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 ~ ~˘Ó‰˘Ó‰Â˙ ÍÂ˙ ÍÓ ‰¯Ó ‰¯"" Á Á--  ˜ÏÁ˜ÏÁ  ··~ '~ '
ÊË .ÓÌ˘‰ ˙„Â·Ú· ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ˘Â„˜‰ ÂÈ·¯ ¯Ó‡ ‰? 

ÂÌ˘‰  ˙„Â·Ú·  ÏÂ„‚  Ô˘˜Ú  ˙ÂÈ‰Ï  ÍÈ¯ˆ  ,דהיינו  מעט  עבודתו  שהתחיל  אף  אם  יעבור ,  בלי  להניח  את  מקומול
דבר  זה  היטב  כי  תצטרך  לזה  מאד  כשתתחיל  קצת  בעבודת  השם  כי  צריך  עקשנות  גדול  מאד  מאד וזכור  ,  עליו  מה

 .ו בכל פעם"לעמוד על עמדו אף אם מפילין אותו ח, לאחוז עצמו, להיות חזק ואמיץ
ÊÈ .‰Ê ÔÈÚ· ˘Â„˜‰ ÂÈ·¯ ÂÏ ‰Ï‚Ó ‰Ó ? 

Ï ÏÎÂÈ˘  ‰Ó  ˙Â˘Úות  את  שלו  כידוע  אף  על  פי  כן  עליו  לעש,  בודת  השםעי  לפעמים  יש  שמפילים  אחד  מכ
Ì˘‰  ˙„Â·Ú·  ,ב  צריכין "  כי  כל  אלו  הנפילות  והירידות  והבלבולים  וכיו-ו  "אל  יניח  עצמו  ליפול  לגמרי  חו

 .‚Â‰Ê ÏÎ Â¯·Ú ÌÈÈ˙ÈÓ‡‰ ÌÈ˜È„ˆ‰ Ì, בהכרח לעבור בהם קודם שנכנסין בשערי הקדושה
ÁÈ . ÂÈ·¯ ÂÏ ÚÈ„ÂÓ ‰Ó‰„‡Ó ıÂÁ ÔÈÚ ˘Â„˜? 

או  שאזי  כשהוא ,  ל"ר  הוא  אצל  פתח  הקדושה  והוא  חוזר  לאחוריו  מחמת  הבלבולים  הנשיש  אחד  שכב,  דעו
ל  ואין "ל  בהתגברות  גדול  ונורא  מאד  מאד  ר"ר,  ד  מאד  מאד"א  והבע"סמוך  אצל  הפתח  אזי  מתגבר  עליו  הסט

 .ו"ומחמת זה הוא חוזר לאחור ח, מניחין אותו ליכנס לתוך הפתח
ËÈ .Ú·‰ ¯·‚˙Ó Ê‡ ‡˜Â„ ‰ÓÏ"Î „"Î? 

אזי  הוא ,  כשרואה  שהאדם  סמוך  סמוך  ממש  לשערי  הקדושה  וכמעט  שיכנס,  א"ד  והסט"י  כן  הוא  דרך  הבעכ
 .ל"מתפשט עליו בהתגברות גדול מאד מאד ר

Î .‡Â"ÍÈ¯ˆ ‰Ó Î? 
 .כ צריך אז התחזקות גדול נגדו"ע

‡Î .È˙ÈÓ‡ ˜È„ˆ ÌÚ ‰È‰˘ ‰Ó ˘Â„˜‰ Â·¯ ÂÏ ¯ÙÒÓ ‰Ó? 
, בעת  שעסק  בעבודת  השם  בתחילתו,  יה  אומר  לו  אחד  יהיה  מי  שיהיהשמענו  מצדיק  אמיתי  שאמר  שאילו  הו

ולא  היה  שומע  שום ,  ל"כי  גם  עליו  עבר  כל  הנ,    הייתי  רץ  ומזדרז  מאד  בעבודתו  יתברך-אחי  חזק  ואחז  עצמך  
 . התחזקות משום אדם

 

  ~  ~Ï˘ ÂÁ·˘Ï˘ ÂÁ·˘    ˜È„ˆ  ˜È„ˆ~~  
)ÓÙÒ ÍÂ˙ ¯'˜È„ˆ Ï˘ ÂÁ·˘ '-  ˙Â¯Â„‰ È˜È„ˆ È¯·„Ó ‡ÏÙ ËÂ˜ÈÏÊÈ" ÚÎÚÂÈ"‡  ˙ÏÂ„‚·Ó‰ ˘Â„˜‰ ÂÈ·¯ ˙Â‡¯Â" ÁÊÈ"ÎÚÂ ÚÈ"‡ 

‰ Ë˜ÈÏ˘¯‰"Á¯ Á"˘‡¯ Ë·Ú˘ ‚¯ÏËÈ"‡·ÏÒ¯· È„ÈÒÁ È·Â˘ÁÓ ( 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ‰ˆ‰"¯ ˜ 'ÈÊ ÔÈÏ¯‡˜Ó ‰ÓÏ˘"ÈÎÚÂ Ú" ‡ 
)È‰ ÌÂÈÏ‡Î ËÈÈˆ¯"ÊÂÓ˙ ·( 

ק  רבי  ברוך "  הרה-'  א  שהיה  חתנו  של  דוד  רבנו  הק"ע  ועכי"שלמה  מקארלין  זי'  ק  ר"נו  של  הרהב
חיזק  תמיד  את  חתנו  לבל  יפול  ברוחו ,  ס'נחמן  חילה'    ר-א  וחמיו  של  נכד  רבנו  "ע  ועכי"ממזיבוז  זי

יכים ר  צ-"  ומשמע  ודומה  ומשא"ואמר  לו  בדרך  מליצה  ,  מהמחלוקת  על  ברסלב  שהיתה  אז  בעיצומה
 .   )ש"ועוד עיי' הבית אהרן הק, ות שם עוד דיבורים מצדיקי בית קרליןאפשר לרא(, ולסבול, לשתוק, לשמוע

Ù˙˘¯ÓË ˙Â ~Î"Ù˘˙ ÊÂÓ˙ ‚"· ~  ÔÂÈÏ‚˘Ú" ‡-Á ‰˘ ' 



 
·Î .˜‰ ÂÈ·¯˘ ‰ÁË·‰‰ ‰Ó '„‡Ó ˜ÊÁ˙ Ì‡ ÁÈË·Ó? 

, עשה  מה  שתוכל  בעבודת  השםו,  Â„‡Ó  ÍÓˆÚ  ˜ÊÁ,  יזכור  זאת  היטב,  כ  מי  שרוצה  להכנס  בעבודת  השם"ע
 .˙·¯ÎÈ Ì˘‰ È„‡Ó Í˙„Â·Ú· ‰ˆÂ¯Â ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ Í, תכנס לבטח לתוך שערי הקדושה וברבות הימים והשנים

‚Î .ÂÏ ‰Ï‚Ó ˘Â„˜‰ ÂÈ·¯ ‰·Â˘Á ‰ÚÈ„È ‰ÊÈ‡? 
כולם ,  שאתה  נתק  ונעתק  בכל  פעם  איזה  מעט  מן  גשמיות  לעבודתו  יתברך,  דע  שכל  התנועות  וההעתקותו

 .ו"ו איזה דחק ועת צרה ח"חמתקבצים ומתחברים ומתקשרים ובאים לעזרתך בעת הצורך כשיש 
„Î .È·¯ ‰Ó‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰ Ï˘ ¯·ÚÓ‰ ÏÚ ÂÏ ÚÈ„ÂÓ ˘Â„˜‰ Â? 

 .Ó „‡Ó ¯ˆ ¯˘‚ ÏÚ ¯Â·ÚÏ ÍÈ¯ ,ÏÏÎ „ÁÙ˙È ‡Ï˘ ¯˜ÈÚ‰Â ÏÏÎ‰Â‡„ˆדע שהאדם ו
‰Î .ÏÙ ˘Â„˜‰ ÂÈ·¯ È¯·„ ÈÊÈ"ÈÎÚÂ Ú"‡ - Ó‰ÂÎÂ „ÓÏ ‡Ï ˘„ÂÁ ¯·ÎÂ ÏÙ˘ „Á‡ ÌÚ ‰È‰È ?' 

ÓËÈÏ˘  ·¯‰  ÂÈ¯Â"‡    לא?  ל  בייאוש  מה  יהיה  איתיהוא  נופ,  אדם  לא  למד  חודש)  "'צ'  שיחות  הרב  ע(אמר !
ÏÈÁ˙Ó  È‡  ÂÈ˘ÎÚÓ  Ê ‡,    עד  עכשיו  לא  למדתי-זה  קליפה  ששלטה  עלי  חודש  ומעכשיו  אפשר  לשבור  אותה  

„ÂÓÏÏ, מה שאני יצליח לאט לאט, מדרש, משנה, היום אני יפתח גמרא." 
ÂÎ .ÂÓ˙Á˙ ÏÂ‡˘· ÏÙÂ „‡Ó Ï˘Î Â‰˘ÈÓ Ì‡ ‰ÈÁ ˙"Â? 

ישר  הופך  את '  ה,  אם  ישר  הוא  מתחרט  מיד  זה  יתהפך  לטובה,  ע  בעולםשאדם  עשה  את  המעשה  הכי  ר'  אפי"
 ).ט"פ' שם ע" (זה עם הרהור תשובה אחד

ÊÎ  .¯‰ÂÓ"  ˘Â„˜‰  ˙ÈÊ"ÈÎÚÂ  Ú"‡Î ¯ Â·Ï ·˙Â 'ˆÊ ˜ÁˆÈ" ÌÈÏÚ ¯ÙÒ· ÌÈÒÙ„ÂÓ Ì‰Â ˜ÂÊÈÁ Ï˘ ÌÈ·˙ÎÓ ‰·¯‰ Ï
‰ÙÂ¯˙Ï , ˜ÂÊÈÁ È¯Â·È„ ‰ÊÈ‡˘ ‰È‰È˘ ÈÓ ‰È‰È È„Â‰È ˘Ù ÏÎ ‰ÈÁÓ ˘ÓÓÌÈ·˙ÎÓ‰ „Á‡· ÂÏ ·˙ÂÎ ‡Â‰? 

ואחר  כל ,  שאחר  כל  הצרות  והייסורים  שסבלנו  ˙„Â‰ÓÈÏ˘  ‰ÂÓ‡·  ÔÈÓ‡˙Â  Ú...  ד  "ק  במכתב  רכ"להז
אשרינו  שאנו   "‡˘¯ÂÈ¯˘‡  ÂÈ"כ  "אעפ,  י  מעשינו  שאינם  כהוגן"ההרחקות  שאנו  רחוקים  מאבינו  שבשמים  ע

שמוח  בזה  תוכל  לזכות  שעל  כל  פנים  פעם  אחד  בכל ואם  תרגיל  עצמך  ל,  "אשרינו"ום  פעמיים  יזוכים  לומר  בכל  
ואז  תבין  למפרע ',  שאנו  מיחדים  שמו  וכו"  אשרינו"ימי  חייך  תרגיש  היטב  בלבך  נעימות  השמחה  הזאת  של  

ותר  ויותר יותתחרט  על  העבר  על  שלא  התחזקת  להיות  בשמחה    ,¯ÚÂ˙˘Â¯ÈÂ  ÂÏ¯Â‚Â  Â˜ÏÁ  ˙ÓÈÚ  ˙·Èמתיקת  
ÂÎÊ˘ ‰ÁÓ˘‰ ËÚÓ· ÍÓˆÚ· ‰ÈÁ˙ÌÚÙ ÏÎ· ˙È. 

ÁÎ  . ÔÙÂ‡·  ‰˘Â„˜„  ÔÂÁˆ  ‰ÊÓ  ‡ˆÂÈ  ÛÂÒ·Ï˘  ‰ÊÓ  ÌÈ‡Â¯˘  ˙Â˜ÊÁ˙‰‰  ÔÈÚÏ  ˘Â„˜‰  Â·¯  ‡È·Ó  ‡Ó‚Â„  ‰ÊÈ‡
ÌÂˆÚ? 
והוא  נמצא  בפרדסים  של  השרים ,  דע  שיש  אילן  שמגדלים  עליו  עלים  שכל  עלה  צריך  להיות  גדל  מאה  שניםו

כ בסוף המאה "ודאי עובר עליו מה שעובר ואחומסתמא שכשגדל מאה שנים ב, )מאה שנים (וקורין אותו בלשונם
 .והבן הנמשל היטב, )אורמטיא(שנים הוא יורה בקול גדול כמו קנה שריפה שקורין 

ËÎ .˜ÊÁ˙‰Ï È„Î ÍÏÈÏ ÈÂ‡¯ ‰¯Â˙ ‰ÊÈ‡·? 
לחפש למצוא בעצמו איזה ודהיינו לבקש , )ב"רפ" (אזמרה לאלקי בעודי"ראוי לילך עם מה שנאמר במאמר ו

אף  אם  נפל  למה ,  ובזה  המעט  טוב  שמוצא  בעצמו  ישמח  ויחזק  עצמו  ואל  יניח  מקומו,  דה  טובהזכות  ואיזה  נקו
ת  וכל "ז  להשי"עד  אשר  יזכה  לשוב  עי,  כ  יחזק  עצמו  במעט  דמעט  טוב  שמוצא  בעצמו  עדיין"ל  אעפ"שנפל  ר

 .  הזדונות יהיו נעשין זכויות
 

 

 ~˜ÂËÈÏ˘ ·¯‰ ÂÈ¯ÂÓ ˙È· Ï˘ ÔÂÙÏË‰ " ‡~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

‡.Ï ‰ÚÂ˘ÈÂ ‰‡ÂÙ¯ ‰Î¯·Ï ˙ÂÓ˘ ˙¯ÎÊ‰Â ˙ÂÏ‡˘ ¯È·Ú‰. 
·.Ï Ï‰˜ ˙Ï·˜Ï Ì˘¯‰. 

‚.Ú Â ÌÈÂÎ„„È˙ÂÚÈ. 
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‰˘¯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¯· „ 

Ï"  .¿…̃ÌÈÈ„Ó‰  ˙‡Ó  Ï‡¯˘È  È·  ˙Ó˜  Ì"  , È¯‰
¯˜ÈÚ‰ ÂÈ‰ ÌÈ·‡ÂÓ‰? 

שהמואבים ,    ולא  מאת  המואבים-מאת  המדינים  
נכנסו  לדבר  מחמת  יראה  שהיו  יראים  מהם  שיהיו 

ואל  תתגר  בם "שלא  נאמר  אלא  ,  ללים  אותםשו
כלומר  אבל  צער  ואיום  וכיוצא  בו  לא  הוזהרו ("  מלחמה

 .אבל מדינים נתעברו על ריב לא להם, )עליו
‡Ï .˘¯ ‡È·Ó ‰·ÈÒ „ÂÚÂ"È? 

 :)ח"ק  ל"י  ב"  רש-גוזלות  (דבר  אחר  מפני  שני  פרידות  
טובות  שיש  לי  להוציא  מהם  רות  המואביה  ונעמה 

י  הוא  דרך  אגב  כי  כאן "ידות  שנקט  רששתי  פר(העמונית  

 .)משכיל לדודי " עפ-שייך להזכיר רק את רות המואביה 
·Ï"  .ÌÚ‰  Ï‡  ‰˘Ó  ¯·„ÈÂ"  ,·Â˙Î  ‰Ê  ‰ÓÏ  ?) ËÂ˘Ù  È¯‰

·˜‰ ÂÏ ‰Âˆ˘ ‰Ó ‰˘Ó ‰˘Ú˘" ‰-ÙÚ " È‰È¯‡ ¯Â‚(. 
עשה ,  פ  ששמע  משה  שמיתתו  תלויה  בדבר"אע

 .בשמחה ולא איחר
‚Ï"  .‡·ˆÏ  ÌÈ˘‡  ÌÎ˙‡Ó  ÂˆÏÁ‰"  , ˘Â¯ÈÙ  ‰Ó

"ÂˆÏÁ‰"? 
', ותחגרו  איש  כלי  מלחמתו,  ']התחגרו  [-זריזו  (,  כתרגומו

 .)תרגם אונקלוס וזרזתון גבר ית מני קרביה
„Ï .‰ÊÏ ÂˆÏÁ‰ ÔÂ˘Ï ÍÈÈ˘ ‰Ó? 

 .חלוצי צבא מזויינים'לשון 
‰Ï . ‰ÂÂÎ‰ ‰Ó"ÌÈ˘‡"? 

וכן ,  "בחר  לנו  אנשים  ")'ז  ט"שמות  י(וכן  ,  צדיקים
 ".עיםים חכמים ויֻדאנש ")ז"ט' דברים א(
ÂÏ"  .‰  ˙Ó˜  ˙˙Ï  'ÔÈ„Ó·"  , ‰ÊÏ  ‡¯Â˜  ·Â˙Î‰  ‰ÓÏ

"‰ ˙Ó˜'"? 

 -ה  "שהעומד  כנגד  ישראל  כאילו  עומד  כנגד  הקב
 .)שי למורא' ועי(

ÊÏ" .Ï‡¯˘È ˙ÂËÓ ÏÎÏ" ,‰ÊÓ ÌÈ·¯Ó ‰Ó? 
 .)שי למורא' עי(, לרבות שבט לוי

ÁÏ" .Ï‡¯˘È ÈÙÏ‡Ó Â¯ÒÓÈÂ" ,‰Ê ÔÂ˘ÏÓ ÌÈ‡Â¯ ‰Ó? 
ן  של  רועי  ישראל  כמה  הם  חביבים  על להודיעך  שבח

עוד "עד  שלא  שמעו  במיתתו  מה  הוא  אומר  ,  ישראל
ומששמעו  שמיתת  תלויה  בנקמת  מדין ,  "מעט  וסקלוני

 .לא רצו ללכת עד שנמסרו בעל כרחן
ËÏ" .…‡ÒÁÈÙ ˙‡Â Ì˙" ,‰ÊÓ ÔÈ„ÓÏ ‰Ó? 

 .מלמד שהיה פנחס שקול כנגד כולם
Ó .¯ÊÚÏ‡ ÍÏ‰ ‡ÏÂ ÒÁÙ ÍÏ‰ ‰Ó ÈÙÓÂ? 

ה  מי  שהתחיל  במצוה  שהרג  כזבי  בת "אמר  הקב)  א
דבר  אחר  שהלך  לנקום  נקמת  יוסף )  ב.  יגמור,  צור

והמדנים  מכרו   ")ו"ז  ל"בראשית  ל(שנאמר  ,  אבי  אמו
, ומנין  שהיתה  אמו  של  פנחס  משל  יוסף,  "אותו

  מזרע  יתרו -"  מבנות  פוטיאל  ")ה"כ'  שמות  ו(שנאמר  
ף  שפטפט ומזרע  יוס,  שפיטם  עגלים  לעבודת  אלילים

 .שהיה משוח מלחמה, דבר אחר) ג. )ג"סוטה מ (ביצרו
‡Ó" .˘„Â˜‰ ÈÏÎÂ" ,˘„Â˜‰ ÈÏÎ ‰ÊÈ‡? 

שי  למורא  איך  מרומז  בהם  שהם '  עי(,  זה  הארון  והציץ

 .)כלי הקודש
·Ó .Ì˙Â‡ ˙Á˜Ï Í¯ˆÂ‰ ‰ÓÏ? 

שהיה  בלעם  עמהם  ומפריח  מלכי  מדין  בכשפים  והוא 
הראה  להם  את  הציץ  שהשם ,  עצמו  פורח  עמהם
להלן ("  על  חלליהם"לכך  נאמר  ,  חקוק  בו  והם  נופלים

שנופלים  על  החללים  מן ,    במלכי  מדין)'פסוק  ח
על   ")בספר  יהושע(וכן  בבלעם  כתוב  ,  האויר

בשי  למורא  שבאמת  כתוב  בספר  יהושע '  עי(,  "חלליהם
וכן  בבלעם "י  ומ"ש  שזה  אינו  מפירש"ועי"  אל  חלליהם"
הוסיף אחד  מיד  י  העתיק  ותל"לא  מובא  במדרש  שרש'  וכו

 .)ש"עי, "אל חלליהם"זאת ואם נקיים גירסא זו צריך לגרוס 

˙ÂËÓ ˙˘¯Ù ~Î"Ù˘˙ ÊÂÓ˙ ‚" · ~Ú˘ ÔÂÈÏ‚" ‡-Á ‰˘ ' 



 
 

‚Ó" .Â„È·" ,‰ÂÂÎ‰ ‰Ó? 
 .ברשותו

„Ó"  .ÔÈ„Ó  ÈÎÏÓ  ˙˘ÓÁ"  , ‰Ó  ‰˘ÓÁ˘  ‰‡Â¯  ÈÈ‡  ÈÎÂ
·Â˙Î‰ , ¯ÓÂÏ ˜˜ÊÂ‰ ‰ÓÏ"˙˘ÓÁ"? 

אלא  ללמדך  ששוו  כולם  בעצה  והשוו  את  כולם 
 .בפורענות

‰Ó  .ÌÚÏ·  Ì˘  ÚÈ‚‰  ÍÈ‡  ?)  ·Â˙Î  ‡Ï‰" ·˘ÈÂ  ÌÚÏ·  Ì˜ÈÂ
ÂÓÂ˜ÓÏ]  "Î  ÏÈÚÏ"Î  „"‰  [ ÌÈ¯‰  Ì¯‡·  ¯Â˙Ù·  ÌÚÏ·  Ï˘  ÂÓÂ˜ÓÂ

 ÔÈ„Ó· ‡ÏÂ-ÙÚ "¯ È"ÈÁ¯ÊÓ ‡(. 
בלעם  הלך  שם  ליטול  שכר  עשרים  וארבעה  אלף 
שהפיל  מישראל  בעצתו  ויצא  ממדין  לקראת  ישראל 

י  ספר "  עפ-משיאן  לישראל  עצה  רעה  (ומשיאן  עצה  רעה  

ששים  רבוא  לא אמר  להם  אם  כשהייתם  ,  )זכרון
יכלתם  להם  ועכשיו  בשנים  עשר  אלף  אתם  באים 

וכתב (.  נתנו  לו  שכרו  משלם  ולא  קפחוהו?  להלחם
שהוא  דרך  היתול  ולעג  על  הרשע ,  "ספרי"ספר  זכרון  בשם  

ולפי  דרכו  השיא ,  כלומר  בא  בלעם  ליטול  שכר  עצתו,  ההוא
ונתנו  לו  שכר ,  גם  כן  שכרה  עצה  לישראל  והיה  מקוה  ליטול

" ולא  קפחוהו"ופירוש  ,  ם  שהרגוהו  ואיבדוהוהכל  משל
ה מקפח שכר "אין הקב"ל "כאומרם ז, שלא החסירוהו שכרו

 .)כל בריה
ÂÓ"  .·¯Á·  Â‚¯‰  ¯ÂÚ·  Ô·  ÌÚÏ·  ˙‡Â"  , ·Â˙Î  ‰ÓÏ

"·¯Á·" ?)ÈÚ '‡¯ÂÓÏ È˘(. 

הוא  בא  על  ישראל  והחליף  אומנותו  באומנותם  שאין 
 ובא  הוא,  נושעים  אלא  בפיהם  על  ידי  תפילה  ובקשה

  אף  הם  באו  עליו  והחליפו -ותפש  אומנותם  לקללם  בפיו  
אומנותם  באומנות  האומות  שבאין  בחרב  שנאמר 

 ".ועל חרבך תחיה ")'ז מ"בראשית כ(
ÊÓ"  .˘‡·  ÂÙ¯˘  Ì˙¯ÈË  ÏÎ  ˙‡Â"  , ˘Â¯ÈÙ  ‰Ó

"Ì˙¯ÈË"? 
שהוא  לשון  מושב  כמרים ,    מקום  פלטרין  שלהם)‡

מו כ, לשון מושב שריהם,  דבר אחר)·. יודעי חוקיהם
 )'ד'  ו'  שמואל  א',  ג  ג"יהושע  י(סרני  פלשתים  "שמתרגם  

י " עפ-מקום מושב של שרי פלשתים (, "טורני פלישתאי"

 .)'ג ג"י ביהושע י"וראה רש, י כאן"רש
ÁÓ"  .Â‚Â  ÏÏ˘‰  ÏÎ  ˙‡  ÂÁ˜ÈÂ  '‰˘Ó  Ï‡  Â‡È·ÈÂ  "Â‚Â ,'

‰Ê· ÂÚÈÓ˘Ó ‰Ó? 
מגיד  שהיו  כשרים  וצדיקים  ולא  נחשדו  על  הגזל 

את  כל "שנאמר  ,  זה  שלא  ברשותלשלוח  יד  בב
 .'וגו" השלל

ËÓ .˙· ‡·ÂÓ ‰Ê ÔÎÈ‰"Í? 
ספרי  הנביאים  והכתובים  נקראים (ועליהם  מפורש  בקבלה  

ק  כל  נבואה  ונבואה  לפי  צורך  השעה "שקבלו  מרוה,  קבלה
וראה ,  .ז"וחולין  קל,  :ק  ב"י  ב"י  רש"  עפ-והדור  והמעשה  

שיר (  "'שניך  כעדר  הרחלים  וגו  ".)ו"י  תענית  דף  ט"רש

 . כולם צדיקיםשביךאף אנשי המלחמה , )'ו' השירים ו
 

 

>>>  ÌÈ¯ÂÙÈÒ‰ Í˘Ó‰ „ÂÓÚÓ8 <<< 
של תפילות אלף מאה להדפיס שליטהבטיח הרב בזש-א"מורינו ב"ונפקד שנה עשרה חמש אחרי  ה"ק

הבה)ג"י-אלפים'ב נ"סיפר של"הי.צ.ח תפילות להדפיס עצומה במסירות לעסוק שזוכה שליטו פארא"הרב ברוב
ומפיצים הארץוהדר רחבי בכל ולרבבות אתלאלפים ששאל ואמר חלקו שליטאשרי הרב לוא"מורינו יהיה מהיכן

תדאג אל כסף על הצדיק לו וענה התפילות להפצת שפע"השיכסף לך ימציא כבר שיהודי,ת חמשוסיפר עברו שכבר
זש אין ועדיין מהחתונה שנה והתפעל"עשרה שמחה על הצדיק של התפילות אחד שראה לו ואמר אליו התקשר ק

ע ומקבל בזשע"מאד יפקד תפילות"שאם אלף מאה תורם הוא ב,ק זה אחרי מעל"השיה"ותיכף ונפלאות נסים עשה ת
בזש ונפקד הטבע אק"דרך מאה ותרם הבטחתו קיים תפילותותיכף  .לף

ר"הצה בנדר'ח יצחק ועכי"זילוי יבלחט-א"ע על שאמר שליטא"מה הרב  א"מורינו
כ( דהילולא יומא תמוז"לרגל  )ב

הרה)ד"י-אלפים'ב ר"סיפר ג"ח השי"הי.י בעבודת עצומות מלחמות הרבה עליו שעבר תקופה שהיה מה"ו וכל ת
חשובי לכמה עצה לבקש והלך הצליח לא להתחזק ברסלבשרצה לבו,משפיעי מר והשיח לנפשו תרופה מצא ולא

רלוי"להרה זצוק"ח לךל"צ לעזור יכול לא אחד אף לו רואמר שליט'רק שליטהוא(א"אליעזר הרב  ).א"מורינו

התעורר הילד הנבחרים הפרקים כשסיים  תיכף
וכשחיכ)ו"ט-אלפים'ב ניתוח שעבר הקטן בנו עם שהיה מה יהודי סיפר זה ומחכיםסיפור התאוששות בחדר ו

להתעורר צריך שעה רבע שעוד אמר והרופא הניתוח אחרי יתעורר שעה,שהילד רבע ועוד שעה רבע עובר אבל
הנבחרים הפרקים לומר התחיל והאבא ההורים של הפחד להבין אפשר וכבר מתעורר אינו הרב(והילד שמורינו

הישועות"שליט לכל שמסוכגלים אמר כשסיים)א בותיכף התעורר הילד ממש רגע  .ה"באותו

˙ÂÁÏˆ‰‰ ÏÎÏÂ ‡ËÁ‰ ÔÓ ÏÈˆ‰Ï ÌÈÏ‚ÂÒÓ‰ ÌÈ¯Á·‰ ÌÈ˜¯Ù‰ 
Ï"‡ ,Ï"‰ ,Ï"Â ,Ò ,'Ò"Á ,Ù ,'Ù"‚ ,Ù"Á ,Ù"Ë ,˜"Ë. 



 
 
 

 

 

 

 ¯„· ˜ÁˆÈ ÈÂÏ È·¯ÈÊ"ÚÂ ÚÈÎ"‡ 
)Î ‡ÏÂÏÈ‰‰ ÌÂÈÏ"ÊÂÓ˙ ·( 

˙ÂÂ˘‡¯ ˙ÂÁÂÏÓ ıÂˆÈ‰Ó ‰È‰ ˜ÁˆÈ ÈÂÏ È·¯ , ˘Â„˜‰ Â·¯ ¯Â‡ ˙‡ ¯È·Ú‰˘ Â·¯ Ï˘ ÁÈÏ˘‰ ‰È‰Â
Ô‡ˆ‰ È¯ÈÚˆÏ ,‰ È˙ÈÂ˘Ï ‰ÎÊÂ '„ÈÓ˙ È„‚Ï 

הוא החודש , )ז"מ רי"ליקו" (זכרו תורת משה"ראשי תיבות , שהסתלקה החמה בחודש תמוז, שנים' מעל ל
, בחינת  נצוץ  מהלוחות  הנוראות,  כי  לוי  יצחק  היה  בבחינת  לוחות  ראשונות,  חות  ראשונותשבו  קיבלנו  לו

במשך  למעלה  מארבעים ,  הוא  היה  השליח  של  רבנו  הקדוש  והנורא,  "מכתב  אלקים  ומעשה  אלקים"שהיו  
שזכה  לקיים ,  שסירב  לעזוב  את  ירושלים  חוץ  מנסיעה  למירון  וצפת',  הר  ה,  שנה  בארץ  הקודש  בירושלים

והצליח  להעביר  את  אור  רבנו ,  ועשרים  שעות  ביממה  לא  פסיק  פומיה  מגירסיה,  "לנגדי  תמיד'  שויתי  ה"

 . הקדוש לצעירי הצאן במשך למעלה מארבעים שנה

ÂÏÈ˙ ÏÚ „ÓÂÚ ˘„˜Ó‰ ˙È· ˙‡ ˙Â‡¯Ï Ô˙È ÌÈÈÚ‰ ˙¯ÈÓ˘ È„È ÏÚ 
, בית  המקדש  נמצא,  זה  היה  רק  דמיון  כזה,  בית  המקדש  לא  נחרב  ולא  נשרף,   אומר  העשרה  מאמרות

אם ,  כל  עוד  שאדם  פוגם  בעינים  הוא  לא  יכול  לראות  את  בית  המקדש,  אנחנו  עורים,  רק  אנחנו  לא  רואים

וזה  מה ,    הוא  יוכל  לראות  את  בית  המקדש  עומד  ומקריבים  את  הקרבנות‡Êאדם  לא  יהיה  לו  פגם  עינים  

,   עד  חכמה  והיה  צריך  להגיע  עד  כתראבל  זה  רק  הגיע,  שזכינו  בזמן  שלמה  המלך  שהיה  הארה  פנים  בפנים

 . אם היה מגיע עד כתר אז היתה מיד הגאולה

˘‡· Â¯È·Ú˙ ˘‡· ‡·È ¯˘‡ ¯·„ ÏÎ 
נגד ,  שמזה  נטמא  לבו,  חס  ושלום,  כי  נגד  שנתלהב  ונבער  לעבירה  או  לתאוה  רעה,  )ו"תורה  קנ(אומר  רבנו  

כל  דבר  אשר  יבא  באש :  "מו  שכתובכ,  ועל  ידי  זהי  יטהר  לבו,  זה  צריך  שיתלהב  ויבער  לבו  להשם  יתברך
ובאיזה  אש  הוא .  אדם  שעשה  הרבה  עבירות  הוא  חייב  לשרוף  את  עצמו  באש.  )א"במדבר  ל("  תעבירו  באש

כי  אדם  כולו  אש !  הוא  צריך  שיהיה  לו  דיבורים  חמים  כגחלי  אש!  באש  הדיבורים?  צריך  לשרוף  את  עצמו
וצריך  שכולו  יבער ,  )'ויקרא  ו("    המזבח  לא  תכבהאש  תמיד  תוקד  על.  "כולו  יוקדת  אש.  להבה  להשם  יתברך

, שלא  תהיה  לו  שום  בערה  לתאוות  או  לעבירות  חס  ושלום!  שלא  תהיה  לו  שום  בערה  אחרת,  יתברך'  לה

 .הוא לא יוכל לא לאכול ולא לישון' עד שמרוב שהוא יבער לה, כל היום וכל הלילה' הוא צריך לבעור לה

‰ÏÚÓÏÓ ˙„¯ÂÈ ˘‡‰ 
איך ?  כי  למה  יהודי  עשה  עבירה.    כל  החיים  שלו  זה  מהאש  שבאה  מלמעלהÚ˘‰ם  כל  העבירות  שאד

לא  שייך !  הרי  יהודי  הוא  חלק  אלוה  ממעל!  הרי  יהודי  הוא  חצוב  מכסא  הכבוד?  ליהודי  שייך  בכלל  עבירה
, יש  אש  מלמעלה  שיורדת  אל  הבן  אדם!  העבירה  באה  מהאש  שיורדת  מלמעלה,  אלא!  שיהודי  יעשה  עבירה

אז  הוא  מכניס  את ,  הוא  לא  יודע  איפה  להכניס  את  האש  הזאת.  ודע  איפה  לשים  את  האש  הזאתוהוא  לא  י
צריך  להפוך !  ואת  האש  הזאת  צריכים  להפוך.  בתאוות  ובעבירות,  ואת  הכח  הזה,  את  ההתלהבות,  האש

צריך  לקחת  את  כל  האש  של  הסטרא !  לאש  תמיד  תוקד  על  המזבח  לא  תכבה,  לאש  טוהר,  אותה  לאש  קודש

 !לאש אהבת ישראל! לאש של תורה! לאש של תפילה, לאש להבה,  ולהפוך אותה לאש קודשאחרא
 

  ‰ÁÓÂÓ Ï‰ÂÓ ~ËÈÏ˘ ·¯‰ ÂÈ¯ÂÓ Ï˘ Â˙ˆÏÓ‰·" ‡ ~‰¯‰"¯ Á 'È‰ ÛÒÂÈ ÔÓÁ" Â ˙ÂÓÊ‰Ï0504117889



 
 
 

 

 

 

 
 

  א"ע ועכי"זיתפילה ליארצייט רבי לוי יצחק בנדר 
ואורח  צדיקים  כאור  נגה "שזה  סוד  ,  חורתא'  שזכה  לח,  ל"הרב  לוי  יצחק  זצוק,  הרב  הגאון  והחסיד
והרכבתיך על ' אז תתענג על ה"שעליו נאמר ,  שזה  האור  שבפלוגתא  דשערי,  "הולך  ואור  עד  נכון  היום

שזה  סוד  עתיקא ',  מעל  ה',  על  ה,  "ותתפלל  חנה"כמו  שכתוב  אצל  חנה  ',  שפירושו  מעל  ה,  "במתי  ארץ
שזה  מעל  כל ,  שערות  דאדם  קדמון,  עמר  נקא,  זה  סוד  עמרםש,  ה"שמעל  שם  הוי,  טמירא  וסתימא

 .הספירות

שכזו  מסירות  נפש  לא  היתה  מבריאת ,  ל"בזכות  רבי  לוי  יצחק  בנדר  זצוק,  רבונו  של  עולם  כל  יכול
ונסע בעצומם , ולא חת מפני כל, שמסר  נפשו  על  קדושת  שמו  יתברך  בכל  הפרעות והפוגרומים,  העולם

בתוך  שודדים  ורוצחים  יומם ,  ס'בתוך  פורעים  והיידמק,  שודדים  ואוכלי  אדםבתוך  ,  של  הפרעות  לאומאן
  ישראל 148נצח  "ולכן  ,  שכזו  מסירות  נפש  עוד  לא  היתה  מאז  נברא  אדם  עלי  אדמות,  ולילה  ללא  הרף

לוי  יצחק  זכה  להיות '  כי  ר,  "כי  לא  אדם  הוא  להנחם,  1475  =  108  ינחם  37ולא    610  ישקר  31  לא  541
השתחוו "ועל  ידי  זה  ,  1481  =  395"    השמים382  ברקיע  677  למאורות  27והיו  "  כמו  שכתוב  ,המאור  הגדול

 מקודש 297  עזרך 348  ישלח  26'  ה"ותקיים  בנו  הפסוק  ,  1481  =  12"    הוא410  קדוש  249  רגליו  85  להדום  725
 . 1475 = 164"  יסעדך196מציון - ו444

 ~ ˙ÂÚÂ·˘‰ ˙˘Ï˘Ï ‰ÏÈÙ˙~ 
 ךהמלך ממתין לשמוע אות

 לזכות לגשת אל המלך אשר נמצא בשדה ולתקן את עוון מכירת יוסף והריגת נוב עיר הכהנים ושנאת חנם
, ותהיה  לי  שמירה  מן  השמים,  זכני  בשלושת  השבועות  לחכמה  בינה  דעת,  רבונו  של  עולם  כל  יכול

, פראכרב  ס"  דובר  אמת  בלבבו"ואזכה  להיות  ,  ע  רבוא  נהורין  שנלקחו  מחוה"ועל  ידי  זה  אזכה  לש
ששמה )    מטר548(ובזכות  הר  עצמון  ,  שבזכות  שהיה  דובר  אמת  בלבבו  ולא  אכל  האריה  את  חמורו

כי  עכשיו  בשלשת  השבועות  אז ,  )ושם  חפר  נפוליון  למצוא  את  כל  הכלים(החביאו  אל  כל  כלי  המקדש  
 שכל  השואות"  וכל  זה  עוד  היום  בנוב  לעמוד,  וכל  אחד  ואחד  יכול  לגשת  אל  המלך,  מלך  בשדה'  ה

שעדיין  לא  כפרנו  את  עוון  נוב  עיר  הכהנים  שהרגן  שאול  זקן  וטף  ביום  אחד  על  לא  עול ,  והחרבנות
ושנאת  חנם ,  כי  כל  החרבנות  והשואות  הם  לכפר  על  עוון  מכירת  יוסף  והרג  נוב  עיר  הכהנים,  בכפם

 . שגרמה לחורבן בית המקדש

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

‰Ó„˜‰ 
˜È„ˆ‰  ÛÒÂÈ,ף  הצדיק  זה  עיקר  מלחמתו  של  בזכות  יוס,    צדיק  יסוד  עולםËÈÏ˘  ·¯‰"‡   אין  לנו  שום

א  אבל  כל  אחד  יכול  להבין  שעיקר  מלחמתו  של "השגה  בכל  הפעולות  הנוראות  של  צדיק  דורינו  שליט
  אומר  שזה  העיקר  שבאנו  לעולם  לנצח ‡"Â„˜‰  ÂÈ·¯˘ÈÊ"ÈÎÚÂ  Ú˘  הצדיק  הוא  על  ענין  הקדושה  וכמו  

  יש  לו  ענין  עצום ‡"‰¯·  ˘ËÈÏ  בשכם  È„ˆ‰  ÛÒÂÈ˜של  כ  אין  ספק  שהציון  הקדוש  "מלחמה  זו  וא
ומפורסם  הרבה  סיפורים ,  נ  על  קדושתינו  וטהרתינו"להשתטח  שם  כדי  לקבל  כח  הקדושה  להלחם  במסי

 נסע לשם ושולח אנשים בתוך האש ממש בלי ‡"˘‰¯· ˘ËÈÏשל  ניסים ונפלאות שידוד הטבע ממש מזה 
  שכולם È„ˆ‰  ÛÒÂÈ˜ק  לוקח  אחריות  ובטוח  בכוחו  של  פ  שזה  נראה  מאוד  מוזר  איך  הצדי"שום  פחד  אע

˘‰ˆ„ÔÂˆ¯  ‰Ê˘  Ú„ÂÈ˘  ‰Ó  ‡Â‰  ÂÈ˘ÚÓ  ÏÎ  ˜È יחזרו  לשלום  אבל  אנו  יהודים  מאמינים  בני  מאמינים  
È˘‰"˙ . 

פוגעים שלא בשכם יריות על דיבורים מדבר הצדיק-הצדיק כוונת מה יודעים  ולא

העעל)'ו-אלפים'ב שישי ערבי"בליל תפילת אחרי שליטתט הרב דא"מורינו ובתוך"השמיע אש להבות חוצבי ת
הזכיר ונפלאות"שהשידבריו נסים עושה לציוןת לשכם הצדיקוכשנוסעים פלאיוסף וזה פוגע לא וזה יריות ויורים

פוגעים לא שהכדורים איך פגיעה"פלאות אנטי הצדיק"כדורים אולי וחשבו הצדיק כוונת מה מבין לא אחד ואף
ע ניסיםמדבר הרבה כבר שראו הקודמות הנסיעות  .ל

שישי בליל לשכם פגיעה–הנסיעה שום בלי לשלום חוזרים וכולם יריות של מטר גלויים  ניסים

וכידוע)'ז-אלפים'ב לשכם הצדיק אנשי של קבוצה נסעו השיעור אחרי זה שבלילה שהיה מה ידוע כבר וההמשך
אישור לקבל צריך נסיעה כל שלשלפני מעניןא"יטמהרב לא דבר שום שמירה לא צבא לא שקובע מה שזה כיון

נוסעים,בכלל לא לא ואם נוסעים אזי מהצדיק אישור יש וזכו,אם הקודשים קודש ציון על להתשטח נסעו ואכן
ולהגיד שם הכללילהתפלל שלתיקון הרכב מאחוריהם ורואים יריות המון ממש יריות של מטר התחיל ובחזור

ו אבלהמחבלים ויורים ונפלאות"השייורים ניסים הראה אעת פגע לא כדור ומהצדדים"ושם מעליהם עפו שהם פ
הבטיח שהצדיק וכמו מהיריות קצת נשרף שלו הפאה שמישהו כך כדי פגיעה"עד בלתי לשמוע(".כדורים אפשר

שלוחה הצדיק בקו הפרטים כל עם של1-4הסיפור מהשיעור הקלטה גם לשמוע שהואא"שליטהרבואפשר איך
הנסיעה לפני שעות כמה פוגעים שלא מהכדורים  ).מדבר

סובל שנים ע-עשר מתרפא אחד הצדיק"וברגע ברכת  י

וכו)'ח-אלפים'ב ופחדים מחרדות מאוד סובל שהיה הצדיק מאנשי יהודי וכל'סיפר שנים עשר של תקופה במשך
וכו וחכמים מומחים מיני כל לעשות שניסה עז'מה אותולא בירך והצדיק להצדיק לבוא שזכה עד דבר שום ר

משהו ממנו מוציאים כאילו אצלו משתנה שמשהו הרגיש ולמחרתו עבורו בוהתפלל לגמרי התרפא לו"ומאז ויש ה
ורוגע  .שקט

לעבוד צריך לא  כהן

והשי)'ט-אלפים'ב פרנסתו לצורך עבודה באיזה עובד שהיה הצדיק מאנשי יקר יהודי סי"סיפר אותות שפיטרו בב
של בבית נמצא שהוא חולם הוא לילה ובאיזה עבודה בלי ונשאר שליטמהעבודה היה"אע(א"הרב לא פעם שאף פ

באמת שהוא כמו הבית את ראה אבל מהמשמשים)שם ולהיות הצדיק של בבית לשמש לבוא רוצה שהוא וחשב
של לבית והגיע שליטשם ראהא"הרב שבאמת כמו נראה שהבית שליטותיכף,בחלוםוראה אותוא"כשהרב ראה

לו לעבודאמר צריך לא כהן(כהן הוא הזה היהודי רוה)כי של מהמחזה שהוא"ונשתומם איך הצדיק של העצום ק
אחד כל על שעובר מה  .יודע

בכלא הצדיק עם להיות שזכה עדן"השי–יהודי גן טעם שהרגשתי יודע  ת

ר)'י-אלפים'ב בשם יקר הצדיק"נ.מ.א'יהודי עם חודש בכלא שישב סיפר ע(י שנים לכמה שנשפט י"אחרי
וכו עם)'עלילות ביחד להיות זכה אחד חודש אבל שנים כמה שליטוישב הרב שמבקשא"מורינו הזה היהודי ואמר



 
 

ג"שהשי הזה החודש לו יחשוב כי"ת עוונות לכפרת עדןהזהבחודשכ גן טעם ממש הצדיקהרגיש עם נועםלהיות
הע קרבת של  .'ליון

ברוה להם אומר באחדות-ק"הצדיק להיות צריכים  שיהודים

איזה)א"י-אלפים'ב שם שהיה הסוהר בית של הכנסת בבית שבת מלילי באחד שהיה מה נפלא סיפרו וסיפר
ואשכנזים ספרדים בין שליטוויכוח אחא"והרב אמ"הגיע הצדיק הדברים ובתוך תורה בדברי שיעור להם ואמר רכ

ימלהם אשכנזים"עמלק בין ספרדים בין היהודים כל שונא הוא יהודים"אש הם שכולם רואים את"והשיכ אוהב ת
באחדות"אכולם להיות צריך רוה,כ היה כי"וזה גלוי שליטק נוכחא"הרב היה ולא הסתיים שהויכוח אחרי הגיע

המחלוקת  .בשעת

אברהם" נפלא-"זה  סיפור

בזש)ב"י-אלפים'ב שיפקד מהצדיק ברכה שביקש הצדיק מאנשי אברך בן"סיפר לך שיוולד לו אמר והצדיק ק
ב שמו לו"וב"אברהם"ישראלויקרא נולד ה

שליטבן לקרואא"והרב וכשבא סנדק היה
שליטהשם שםא"הרב והיה"יהודה"אמר

הרי אצלו שליטפלא אברהםא"הרב אמר
אח בן"וכן עוד לו נולד שליטכ קראא"והרב

ואח"ג שם איזה בן"כ עוד לו נולד כ
השם לקרוא שליטוכשהגיע לוא"הרב אמר

אברהם" זוכרוממש"זה שהצדיק איך נבהל
בדיוק ויודע שנים כמה עברו שכבר ענינים
כל בוודאי כי אחד כל של השמות עניני
והצדיק נשמתו שורש של שם לו יש יהודי

אלו ענינים בדיוק  .יודע

בעמוד הסיפורים  >>>4המשך
 

 
 

 

 ל "ח רבי לוי יצחק בנדר זצוק"שסיפר הצהסיפור 
 )ב תמוז"ליום ההילולא כ(

  אליו  ואמר  לו  שנכדו  אינו א"ע  ועכי"אלימלך  מליזענסק  זי'  ק  ר"הצהפעם  בא  המלמד  של  נכדו  של  
ה  טוב 'ל  את  הילד  מדוע  אינך  רוצה  ללמוד  אצלו  הרי  הוא  רב"שאל  רבי  אלימלך  זצוקרוצה  ללמוד  כהוגן  

 ?  נא  לי  היכן  למדת  אתהאמור  ששאל  רבי  אלימלך  את  המלמד  עדולא  ענהו  תשובה  וכך  נמשך  הדבר  
ושאל  וחקר  אצל  מי  למד  רבו  של  המלמד  עד  שנודע  לו  שהעוזר  של  המלמד ,  לו  אצל  מלמד  פלוניוענה  

וכי  מתמהה  אתה  על "ענה  ואמר  רבי  אלימלך  להמלמד  נו  ,  בדור  הרביעי  היה  משכיל  ועוסק  בחקירות
  ."נכדי על שאינו רוצה ללמוד אצלכם
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