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 ~ ~‰‰ÓÓÍ˘Í˘˙ ˙ Ó ‰¯ÂÓ ‰¯Â""ÊÊ  --" " Â‚Â ÚÂ·˘Â ÏÂÎ‡ Ì˙ÏÎ‡ÂÂ‚Â ÚÂ·˘Â ÏÂÎ‡ Ì˙ÏÎ‡Â'' " "))ÈÈÂÂ· Ï‡· Ï‡''(( ~  ~   
·È . ˘Â„˜‰ ÂÈ·¯ÊÈ"ÈÎÚÂ Ú"‡ ‰Ê ¯Ó‡ÓÏ ˜ÂÒÙ „ÂÚ ÍÈÓÒÓ? 

 ).א"צ, ט"תיקונים תיקון ס(דא עור של תפילין  -" כי היא שמלתו לעורו"וזה פירוש 

È‚ .‰ÂÊ ¯Ó‡Ó ÍÈÈ˘ ‰Ó"˜‰ ÂÈ·¯ ·˙ÂÎ˘ ‰ÓÏ ‰Ê ˜ 'ÂÊ ‰¯Â˙·? 
  לכאורה  אין  לזה  פירוש  מה  חיבור  יש  לענין )בהגה  בסוגריים  בתוך  מאמר  זה(א  כותב  "ע  ועכי"זי'  ת  הק"מוהרנ

יעקב '  בחי,  ‡Ó˙'    שהוא  בחי˙ÔÈÏÈÙי  "כי  למעלה  מבאר  שע,  אך  נראה  כוונתו  הקדושה,  זה  למה  שכתוב  למעלה
וזהו  מה  שהביא  מקרא  זה  כי  היא  שמלתו לעורו ,  ל"ז  נצולין  מדלות  ועניות  כנ"עי,  י  שבירת  תאוות  אכילה"  עשזוכין
ומרמז  על  עניות ,  "כי  היא  כסותו  לבדה  היא  שמלתו  לעורו  "-:  כי  מקרא  זה  נאמר  על  העני  והאביון  -לענין  זה  '  וגו

היא '  כי  היא  כסותו  וגו"וזהו  ,  )שם(קונים  כמבואר  בתי,  השכינה  בגלותה  שמשם  עיקר  העניות  של  ישראל  בגלות
כי  תפילין ,    היינו  שהתפילין  הם  עיקר  השמלה  המגנת  על  עניות  השכינה  וכנסת  ישראל:  דא  תפילין-"  שמלתו  לעורו
כך  נראה  לי  לפרש   -אמת  בחינת  תפילין  '  יעקב  שהיא  בחי'  י  בחי"כי  השפע  והעשירות  נמשך  ע,  מבטלין  הדלות

 ).ת"ק של מוהרנ"עכל(

È„ .˜‰ ÂÈ·¯ ·˙ÂÎ ‰Ó ' ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ"Í„˘· ·˘Ú È˙˙Â "‰Ê ¯Ó‡Ó ÔÈÚÏ? 
בשדך "  דא  כלליות  הגוונין  )ה"א  וזוהר  בראשית  דף  כ"תיקון  נ  (Ú  ‡„"È˘  ·"Ô  -"  ונתתי  עשב"וזה  פירוש  

 ".פניו אליך' ישא ה" כמו שכתוב ,‡ÂÈÓ‰·‰ ˙‡ „„˘˙˘Î ,ÔÈÂÂ‚‰ ˙ÂÈÏÏÎ ‰Ï‚˙È Ê˙ -" לבהמתך

ËÂ .Á˘Î ‰¯Â˜ ‰Ó" Â‰Ê· Ì‚ÂÙ? 
כמו ,    היינו  עניות"בושה"ובא  עליו  ,  ·Â˘‰אזי  נעשה  מכלליות  הגוונין  ,  בכלליות  הגוונין,  וכשפוגם  באמת

 . נשתנו פניו לכמה גוונין ככרום"כרום זלות לבני אדם"שכתוב 

 

  ~  ~˘̆Á·Á· Â ÂÏ˘Ï˘ˆ ˆ È„È„  ˜  ˜~~  
)Ó˙ÂÍ ÒÙ¯' ˘·ÁÂ ˜È„ˆ Ï˘ '- ˙Â¯Â„‰ È˜È„ˆ È¯·„Ó ‡ÏÙ ËÂ˜ÈÏ ÈÊ"ÚÂ ÎÚÈ"‡ ·‚„ÏÂ ˙Â‡¯˙ÂÓ‰ ˘Â„˜‰ ÂÈ·¯ " ÁÈÊ"ÚÂ ÎÚÈ"‡ 

˘ÈÏË˜‰ ‰¯"Á¯ Á" ˘·Ë‡¯Ú¯‚ ˘ÏÈË"‡Ó Á˘Â·ÏÒ¯· È„ÈÒÁ È·( 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ‰‰ˆ"¯ ˜ '˜ÂˆÊ ıÈ·ÂÈ·¯ ÔÈÓÈ·" Ï-˜„ ·¯ " ˜'ÌÈÚÂ¯‰ ˙ÂÎ˘Ó' 
Á„È·‰ ¯·"‰ÈÚÙ„ ˆ"··Â˙ ÌÏ˘Â¯È ˜"‡ 

)ÏÂÈ ÌÈ‰¯‡ÈˆËÈ -‡  'Ë·˘( 
ק  מכיון  שהיה  צריך  לאיזה "ש  רביה"  ע"ÔÓÁ"ט  "סיפר  אברך  שהבטיח  לתת  שם  לבנו  הנולד  למז

ל  אם  אפשר  להוסיף  עוד  שם  של  סבא  שלו  וכששמע  השאלה "והלך  לשאול  את  הצדיק  הנ,  ישועה
  אתה  יודע  מה  שצדיקים  אמרו ,È‰  ÈÓ  Ú„ÂÈ  ‰˙‡  Ì‡‰  ‰ÊÎ  ¯·„  ‰˘Ú˙  Ï‡  'ÔÓÁ‰  ¯"התלהב  מאד  

שם '  כ  אין  להוסיף  שום  שם  לשם  קדוש  כזה  אפי"וא,  כמה  דקות  ארוכות'  ודיבר  בשבח  רבינו  הק,  ועלי
 . והברית היתה בבית מדרשו, של צדיק

 

¯Ù˙˘‡Â‡¯ ~ Î"Ù˘˙ ˙·Ë Ê"‚ ~ Ï‚ÂÈ˘ Ôˆ"‰ - ‰˘Ë ' 



 
ËÊ .‰È·¯ ·˙ÂÎ ‰Ó"ÔÈÎÂÊ Ï‡¯˘È ÌÚ˘ ˘Â„˜‰ ÚÙ˘‰ ÏÚ ˜? 

, פיליןהארת  הת,  ושפע  ארץ  ישראל  היא  הארת  פני  יעקב,  ואנחנו  בני  ישראל  מקבלין  השפע  דרך  ארץ  ישראל
היינו  שהיא  נותנת   -תפילין  '    בחי"פאר"'  כי  שפר  זה  בחי,  "הנותן  אמרי  שפר)  "ט"בראשית  מ(ובשביל  זה  כתיב  בה  

 .לנו אותיות הארה שקיבלה מתפילין

ÈÊ . ˜ÂÒÙ· ÊÓÂ¯Ó ‰Ê ÍÈ‡"‰˘‡ ÌÚ ÌÈÈÁ ‰‡¯"? 
כי ,    דייקאÌÈÈÁראה    וזה  "ה"אש"ת  "ר  -"  פר'מרי  ש'נותן  א'ה"ראה  חיים  עם  אשה  )  "'קהלת  ט(וזה  פירוש  

 .תפילין נקראין חיים

ÈÁ . ˜ÂÒÙ‰"¯Ù˘ È¯Ó‡ Ô˙Â‰ " Ï˘ Â˙Î¯· ÏÚ ·Â˙Î"ÈÏ˙Ù" ,˜‰ ÂÈ·¯ ÍÈ‡ ' Ï˘ ‰Î¯·‰ ¯˘˜Ó"ÈÏ˙Ù "‰Ï"Ï? 
 ".תפלין" אותיות "נפתלי "-',  וגו"נפתלי אילה שלוחה"וזה 

ÈË .Ú˘ ‰Ê ¯Ó‡Ó ÏÈÁ˙‰˘ ÔÈÚ‰ ÌÈÈÒÓ ˘Â„˜‰ ÂÈ·¯ ÍÈ‡"Î‡ ˙ÂÂ‡˙ ¯Â·È˘ È·˜‰ ‰ÏÈ"ÌÈ˙ÙÂÓ Â„È ÏÚ ‰˘ÂÚ ‰? 
בזה  הכח  אזי  נעשה ,  ה"כ  אנו  מדברים  הילולו  של  הקב"ואח,  וכשאנו  אוכלים  שפע  אמת  הבא  דרך  ארץ  ישראל

  אלא "ַעִמי"אל  תקרי    -"  לאמר  לציון  עמי  אתה)  "'הקדמת  הזוהר  דף  ה(ל  "כמו  שאמרו  חז,  שמים  וארץ  חדשה
שהולך ,  י  ארץ  ישראל"והארץ  החדשה  נעשה  ע,  י  הארת  פני  יעקב"עכי  שמים  החדש  נעשה  ',    בשותפי  וכו"ִעיִמי"

נמצא  שמשנה  הטבע  שהיה  מוטבע  במזלות ,    נמצא  שברא  עכשיו  שמים  ומזלות  אחרים-,  השפע  דרך  ארץ  ישראל
 . י שבור תאות אכילה נעשה מופתים ופלאות"נמצא שע, כי עכשיו נעשה מזלות חדשים, הראשונים

Î .¯‰ÂÓ ·˙ÂÎ ‰Ó"˜‰ ˙ 'ÚÓ‰¯· ÔÈÚ Ï"ÙÚ ‰˘Ï˘· Ê"ÂÊ ‰¯Â˙ È ? 
'   בחי‡Ó˙'    בחיÌÈÙ  ˙‡È˘'    והנה  ברכת  המזון  הוא  בבחי)'ב'  ז  הל"ברהמ(ב  "ליקוטי  הלכות  ח  ק"כתוב  בספה

·˜ÚÈבחי    'Ï‡¯˘È  ı¯‡  ,וכי  לא  אשא  פנים  וכו"ל  "ז  אמרו  רז"כי  על  מצוה  זו  של  ברהמ  'Ó‰¯·  ¯˜ÈÚÂ"‰˘Ï˘·  Ê כי  
כ  כשיש "וע,  ‡Ó˙'    כלול  משלשתן  שהוא  בחי˘ÚÈ˜·תלת  אבהן  '  בחי,    ‡ÈÂ˜  ‰˘Ï˘˙Ó'  אלו  השלשה  הם  בחי

י  פגם  תאוות  אכילה  וכשיש  שלשה "א  ע"כי  עיקר  יניקת  הסט,  א  דקאים  על  פתורא  נכנעת  כמובא"אזי  הסט,  שלשה
כ "וע,  ל"וכמבואר  שם  במאמר  הנ,  ל"  כנÏÈÎ‡  ˙Â‡˙  ÍÙÈ‰  ‡Â‰  ˙Ó‡  ÈÎ‰,  א"ל  אזי  נכנעת  הסט"  כנ‡Ó˙'  שהם  בחי

ואכלתם  אכול  ושבוע "'  ז  בבחי"שלשה  קוי  אמת  נכנע  תאות  אכילה  ואז  עיקר  שלימות  ברהמ'  שהם  בחי'  י  ג"ע
אמת  משם  מקבלת '  י  שבירת  תאוות  אכילה  שהוא  בחי"דהיינו  שע,  ל"  כמבואר  שם  במאמר  הנ"'והללתם  את  שם  ה

 . ' וכו"והללתם"ארץ ישראל השפע ומשם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ~ÓÂ˜ ˙Â¯ÂÓ˘‡ ˘‡¯Ï ‰ÏÈÏ· È¯ È-‰ ÈÙ ÁÎ Í·Ï ÌÈÓÎ ÈÎÙ˘ ~ ' 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ÈÙÎ ˙˘˜·È¯ÂÓËÈÏ˘ ·¯‰ Â"‡  
Ó˙˜ ˙ÂˆÁ ÔÂ˜È˙ ˙¯ÈÓ‡ ÌÈÈ- ˙ÂÏÈÙ˙‰ ÌÏÂ‡· )·¯Á '‡È·‰ Â„ÈÚ (·Á·‰¯Â 

·È ÔÂ‚È¯ÂÓËÈÏ˘ ·¯‰ Â"‡ 
˜· ˙ÂˆÁ ÔÂ˜È˙ ÔÈÏÈÁ˙ÓÂ ˘‡¯‰ ÏÚ ¯Ù‡‰ ˙‡ ÌÈÓ˘ ˙ÂˆÁ ˙„Â 

È˘‰Â"ÂÈ˙¯‡Ù˙Â ÂÈ˘„˜Ó ˙È· ˙Â·ÏÂ ÌÏÂÚ ˙ÏÂ‡‚ ÂÈÏ‡‚Ï ¯·Î ‰ÎÁÓÂ ‰ÙˆÓ ˙ 
 ÏÎÂÔÓ‡ ·Â¯˜· ·Â¯˜· ‰˙ÁÓ˘· ‰‡Â¯Â ‰ÎÂÊ ÌÈÏ˘Â¯È ÏÚ Ï·‡˙Ó‰ . 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‰˘¯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¯· „ 

·Ú"  .ÌÈÓÈ  ˙Ú·˘  ‡ÏÓÈÂ"  , ‡ÏÓÈÂ  ÔÂ˘Ï‰  ‡Â‰  ‰Ó
ÌÈÓÈ  ˙Ú·˘  ?)  ·Â˙ÎÏ  ÍÈ¯ˆ  ‰È‰  ÈÎ"Â‡ÏÓÈÂ  "  ÌÈÓÈ  ˙Ú·˘- 

ÙÚ" È‰È¯‡ ¯Â‚(. 
,   שבעת  ימים  שלא  שב  היאור  לקדמותו  מנין-וימלא  

 .")המנין"מוסב על " וימלא"שהמלה (
‚Ú  .  ‰ÂÂÎ‰  ‰Ó"‡ÏÓÈÂ"  ?)  ÍÈÈ˘  ‡Ï  È¯‰  ÈÎ"‡ÏÓÈÂ  " ÏÚ  Ì‡  ÈÎ

¯ÂÚÈ˘  ÂÏ  ˘È˘  ¯·„  ,  ÂÓÎ"˙„ÏÏ  ‰ÈÓÈ  Â‡ÏÓÈÂ]  "Î  ˙È˘‡¯·" „
Î"„[  ,"˙‡Ê  Ú·˘  ‡ÏÓ]  "Î  Ì˘"Î  Ë"Ê[  ,  ÌÈÈÂÒÓ  ¯ÙÒÓÏ  ‡ÏÓ˙˘- 

ÙÚ" È‰È¯‡ ¯Â‚(. 
ה  משמשת  רביע  חודש  ושלשה  חדשים שהיתה  המכ

שי  למורא  מה  הוא  שתי '  עי(,  היה  מעיד  ומתרה  בהם

 .")מתרה" "מעיד"לשונות אלו 
„Ú . Ì‡Â"ÁÏ˘Ï ‰˙‡ Ô‡Ó ,‰ÂÂÎ‰ ‰Ó? 

 .ואם סרבן אתה
‰Ú .‰Ê ÔÂ˘Ï ‰ÊÈ‡Ó ?) ·Â˙ÎÏ ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ‰¯Â‡ÎÏ ÈÎ"Ô‡ÓÓ(". 

אלא  כינוי  האדם  על ,  "מסרב",  "ממאן"  כמו  -מאן  
" מאן"שבעיקר  הענין  אין  הבדל  בין  (  שם  המפעל

הוא לשון " ממאן"כי ,  כי  אם  במליצת  הלשון  לבד"  ממאן"ל
הכוונה  לא  לשון  עבר  ולא  לשון  עתיד  אלא ['  פועל  '-'  הוה'

 -"  איש  מאן"הוא  שם  תואר  כלומר  "  מאן"ו,  "]הוה"לשון  
 .)י הבנת המקרא"עפ

ÂÚ .˙‡ÊÎ ‡Ó‚Â„ ÂÈˆÓ ÔÎÈ‰? 
-(וכן  זועף  ,  )  יושב  בשלוה  והשקטאיש  שהוא-("  וֵלָׁש"כמו  

 .)י הבנת המקרא" עפ- וכלם שמות תוארים -מי שהוא זועף 
ÊÚ" .… ÈÎ‡ ‰‰≈‚ÍÏÂ·‚ ÏÎ ˙‡ Û" , ˘Â¯ÈÙ ‰Ó"Û‚Â"? 

אלא '  מיתה'אינו  לשון  '  מגפה'וכן  כל  לשון  ,  "הֶּכַמ"
י  מביא  כמה  פסוקים  מן  התורה  שגם "רש(',  מכה'לשון  

 .)ן מיתה אלא רק לשון הכאהכתוב לשון זה וזה אינו לשו
ÁÚ"  .  ÌÈÚ„¯Ùˆ  ¯Â‡È‰  ı¯˘Â'ÂÏÚÂ  'Í˙È··  Â‡·Â  "Â‚Â ,'

 ÔÂ˘Ï ·Â˙Î ‰ÓÏ"ÂÏÚÂ"? 

שהוא  נמוך  מן  היבשה  שייך  לשון (,    מן  היאור-'  ועלו'

 .)גור אריהי " עפ-" ועלו"
ËÚ" .Í˙È·· ,ÍÈ„·Ú ˙È··Â" ,‰Ê· ÂÚÈÓ˘Ó ‰Ó? 

הוא  התחיל  בעצה ',  בבית  עבדיך'כ  "  ואח-בביתך  
 .וממנו התחילה הפורענות" ויאמר אל עמו"תחילה 

Ù"  .ÍÓÚ·Â  ‰Î·Â"  ,‰Ê  ÔÂ˘Ï  ·Â˙Î˘  ‰ÊÓ  ÔÈ„ÓÂÏ  ‰Ó ?
)ÍÓÚ ÏÚÂ ÍÈÏÚÂ ·Â˙Î ‡Ï˘ "-ÙÚ "‡¯˜Ó‰ ˙·‰ È(. 
 . בתוך מעיהן נכנסין ומקרקרין-" ובכה ובעמך"
‡Ù" .Ú„¯Ùˆ‰ ÏÚ˙Â" ,„ÈÁÈ ÔÂ˘Ï ·Â˙Î ‰ÓÏ? 
תזת   צפרדע  אחת  היתה  והיו  מכין  אותה  והיא  מ)‡

נחיל  של "כמו  ,  "קבוצים"  פירוש  -נחילים  (,  נחילים  נחילים
ל  על  דבורים  המתקבצים  בתוך  כוורת "  לשון  חז-"  דבורים

 )·.  זהו  מדרשו,  ])ערך  נחיל[  וכן  פירש  בערוך  -לעשות  דבש  
יש  לומר  שירוץ  צפרדעים  קורא  לשון ,  ופשוטו

  על  שם  המין  כלו  בלשון  יחידות  ולכן -צפרדע  (,  "יחידות"

 .)י הבנת המקרא" עפ-בלשון יחידות " ותעל"פל עליו מלת נו
·Ù .˙‡ÊÎ ‡Ó‚Â„ „ÂÚ ÂÈˆÓ ÔÎÈ‰? 

, הרחישה,  )'יםיִּנִּכויהיו  ַה'ולא  נאמר  ("  םָּנִּכותהי  ַה"וכן  
ואף ,  )י"אוצר  לעזי  רש  -קבוצת  כינים  (ז  "א  בלע"פדוליר

 -קבוצת  צפרדעים  (ז  "א  בלע"ותעל  הצפרדע  גרינוליר

 .)י"אוצר לעזי רש
‚Ù . ‰Ú¯ÙÏ ‰˘Ó ¯Ó‡ÈÂ"ÈÏÚ ¯‡Ù˙‰" ,‰ÂÂÎ‰ ‰Ó? 

, )ו"ט'  ישעיה  י("  היתפאר  הגרזן  על  החוצב  בו"כמו  
להתפאר (ז  "ר  בלע"משתבח  לומר  אני  גדול  ממך  ונטו

 .)י"אוצר לעזי רש -להשתבח 
„Ù .‰Ê ÔÂ˘Ï Ô‡Î ÍÈÈ˘ ‰Ó? 

השתבח  להתחכם  ולשאול  דבר ,  "התפאר  עלי"וכן  
 .גדול ולומר שלא אוכל לעשות

‰Ù"  . ¯È˙Ú‡  È˙ÓÏ  ÈÏÚ  ¯‡Ù˙‰  ‰Ú¯ÙÏ  ‰˘Ó  ¯Ó‡ÈÂ
ÍÏ" , ·Â˙Î‰ ˙ÂÂÎ ‰Ó"¯È˙Ú‡ È˙ÓÏ"? 

  את  אשר  אעתיר  לך  היום  על -למתי  אעתיר  לך  
ותראה  אם ,  הכרתת  הצפרדעים  למתי  תרצה  שיכרתו

 .אשלים דברי למועד שתקבע לי

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



 
 

ÂÙ . ·Â˙Î ‰È‰ Ì‡"¯È˙Ú‡ È˙Ó "ÂÚÓ˘Ó ‰È‰ ‰Ó? 
, עו  מתי  אתפללהיה  משמ,  אילו  נאמר  מתי  אעתיר

משמע  אני  היום  אתפלל  עליך "  למתי"עכשיו  שנאמר  
  אמור  לאיזה -שיכרתו  הצפרדעים  לזמן  שתקבע  עלי  

 .יום תרצה שיכרתו 
ÊÙ . ÔÂ˘Ï ‡Â‰ ‰Ó"¯È˙Ú‡"? 

, ִעתרו,    ולא  נאמר  ֶאעתר-והעתרתי  ,  העתירו,  אעתיר
, הרבות  פלל  הוא"  עתר"מפני  שכל  לשון  ,  וָעתרתי

 )ז"ב  י"שם  כ(וכן  ,  "הרבו  ")ב"ד  י"לבראשית  (וכאשר  יאמר  
כך ,    לשון  מפעיל-"  והרביתי  ")ד"ו  כ"שם  כ(וכן  ,  "ארבה"

 .והעתרתי דברים, "העתירו", "אעתיר"יאמר 
ÁÙ  .˙·  ˜ÂÒÙ  ‰ÊÈ‡Ó"  ‰Ê‰  ˘Â¯ÈÙ‰  ÌÈ„ÓÂÏ  Í) ÔÂ˘Ï  ‰Ê˘

‰ÏÈÙ˙ ˙Â·¯‰Ï ÏÈÚÙÓ(? 
 -"  דבריכם"רצונו  לומר  דכתיב  ביה  בהדיא  (ואב  לכולן  

" והעתרתם  עלי  דבריכם  ")י"שם  מנחשפתי  חכמים  ב
 .הרביתי, )ג"ה י"יחזקאל ל(
ËÙ" .¯ÁÓÏ ¯Ó‡ÈÂ" ,‰Ú¯Ù ÂÏ ¯Ó‡ ‰Ó? 

פרעה  חשב  בלבו  שבשעה (,  התפלל  היום  שיכרתו  למחר
, הגיע  זמן  הכרתת  הצפרדעים"  התפאר  עלי"שאמר  לו  משה  

אמר  עכשיו  אחזיק ,  לפיכך  ניסהו  והאריך  לו  הזמן  עד  למחר
פירש  שאותו  היום '  משכיל  לדוד'  וב.  חזקוני-למשה  בדאי  

וכיון  שכל  מכה ,  היה  יום  השביעי  מתחילת  מכת  הצפרדעים
כ היתה המכה עוברת בו ביום "היתה משמשת שבעת ימים א

 .)אם לא היה מתפלל משה שיכרתו הצפרדעים למחר
ˆ"  .‰˘Ó  ˜ÚˆÈÂ  ‰Ú¯Ù  ÌÚÓ  Ô¯‰‡Â  ‰˘Ó  ‡ˆÈÂ  "Â‚Â ,'

˜Úˆ È˙Ó? 
 .שיכרתו למחר,  מיד-ויצעק 

ˆ‡" .ÌÈƒ̄»Ó√Á ÌÈƒ̄»Ó√Á Ì˙Â‡ Â¯·ˆÈÂ" ,‰ÂÂÎ‰ ‰Ó? 
גלים (,    גלין-"  דגורין  "-כתרגומו  ,    צבוריםצבורים

 .)ק" רד- עגולהשפירושו ערימה " גל"מלשון 
ˆ·"  .Â·Ï  ˙‡  „·Î‰Â  ‰ÁÂ¯‰  ‰˙È‰  ÈÎ  ‰Ú¯Ù  ‡¯ÈÂ" ,

 ‰Ê ÔÂ˘Ï ‰ÊÈ‡Ó"„·Î‰Â"? 
הלוך   ")ב  ט"בראשית  י(כמו  ,  הוא"  ָפעול"לשון  
" והשלך"קח  את  מטך  "נו  לשון  ציווי  כמו  ואי(,  "ונסוע

היה  משמע "  ויכבד  את  לבו"ואילו  כתב  ,  "לפני  פרעה
משמעו  שהיה  מכביד "  והכבד  את  לבו"אבל  ,  הכבדה  אחת

והכות  את   ")ד"כ'  ג'  מלכים  ב(וכן  ,  )  גור  אריה-והולך  
, "ושאול  לו  באלקים")  ג"ב  י"כ'  שמואל  א(וכן  ,  "מואב

 ". ופצועהכה ")ז"ל' כ' מלכים א(וכן 
‚ˆ" .‰ ¯·„ ¯˘‡Î Ì‰ÈÏ‡ ÚÓ˘ ‡ÏÂ'" ,¯·È„ ÔÎÈ‰Â? 

 .)'ד' לעיל ז(ולא ישמע אליכם פרעה 
„ˆ"  .‰  ¯Ó‡ÈÂ  'ÍËÓ  ˙‡  ‰Ë  Ô¯‰‡  Ï‡  ¯Ó‡  ‰˘Ó  Ï‡" ,

È˘‰ ¯Ó‡ ‰ÓÏ"Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡È˘ ‰˘ÓÏ ˙? 
לפי  שהגין ,  י  משה"לא  היה  העפר  כדאי  ללקות  ע

י "עליו  כשהרג  את  המצרי  ויטמנהו  בחול  ולקה  ע
 .אהרן

‰ˆ"  .‰Ó‰··Â  Ì„‡·  Ì»pƒk«‰  È‰˙Â  "Â‚Â  ,' ˘Â¯ÈÙ  ‰Ó
"Ì»pƒk«‰ È‰˙Â"? 

, )י לשון חיים" עפ-כלומר פעולת רחישת הכינים (, הרחישה
 .)י" אוצר לעזי רש-קבוצת כינים (, ז"א בלע"פידולייר

Âˆ"  .ÌÈÎ‰  ‡ÈˆÂ‰Ï  Ì‰ÈËÏ·  ÌÈÓÂË¯Á‰  ÔÎ  Â˘ÚÈÂ  "Â‚Â ,'
‰ÂÂÎ‰ ‰Ó? 

, הוציאם  ממקום  אחר  לבראותם  ול-להוציא  הכינים  
י  גור "  עפ-שהרי  במקום  זה  כבר  היה  כל  עפר  הארץ  כנים  (

 .)אריה
Êˆ" .eÏ…Î»È ‡ÏÂ" ,ÂÏÎÈ ‡Ï ‰ÓÏ? 

 .שאין השד שולט על בריה פחותה מכשעורה
Áˆ  ."‡È‰  ÌÈ‰Ï‡  Ú·ˆ‡  ‰Ú¯Ù  Ï‡  ÌÈÓË¯Á‰  Â¯Ó‡ÈÂ" ,

‰Ê· ÌÈÓÂË¯Á‰ Â¯Ó‡ ‰Ó? 
מאת ,  י  כשפים"  מכה  זו  אינה  ע-אצבע  אלקים  היא  

 .המקום היא
Ëˆ"  .‰  ¯·„  ¯˘‡Î  Ì‰ÈÏ‡  ÚÓ˘  ‡ÏÂ'"  , ·Â˙Î  ÔÎÈ‰

‰ ¯·„˘?' 
א "שי  למורא  בפסוק  י'  עי(.  ולא  ישמע  אליכם  פרעה

כאשר 'א  "הסבר  באריכות  על  מה  שכתוב  כאן  וכן  בפסוק  י
 .)''דבר ה

˜" .Í· ÁÈÏ˘Ó È‰ "Â‚Â ,'‰ÂÂÎ‰ ‰Ó? 
כ  היה  לו  לומר "שא,  שאין  לפרשו  לשון  שילוח(,  מגרה  בך

וכן ,  )עוד  שי  למורא'  ועי,  "בך"ומה  הוא  ,  "ליח  לךמש"
ר "אינטיציי,    לשון  שיסוי-"  ושן  בהמות  אשלח  בם"

 .)לדרבן לשסות(, ז"בלע
˜‡" .·…̄»Ú∆‰ ˙‡" ,·Â¯Ú ‡Â‰ ‰Ó? 

והיו , כל  מיני חיות רעות ונחשים ועקרבים בערבוביא
 .משחיתים בהם

·˜  .·˜‰  ÁÏ˘˘  ˙ÂÎÓ‰  ¯„Ò  Ï˘  ÌÚË  ‰Ó" ÏÚ  ‰
ÌÈÈ¯ˆÓ‰? 

,   טעם  בדבר  באגדה  בכל  מכה  ומכה  למה  זו  ולמה  זוויש
בטכסיסי  מלחמות  מלכים  בא  עליהם  כסדר  מלכות 

ואחר  כך ,  בתחילה  מקלקל  מעיינותיה,  כשצרה  על  עיר
וכן ,  תוקעין  עליהם  בשופרות  ליראם  ולבהלם

כדאיתא  במדרש  רבי '  הצפרדעים  מקרקרים  והומים  וכו
ה  בהם כ  יור"  ואח-והמשך  המדרש  .  )'בא  ד(תנחומא  

כ "ואח,  ]נכנסים  בגופם  כחיצים  אלו  הכינים  שהיו[חיצים  
  וזה ]אומה  אכזרית  אוכלי  אדם[מביא  עליהם  ברברים  

רוכבי  סוסים [כ  מביא  עליהם  דורמסיות  "ואח,  ערוב

ר  שהרג  את ֵב  וזה  הֵּד]העוברים  בארץ  ומשחיתים  כל  המקנה
  זה ]שיש  לו  ריח  רע[כ  זורק  בהם  נפט  "ואח,  מקניהם
כ  משליך  עליהם "ואח,  ]אש  בשרם  ממנושנב[השחין  

,   זה  הברד]כלי  מלחמה  ואבנים  גדולות[בליסטראות  
כ "ואח,  כ  מגרה  בהם  הרבה  אוכלוסין  זה  הארבה"ואח

שלא  יוכלו  לזוז [אוסר  אותם  בבית  האסורים  זה  חושך  

 .כ הורג גדולים שבהם זה מכת בכורות"ואח, ]ממקומם



 
 
 
 

 

 
 

‰Ó˘‰ ˙‡ ¯È‡˙ ˙‡Ê‰ ˘‡‰˘ 
): 'צעטיל  קטן  א(כמו  שאומר  הנועם  אלימלך  ,  יך  להפוך  את  המאורי  אש  למאורי  אורעכשיו  צר

והוא  קופץ  כל  רגע  לתוך  האש  על ,  צריך  לראות  כל  הזמן  אש  ענקית  בוערת  לפניו  עד  לב  השמים
 .שום חיות מהעולם הזה, הוא לא רוצה שום הנאה בעולם, והוא לא רוצה שום דבר. קידוש שמו הגדול

ÓÏ ˘‡‰ ˙‡ Ïˆ‰ ˘Â„È˜ ˙Âˆ' 
ובפרט  כשהוא  יושב  בטל  לבדו  בחדר  או  שוכב  על  מטתו ,  בכל  עת  ורגע  שהוא  פנוי  מן  התורה

. אז  הוא  חושב  הרהורי  עבירה,  אין  לו  מה  לחשוב,  אדם  שוכב  על  המטה.  יחשוב  זאת,  ואינו  יכול  לישן
ו  יכול ואינ.  אש  בוערת  עד  לב  השמים,  תחשוב  על  האש  הבוערת,  ואם  לא,  קח  ספר,  קפוץ  מהמטה

ככה  יהיה .  איך  שש  מליון  קפצו  לתוך  האש,  איך  אני  קופץ  לתוך  האש:  יהיה  מהרהר  ויחשוב,  לישון
וידמה  בנפשו  ויצייר  במחשבתו  כאילו  אש ,  "ונקדשתי  בתוך  בני  ישראל"מהרהר  במצות  עשה  זו  של  

 .ואני כל שניה קופץ לתוך האש שהיא עד לב השמים, גדול ונורא בוער לפניו עד לב השמים

‰ ÏÈ·˘· Ú·Ë‰ ˙‡ ÌÈ¯·Â˘ 'Í¯·˙È 
אני  רוצה ,  ואני  מוכן  לשבור  את  הטבע  שלי.  יתברך  שובר  את  טבעו'  והוא  בשביל  קדושת  ה

אחרי סבא , אני רוצה ללכת אחרי שש מליון, אני לא רוצה שום חיים. ומוכן כל רגע לקפוץ לתוך האש
 .וצה לקפוץ לתוך האשגם אני ר, כמו שהם זכו לקפוץ לתוך האש. אחרי כולם, וסבתא שלי

ÌÈ¯Â˙‰Ó Â‡ˆ˙ ‰ÁÓ˘· ÈÎ 
ומחשבה  טובה  הקדוש  ברוך ,  יתברך'  וכששובר  את  טבעו  ומפיל  את  עצמו  לאש  על  קדושת  ה

זאת  השמחה .  הוא  מצרפה  למעשה  ונמצא  שאינו  שוכב  ויושב  בטל  רק  מקיים  מצות  עשה  דאורייתא
ומשם  לקחו ',  ם  מורשא  מלודזזה  היה  בתחילת  המלחמה  שהגיעו  משלוחי.  הכי  גדולה  של  היהודים

, שכשירדו  מהרכבת,  מסופר  על  חמישים  חסידי  גור.  חלק  לקחו  לאושויץ,  חלק  לקחו  לטרבלינקה,  אותם
במקום  לבכות ?  מה  הריקודים  האלה:  הנאצי  שמה  שואל  את  העוזר  שלו  היהודי.  הלכו  לתנור  בריקודים

', ללכת  על  קידוש  ה,  וץ  לתוך  האשלקפ,  זה  הדבר  הכי  גדול  של  עם  ישראל:  אמר.  אני  רואה  ריקודים
אין  שמהח  יותר  גדולה ,  אין  מצוה  יותר  גדולה  מהדבר  הזה.  בשמחה,  ולכן  עושים  את  זה  בריקודים

, אני  לא  רוצה  בשמחה,  כולם  לחזור  בחזרה',  כולם  החוצה',  'אלעס  ארויס,  'אם  ככה:  אז  הוא  אמר.  מזה
ובזכות  זה !  בשום  אופן  לא?  ש  בשמחהאני  אתן  להם  לשמוח  לקפוץ  לתוך  הא?  אני  אשמח  אותם,  מה

 .  והם סיפרו את זה, חמישים חסידי גור נשארו בחיים

 

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

‡. ‰ÚÂ˘ÈÂ ‰‡ÂÙ¯ ‰Î¯·Ï ˙ÂÓ˘ ˙¯ÎÊ‰Â ˙ÂÏ‡˘ ¯È·Ú‰Ï. 
·. Ï‰˜ ˙Ï·˜Ï Ì˘¯‰Ï. 
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 תפילה על התבודדות
ואשיר  כל  מיני ,  ללא  שום  נמנום  ותנומה,  זכני  להתבודד  בחשק  עצום  ורב  מאד,  רבונו  של  עולם

הרואה , יושב בשמים ממעל, שוכן שחקים, רבונו של עולם. שירים בהתבודדות שירים של דביקות ותשובה
ואין  לי  שום  רצון  אחר ,  וניכי  זה  כל  רצ,  אנא  טהרני  לעבדך  באמת,  את  כל  מסתרי  ואת  כל  הגיוני  לבי

ואתה גלית לנו שבשעה ,  וכל  רצוני  בהתבודדות  זו  אך  ורק  להתקרב  אליך  בלב  שלם,  ושום  מחשבה  אחרת
ואז  אפשר  להציל  את ,  שמתבודדים  בלב  שלם  הרי  מצילים  את  כל  העולם  כולו  מכל  מיני  גזירות  נוראות

כי  בשעת  ההתבודדות  שעושים ,  בעולםושום  אדם  ,  העולם  ששום  יהודי  לא  ימות  ולא  יהרג  באותה  שעה
ואזי  אין  להשם  יתברך  שום  אפשרות  לגזור  שום  גזירה ,  זאת  בלב  שלם  אזי  ממתיקים  דינים  מכל  העולם

שנוכל  להתבודד  לפניך  במשך  כל  השעה  בכל  לב ,  רבונו  של  עולם,  אנא  הצל  אותנו,  ולכן.  בעולם  כלל
ובכח  שבעת  הרועים  שעסקו  כל  ימי ,    הקדושבכח  רבנו,  אנא  רחום.  ונפש  בבכיה  עצומה  ובשמחה  נפלאה

שרק ,  ובפרט  משה  רבנו  שזכה  להתבודד  יומם  ולילה  מגיל  עשרים  ועד  גיל  שמונים,  חייהם  בהתבודדות
, עסק  בהתבודדויות  ובשירות  ותשבחות  בהרים  ובגאיות  בשדות  ובמדבריות  ולא  היה  דבר  שהפסיקו

ך  את  גופו  כל  כך  שכבר  לא  היה  צריך  לאכול עד  שזיכ,  ולעולם  לא  נמנם  ולא  נרדם  ולא  אכל  ולא  שתה
, כך  זכה  אותי  גם  כן  להתבודד  לפניך  בחשק  עצום  ונפלא  בשלהובין  דרחימותא',  מרוב  דבקות  ואהבת  ה

וכמו  דוד ,  "ואנכי  עפר  ואפר"ואזכה  להרגיש  את  אפסיותי  כמו  אברהם  אבינו  שאמר  .  מתוך  שפלות  אמיתי
ולא  אסיח  את  דעתי  בשעת ".  ונחנו  מה"שה  ואהרן  שאמרו  וכמו  מ,  "ואנכי  תולעת  ולא  איש"המלך  שאמר  

ואחוס  על  שנותי  הצעירות  ועל  ימי  חיי  המועטים  אשר  הם  אך  ורק ,  ההתבודדות  ממך  אפילו  לרגע  קט
ולא ,  ולכן  בשעת  ההתבודדות  אנצל  כל  שניה  ורגע.  ופורחים  כעוף  הפורח  וכחלום  יעוף,  מאה  ועשרים

, שאין  שום  דבר  שיציל  אותי  חוץ  משעת  ההתבודדות,  י  העצוםואדע  את  מצב  שפלות,  אנמנם  שום  נמנום
ופונה  אליהם  בעוצם ,  שאז  הנך  פונה  מכל  עסקיך  ומרחם  בכל  לב  ונפש  על  הנשמות  האומללות  כמותי

כן  ברחמיך  הרבים  תעלה  גם  אותי  משפל ,  רחמיך  ומעלה  אותם  משפל  המדריגה  עד  לרום  המעלות
ועשה  עמי  נפלאות  שעדיין  לא  עשית  עם  שום  אדם ,  ן  חקרהמדריגות  לרום  המעלות  עד  אין  סוף  ועד  אי

, ונזכה  כולנו  לגאולה  השלמה,  ולהחזיר  את  כל  עם  ישראל  בתשובה,  ואזכה  לחזור  בתשובה  שלימה.  מעולם
 . במהרה בימינו אמן, ולתחיית המתים, ולבנין בית המקדש, ולביאת משיח בן דוד
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מהאייפון להפטר לך יעזור  אני

נכנס)פ"ק-אלפים'ב שלאחרונה יהודי סיפר זה נפלא שליטסיפור הרב שליטא"למורינו איתודיברא"והרב
האייפונים טומאת נגד ואמר"והנ,בחריפות מוגן מכשיר לו היה שליטל מוגןא"להרב שלו שליטשהאייפון א"והרב
מוגן כזה דבר אין בתוקף התפילות(,עמד הצדיק עם להתפלל כשהתחילו הצדיק של שחרורו אחרי שתיכף כידוע

וכו חיות להתפלל'מלאות גדול ציבור שליטוהגיעו אתוהכרא"והרב להתפלל יבא לא אייפון לו שיש מי ושאלו,יז
שליטאת מותרא"הרב מוגן אייפון שליט,אם יצה"אמרא"והרב דבר כזה מוגן"אין קרוב,"ר אז שנפצו וכזכור

והיה ניפצם והגבאי השני אחר אחד אייפונים לו ומסרו פטיש להביא שאמר הצדיק של בנוכחתו אייפונים לשלשים
ה שליטואמר,)עצום'קידוש עלא"להרב להתגבר מצליח אינו אבל הזה מהמכשיר להפטר מאד חפץ באמת שהוא

ולסלקו שליט,זה לוא"והרב לך"אמר יעזור  ".אני

שהנ הוא הסיפור מכח"והמשך שזה הבין וכבר והתקלקל המים לתוך נפל שלו המכשיר לביתו שהגיע אחרי ל
זה על בשמים שפעל  .הצדיק

כנס"הגה משיירי רק הגדולה זצוק'ת בעדני  -ל"שמעון
ביבלחט ודביקותו המופלגת דורינו"אהבתו צדיק שליטא הרב  א"מורינו

זה)א"קפ-אלפים'ב וגאון צדיק מגדולת מעט המקצת מן מקצת לספר כדאי מהשי,ראשית שביקש ת"סיפר
שהשי שליש בדמעות הק"והתפלל בתורה ולהתייגע ללמוד שיזכה חברותא לו יזמין חברותא"והשי',ת לו הזמין ת

ואח התפילה עד שישי ליל כל לומדים שהיו סדר להם לשבת"והיה סמוך עד ללמוד המשיכו קצרה מנוחה אחרי כ
בשב"ואח,קודש שעות הרבה הש,ק"כ את פעמים שישים לסיים קצוה-ס"וזכו ספר כל בע"ידע כל-פ"ח עם

עצום ברך שפל היה וצדקותו מגי-גאונותו המערביהיה בכותל שישי יום כל חרבןע על שליש בדמעות בוכה והיה
המקדש לגאולה-בית געגועים מרוב המקדש למקום סמוך מקום לו שיהיה כדי העתיקא בעיר דירה לעצמו קנה

שמים כבוד  .ולהתגלות

המלך בפני יושבים  אין

היה)ב"קפ-אלפים'ב זה שליטכשמורינוסיפור בביא"הרב והרב"היה עצומה"הנח טירחה וטרח לבקרו הגיע ל
את לבקר שהולך לפני לאכול רצה שליטולא רצה,א"הרב לא אבל לישב כסא לו והגישו הצדיק עם וכשנפגש

ואמר"בשו יושבים"א אין המלך  ".לפני

הקדושה הקהילה לחזק לבא עצמו מטריח פעמים וכמה  כמה

הנ)ג"קפ-אלפים'ב שהצדיק ע"וכמפורסם טירחה טרח עיהל לירושלים לבוא פעמים כמה בעיר"צומה לישיבה ק
של הקדושה הקהילה את ולחזק שליטהעתיקה הרב צריךא"מורינו רק רכב עם לשם להגיע אפשר שאי וכידוע

ואח חברון ברחוב העליה ולעלות המוסלמי לרובע להכנס ומשום המערבי לכותל קומה"להגיע עד לעלות כ
צעירים לאנשים שאפילו הנשלישית והצדיק גדולה טירחא חולשתו"זה על הסתכל לא לתשעים קרוב כבר שהיה ל

הק הישיבה לבני שיעור ואמר הקדושה לישיבה את"ואח'והגיע שרודפים הרדיפה על נמרצות מחה הרבכ מורינו
שרודפיא"שליט הרדיפה על כאבו הביע פעם וכל הקדושה הקהילה של בכינוסים שהשתתף פעמים כמה היה םוכן

הצדיק ומעש"השי,את תורה זכויות המון המון על בנוסף זה עצום זכות לו יחשוב בוודאי כבר"ת ובקרוב שזכה ט
אמן יתברך מלכותו להתגלות  .נזכה

השידוך שזה קובע פועל-הצדיק אינו  והטלפון

היות)ד"קפ-אלפים'ב אליו התקשרו פעם הצדיק מתלמידי אחד שליטסיפר איזהא"והרב לאחדסידר שידוך
השידוך על מתנגד מקרוביו ואחד הצדיק ויגיד,מאנשי שליטשילך השידוךא"לרב את ח,שיבטל לו אני,ו"ואמר

הצדיק של בענינים מתערב כאלואיני דקים בענינים ובפרט לעשות שצריך מה בדיוק יודע והוא קובע ל"והנ,והצדיק
ש בעת הווארט בזמן שלו לטלפון יתקשר שהוא הטלפוןהתעקש את יתן רק והוא השידוך את א"שליטלרבגומרים

זאת יגיד כבר שליטוהוא פלא,א"לרב דבר קרה והנ,אבל הסבר שום בלי לפעול הפסיק שלו הטלפון ל"פתאום
פועל לא הטלפון עונה ואין קול אין אבל ומצלצל מצלצל למז"ובמתקשר נגמר השידוך נגמרט"ה רק והנה ובשמחה



 
 

הא של איךהמסיבה בחוש וראו כרגיל לפעול ומתחיל לתחיה קם הטלפון פתאום הצדיק של מביתו ויצא ירוסין
שהשי"שהשי מה ולקלקל להפריע אפשר ואי זיווגים מזווג רוצה"ת בליקו,ת השדכןמ"וכתוב הוא והואשהצדיק

והשי השידוכים כל של שי"המשדך מי ואין קובע הוא ורק המעשים לכל ויעשה ועושה עשה שיעשהת מה לו אמר
שיפעל  .ומה

לבית לעלות אותו ומזמינים הצדיק של לבית מגיע  הוא

הרה)ה"קפ-אלפים'ב סיפר פלאות פלאי ר"סיפור אתו"הי.מ'ח שהיה מה לו,ו ואמר מונית נהג עם נסע פעם
מקושר שליטשהוא ברלנד איתי-א"להרב שהיה מה נפלא סיפור שמע לו אמר הנהג זאת ליפע,וכששמע היה ם

להשי והתפללתי הצדיק עם לדבר שרציתי הצדיק"ענין עם מרחוק דיברתי וכן הצדיק עם לדבר שאזכה כידוע(ת
בליקו שכתוב כמו בו הדבקים של האנחות כל שומע זה"שהצדיק על סיפורים הרבה ויש במעיין)מ לטבול והלך

של"ליפתא" לזכותו טובל שהוא שליטוחשב ל"ואחא"הרב המשיך שלכ ביתו שליטכיוון החומה'ברחא"הרב
של בנו רואה הוא לשם מגיע רק הוא והנה שליטהשלישית לוא"הרב ואומר שמו מה שואל שליטוהוא א"הרב

לביתו לעלות לך לקרוא לי שכ"והנ,אמר מה ושומע יודע הצדיק איך נבהל משתוקק"ל  .כ

ע עצומות הצדיק"ישועות עם להתפלל שמגיעים  י

מזה)ו"קפ-אלפים'ב ראו שאנשים ישועות וכמה כמה פורסם כבר
הצדיק עם להתפלל בשעה(שבאים מעריב תפילת ערב כל יש 8כידוע

להתפלל הארץ קצוי מכל המונים ומגיעים הצדיק בחיותעם תפילה
ונעימות ובמתיקות ואחובניגונים לשער הציבור"שאין עם מזמר הצדיק כ

אין זאת ראה שלא ומי ארוכה העליוןשעה הנועם ולתאר ,)לשער
ואע ענין באיזה גדולה לישועה זקוק שהיה אחד היה שבדרך"והשבוע פ

אבל ומניעות סיבות כמה מחמת בתפילה להשתתף מגיע אינו כלל
הק הקהל עם מזמר כשהצדיק התפילה אחרי נשאר וכן הצדיק עם להתפלל והגיע ניסים"והשי'התחזק עשה ת

הגיעה זה ואחרי לו-הישועהונפלאות  .אשרי

 
 

 

 

 

  "וימאן"
לצעוק ,  שצריך  למאן  לדברים  האלה  למה  יש  כאן  שלשלת  "וימאן"מה  זה  אומר  ההיכל  הברכה  

ג  שנים  וימאן  וימאן  וימאן  צועק "ולרקוע  ולצעוק  חמס  מה  רוצים  מהחיים  שלי  כל  המיאונים  במשך  י
שרות  ליעקב  חבל העיקר  זה  ההתקשרות  ליעקב  כל  זה  לא  עוזר  בלי  התקורוקע  ברגליו  בקול  צווחה  ו

היה  לו  התקשרות  לצדיק  בלי  זה  אי  אפשר  לעמוד  בנסיונות  רק  בכח  יעקב  הוא ,  נחלתו  שלשלת  אבות
ה 'יוכל  זה  הכוונה  נראתה  לו  דמות  יעקב  בחלום  עמדה  מולו  כל  הזמן  אבא  מולו  היה  לו  התקשרות  לרב

 . )א"דברי מורינו הרב שליט( קשור בשלשלת לצדיק האמת כל הזמן זה השלשלת שהוא
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