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אבל  המים  עמוקים  ורחבים  מני  ים  אין  סוף ,  "ואכלתם  אכול  ושבוע  "-  Â˘‰  ÌÏ˘Â  Ì˙"Ó  ‰¯Â˙  ÏÚ  ˙"Êד  "בס
ע "ואין  ערוך  ואין  תכלית  להמון  המון  הפירושים  והביאורים  על  כל  דיבור  ודיבור  של  רבינו  הקדוש  והנורא  זי

תראו  מה  זה ,  ב  אמר  פעם  בישיבת  ברסלב  בהתפעלות  עצומה"י  ברסלב  ב"ל  ר"ן  זצוקשמעון  ברגשטיי'  ח  ר"הצה(,  א"ועכי
ÂÈ¯ÂÓ  ‰¯· א  "  לומד  עם  יבלחטÂˆÊ  ÔÈ˘Á  ·‡Ê  ÔÈÓÈ·"Ï˜'    ¯ח"וסיפר  שראה  איך  שהצה',  שקיעות  בלימוד  התורה  הק

ËÈÏ˘"‡ן  וישבו  "בליקוטי  מוהר'    תורה  י˙ÂÙÈˆ¯·  ˙ÂÚ˘  ¯˘Úוכדאי  מאד  ללמוד .)פעם  אחת  בעיון  עצום'    בלי  לקום  אפי  
ע "זי'  ת  הק"וכן  מוהרנ,  וכן  בליקוטי  תפילות,  ו"ח  פורים  א"ואו  -'  ז  ב"ח  ברהמ"באו'  ליקוטי  הלכות'ק  "בספה
ÂÎÂ˙· ',  א  חוזר  על  תורה  זו  אחרי  סיום  התורה  הזו  אחרי  סיום  התורה  הזו  שזה  מלשון  קדשו  של  רבינו  הק"ועכי
‰Ê·"Ï:ÈÓˆÚ·  ‰ÏÈÁ˙Ó  È˙·˙Î  ‰¯Â˙‰  ˙‡Ê  Ì‚    ,Â¯˙ÂÈ  ÌÈ¯‡·Ó  ÌÈ¯·„  ‰ÓÎ  ‰·  Â‡ˆÓ  , ‡¯˜Ó‰  ˘Â¯ÈÙ  ÌÂÈÒ  Ì‚

"Ì˙ÏÎ‡Â"ÂÎÂ  ‰Ê  ‰Ï‚  ‰Ê  ¯ÒÁ˘  ‰ÓÂ  ˘Â„˜‰  ÂÂ˘Ï·  Ô‡Î  ¯ÒÁ    ,'Ú"ÈÓˆÚ·  È˙·˙Î˘  ˙‡Ê  ‡ÁÒ  Ì‚  È˙˜˙Ú‰  Î ,
 .'ת הק"כ בוודאי ראוי ללמוד בפנים הספר תורה זו בלשון קדשו של מוהרנ"כ וא"ע

 

 ~ ~Â˙Â˙¯̄‰‰È È  ' '--" " Â‚Â Ì‰ÈÙÏ ÌÈ˘˙ ¯˘‡ ÌÈËÙ˘Ó‰ ‰Ï‡ÂÂ‚Â Ì‰ÈÙÏ ÌÈ˘˙ ¯˘‡ ÌÈËÙ˘Ó‰ ‰Ï‡Â'' " "))˘̆Î ˙ÂÓÎ ˙ÂÓ""‡‡((  ~~  
‡ . ˘Â„˜‰ ÂÈ·¯ ·˙ÂÎ ‰ÓÊÈ"ÈÎÚÂ Ú"‡ Á ÌÈÈ„ ˘È Ì‡"Â? 

 .מתקת הדיניםי ריקודים והמחאת כף אל כף נעשה ה"ו דינים על ישראל ע"כשיש ח

· .˙‡Ê ¯‡·Ï ÏÈÁ˙Ó ˘Â„˜‰ ÂÈ·¯ ÍÈ‡? 
ם  ידעו "שגם  העכו,  ה  הוא"כי  עיקר  גדלותו  של  הקב"ל  "רבינו  הקדוש  כותב  תורה  ארוכה  על  זה  ומתחיל  בזה

' וגו'  ה    כי  עתה  ידעתי  כי  גדול:כד  אתא  יתרו  ואמר:)  "ק  דף  סט"זוה(כמו  שכתוב  בזוהר  ,  שיש  אלקים  שליט  ומושל
 :תעלא שמא עילאהכדין אתייקר וא

 

  ~  ~Á·˘Á·˘ÂÂÏ˘ Ï˘   È„ˆÈ„ˆ˜̃~  ~    
)ÓÂ˙ ÍÙÒ ¯'·˘ÂÁ˜È„ˆ Ï˘  '- ˙Â¯Â„‰ È˜È„ˆ È¯·„Ó ‡ÏÙ ËÂ˜ÈÏ ÊÈ"Ú ÎÚÂÈ"‡· „‚Â ˙Ï‡¯ÂÂÓ‰ ˘Â„˜‰ ÂÈ·¯ ˙" ÁÊÈ"Ú ÎÚÂÈ"‡ 

ÈÏ˘˜‰ Ë¯‰"Á Á¯"˘·Ë‡¯ ¯Ú ‚Ï˘ËÈ"Ó ‡˘Á·ÏÒ¯· È„ÈÒÁ È·Â( 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ‰‰ˆ" ˜·‰ ÏÚ"˙Ó‡ ˙Ù˘ "ÊÈ"ÈÎÚÂ Ú"‡ 
)ÂÈÏÌÈ‰ ‡Èˆ¯È Ë-‰  'Ë·˘( 

הורה "  שפת  אמת"כי  אביו  בעל  ה:  סיפר"  אמרי  אמת"א  בעל  ה"ק  רבי  אברהם  מרדכי  זיע"הרה
מעשה (ס  'בעטלער'  הנורא  של  הזשיקריאו  לפניו  את  הסיפור  ,  לאנשים  שהיו  נוכחים  לידו  טרם  פטירתו

 .בהטעימו כי במעשה זה מרומזת הגאולה, )ג מסיפורי מעשיות"י
")אמרי אמת"ל ששמע מה"פישל דיין זצ' א שמע מפי הגאון ר"מ שכטער שליט"צ רי"הרה(

ספרו  כי  רבם "  שפת  אמת"מגור  שעוד  זכו  להסתופף  בצלו  של  אביו  ה"  אמרי  אמת"זקני  חסידי  ה
 .'ליקוטי הלכות'וב' ן"ליקוטי מוהר'הרבה בלמד " שפת אמת"ה

  )ל"יעקב מנחם מענדל דייטש זצ' צ ר"הגה(

 

Ù˙˘¯·‡ ~ ‰ 'Ù˘˙ Ë·˘"‚~ Ï‚ È˘ ÔÂˆ" Â- ˘Ë ‰' 



 
‚ .˜‰ ÂÈ·¯ ·˙ÂÎ ‰Ó 'ÈÚ˘"ÂÎÚÏ ¯˘Ù‡ Ê"·˜‰ Ï˘ Â˙ÏÂ„‚ Ú„ÈÏ Ó"‰? 

ÂÎÚÏÂ"·˜‰  Ï˘  Â˙ÏÂ„‚  Ú„ÈÏ  Ì‰Ï  ¯˘Ù‡  È‡  Ì"Ú  Ì‡  ÈÎ  ‰"ÈÁ·  È  '"·˜ÚÈ"  בית )  "'ישעיה  כ(  כמו  שכתוב
ויצחק ,  "הר"כי  אברהם  קראו  ,  ה  יותר  משאר  האבות"כי  הוא  גילה  אלקותו  של  הקב,  "'יעקב  לכו  ונלכה  באור  ה

  שהוא  מקום  יישוב -  "È·  Â‡¯˜  ·˜ÚÈ˙"ו,  ושדה  הוא  יותר  ֻמשג  ונצרך  להעולם  מַהר.)  פסחים  פח"  (שדה"קראו  
  לבני שהוא  מקום  יישוב"  בית"שהוא  מקום  התפילה  ,  היינו  שיעקב  קרא  למקום  המקדש,  לבני  אדם  יותר  משדה

ם "שם  גם  לעכו"  בית"'  כי  בבחי,    שיש  בו  תפיסה  לבני  אדם,·ÈÁ·Ï  ‰„˘Â  ¯‰Ó  ‰ÏÈÙ˙‰  ˙‡  ‰ÏÚ‰  ÈÎ  '˙È,  אדם
  ÈÁ··  ‡Â‰˘ÎÂ  '"˙È·  "- ¯˜ÈÈ˙È  ÔÈ„Î,  "כי  ביתי  בית  תפילה  יקרא  לכל  העמים)  "ו"ישעיה  נ(כמו  שכתוב  ,  השגה

Î ‰‡ÏÈÚ ‡Ó˘"Ï. 
„ .‰ÊÏ ÍÈÓÒÓ ˘Â„˜‰ ÂÈ·¯ ˜ÂÒÙ ‰ÊÈ‡? 

  מסטרא -  Ó  ÏÏ‰Ó‡„  כשהוא  -'  כלומר  אימתי  גדול  ה,  "ומהלל  מאד'  גדול  ה)  "ח"תהלים  מ(וש  וזה  פיר
  זה -מאד  ,  "והנה  טוב  מאד)  "'בראשית  א(על  פסוק  )  'ט'  ר  פ"ב(ל  "כמו  שאמרו  רז(,  ם"עכו'  דמותא  שהוא  בחי

בעיר   "-  מהם    ואימתי  הוא  מהולל,Ì‰Ó  ÏÏÂ‰Ó  ‡Â‰˘Î  ,ÏÂ„‚  ‡Â‰  ÈÊ‡  ,Â˙ÏÂ„‚  ¯˜ÈÚ  ‡Â‰  ÈÎ,  )מלאך  המות
  שהוא  מושג  יותר ·È˙  שהוא  יישוב  בני  אדם  בחינת  -  ÂÈ˜Ï‡  ¯ÈÚ  נעשה  ‰¯'  דהיינו  כשבחי,  "אלהינו  הר  קדשו

ÌÈ˜ÂÁ¯‰  Ì‚˘Î  Í¯·˙È  Â˙ÏÂ„‚  ¯˜ÈÚ  ‰Ê כי  ,  "'גדול  ה  "-ל  אז  דייקא  "ם  השגה  כנ"שאז  יש  לעכו,  מהר  ושדה
Î Í¯·˙È ÂÓÓ ÌÈÚ„ÂÈ"Ï. 

‰ .‰ ˙ÂÏÚ‰Ï ‰Ê‰ ÔÈÚ‰ ‰˘Ú ÍÈ‡ÈÁ·Ï ‰ÏÈÙ˙ '˙È·? 
ם "כדי  שיתגלה  גם  לעכו"  עיר  אלקינו"'  בחי"  בית"'  הר  ושדה  לבחי'    להעלות  התפילה  מבחי-וענין  זה  
ב "ב(ל " כמו שאמרו חזˆ„Â„‰  È˜È¯י  "  אי  אפשר  להעשות  כי  אם  ע-כ  השגה  באלקותו  יתברך  שמו  "שיהיה  להם  ג

Ì‡  ÈÎ  ÌÈÚ„ÂÈ  ÌÈ‡  ‰ÏÈÙ˙‰  ¯˜ÈÚ  ÈÎ   -,    רחמיםמי  שיש  לו  חולה  בתוך  ביתו  ילך  אצל  חכם  ויבקש  עליו)  "ז"קט
¯Â„‰ È˜È„ˆ. 

Â .ÌÈ˜È„ˆÏ ÂÎÏÈ˘ ÌÈ˘‡Ï ÌÈ·ÎÚÓ‰ Ì‰ ÈÓ? 
ומונעים  גם  אחרים ,  שאינם  רוצים  שילכו  לצדיקים  ואומרים  שהם  בעצמם  יכולים  להתפלל,  ·Â‡‚  ÈÏÚ‰כי  יש  

כי  זה  הבעל  גאוה ',  וגו"  אישהשב  אשת  ה)  "'בראשית  כ(  עליהם  נאמר  -כשיש  להם  צער  או  חולה  לילך  לצדיקים  
צדיק  מושל "כי  באמת  "  אבימלך"כי  הוא  רוצה  למלוך  והיינו  "  רצון"לשון  "  אבי",  "אבימלך"מכנה  בלשון  

והוא  מתגאה  בעצמו  שיכול  להתפלל  ויש  לו "  'צדיק  מושל  וגו)  "ג"כ'  שמואל  ב(כמו  שכתוב  "  בתפילתו
 ".אנא אמלוך: " ואומרכי הוא רוצה למלוך" אבימלך"כ מכונה בשם "וע, הממשלה

Ê .‰Ê‰ ‰Â‡‚ ÏÚ·Ï ˙¯ÓÂ‡ ‰¯Â˙‰ ‰Ó? 
' בחי"  השב  אשת"תפילה  דהיינו  '  זה  בחי,  "פתח'פתי  ת'דני  ש'א"ת  "  ר˙"‡˘,  "השב  אשת  האיש"וזה  פירוש  
ומשגר  תפילה  סדורה  בפיו ,  ))חולין  ס(ה  מתאוה  לתפילתן  של  צדיקים  "כי  הקב,  כי  נביא  הוא,  התפילה  להצדיק
בורא  ניב :)  "ברכות  לד(ל  "כמו  שאמרו  חז,  "ÌÈ˙Ù˘  ·È"  לשון  -"  כי  נביא  הוא"וזה  ,  לתוכדי  שיהנה  מתפי

זה  רמז  שתפילת  הצדיק  היא ,  È˙'„‰  ·'¯  ˘'‰ת  "  ר·"‰˘  וזהו  -'    אם  שגורה  תפילתו  בפיו  וכו-"  שפתים
 . ל"בית כנ' הר ושדה לבחי' שמעלה אותה מבחי, בשלימות

Á .Ì‰˘ ‰Ê· ‰Â‡‚ ÈÏÚ·‰ ÂÏ‡ ÌÈÓ¯Â‚ ‰Ó˜È„ˆÏ ˙ÎÏÏÓ ÌÈ˘‡ ÌÈ˜Á¯Ó ? 
כי ,    ואינם  מבקשים  מצדיקים  שיתפללו  עליהם,‰"‰Ï˘  Â˙ÂÂ‡˙  ÌÈ·ÎÚÓ  Ì  ‰˜·אבל  אלו  הבעלי  גאוה  

אבל  האמת  אינו  כן  כי  כל  התעניתים  שהתענו  אין  זה  אלא ,  חושבים  שהתענו  וסיגפו  את  עצמם  ובזה  הם  צדיקים
שבת (  והגוף  נקרא  שק  כמאמר  התנא  ,˘‡¯ÙÚ‡  ˜˘‰  ˙‡  ÌÈ˜È¯Ó˘ÎÂ"  ÎÔÈ¯ÂÁ‰  Âכמו  שק  שיש  בו  חורים  הרבה  

‡Ì˙ÂÂ‡˙  ÏÎ  ÌÏˆ‡  Â¯‡˘  ÔÈÈ„Ú  ÌÈ˙ÈÚ˙‰  ÏÎ  ¯Á ואם  התבוננו  בעצמן  היו  רואין  ,  "שיננא  שרי  שקך)  "ב"קנ
ÌÙÂ‚·  ÂÈÈ‰  Ì˜˘·  ÌÈ¯Â˘˜  ,גם '  ולא  תאוותם  בלבד  נשאר  קשור  בגופם  כי  אם  גם  תאוות  אביהם  שיש  אצלם  וכו

דאי  אילו  היו  רואים  את  כל  זה  חרדה  גדולה  היה  נופל  עליהם  כי  היו  רואים  אך  הם ובו,  זה  קשור  בגופם  עדיין
 . עומדים במדריגה פחותה ושפילה

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‰˘¯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¯· „ 

Áˆ"  .ÌÈËÙ˘  ‰˘Ú‡  ÌÈ¯ˆÓ  È‰Ï‡  ÏÎ·Â"  , ËÙ˘  ÍÈ‡
È˘‰"ÌÈ¯ˆÓ È‰Ï‡ ˙‡ ˙? 

 . ושל מתכת נמסת ונתכת לארץ, של עץ נרקבת
Ëˆ" .‡ ÌÈËÙ˘ ‰˘Ú‡‰ È'" ,‰Ê· ÂÚÈÓ˘Ó ‰Ó? 

בילקוט  ראובני (,  י  שליח"  אני  בעצמי  ולא  ע-'  אני  ה
ק  כתב  הטעם  דהמלאכים  אינם  יודעים  להבדיל  בין "בשם  הזוה

 .)ה לבד"בכור לאינו בכור רק הקב
˜"  .˙Â‡Ï  ÌÎÏ  Ì„‰  ‰È‰Â"  , ·Â˙Î˘  ‰ÊÓ  ÌÈ„ÓÏ  ‰Ó

"ÌÎÏ"? 
סימן  שאתם  מקיימים  את (,  לכם  לאות  ולא  לאחרים  לאות

י  הדם  שרק  בזכות  מצות "  היינו  שתדעו  ע-  חזקוני  -ה  המצו

מכאן  שלא ,  )  שימה  בפיהם-זריקת  דם  הפסח  אתם  ניצולים  
 .נתנו הדם אלא מבפנים

‡˜" .Ì„‰ ˙‡ È˙È‡¯Â" ,·˜‰ È¯‰"ÏÎ‰ Ú„ÂÈ ‰? 
ה  נותן  אני  את  עיני "  אלא  אמר  הקב-הכל  גלוי  לפניו  

 .ופוסח אני עליכם, לראות שאתם עסוקים במצותי
·˜" .ÌÎÈÏÚ È˙ÁÒÙÂ" , ˘Â¯ÈÙ ‰Ó"È˙ÁÒÙÂ"? 

' פסוח  והמליט  ')'א  ה"ישעיה  ל(  ודומה  לו  -וחמלתי  
 .)י שם"י רש" עפ-ויחוס על ישראל ויוציאם מן הצרה , ידלג(
‚˜ .˘¯ÈÙ „ÂÚ ‰Ó" ÏÚ È"È˙ÁÒÙÂ"? 

" ופסחתי",  ואני  אומר  כל  פסיחה  לשון  דילוג  וקפיצה
ים   מדלג  היה  מבתי  ישראל  לבתי  מצרים  שהיו  שרוי-

 .זה בתוך זה
„˜ . Ï˘ ˘Â¯ÈÙ‰ ‰Ê˘ ÌÈ‡Â¯ ÔÎÈ‰"‰ÁÈÒÙ"? 

 .'פוסחים על שתי הסעיפים ')א"ח כ"י' מלכים א(וכן 
‰˜ .‰ ‰ÓÏ"ÌÈˆÙÂ˜ "Ú ÌÈ‡¯˜"‰Ê ˘? 

 .וכן כל הפיסחים הולכים כקופצים
Â˜ .˙· ˙‡Ê ÂÈˆÓ ÔÎÈ‰"Í? 

מדלגו  וממלטו ,  "פסוח  והמליט  ")'א  ה"ישעיה  ל(וכן  
 .מבין המומתים

Ê˜ ."Û‚ ÌÎ· ‰È‰È ‡ÏÂ" ,‰Ê· ÂÚÈÓ˘Ó ‰Ó? 
פ  שדרים "אע(,  יםִרְצ  אבל  היה  בִּמ-ולא  יהיה  בכם  נגף  

הרי ,  )א  מזרחי"י  ר"  עפ-י  "וכמו  שממשיך  רש,  בביתיכם
תלמוד ,  יכול  ימלט,  שהיה  מצרי  בביתו  של  ישראל

אבל  יהיה  במצרי "  ולא  יהיה  בכם  נגף"לומר  
 ,הרי  שהיה  ישראל  בביתו  של  מצרי.  שבבתיכם

ולא  יהיה "תלמוד  לומר  ,  שומע  אני  ילקה  כמותו
 ".בכם נגף

Á˜ .ÔÂ¯ÎÊÏ ÌÎÏ ‰Ê‰ ÌÂÈ‰ ‰È‰Â" ,˙‡Ê Â¯ÎÊÈ È˙ÓÏ? 
 . לדורות-לזכרון 

Ë˜" .¿Â«Á…b∆̇…‡ Ì…Â˙" ,‚Â‚ÁÏ ÌÂÈ ‰ÊÈ‡? 
,   יום  שהוא  לך  לזכרון  אתה  חוגג-תם  אותו  וחגֹ

שהרי  נזכרו  למעלה (ועדיין  לא  שמענו  איזהו  יום  הזכרון  
  ויום  עשירי  לחודש -"  החודש  הזה  לכם"ודש  ניסן  ראש  ח

והיה  לכם  למשמרת "ד  לחודש  "  ויום  י-"  בעשור  לחודש  הזה"
  ויום  חמשה  עשר  בניסן -"  עד  ארבעה  עשר  יום  לחודש  הזה

ולא  ידענו  על  איזה  מהם  אומר ,  "ולא  תותירו  ממנו  עד  בוקר"

 .)א מזרחי"י ר" עפ-"והיה היום הזה לכם לזכרון"
È˜" .¿Ï…„…̄≈̇∆ÎÈÌ "Â‚Â ,'ÌÈ˘ ˙Â¯Â„ ËÂÚÈÓ È‡ ÚÓÂ˘? 

 .)מכילתא( -" חקת עולם תחגוהו"תלמוד לומר 
‡È˜"  .ÌÈÓÈ  ˙Ú·˘"  ,  ‰ÂÂÎ‰  ‰Ó"ÌÈÓÈ  ˙Ú·˘"  ?) ‡ÏÂ

 ·Â˙Î'‰Ú·˘'(. 
ב "למעלה  שמות  י(,  א  של  ימים"  שייטיינ-שבעת  ימים  

שלשת  ימים  שלוש  של "י  "מביא  בשי  למורא  על  מה  שפירש'  כ
ימים " שלשה"י  בזה  ההבדל  שבין  לשון  "  רש  הורה  לנו-"  ימים

והוא  כי  לשון  שלשה  יפול  על  המספר  מצד ,  "שלשת  ימים"ו
', וכו"  ארבעה"וככה  ,  שהם  שלשה"  הנפרדים"כמות  האחדים  

כמות  האחדים "יפול  על  המספר  מצד  "  שלשת"אבל  
' ארבעת'וככה  ,  בשלש  להיותו  כמו  במספר"  המתדבקים

 .)י הבנת המקרא" עפ-' וכו' חמשת'
·È˜"  .ÂÏÎ‡˙  ˙ÂˆÓ  ÌÈÓÈ  ˙Ú·˘" , ¯Á‡ ÌÂ˜Ó·Â) ÌÈ¯·„

Ë"Á Ê'( ¯ÓÂ‡ ‡Â‰ "˙ÂˆÓ ÏÎ‡˙ ÌÈÓ ˙˘˘ ? 

˙˘¯Ù‡·~‰ 'Ù˘˙ Ë·˘"‚ ~ˆ˘ ÔÂÈÏ‚" Â-Ë ‰˘ ' 



 
 

לימד  על  שביעי  של  פסח  שאינו  חובה  לאכול  מצה 
 .ובלבד שלא יאכל חמץ

‚È˜ .˙Â˘¯ ‰˘˘ Û‡˘ ÔÈÓÂ? 
דבר "זו  מדה  בתורה  "  ששת  ימים"תלמוד  לומר  

מו שהיה  בכלל  ויצא  מן  הכלל  ללמד  לא  ללמד  על  עצ
מה  שביעי ,  "יצא  אלא  ללמד  על  הכלל  כולו  יצא

 .רשות אף ששה רשות
„È˜ .˙Â˘¯ ÔÂ˘‡¯‰ ‰ÏÈÏ Û‡ ÏÂÎÈ? 

 .הכתוב קבעו חובה, "בערב תאכלו מצות"תלמוד לומר 
ÂË˜" .¿O Â˙È·˘˙ ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ· Í‡…‡¯" ,Â˙È·˘È È˙Ó? 

וקרוי  ראשון  לפי  שהוא  לפני  השבעה ,  מערב  יום  טוב
הראשון   ")'ז  ז"איוב  ט(שון  כמו  ומצינו  מוקדם  קרוי  רא

 . הלפני אדם נולדת-" אדם תולד
ÊË˜ .‰Ú·˘ Ï˘ ÔÂ˘‡¯ ‡Ï‡ ÂÈ‡ Â‡? 

לא  תשחט  את ,  "לא  תשחט  על  חמץ"תלמוד  לומר  
וכמו  ששחיטת  הפסח  היא ,  הפסח  ועדיין  חמץ  קיים

כ "בארבעה  עשר  למדנו  שהשבתת  חמץ  הוא  ג
 .)א מזרחי"י ר" עפ-בארבעה עשר 

ÊÈ˜"  .ÏÎÂ‡  ÏÎ  ÈÎ‡È‰‰  ˘Ù‰  ‰˙¯ÎÂ  ıÓÁ    "Â‚Â  ,' ‰Ó
‰ÊÓ  ÌÈ„ÓÂÏ  ?)  ·Â˙Î˘"‡È‰‰  "-Ú  "¯Â  ‰È¯‡  ¯Â‚  Ù" ‡

ÈÁ¯ÊÓ(. 
, פרט  לאנוס,    כשהיא  בנפשה  ובדעתה-הנפש  ההיא  

דהיינו  שהיא  במהותה ,  בא  ללמד  כשהיא  בהויתה"  ההיא("
ולא  כשהיא  אנוסה  או  מוטעת  או  שוגגת ,  שהוא  שכלה  ודעתה

וא  האונס  או  השגגה  ההווים שאז  דבר  אחר  פועל  על  הנפש  שה

 .)א מזרחי"י גור אריה ור" עפ-בה 
ÁÈ˜"  .Ï‡¯˘ÈÓ"  , ÍÏ˙Â  Ï‡¯˘ÈÓ  ˙¯Î˙  È‡  ÚÓÂ˘

¯Á‡ ÌÂ˜ÓÏ? 
, "מלפני  ")'ב  ג"ויקרא  כ(  -תלמוד  לומר  במקום  אחר  
 .בכל מקום שהוא רשותי

ËÈ˜" .˘„Â˜ ‡¯˜Ó ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ·Â "Â‚Â ,'‰ÂÂÎ‰ ‰Ó? 
" קדש  "קרא  אותו,  "שם  דבר  "-"  מקרא  קודש"

שי  למורא  בשם  הבנת  המקרא '  עי(,  לאכילה  ושתיה  וכסות

 .)י בזה"א מזרחי מה כוונת רש"ור
Î˜"  .Ì‰·  ‰˘ÚÈ  ‡Ï  ‰Î‡ÏÓ  ÏÎ"  ,ÚÈÓ˘Ó  ‰ÓÂ ‰Ê·  

) ‡Ï"‰∆N»Ú≈È("? 
י  שישראלים "ואעפ(,    אפילו  על  ידי  אחרים-לא  יעשה  

עובר ,  ט"אחרים  הם  בעצמם  מוזהרים  מלעשות  מלאכה  ביו
י  גור "  עפ-לישראל  אחר  לעשות  מלאכתו  בלאו  גם  המניח  

 .)'עוד בשי למורא בשם דעת זקנים מבעלי התוס' ועי, אריה
‡Î˜" .Â„·Ï ‡Â‰" ,ÌÈÂ‚Ï Û‡ ÏÂÎÈ? 

 .לכם ולא לגוים', הוא לבדו יעשה לכם'תלמוד לומר 
·Î˜ . ·Â˙Î˘ ‰ÊÓ ÌÈ„ÓÏ ‰Ó"‡Â‰"? 
מכשירי  האוכל  כגון  לעשות  שפוד (ולא  מכשיריו  "  הוא"

  שאפשר :)שבת  כד'  י  במס"  רש-ר  וכירים  וסכין  ותנו
 . ט"לעשותן מערב יו

‚Î˜" .˘Ù ÏÎÏ" ,‰ÊÓ ÌÈ·¯Ó ‰Ó? 
 .אפילו לבהמה

„Î˜ .ÌÈÂ‚Ï Û‡ ÏÂÎÈ? 
ט "שאסור  לישראל  לעשות  ביו("  לכם"תלמוד  לומר  

כגון  שאין  מזונותם  עליו ,  מלאכת  אוכל  נפש  לצרכם  של  גוים
 .:)י הגמרא ביצה כא" עפ-

‰Î˜"  .Ó‰  ˙‡  Ì˙¯Ó˘Â˙Âˆ"  , ‰¯Â˙‰  Ï˘  ÈÂÂÈˆ‰  ‰Ó
‰Ê·? 

פירוש (,    שלא  יבא  לידי  חימוץ-ושמרתם  את  המצות  
לכך ,  שלא  תאמר  שמוזהרים  רק  שאם  יהיה  חמץ  יבערו  אותו

שתהיו  נזהרים  שלא  יבואו  לידי "  ושמרתם  את  המצות"אמר  
 .)י גור אריה" עפ-חימוץ 

ÂÎ˜ .‰Ê ÏÚ ¯ÂÓ˘È ÍÈ‡? 
 .מכאן אמרו תפח תלטוש בצונן

ÊÎ˜" .˘Â˙ÂˆÓ‰ ˙‡ Ì˙¯Ó" ,¯ÂÓ˘Ï ‰Ó? 
 .ממלאכה

ÁÎ˜" .˙˜Á ÌÎÈ˙Â¯Â„Ï "‰Ê· ÂÚÈÓ˘Ó ‰Ó? 
לפי  שלא  נאמר  דורות  וחקת  עולם  על  המלאכה  אלא 

 שלא תאמר אזהרת -לכך חזר ושנאו כאן , על החגיגה
לא  לדורות  נאמרה  אלא "  כל  מלאכה  לא  יעשה"

 .לאותו הדור
ËÎ˜"  .·¯Ú·  ˘„ÁÏ  ÌÈ¯˘ÚÂ  „Á‡‰  ÌÂÈ  „Ú"  , ‰ÓÏ

¯Ó‡  ,  ¯Ó‡  ¯·Î  ‡Ï‰Â"ÌÈÓÈ  ˙Ú·˘"  ?) ·ÒÂÓ  ‰ÊÂ
  ·Â˙Î˘  ‰Ó  ÏÚ"ÌÎÈ˙··  ‡ˆÓÈ  ‡Ï  ¯Â‡˘  ÌÈÓÈ  ˙Ú·˘ "

]È  ˜ÂÒÙ  ÔÏ‰Ï  ·Â˙Î‰"Ë  [ ˙ÏÈÁ˙·  ·Â˙Î˘  ‰Ó  ÏÚ  ‡ÏÂ
  ˜ÂÒÙ‰"˙ÂˆÓ  ÂÏÎ‡˙  ·¯Ú·  " ÏÎ·  ‰ˆÓ  ˙ÏÈÎ‡  È¯‰˘

  ‰·ÂÁ  ‡ÏÂ  ˙Â˘¯  ÌÈÓÈ‰  ˙Ú·˘-ÙÚ  "¯  È" ÈÙÏ  ÈÁ¯ÊÓ  ‡
¯„ ‡˙ÏÈÎÓ"˘(. 

עד "תלמוד  לומר  ,  יןלילות  מנ"  ימים"לפי  שנאמר  
 .'וגו" יום האחד ועשרים

Ï˜"  .ÌÎÈ˙··  ‡ˆÓÈ  ‡Ï  ¯‡˘"  ,ÔÈÏÂ·‚Ï  ÔÈÓ  ?) ˘Â¯ÈÙ
ÌÈ˙·‰Ó  ıÂÁ  ÔÈÏÂ·‚  ¯‡˘Ï  , ‡ˆÂÈÎÂ  ÌÈÓ¯ÎÂ  ˙Â„˘  ÔÂ‚Î

 Ô‰·-ÙÚ "¯ È"ÈÁ¯ÊÓ ‡(. 
ולא  יראה  לך   ')'ג  ז"להלן  י("  בכל  גבלך"תלמוד  לומר  

 .'שאור בכל גבולך
‡Ï˜  .  ¯ÓÂÏ  „ÂÓÏ˙  ‰Ó"ÌÎÈ˙··"  ?)ÈÙ  ' Ô‡Î  ·Â˙Î‰

¯˙ÂÈÓ , È¯‰˘"Í˙È· " ‡Â‰ ÍÏ·‚ ÏÏÎ·-ÙÚ "¯ È"ÈÁ¯ÊÓ ‡(. 
כאילו  אמר (,  מה  ביתך  ברשותך  אף  גבולך  שברשותך

ומכאן ,  שאור  לא  ימצא  ברשותך  דהיינו  שכחך  ורשותך  עליו
גם " ולא יראה לך שאר בכל גבלך"למדים  שמה שנאמר להלן 

א "י  ר"פ  ע-שם  כוונת  הכתוב  לגבולך  שברשותך  ושכחך  עליו  
 .)מזרחי

·Ï˜ .‰Ê· ËÚÓÓ ‰Ó? 
יצא  חמצו  של  נכרי  שהוא  אצל  ישראל  ולא  קבל  עליו 

שהנכרי  הפקיד  חמצו  אצל  ישראל  והישראל  לא (,  אחריות

 .)קבל עליו אחריות



 
 
  
 

 
 

 

˘ÓÓ ÔÈ‡ ˙ÈÁ· ‡È‰ ˘Ù‰ 
  שהיא  בתוך כל  הזמן.  'היא  רואה  את  ה,  היא  רוצה  להיות  אין,  היא  ענוה,  כי  הנפש  היא  בחינת  אין  ממש

היא ',  אף  על  גב  דאיהו  לא  חזי  מזליה  חזי'.  'אבל  כשהיא  לא  בתוך  הגוף  היא  רואה  את  ה,  הגוף  היא  לא  רואה

וכשאדם ".  החכמה  תחיה  בעליה"היא  ,  עיקר  הנפש  שהוא  חיות  האדם.  רוצה  להיות  אין  ממש',  מרגישה  את  ה

, וכשאדם  הוא  אין.    החכמה  באה  מאיןכל,  "והחכמה  מאין  תמצא"  כמו  שכתוב  ,בענוה  הוא  יכול  לקבל  חכמה
 .ל כמה פעמים"ר ז"כמו שאמר אדמו" ונשמת שדי תבינם. "הוא יכול להגיע לחכמה מאין תמצא

„Á‡ ¯·„ ‰Ê Ì˘¯˘· Ï·‡ ˙ÂÈÓ˘‚Â ˙Â˘ÈÈ ‡Â‰ ÛÂ‚‰ 
שזה  בחינת  גדולה ,  הגוף  הוא  יישות  וגשמיות  שנמשך  מבחינת  גאות  וגדלות  שמשם  כל  היישות  שבעולם

גאוה  זה ,  "כי  גאה  גאה'  אשירה  לה"כי  גאוה  זה  .    באמת  גאוה  וענוה  בשרשם  שניהם  זה  דבר  אחדאבל.  וריבוי

כי  שורש ,  כי  באמת  שורש  הגדלות  שמשם  היישות  הוא  ענוה.  'הנפלאות  של  ה',  הניסים  של  ה',  הגדולה  של  ה

 .בבחינת כל מקום שאתה מוצא גדולתו שם אתה מוצא ענותנותו, הגאוה זה ענוה

Â‡‚Ï ÚÈ‚‰Ï˙È¯·‰ ÔÂ˜È˙ È„È ÏÚ ‰Ê ‰˘Â„˜„ ‰ 
שרק  רואים  את ,  "כי  גאה  גאה'  אשירה  לה"שאז  ,  זה  כשאין  כבר  פגמי  ברית,  רק  להגיע  לגאוה  דקדושה

אם ",  בית  המקדש  נשרף  כי  לא  היתה  ענוה.  מתלבש  בלבושי  הגאוה  שלו'  ה,  "מלך  גאות  לבש'  ה.  "'גאות  ה

 .אז אראנו,  האדם הוא לאאם, אם אני לא, "יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו

‰ÂÚÏ ˙ÂÎÊÏ ˙ÂÓÏ ·ÈÈÁ ÂÈÈÁ· ‰ÂÚÏ ‰ÎÊ ‡Ï˘ ÔÂÈÎ 
כדי  שיזדכך  בעפר  עד ,  "וישוב  העפר  על  הארץ  כשהיה"שיפרד  הנפש  מהגוף  ,  ועל  כן  מוכרח  האדם  למות

שאז  יזכה  לבחינה  זאת ,  היה  זוכה  לתחיית  המתים  בחייו,  אם  אדם  היה  זוכה  לטפה  ענוה.  שיזכה  לתחיית  המתים

 ,והחיים  של  האדם  זה  רק  ענוה  ושפלות.  דהיינו  שיזכה  לענוה  אמיתית  שהיא  החיים  של  כל  האברים,  שלימותב

 .ששם הגאות דקדושה והענוה הכל אחד

¯·‡Â ¯·‡ ÏÎ· ˙‡ˆÓ˘ ‰ÂÚ‰ ˙ÂÏ‚ÏÂ ¯¯ÂÚÏ ˙ÂÎ¯·‰ ¯˜ÈÚ 
ומתיר ,  שהוא  פוקח  עורים.  שמברכין  בבקר  על  כל  דבר  ודבר  בפרטיות'  ברכות  השחר'וזה  כל  ענין  

זה  הכל  כדי  לעורר  את ?  מה  זה  זוקף  כפופים,  מה  זה  מתיר  אסורים,  מה  זה  פוקח  עורים.  וזוקף  כפופים,  אסורים

שעיקר ,  לגלות  את  הענוה  של  משה  רבנו  שחקוקה  בכל  אבר  ואבר,  החיות  של  כל  אבר  ואבר  על  ידי  הברכה

 .ברהחיות הוא הענוה והשפלות של משה רבנו עליו השום שמלובש בכל אבר וא

˙Ó‡‰ ˜È„ˆ‰Ó Í˘Ó ÏÏ‰ÏÂ ˙Â„Â‰Ï „ÈÓ˙ ÌÈÎÂÊ˘ ÌÈÈÁˆ‰ ÌÈÈÁ‰ ¯˜ÈÚ 
הכל  בא ,  התורה,  ההודאות,  הברכות,  הכל  בא  מהצדיק.  כי  כל  הברכות  וההודאות  נמשכין  מהצדיק  האמת

שאז  נזכה  תמיד ,  ועיקר  החיים  נצחיים  הוא.  כי  הוא  מקור  הברכה,  שעל  ידו  נמשכין  חיים  נצחיים,  מהצדיק  האמת

, )תנינא'  תורה  ב(ה  אומר  'כי  הרב.  שזה  עיקר  תכלית  חיי  עולם  הבא,  ת  ולהלל  ולברך  לשמו  הגדול  והקדושלהודו

  לא ,זה  נקרא  ענוה,  כי  כשהוא  רק  מודה.    וזה  הענוה,יתברך'  שעיקר  התכלית  לעולם  הבא  זה  ההודאה  והלל  לה

אם .  "בשבילו  הכל  זה  אותו  דבר'  וןכבוד  ובזי'.  לא  חסר  לו  כלום,  יש  לו  חתיכת  לחם  עם  טיפת  מים.  חסר  לו  כלום

זה  בכלל  לא  מענין .  לא  גאוה  לא  שום  דבר,  לא  צריך  לא  כבוד.  הכל  אותו  דבר  אצלו,  "לא  שויתי  ודוממתי  נפשי

 . וזה חיי עולם הבא, מתפלל, לומד', הוא רק עובד את ה, אותו
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 הוא האלקים ' לשונות של הגאולה וגם בלשון החמישית ולדעת שה' לזכות להתכלל בד

והוצאתי  והצלתי  וגאלתי  ולקחתי ",  זכני  להכלל  בארבע  לשונות  של  גאולה,  רבונו  של  עולם  כל  יכול
שמרמזת לגאולה , ביאשהיא כנגד כוס חמישית של אליהו הנ" והבאתי"וגם בלשון החמישית של " והבאתי

כי ,  סלה  ועד,  נצח,  שירד  מן  השמים  במהרה  בימינו  אמן,  ולבית  המקדש  של  אש,  השלימה  למשיח  בן  דויד
והיו  בהם ,  שהם  כנגד  זה  שקידש  חמשה  נשים,  שהם  חמשה  לשונות,  על  ידי  ארבעת  לשונות  של  גאולה

מתתיהו ,  יא  מרדכי  ואסתרבגימטר,  ואת  הכל  עשה  עם  כלכלה  של  תאנים,  שתי  אחיות  שקלקלו  את  הכל
, ולכן  היו  יכולים  להמשיך  את  הניסים  של  פורים  גם  לחנוכה,  שהיו  בסוד  הגלגול  של  מרדכי  ואסתר,  ובניו

, וכפי  השמחה  בפורים  זוכין  להנצל  מחמץ  בפסח,  כי  פורים  הכנה  לפסח,  שהיה  אחרי  כשלש  מאות  שנה
אנו  זקוקים  לשמחת ,  בפסח  אפילו  משהוכדי  להנצל  מחמץ  "  הוא  האלקים'  הוא  האלקים  ה'  ה"ולדעת  כי  

שלא  ישאר  ממנו  שום  זכר ,  שעל  ידי  שמחת  פורים  זוכין  למחוק  את  זכר  עמלק  מתחת  השמים,  פורים
אבל  על  ידי ,  וכל  משהו  טוב,  שזהו  כלליות  כל  הנאצים  הרוצים  להשמיד  כל  חלקה  טובה,  בעולם  כלל

, ועם  משיח  בן  דויד,  ם  בית  המקדש  של  אשע,  זוכין  לגאולה  השלימה  מיידית,  ארבעת  לשונות  של  גאולה
וכל  בכור ,  "כי  לי  כל  בכור  בישראל"'  כמו  שאמר  ה,  ובכור  בהמה  טמאה,  ולכן  חייבים  לפדות  בן  בכור
, כי  אדם  חייב  לבטל  את  טומאת  החמור  ממנו  לגמרי"  ואם  לא  תפדה  וערפתו"בהמה  הטמאה  תפדה  בשה  

ומאז  חדל  פחד ,  "ורתים  הכיתי  אלף  אישבלחי  החמור  חמור  חמ"כמו  שזכה  שמשון  הגבור  שאמר  
 .הפלשתים מעל ישראל ארבעים שנה

  -לזכות ללשון חמישית של הגאולה שמרמז על בית המקדש 
 וכל שונאי ומציקי עם ישראל יעלמו כלא היו

שהיא  מרומזת ,  "והבאתי  אתכם  אל  הארץ"זכני  ללשון  חמישית  של  גאולה  ,  רבונו  של  עולם  כל  יכול
ואת ,  ם"וישרוף  את  כל  העכו,  נצח  סלה  ועד,  שירד  מן  השמים  במהרה  בימינו  אמן,  שלבית  המקדש  של  א

ואז  מתגלה ,  וירדו  מרכבות  של  אש  עם  בית  המקדש  של  אש,  וכל  המציקים  לעם  ישראל,  כל  שונאי  ישראל
ומאיר את , בפרט בלילה במקום חשך ואפילה, שהוא עמוד האש שהולך לפני מחנה ישראל, משיח בן דויד

שעל  זה  נאמר ,  במקום  סתר  ומחבוא,  עד  שהיה  אפשר  לראות  כל  מה  שיש  בחבית,  ומות  החשוכיםכל  המק
 ". יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן"
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‰Ó„˜‰ 
ת  הוא  בורא  ומנהיג  לכל  הברואים  והוא  לבדו  עשה  ועושה "אנו  יהודים  מאמינים  בני  מאמינים  שהשי

עם  כל  מה  שנראה  בעולם '  ואפי,    והעולם  אינו  הפקר-ויעשה  לכל  המעשים  ואין  שום  מקרה  בעולם  כלל  
  וכוחות  הרשע  חושבים  שכל  מה  שצריכים  לעשות  זה  רק  לשבת -ההסתרה  שאיש  כל  הישר  בעיניו  יעשה  

ÌÈÙ„Â¯˘  ‰‡¯Â‰  ‰ÙÈ„¯‰  Ë¯Ù·Â  ‡˙ ולחשוב  עצות  ולעשות  תכניות  כאלו  וכאלו  ולרדוף  עם  עני  ואביון  
ÌÂÈ‡Â  ‡¯Â  ÔÙÂ‡·  ˜È„ˆ‰ עלילות  שפילות  ומאסרים  ורדיפות  מעיר  לעיר  וממדינה  למדינה  כמה  שנים  

ה "ובפרט  מה  שהיה  בער,  הו  הסבל  הנורא  שהצדיק  סבל  ושותק  ושותקתקצר  המון  יריעות  לספר  אפס  קצ
  מסר  נפשו ‡"ËÈÏ˘  ·¯‰  ÂÈ¯ÂÓט  העובדה  המצערת  שכל  שומע  זאת  תצלינה  אזניו  שהצדיק  "העעל

 ‰"ÏÚ  ÔÓÂ‡·  ˘Â„˜‰  ıÂ·È˜Ï  ÚÈ‚‰Ï  È„Î  ÌÈÎ¯„  ÈÏÂËÏË·  ‰È‰  ÚÂ·˘Ï  ·Â¯˜Â  ¯באופן  נורא  שאין  לשער  
י  בגיל  כזה  עם  המון  ייסורים  וחולאים  שאפילו  אנשים  צעירים  קשה וזה  דבר  שלא  נשמע  מעולמים  שיהוד

ולבסוף  כשמגיע  לגבול אוקראינא נתברר לו שלא רוצים להכניסו וכמה שפעלו אנשי '  וכו'  הדבר  מאד  וכו
 .עין מי לא תדמע לשמע זאת, י"י ה"א העקשנות הנוראה של כוחות הרשע ה"נ אבל בשו"הצדיק במסי

אינו "  ˘ÈÙÂ  Ì„‡‰  ÏÎÓ  „‡Ó  ÂÈÚ  ‰˘Ó  ˘È‡‰Â"  ÂÈÚ  È"ÔÏ·ÒÂ  ÏÙ¯˘'    בבחיאבל  הצדיק  הקדוש  שהוא
  הנשמע  כדבר  הזה  הרי  זה  זועק ‰  ˘‰È‡ˆÂÓ·  ÊÈ¯ÎÓ"ÏÁÂÓÂ  ÁÏÂÒ  ‡Â  ¯ושותק  ואדרבא  הוא  ,  מדבר

Ú  ÌÂÈ‡Â  ‡¯Â  ÌÂˆÚ  ÔÙÂ‡·  ˜ÏÂ„Â  ¯ÚÂ·  ˘Â„˜‰  ÂÈ·¯" ¯Â„‰  ˜È„ˆ  Èוצועק  בקול  רעש  גדול  שהאש  של  
 ‰ÓÂ„‰ ·¯‰ ÌÈ˘„˜ ˘„Â˜‰ Í‡ÏÓÏ '˙Â˜·ˆשזכה להגיע למדריגות נוראות ביטול אין ממש . 

  ÂÈ¯ÂÓÂËÈÏ˘  ·¯‰"‡ אמר  שהוא  משגיח  על  כל  החולקים  ורודפים  אותו  כבבת  עין  שלא  יאונה  להם  כל  
  תמיד ‡"‰¯·  ˘ËÈÏכשזה  מדובר  בגויים  '    ושלא  יענשו  ואפיÈÒÓ·  ÏÚÂÙÂ"ÌÈÈ„‰  ˜È˙Ó‰Ï  רע  ועוסק  

  וכמו  שהיה  ביציאת  מצרים ˘Â˘ÚÈ  ‡Ï˘Â  ‰·Â˘˙·  Â¯ÊÁÈריכים  להשתדל  מדבר  ומשמיע  ברורות  שאנו  צ
ת  למה  הם  לא  חזרו  בתשובה  והוצרך "שיש  צער  להשי'  ת  אמר  מעשה  ידי  טובעים  בים  וכו"שהשי

דוד  חיים  שטרן '  ק  ר"ת  רואה  בעלבון  עלובים  יש  גבול  לכל  דבר  וכמו  שאמר  הצה"אבל  השי.  להענישם
אבל  משמים  לא  שותקים   ‡"ËÈÏ˘  ·¯‰  ÂÈ¯ÂÓÏטוב  למה  שנוגע  א  שהכל  מה  שהרב  מוחל  זה  "שליט

ט  קרה  דבר  נורא  שהדהד  בכל  העולם  כולו  שבאוקראינא  התרסק  מסוק  ומהנפגעים  היה "והשבוע  שעעל
וזה ,  ה"להכנס  לאומן  על  ר)  והוא  חתם  על  צו  העיכוב  (‡"‰¯·  ˘ÂÈ¯ÂÓÓËÈÏ  שהוא  היה  הגורם  למנוע  אחד  

גויים  אבל  אי  אפשר '    מצטער  על  כל  צער  של  כל  אחד  אפי‡"¯·  ˘ÂÈ¯ÂÓ˘ËÈÏ  ‰אין  ספק  שעם  כל  מה  
 . ק עצום איך שהצדיק כבר דיבר מזה לפני המעשה"ויש בזה סיפור רוה, להתעלם מהעובדה הרועשת הזאת

ברי בסעודת דיבורים משמיע להיות"ואח-מ"הצדיק שהולך מה יודע שהצדיק נתברר  כ
העעל)ז"קפ-אלפים'ב התקיי"בשבוע בריט של"מה לנינו שליטמ הרב השמיעא"מורינו מצוה הסעודת ובתוך

שליט הרב הדברים"דא"מורינו ובתוך באריכות שנופלת מאוירון לדבר מתחיל הואהצדיק שאם לוקח זמן וכמה
מטר מאלף וארבעים-נופל מ,דקה וכידוע11-ואם זה מענין דקות כמה מדבר והצדיק שניות אלף זה קילומטר

הצדיקשהרב כוונת מבינים לא פעמים בד-ה ממשיך לאוקריינא"והצדיק אותו הכניסו שלא מהעובדא ומדבר ת
היה"בער הרבי אבל מאריך והצדיק שלו התמונה עם התקשורת בכל נוראה בצורה העולם בכל אותו והשמיצו ה

וכו בברית כאן גם נמצא והרבי ברומניה למה'וכו'אתנו הבינו שלא שוכמובן והרבא"ליטהרב שנופל ממטוס מדבר
בער לו שגרמו הנורא מהכאב וכו"מדבר באוקראינה"ואח'ה שהיה האסון על כששמעו מצער(כ מאוד זה ובאמת

המלחמות יופסק שכבר ולזעוק להתפלל וצריך מזה נורא צער לו יש הצדיק ובודאי יהודים שני שם היה וגם
בב עלינו מלכותו כבוד ויתגלה  .א"והרדיפה

עהו האייפון של הסים משמיד הסיפור"א שקורא  י
אחד)ח"קפ-אלפים'ב סיפר זה שליטמתלמידיסיפור קשורא"הרב היה וכן מוגן אייפון לו שהיה מאחד ששמע מה

ואייפונים מחשבים בענין שעסקו העעל,)מוגנים(לחבורה סיפור"ובשבוע שפורסם הגליון לו נזדמן שליטט אמרא"שהרב
שיעזרו שהצדיקלאחד איך וראה והתקלקל המים לתוך שלו המכשיר נפל הביתה וכשהגיע שלו מהאייפון להיפטר



 
 

וכו יעזרו שהוא שאמר כמו בו יצא"והנ',מטפל הוא שגם אותו ומעורר לו מרמז שהצדיק איך הרגיש זה סיפור כשקרא ל
ותיכף מאד ונתעורר הזאת והמהטומאה שלו המכשיר בשביל שקנה החדש הסים לו-שמידולקח  .אשרי

מהשי מבקש שיחזקו"הוא ועי-ת קרוע גליון עצום"ומוצא התחזקות קיבל  ז

ה)ט"קפ-אלפים'ב קשה במצב והיה ענין מאיזה נפש ייסורי עליו עבר שלאחרונה יהודי מהשי,י"סיפר ת"וביקש
גליון,שיחזקו איזה של קרעים מפוזרים הארץ על רואה הוא לחבופתאום וטרח אחדוהרימו היה וזה החתיכות ר

לשער שאין עצום התחזקות וקיבל הצדיק של דיבורים איזה שם וקרא הצדיק של  .מהגליונות

ר"הגה זצוק'ק בעדני על-ל"שמעון שאמר שליטמה הרב  א"מורינו

הגה)ץ"ק-אלפים'ב ר"סיפר המקובל שליט'ח אלמליח חיים"בעמח(א"שלמה עץ על שלמה עטרת ששמע)ס
ש"מפ הנק הצדיק שליט"ל"ל הרב שבדורא"מורינו האמת הצדיק מדריגתו-הוא אל מגיע לא אחד  ".ואף

הרכב לעצור אומר רוה-הצדיק נפלא סיפור ולעודדו לחזקו אליו עצום"ופונה  ק

הרה)א"צק-אלפים'ב ר"סיפר לא"הי.ד'ח ימים שכמה כך כדי עד מאד ירוד במצב שהיה הזה מהיהודי ששמע ו
ה תפילין ר"הניח ומעורבת מחיצה בלי שהיה מכיון אבל מקרוביו אחד של חתונה באיזה להיות ונזדמן רצה"י לא ל

ואח פינה באיזה לאולם מחוץ וישב שלו"להכנס הרכב עם חזר כ
רואה הוא היהופתאום וזה מכוניות של שליטשיירה הרב עםא"מורינו

תקופה שהיה כידוע שליטפמלייתו לחזקא"שהרב לילה כל יוצא היה
גדולה שיירה אחריו נוסעים והיו אחרת בעיר פעם כל שיעורים ולמסור

אנ הי"של של"ש הרכב ופתאום זו לשיירה הצטרף וגם א"שליטהרבו
שליטעוצר עדא"והרב ונגש לויוצא ואומר שלו עכשיוהרכב תגיע
עיה'לרח בירושלים פישל שהצדיק-ק"אהרן איך מזה התלהב ומאוד

במיוחד אותו לבית,מזמין ונכנס לשם הגיע שליטואכן הרב אעא"למורינו התחזקות דברי אליו מדבר פ"והצדיק
השי אבל תפילין הנחת שלא ימים כמה וקיבל"שכבר תתחזק ומעכשיו אותך אוהב מזהת עצום  .חיזוק

 

 
 

 

 ל"בנימין רבינוביץ זצוק' ק ר"הצה
 א "ק תובב"צ דפעיה"וחבר הביד' משכנות הרועים'ק "רב דק

ו  לא  להיות  שום  שייכות  לשלטון  הרשע  בעניני  בתי  החינוך "שחהיה  מאד  מעורר  ומחזק  להזהר  
ור  בחבל  ארוך והמשיל  לזה  משל  לתרנגול  שקש,  כשחושבים  שזה  לא  מזיק'  אפיוהמוסדות  הקדושים  

אבל  כשרוצה  ללכת  ולחזור  למקומו ,  לאיזה  מקום  והוא  חושב  שהוא  יכול  לקפוץ  ולדלג  כדרך  התרנגולים
ו  לא  יהיה  שום "כ  צריכים  מאד  להזהר  שח"וא,  פתאום  הוא  מרגיש  שהוא  מקושר  ומחובר  למלכודת

 . ו זה משפיע"ו ח"שחושבים שזה לא מזיק ומשפיע אבל לבסוף ח' חיבור לציונים אפי

  שהילדים  רואים  אצל  ההורים  איך ,השמחה  של  מצוהוכן  היה  אומר  שיסוד  גדול  בחינוך  הבנים  זה  
 .'שמקיימים המצוות בשמחה ובהתלהבות זה משפיע עליהם התלהבות עצום ללכת בדרך התורה הק
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