡Â"  , ¯Ó‡  ‡Â‰Â
"ÂÈ˙˘¯‚Â"? 

ואגרשנו "ובלק  לא  אמר  אלא  ,    מן  העולם-וגרשתיו  
, איני  מבקש  אלא  להסירם  מעלי,  )'פסוק  ו("  מן  הארץ

 .מבלקובלעם שונאם יותר 
‰Î"  .…‡˙  ‡Ï  Ì‰ÓÚ  ÍÏ˙  ‡Ï  ÌÚÏ·  Ï‡  ÌÈ‰Ï‡  ¯Ó‡ÈÂ ¯

‡Â‰  ÍÂ¯·  ÈÎ  ÌÚ‰  ˙‡"  , ˙ÂÂ˘Ï‰  ÏÎ·  ‰ÂÂÎ‰  ‰Ó
ÂÏ‡‰? 
אם :  אמר  לו,  "לא  תלך  עמהם"ה  אמר  לבלעם  "הקב

, "ר  את  העםלא  תאֹ:  "אמר  לו,  כן  אקללם  במקומי
אינם  צריכים :  אמר  לו,  אם  כן  אברכם:  אמר  לו

 ".כי ברוך הוא "-לברכתך 

ÂÎ .ÓÏÌÎ¯·È ‡Ï ‰? 
בשך  ולא   לא  מֻד)א  לדבורה"ס(משל  אומרים  לצרעה  

אותן  הברכות ,  פ  שלבסוף  היה  מברך  את  ישראל"אע(,  קצךמֻע

 .)גור אריהי " עפ-ה על כרחו של בלעם "היו מפי הקב
ÊÎ"  .‰  Ô‡Ó  ÈÎ  '…Ï‰Ï  È˙È˙ÏÌÎÓÚ  Í"  ,‰Ê·  ÔÈÂÎ˙‰  ‰Ó ?

)·˜‰  ÈÎ"  ÌÈ¯·„  „ÂÚ  ÂÏ  ¯Ó‡  ‰"ÌÚ‰  ˙‡  ¯‡˙  ‡Ï"  ,"Â¯·  ÈÎ Í
‡Â‰"  ,  ¯Â·È„‰  ˙ÏÈÁ˙  ˜¯  Ì‰Ï  ¯ÓÂ‡  ‡Â‰Â"Ì‰ÓÚ  ÍÏ˙  ‡Ï  "- 

ÙÚ" È‰È¯‡ ¯Â‚(. 
 . אלא עם שרים גדולים מכם-" ך עמכםלהלֹ"
ÁÎ .‰ÊÓ Â„ÓÏ ‰Ó? 

ולא  רצה  לגלות  שהוא  ברשותו ,  למדנו  שרוחו  גבוהה
  לפיכך  ויוסף  עוד  בלק -של  מקום  אלא  בלשון  גסות  

 .ח שרים רבים ונכבדים מאלהשלֹ
ËÎ" .·Î ÈÎ„‡Ó Í„·Î‡ „" ,‰Ê· ÔÈÂÎ˙‰ ‰Ó? 

בכמה  חומשים  נדפסה (יותר  ממה  שהיית  נוטל  לשעבר  

 .אני נותן לך) 'במלחמת סיחון '-כאן הערה זו 
Ï"  .·‰ÊÂ  ÛÒÎ  Â˙È·  ‡ÏÓ  ˜Ï·  ÈÏ  Ô˙È  Ì‡"  , Â„ÓÏ  ‰Ó

‰ÊÓ? 
מזה שאמר (, למדנו  שנפשו  רחבה ומחמד ממון אחרים

בית '  אמר  ולא,    שהוא  מתכוין  על  ביתו  של  בלק-מלא  ביתו  
י "  עפ-אלא  מחמד  כסף  וזהב  של  בלק  '  מלא  כסף  וזהב
 .)משכיל לדוד

‡Ï .ÂÏ˘ ÛÒÎ‰ ÏÎ ˙‡ ÂÏ ˙˙Ï ÍÈ¯ˆ ˜Ï·˘ ·˘Á ‰ÓÏ? 
שהרי  צריך ,  אמר  ראוי  לו  ליתן  כל  כסף  וזהב  שלו

' אני'ו, לשכור  חיילות  רבות ספק נוצח ספק אינו נוצח
 .ודאי נוצח

·Ï  .‰  ÈÙ  ˙‡  ¯Â·ÚÏ  ÏÎÂ‡  ‡Ï  '  ˙Â˘ÚÏ  È˜Ï‡ Â‡  ‰Ë˜
‰ÏÂ„‚" ,Ô‡Î ‰ÏÈ‚ ‰Ó? 

ונתנבא  כאן ,  על  כרחו  גילה  שהוא  ברשות  אחרים
 .שאינו יכול לבטל הברכות שנתברכו מפי השכינה

‚Ï" .‰ÏÈÏ‰ Ì˙‡ Ì‚ ‰Ê· ‡ Â·˘ ‰˙ÚÂ" , ¯Ó‡ ‰ÓÏ" Ì‚
Ì˙‡"? 

˜Ï· ˙˘¯Ù ~Ë 'Ù˘˙ ÊÂÓ˙" · ~Ò˘ ÔÂÈÏ‚" Ë-Á ‰˘ ' 



 
 

סופכם  ללכת  בפחי  נפש "  גם  אתם  "-פיו  הכשילו  
 .כראשונים

„Ï  ."‰  Û≈Ò…È  ‰Ó  ‰Ú„‡Â  'ÈÓÚ  ¯·„"  ,  ‰Ó ‰Ê·  ˜ÈÈÂ„Ó
 ¯Ó‡˘"Û≈Ò…È ‰Ó"? 

, לא  ישנה  דבריו  מברכה  לקללה  הלואי  שלא  יוסיף
 .כאן נתנבא שעתיד להוסיף להם ברכות על ידו

‰Ï  ."ÌÈ˘‡‰  Â‡·  ÍÏ  ‡…̄¿̃ƒÏ  Ì‡"  , ‰Ê·  ‰ÂÂÎ‰  ‰Ó
ÍÏ  ‡Â¯˜Ï  Ì‡  ·Â˙Î˘  ?)  ¯ÓÂÏ  ÂÏ  ‰È‰˘"Í˙Â‡  ‡Â¯˜Ï  Ì‡ "

-ÙÚ "‰È¯‡ ¯Â‚ È(. 
ליה  שכר אם  הקריאה  שלך  וסבור  אתה  ליטול  ע

 -י  הקללה  "י  דברים  אחרים  ולא  ע"שתקבל  שכר  ע:  פירוש(
,   על  כרחך-"  ואך",  קום  לך  אתם,  )י  משכיל  לדוד"עפ
 ".את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה"

ÂÏ .ÌÚÏ· ‰˘Ú ‰ÓÂ? 
 ".וילך בלעם"כ "ואעפ

ÊÏ  .ÍÏ‰  ‰ÓÏ  ?) ‡Ï‡  ˜Ï·Ó  ¯Î˘  ÌÂ˘  Ï·˜Ï  ÂÏ  ÔÈ‡˘  ¯Â¯·  Ú„È  È¯‰

 ‡Ï ‰ÊÂ ‰ÏÏ˜‰ ÔÈÚ ÏÚ·˜‰ ‰ˆÂ¯ ‰È‰" ‰-ÙÚ "„Â„Ï ÏÈÎ˘Ó È(. 
 .אמר שמא אפתנו ויתרצה

ÁÏ ."ÂÂ˙‡ ˙‡ L…·¬Á«È«Â" ,‰ÊÓ ÌÈ‡Â¯ ‰Ó? 
שחבש  הוא ,  מכאן  שהשנאה  מקלקלת  את  השורה

 .בעצמו
ËÏ .·˜‰ ¯Ó‡ ‰Ó"‰? 

, כבר  קדמך  אברהם  אביהם,  רשע:  ה"אמר  הקב
 ".וישכם אברהם בבקר ויחבוש את חמורו"שנאמר 

Ó  ."È¯˘  ÌÚ  ÍÏÈÂ·‡ÂÓ  "  ,·‡ÂÓ  È¯˘  ÌÚ  ·Â˙Î  ‰ÓÏ ?
) ¯˙ÂÈÓ ‰Ê È¯‰-ÙÚ "¯ È"ÈÁ¯ÊÓ ‡(. 

 .לבו כלבם שוה
‡Ó ."‡Â‰ ÍÏÂ‰ ÈÎ ÌÈ‰Ï‡ Û‡ ¯ÁÈÂ" , ÔÂ¯Á‰ ‰È‰ ‰Ó ÏÚ

Û‡? 
 .ראה שהדבר רע בעיני המקום ונתאוה לילך

·Ó  ."‰  Í‡ÏÓ  ·ˆÈ˙ÈÂ  'ÂÏ  ÔË˘Ï"  ,Ô‡Î  ˜ÈÈÂ„Ó  ‰Ó  ?) ‰ÊÓ

 ·Â˙Î˘"‰ Í‡ÏÓ' " ‡ÏÂ"ÌÈ˜Ï‡ Í‡ÏÓ "-ÙÚ "ÌÈÈÁ ÌÈÓ ¯‡· È(. 
והיה  רוצה  למונעו  מלחטוא ,  מלאך  של  רחמים  היה

 .שלא יחטא ויאבד
‚Ó ."ÂÓÚ ÂÈ¯Ú È˘Â" ,Ô‡ÎÓ ÌÈ„ÓÏ ‰Ó? 

מכאן לאדם חשוב היוצא לדרך יוליך עמו שני אנשים 
ובפרשת  וירא (,  לשמשו  וחוזרים  ומשמשים  זה  את  זה

שאם  יצטרך  האחד  לנקביו "י  "כתב  רש]  'ג  ג"בראשית  כ[
 .)שי למורא' ועי, "יהיה השני עמו, חקויתר

„Ó"  .‰  Í‡ÏÓ  ˙‡  ÔÂ˙‡‰  ‡¯˙Â  'Í¯„·  ·ˆ"  , ‰ÓÏ
‰‡¯ ‡Ï ÌÚÏ·? 
ה  רשות  לבהמה  לראות "שנתן  הקב,  והוא  לא  ראה

יותר  מן  האדם  שמתוך  שיש  בו  דעת  תטרף  דעתו 
 .כשיראה מזיקין

‰Ó"  .Â„È·  ‰ÙÂÏ˘  Â·¯ÁÂ"  ,·¯Á  ÍÈ¯ˆ  ‰È‰  ‰ÓÏ  ?) È¯‰
˘¯  ˙ÈÓÈ  ÂÈÙ  ÁÂ¯·  Í‡ÏÓ‰  Í‡ÏÓ‰  ‰È‰  ‰ÓÏÂ  Ú" ‰ÙÂÏ˘  Â·¯Á

Â„È· "-ÙÚ " È‰È¯‡ ¯Â‚(. 
רשע  זה  הניח  כלי  אומנותו  שכלי  זיינן  של :  אמר

והוא  בא  עליהם  בפיו  שהיא ,  אומות  העולם  בחרב
אף  אני  אתפוש  את  שלו ,  )של  ישראל(אומנות  שלהם  

  ואת  בלעם  בן -וכן  היה  סופו  ,  ואבוא  עליו  באומנותו
 .בעור הרגו בחרב

ÂÓ" .ÂÓÚÈÂ‰ Í‡ÏÓ „ 'ÌÈÓ¯Î‰ ÏÂÚ˘Ó·" ,‰ÂÂÎ‰ ‰Ó? 
הוא  דרך  צרה :  שביל(,  "בשביל"  כתרגומו  -במשעול  

.] דף  ק[ב  "וכן  אמרו  בב,  למהלך  כפות  הרגלים  בלבד
 .)ששיעור שביל הוא כדי שירים רגל ויניח רגל

ÊÓ .˙· ÂÈˆÓ ÔÎÈ‰"‰ÊÏ ‡Ó‚Â„ „ÂÚ Í? 
' אם  ישפוק  עפר  שמרון  לשועלים')  'י'  מלכים  כ(וכן  

  יספיק  העפר  שבשומרון  בשביל  מדרך  כפות  הרגלים אם(
עפר ,  )עוד  שי  למורא'  עי,  ]של  כל  העם  אשר  לרגלי[

 )ב"י'  ישעיה  מ  (וכן,  הנדבק  בכפות  הרגלים  בהילוכן
מי  מדד  ברגלו  ובהליכתו  את  מי ('  מי  מדד  בשעלו  מים'

 . ברגליו)י"י רש" עפ-הים 
ÁÓ"  .‰ÊÓ  ¯„‚Â  ‰ÊÓ  ¯„‚"  ,¯„‚  ‡Â‰  ‰Ó  ?)  ˜ÂÒÙ·  ÈÎ ÍÂÓÒ‰

  Â‡¯Â˜'¯È˜  '˘ÓÎ  ÌÈ·‡  Ï˘  ÔÈ·  ‡Ï‡  ¯È˜  ÔÈ‡Â"  Î" ¯È˜Ó  Ô·‡

˜ÚÊ˙" ,ÈÚÂ ' „ÂÚ‡¯ÂÓÏ È˘(. 
 .סתם גדר של אבנים הוא

ËÓ"  .ƒzÂ»l≈Á¯È˜‰  Ï‡  ı  "-"  ƒzÂ¿Ï«Á Ï‡  ÌÚÏ·  Ï‚¯  ˙‡  ı
¯È˜‰" ,ÂÙÂÒÏ ˜ÂÒÙ‰ ˙ÏÈÁ˙ ÔÈ· Ï„·‰‰ ‰Ó? 

רגל ,    את  אחרים-ץ  ַחְלוִּת",    את  עצמה-ץ  ֵחָּלוִּת"
 .בלעם

" .‰ Í‡ÏÓ ÛÒÂÈÂ '¯Â·Ú "Â‚Â ,' ‰ÂÂÎ‰ ‰Ó"¯Â·Ú"? 
המקדים  ללכת  לפני  חבירו  הרי (לעבור  עוד  לפניו  להלן  

 .במקום אחר, ) שימה בפיהם-" עובר לפניו"זה נקרא 
‡ .‰ÊÏ ‡Ó‚Â„ ÂÈˆÓ ÔÎÈ‰? 

 ".והוא עבר לפניהם ")'ג ג"בראשית ל(כמו 
· .˘¯ ‡È·Ó ‰Ó"˘¯„Ó‰Ó „ÂÚ È? 

  מה  ראה )'תנחומא  ח(נחומא  ומדרש  אגדה  יש  בת
שי '  עי(סימני  אבות  הראהו  ,  לעמוד  בשלשה  מקומות

 . )למורא שמבאר מה הם הסימנים
‚" .ÌÈÏ‚¯ ˘Ï˘ ‰Ê È˙Î‰ ÈÎ" ,‰Ê ÔÂ˘Ï ‰¯Ó‡ ‰ÓÏ? 

אתה  מבקש  לעקור  אומה  החוגגת  שלש ,  רמזה  לו
 .רגלים בשנה

„" .È· ˙ÏÏÚ˙‰ ÈÎ" ,‰Ê ÔÂ˘Ï Â‰Ó? 
 .שון גנאי ובזיוןל, )ארי חייכת בי(כתרגומו 

‰" .È„È· ·¯Á ˘È ÂÏ" ,‰ÊÓ ÌÈ‡Â¯ ‰Ó? 
זה  הולך ,  גנות  גדולה  היה  לו  לומר  דבר  זה  בעיני  השרים

 .ולאתון זה צריך כלי זיין, להרוג אומה שלימה בפיו



 
 
 
 

 

 

 
 

È„Â‰È ÏÎ ·‰‡˙˘ È‡˙· 
, לאכיםאת  כל  התנאים  לכך  שאדם  יזכה  שיהיה  לו  ממשלה  על  המ)  תנינא'  תורה  א(רבנו  מסביר  

דבר  ראשון .  שלזה  צריכים  התקשרות  לשרשי  הנשמות:  ה  אומר'הרב.  וישרתו  אותו,  שהמלאכים  ישמרו  עליו
אם .  כל  יהודי  בעולם  יכול  להשפיע  כמה  יהודים  יתעורר  השורש  שלהם,  לאהוב  כל  יהודי  ויהודי  אהבת  נפש

קודם  כל  אתה  צריך ,  עליךומלאכים  אלו  ישמשו  אותך  וישמרו  ,  אתה  רוצה  שתוכל  לברוא  מלאכים  מכל  אות
:) שבת פח(אמר למשה רבנו ' וזה מה שה. וזה נקרא לאחוז בכסא הכבוד. לאהוב כל יהודי ויהודי אהבת נפש

אמר  למשה  רבנו  אתה  צריך  להתחיל '  ה,  אחוז  בכסא  כבודי,  על  שאמר  ירא  אני  שמא  ישרפוני  בהבל  פיהם

 .מחדש לאהוב כל יהודי ויהודי אהבת נפש

‡ ÈÂ‡˘ ¯˘‡Â·‰Â 
, "שני אנשים עברים נצים"היו  דתן  ואבירם  שהם .  היו  לו  הרבה  שונאים,  משה  עלה  להר  סיני  לקבל  תורה

שהם  הלשינו  עליו "  ויפגעו  את  משה  ואת  אהרן  נצבים  לקראתם  בצאתם  מאת  פרעה"ואחר  כך  כתוב  
יחנו  בעיני עליכם  וישפוט  אשר  הבאשתם  את  ר'  ויאמרו  אליהם  ירא  ה).  "ו"ל'  שמות  רבה  פרשה  א(לפרעה  

, אפילו  את  הים  הם  לא  רצו  לעבור,  התנכלו  אליו  בכל  מקום,  "פרעה  ובעיני  עבדיו  לתת  חרב  בידם  להרגנו
למעשה  זה  התגלה ,  גם  קרח  היה  שונא  של  משה  רבנו.  וחשבו  שהם  בקעו  את  הים,  הם  עברו  את  הים  לבד
  לאהוב  את  כל  השונאים  שלך אתה  צריך:  אומר  למשה'  ה.  והיו  לו  עוד  הרבה  שונאים.  רק  קצת  יותר  מאוחר

אחוז 'התנאי  הראשון  ,  אתה  רוצה  שתהיה  לך  ממשלה  על  המלאכים,  אתה  רוצה  לקבל  תורה!  אהבת  נפש
ואת  כל  אלה  ששונאים ,  לאהוב  את  זמרי,  לאהוב  את  קרח,  אתה  צריך  לאהוב  את  דתן  ואבירם',  בכסא  כבודי

 . אתה צריך לאהוב אותם אהבת נפש, אותך שנאת מות

Ï‚Ï ÂÈÏÚÌÈÓ˘ ˙ÂÎÏÓ ÏÂÚ ÂÏ·˜È ÌÏÂÚ‰ ÏÎ ‰Ê È„È ÏÚÂ ˜È„ˆ‰ ˙‡ ÌÏÂÚ· ˙Â 
זה  כל ,  רק  צריך  לגלות  את  הצדיק  הזה,  יש  כזה  צדיק  שהצדיק  הזה  מתגלה,  שיש  כזה  אילן:  הרבי  אומר

זה  הפתרון  אין  שום ,  הפתרון  זה  רק  לגלות  את  הצדיק,  ללכת  מעיר  לעיר  מבית  לבית,  מה  שצריכים  לעשות
ממתיקים  את ,  כל  מי  שנוסע,  ורק  על  ידי  שנוסעים  אליו,  רבנו  נחמן  בן  שמחה  בן  פיגאיש  צדיק  אחד  ,  דבר

לא  יהיה  שום  היזק ,  כל  החיות  כל  האילנות  כל  העופות:  הרבי  אומר.  כל  הגזירות  וכל  העולם  יעשה  תשובה
,   האישלא  מוחמד  ולא  אותו,  "אלהי  ישראל  מלך,  הוא  האלקים'  ה"כולם  יגידו  ',  כולם  יראו  את  ה,  משום  חיה

 .  'אלהי ישראל מלך'אלא 
 

 

 ~˜ËÈÏ˘ ·¯‰ ÂÈ¯ÂÓ ˙È· Ï˘ ÔÂÙÏË‰ Â" ‡~ 
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 לזכות להיות תמיד שמח בחלקי ולצאת ממדת הבכיינות 
ולא  ליפול ,  ורק  זו  העשירות  האמיתית,  זכנו  להיות  תמיד  שמח  בחלקנו,  רבונו  של  עולם  כל  יכול

כי  האדם  לא ',  וכל  הרגשה  של  עניות  היא  כפירה  בחסדי  ה,  כי  אין  עני  אלא  בדעת,  לעניות  חס  ושלום
אה ואפילו  במצב  שנר,  ללא  הפסק  של  שניה,  לכן  מצוה  להיות  שמח  תמיד  בכל  מצב  ומצב,  שמח  בחלקו

כי  אבא ,  לא  עושה  לנו  מעולם  רע'  וה"  לכל  ורחמיו  על  כל  מעשיו'  טוב  ה"כי  ,  רע  זה  תמיד  הכי  טוב
זה  רק  מרוב  רחמיו  שיעלה  אותם  על ,  ואפילו  כשנותן  להם  עונש,  הטוב  והרחמן  רק  מטיב  לילדים  שלו

לא  נפול ו,  זכה  אותנו  תמיד  לראות  שאתה  עושה  עמנו  רק  טוב,  רבונו  של  עולם  כל  יכול.  דרך  המלך
ועל ,  ועל  כל  דקה  ודקה,  ועל  כל  תנועה  ותנועה,  ורק  נודה  לך  על  כל  נשימה  ונשימה,  לכפירה  חס  ושלום

תוציא ',  אנא  ה.  נכדינו  ונכדותינו,  בנינו  ובנותינו,  נשותינו,  אנו,  כל  שניה  ושניה  שאנו  חיים  ונושמים
ששרשם  הם  טוב ,  ה  בכךשאנו  בוכים  תמיד  בכיה  של  חנם  על  דברים  של  מ,  אותנו  ממדת  הבכיינות

 .כי אתה טוב ומטיב לכל, אבל באמת זה רק טוב, ואפילו שאיננו רואים את הטוב הזה, מוחלט

 'ונזכה להפסיק להתלונן ולהתבכיין ומעתה רק להודות לה' לזכות לאמונה זכה וצרופה בה
אמת  ואמונה לאמונה  של  ,  לאמונה  זכה  וצרופה',  זכני  לאמונה  שלימה  בה,  רבונו  של  עולם  כל  יכול

, וכל  ההשגות  אך  ורק  ממך,  זכנו  ברחמיך  לדעת  שכל  החכמות  נמשכות  אך  ורק  ממך',  אנא  ה.  כל  זאת
ולא  אתהלל  בחכמות  זרות ,  וכל  העשירות  נמשכת  אך  ורק  ממך,  וכל  הבינות  נמשכות  אך  ורק  ממך

יתברך '  הונזכה  ש,  כי  כל  הכפירות  נמשכות  מן  הגאוה  ומן  ההתנשאות  הפסולה,  שאינן  מחכמת  התורה
כי  הגאוה  זה  המום  שפוסל ,  ורק  שיהיה  כל  ימינו  בענוה  ושפלות,  יעזור  לנו  לא  ליפול  בשום  גאוה

כי  על  ידי  שזוכין  לשלימות ,  כי  עם  ישראל  הם  קדושים  וטהורים  בתכלית  הצירוף  והזיכוך,  בקדשים
וכל ,  להיטיב עמנורק חפץ חסד ומרבה' כי ה, ולהלל אותו על כל דבר ודבר', זוכין להכיר את ה, הענוה

ולכן  השם  יתברך ,  אנחנו  עדיין  מתלוננים  ומתאוננים,  אלא  להיפך,  הבעיה  שאין  אנו  מודים  לו  מספיק
שנולד  ברגע '  ינוקא'ולהיות  תמיד  מעכשיו  בבחינת  ,  זכה  אותנו  לא  להתלונן  יותר  ולא  להתבכיין  יותר

 .זה

 זה כלל גדול בתורה" ואהבת לרעך כמוך"למאמר אמר רבי עקיבא 
ולעולם לא נזלזל באף , ואשמח בשמחת השני ואפרגן לו כאילו זה שלי ממש, לזכות לאהבת חברים אמיתית

 ולהתקרב לשער החמישים, ולהשתלם באהבת חברים, ולתקן את פגם חטא תלמידי רבי עקיבא, חבר
ולא  אזלזל ,  ויותר  לא  אפגע  בשום  חבר,  זכני  לאהבת  חברים  אמיתית,  רבונו  של  עולם  כל  יכול

ואזכה ,  ורק  אשבח  אותם  ואפרגן  להם,  ותמיד  אוהב  את  כולם  אהבת  אמת  בלב  ונפש,  בשום  חבר
ואזכה  לשמוח  בהצלחות  של  השני  כאילו  הם  ההצלחות  שלי ,  לשמוח  בהצלחות  של  השני  ובניו  ובנותיו

שכל  מה  שחברי  גדלים ,  "נתתה  שמחה  בלבי  מאת  דגנם  ותירושם  רבו"'  כמו  שכתוב  בתהלים  ד,  ממש
ושמחה  אמיתית  על  זה ,  מתוך  אהבת  חברים  אמיתית,  ה  מרוב  השמחה  הטהורה  שיוקדת  בלביורבים  ז

כן  נזכה  גם  אנחנו  לתקן  את  החטא  של  תלמידי  רבי  עקיבא  עשרים  וארבע  אלף  זוגות ,  שהשני  מצליח
וכל  יום  ויום  שעובר  הננו  יותר  ויותר ,  כי  לא  נהגו  כבוד  זה  בזה,  שלא  נזלזל  אחד  בשני,  תלמידים

כמו  שנאמר ,  לבית  המקדש  של  אש,  ועל  ידי  זה  מתקרבים  לשער  החמישים,    באהבת  חבריםמשתלמים
 ".ואהבת לרעך כמוך"

 



 

 

 

 

 

 

בזש הצדיק"נפקד שחרור עבור שתרם בזכות בחלום-ק לו מופיע  הצדיק
כלוא)ץ"תתק-אלף והוא נוראים ייסורים שסובל צדיק שיש שמע בתשובה חזרתו שבתחילת ים מבת יהודי סיפר

ע למעלה"בכלא נפשם מוסרים הנאמנים ותלמידיו לשחררו עתק סכום תובעים ועכשיו נוראות ורדיפות עלילות י
הזה הענק הסכום לאסוף לקבל,מכוחותם שאפשר ביותר הגדול הסכום מהו ושאל לבנק והלך מאד מזה והתעורר

לו ואמרו והע"ש75000הלואה הזה הסכום מהבנק ולוה נפש מסירות ועשה הצדיקח בשחרור להעוסקים זאת ,ביר
את שרואה חולם הוא לילה שליטובאיזה לוא"הרב בזכותי"ואומר רק בזכותך לא אבל תוושע לאחרואכן"אתה

בזש נפקד זמן ב"איזה חלקוה"ק אשרי ותפילה בתורה ועוסק התפילות לאולם מגיע הוא  .וכהיום

שנים עשר לפני אותו מברך הוא-הצדיק כהיום זוורק בברכה אותו בירך הצדיק למה  מבין
תלמידי)א"תתקצ-אלף מחשובי שליטאחד ברכהא"הרב ביקש שנים כעשר שליטלפני עניןא"מהרב איזה על

שליטמסויים רפואהא"והרב שיהיה אותו והרגליםמברך העינים ובכלל"והנ,על אליו זו ברכה קשר מה מבין לא ל
והרגלים העינים על ברכה ביקש כבר,לא כי זו לברכה זקוק הוא כמה לו נתברר הרי שנים עשר אחרי כהיום אבל

והרגלים העינים על סובל שהוא בגלל מהבית יוצא לא זמן בזכות"והשי,כמה שלימה רפואה לו ישלח בודאי ת
אמן הצדיק  .ברכת

‡·‰ ¯ÂÙÈÒÏ ‰Ó„˜‰ 

‰·¯ÏÎÏ  ‚È‰ÓÂ  ‡¯Â·  ‡Â‰  ÂÓ˘  Í¯·˙È  ‡¯Â·‰˘ ‰˘Ú  Â„·Ï  ‡Â‰Â  ÌÈ‡Â  אני  מאמין  באמונה  שלימה  
ÌÈ˘ÚÓ‰  ÏÎÏ  ‰˘ÚÈÂ  ‰˘ÂÚÂז  אנו  מוסרים "  זה  האמונה  הפשוטה  שכל  יהודי  חקוק  לו  זאת  בלבו  וע

'  ואפי,ÂÓ˘ Í¯·˙È  ‡¯Â·‰  ˙‡Ó  ˙¯Á‡  ‰¯Â˙  ‡‰˙  ‡ÏÂ  ˙ÙÏÁÂÓ  ‡‰˙  ‡Ï  ‰¯Â˙‰  ˙‡ÊÂנפשינו  כל  הדורות  
ע  כוחי  ועוצם  ידי עכשיו  בדור  עיקבתא  דמשיחא  שהחושך  יכסה  ארץ  ודעות  כוזבות  של  מקרה  טב

 שלוחם ˙ ˘È˘‰"ÚÈ˘ÂÓ Í‡ÏÓ ÂÏ ÁÏאבל לעומת זאת , משתוללת וממלאים את האויר בהרס של כפירה
˘‡ÔÈ‡  Ú·Ë  ÔÈ‡  ˘ÓÓ  „ÂÚ  ÔÈ‡  Â„·ÏÓ  „ÂÚ  ÔÈ בעמלק  וכל  הזמן  הוא  מכריז  בלי  שום  פחד  '  מלחמת  ה

·ÊÂÎ  ÔÂÈÓ„  ÏÎ‰  ÌÏÂÚ  ÔÈ‡  ‰¯˜Ó  ,È˘‰  ˜¯  ˘È"Ó‡‰  ÂÈ˜È„ˆÂ  ‰˘Â„˜‰  Â˙¯Â˙Â  ˙ÌÈ שמוסרים  נפשם  על  
ˆ„ÊÂ‚  ˜È¯ ש  "  ומבטל  הטבע  עבורם  כמ˙  ‡È˘‰Â"ÌÈ˜È„ˆ  ·‰Âע  "כל  קוץ  וקוץ  ועל  כל  סעיף  קטן  שבשו

·˜‰Â"ÌÈÈ˜Ó  ‰ והסיפור  הזה  זה  אחד  מאלפי  סיפורים  ששומעים  כל  יום  ויום  עוד  ועוד  יהודים  נאמנים  
 . א"נו שליטי עבדו הנאמן צדיק דורי" ע˙"‰˘‚È˘‰ ˙Áשמספרים זאת שראו עין בעין 

בירקון יטבול בריא-האבא יהיה  והילד
טוב)ב"תתקצ-אלף לא להרגיש התחיל הקטן שבנו שבועות כמה לפני שהיה מה יהודי השבוע סיפר זה סיפור

רגליו על לעמוד יכל שלא כך כדי עד מעלות לארבעים קרוב חום לו בדיקות,והיה ועשו חולים לבית והגיע
מחלה על קבעו הוהרופאים במוח מספר"קשה והאבא הקטן בנם וצער הצרה לנוכח בקרבם לבם נשבר וההורים י

על ששמע שליטשמכיון הרב מהצדיקא"מורינו ברכה לבקש להגיע ונפלאות"והשיהתחזק נסים יעשה בודאי ת
ותיכף מר בכי לבכות והתחיל פנימה לקודש להכנס זכה שליטואכן שסיפרא"הרב לפני אותו לחזק עלמתחיל

הבן של שליטהמחלה לוא"והרב יעזור"השיאומר עכשיות שיסע לו ירקוןואמר יהיהלנחל לשבע שםוברבע
ושלםויטבול בריא הביתה יחזור שלו הבן מה"הנ,ומחר מוזר מאוד היה אבל התחזק מאוד זאת בשמעו שהרבל
בערבא"שליט שש כבר עכשיו כי בירקון יהיה לשבע שברבע לו ורבעולהגאומר שעה לפחות זה לירקון אבל,יע

שם והגיע לירקון ונסע לרכב נכנס ותיכף לו אמר שהצדיק מה לקיים לשבעהזדרז קרהבעשרים זה איך יודע ואינו
וכו הדרך כבר'קפיצת היה זה לטבול שהגיע לאלשבערבעועד פעם אף כי להכנס ואיפה ומה איך יודע אינו אבל
הזה בנהר הוא,טבל כאןפתאום לטבול רוצה אתה לו ואומר שליח לו שלחו מהשמים כמו זקן יהודי איזה רואה

וב הביתה וחזר שם וטבל איתו ונכנס עמוקים לא המים מקום ואיזה איך בדיוק אותו ואשתו"והדריך הוא שמחו ה
בהשי ובטחו הצדיק בקול ששמע ונפלאות"על נסים שיהיה  .ת

הסיפור( לעיני-)המשך ונפלאות רגליונסים על הולך הילד הרופאים  כל
לב)ג"תתקצ-אלף אמר שנסע ולפני חולים לבית הגיעו הם תחי"ושלמחרת דבר'ב שום איתנו לוקחים לא אנחנו

שליטלתינוק וכוא"הרב בגדים לו להביא צורך ואין יחזור הוא אז חוזר שהוא בבי'אמר השהייה היה"להמשך כי ח



 
 

הבי חוזר שהוא פשוטה אמונה כללהם לתדהמת רגליו על והולך משחק שלהם הילד ורואים הגיעו הם היה וכן תה
ל ירד שהחום וראו בדיקות איזה ועשו שם הביתה36½-הרופאים משתחרר והילד נקי שהכל לו ומבשרים מעלות

השי"וב בחסדי ושמחת"ה ושלם בריא בבית היה כבר הילד קודש  .בשבת

קודשים פלא-קודש יתן"הקב-איש ישראלה עם ישועת עבור עצמו על שקיבל היסורים לקבל כח  לו
שליט)ד"תתקצ-אלף דורינו מצדיקי אחד מפי נשמעו אלו ר"הצה(א"דיבורים שליט'ק בידרמן אדמו"דוד ר"א

שבשב שזכינו העעל"מלעלוב עיה"ק בירושלים כאן שבת את)ק"ט מעריך שמאוד שליטוכידוע הרב  .א"מורינו

הצד עם קודש  יקשבת
העליון)ה"תתקצ-אלף הנועם התגלה הרוחותשוב עונג והשביעי הנשמות נועם מההשבת ויותר יותר פעם וכל

העעל בשבת ובפרט הצדיק עם קודם שבת כל מיוחד"שזוכים אריכות היה קודשט שבת מאודבליל נכנס הצדיק
האריכות אבל הנרות בהדלקת תיכף משעהמוקדם יותר דודי ובלכה שבת שרובםבקבלת הקדוש הציבור עם

הביהמ בחצר הרגלים על הביהמ(ד"עומדים בפנים מקום בשב,)ד"מאפס זמירות"וכן הנץ לפני כשעה בבוקר ק
וכו האריך'הבוקר שליטוהשבוע הרב בשירתא"מורינו עמךמאוד את בשירתהושיעה וכלוכן יודה לך פה כל כי

תצפה לך עין וכל תשבע לך פניו,לשון ורפיוןוהצדיק עייפות שום בלא רגליו על ועומד בצהרים כשמש מאירים
ושוב יקפצו שכולם בידיו ומרמז ומכרכר ומפזז יודהורוקד לך פה כל אפשר'וכוכי שאי מעמד וזה דקות כארבעים

ממש בעיניו זאת רואה שלא למי ישראללשער שנזכהשמחת ומחכים מצפים שאנו בהשיכמו בקרוב"לשמוח ת
שלישית,ק"בביהמ בסעודה לילהוכן לחצות קרוב עד מלכה לו,ומלוה שככה העם  .אשרי

 

 
 

 
 א"ע ועכי"זייוסף יצחק מליובאוויטש ' ק ר"הצה

 לוחם במסירות נפש עבור החינוך הטהור
  )ג תמוז"יום שחרורו מהכלא י(

ים  תחת אין  לשער  ולתאר  מסירות  נפשו  של  צדיק  זה  עבור  חינוך  ילדי  ישראל  ברוסיא  הסובייט
, שלטון  הקומנסטי  שגזרו  גזירות  נוראות  וכל  מי  שלמד  תורה  היו  עוצרים  אותו  ושלחוהו  לסיביר

ת "והשי,  ל"והצדיק  הזה  הקהיל  קהילות  ברבים  בלי  שום  פחד  ועצרו  אותו  וכבר  נגזר  דינו  למוות  ר
ל ולפני  שעלה  ע,  עשה  נסים  ונפלאות  והחליפו  הגזר  דין  לגירוש  למקום  רחוק  הנקרא  קוסטרמא

ש  שאנו  לא  משועבדים "ב  ימ"הרכבת  הכריז  בפני  קהל  אלפים  שבאו  ללוותו  בפני  השוטרים  והקג
נ הנוראה הזו הכניע "והמסי, ה וצריכים להפיץ תורה ויהדות בלי שום פחד"לשלטון הרשע רק להקב

ולבסוף  גירשו  אותו  מרוסיא  ויצא  מתחת  מלכות  הרשעה  שלא  נשאר  מהם  זכר  ונחלו ,  את  הרשעים
 . והצדיקים הקדושים חיים וקיימים אשרי להם, ן"ידוע בשנת תשמפלה כ
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