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 ~ ~‰‰˘Ó˘ÓÍÍ  ˙̇ÂÂ ‰¯ ‰¯ÈÈ ' '--" " Â‚Â Ì‰ÈÙÏ ÌÈ˘˙ ¯˘‡ ÌÈËÙ˘Ó‰ ‰Ï‡ÂÂ‚Â Ì‰ÈÙÏ ÌÈ˘˙ ¯˘‡ ÌÈËÙ˘Ó‰ ‰Ï‡Â'' " "))ÂÓ˘ÂÓ˘Î ˙Î ˙""‡‡(( ~  ~   
ÎÂ  .  ÔÈÚ  ÍÈÈ˘  ‰Ó"ÌÈ¯ÂÚ˘  ¯ÓÂÚ  "‰  ÔÈÚ‰  ÏÎÏ"  Ï)  ˘Â„˜‰  ÂÈ·¯˘  ‰ÓÊÈ"ÈÎÚÂ  Ú"‡  Ú˘  ·˙ÂÎ" ˙‡ÈÁÓÂ  ÔÈ„Â˜È¯  È

„‰ ÔÈ˜˙Ó ÌÈÙÎÂÎÂ ÌÈÈ '‰È·¯Â" ÔÈÚÏ ˙‡Ê ¯˘˜Ó ˜"‰Ï‚ "Â"¯˙Ò "ÈÈÚ"È ‰¯Â˙· ˘'(? 
'   היינו  בחי"חירות"  לשון  "דרור",  "מר  דרור"  "עין  מור",  מרדכי'    זה  בחי"Ó…Ú¯",  "עֹמר  שעורים"וזה  בחינת  

שהוא , Â˙‰‰Ï‚¯‰ ·' שהוא בחי"]  ֵחרּות"  אלא  "ָחרּות"  אל  תקרי  ).ערובין  נד(ל  "כמו  שאמרו  רז[חרות  על  הלוחות  
 עלי ÌÈ¯ÈÚ˘Î) "ב"דברים ל(כמו שכתוב ,    ·¯Ò"˘„Â˜‰  ÁÂ˙¯‡"'    זה  בחי"˘ÌÈ¯ÂÚ",    עין  בעין)ד"במדבר  י(בחינת  
 . "¯ÁÂ" שהוא לשון "דשא

ÎÊ . ÔÈÚÏ ÍÈÈ˘ ¯ÓÂÚ‰ ÔÈÚ˘ ÂÈˆÓ ÔÎÈ‰Â"ÌÈ¯ÂÙ"? 
דכו  אתי  ונצח  אותו   די"עומר  שעורים"אמר  להם  ,  מצאו  עוסק  בעומר  שעורים,  ובשביל  זה  כשבא  המן  למרדכי

 "ידין  ורגלין"'  שהוא  בחי,  י  עומר  שעורים"כי  ע,  ).מגילה  דף  טז'  ובגמ',  אסתר  פרשה  י(ואת  בניו  כמבואר  במדרש  
 .ל" כנ"גאות"' בחי, המן' נתבטל העבודת אלילים שהוא בחי, המחאת כף וריקודין' שהם בחי

ÎÁ .‰ÊÏ ÔÓ‰ ‰˘Ú˘ ‰Ó‡ ÌÈ˘ÓÁ Ï˘ ıÚ‰ ÍÈÈ˘ ‰ÓÂ? 
, ÓÂÚ‰  ˙¯ÈÙÒ  Ï˘  ÌÂÈ  ÌÈ˘ÈÓÁ¯כי  רצה  לבטל  כח  של  ,  וה  המן  לעשות  עץ  גבוה  חמישים  אמהובשביל  זה  צ

 . Ò‡Â ÈÎ„¯Ó˙¯שהוא הכח של 

 

  ~  ~˘̆··ÁÁÂÂ  ˘̆ÏÏ  ˆ̂„„ÈÈ˜̃~  ~    
) ¯ÙÒ ÍÂ˙Ó'˘ ÂÁ·˘˜È„ˆ Ï '- ˙Â¯Â„‰ È˜È„ˆ È¯·„Ó ‡ÏÙ ËÂ˜ÈÏ ÊÈ"Ú ÂÚÎÈ"Â„‚· ‡Ï˙ Â¯‡Â˙ Ó‰ ˘Â„˜‰ ÂÈ·¯" ÁÊÈ"Ú ÂÚÎÈ"‡ 

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

 ‰‰ˆ"˜ ˜ˆ‡˜Ó Ï„ÚÓ ÌÁÓ È·¯ ÊÈ"ÈÎÚÂ Ú"‡ 
)ÏÈÂÌ ‰È‡¯ˆÈÈË Î" ·Ë·˘( 

כדי להרפא ממחלתו נסע , ע ונפל למשכב" במחלת הריאה ל‡"Ó¯"ÚÈÊ ˜ˆ‡˜Ó  Óק  "פעם  לקה  הרה
ועוד "  È¯‰  È˘Â„ÈÁ"Ì"ק  בעל  "הרה,    לדלת  חדרו  עמדו  שני  תלמידים  נאמניםוסמוך,  הוא  ללעמבערג

מפני  שקשה  היה  עליו  הדיבור ,  השנים  לא  הניחו  לאיש  להכנס  אל  רבם  הקדוש,  אחד  מגדולי  תלמידיו
התלמידים  שלא  ידעו  מי ,  ק  מקאצק"  ללעמבערג  וביקש  להכנס  אל  הרה˙"¯‰ÂÓבעת  ההיא  הגיע  .  מאד

ÈËÂ˜ÈÏ '  שיודיעו  לרבם  כי  תלמידו  של  בעל  ה˙"¯‰ÂÓאמר  להם  .  לו  להכנסהוא  המבקש  לא  הניחו  
¯‰ÂÓ"Ô'מ  כמה  שעות "והוא  נכנס  ושוחח  עם  הרמ,  ת  הרשות"ומיד  ניתנה  למוהרנ,    חפץ  להכנס

מצח -  ["‡  È˘‡„  ÔËÒ‡¯Ù  ¯ÚËÂ‡  Ô¯ÚË˘  ¯Ú‚ÈËÎÈÏ˜"ק  מקאצק  "בצאתו  התבטא  עליו  הרה,  ברציפות
הוא -[,  "Â„ÈÒÁ  ÔÈ‡  ÈÂÏÈÚ  ÊÈ‡  ¯Ú˙"ויש  גירסא  שאמר  עליו  ,  ]פשוטזוהר  ומאיר  מתחת  לכובע  מצחיה  

 ].עילוי בחסידות
‡Ù  ÍÈÊ  ÌÚ˘  ÍÈ‡¯ ":  וכה  אמר,  בידו'  ן"ליקוטי  מוהר'מ  מקאצק  נטל  פעם  את  הספר  "ק  רמ"הרה

‰˘Â„˜  ÔÂÙ  ÔÈÚ  ÔÈ‡  Ë˘È  ÌÚÈÈ˜  ,  Ô¯‡Ù  ¯‡'¯‰ÂÓ  ÈËÂ˜ÈÏ"Ô'"]  - בעניני  קדושה  איני  מתבייש  משום
 ].'ן" רק בפני הליקוטי מוהראחד בעולם

 )  ל"ח רבי בן ציון אפטער ז"הרה(

Ù¯˘ ÌÈËÙ˘Ó ˙ ~Î" Â˘·ËÙ˘˙ "‚ ~ ‚ÏÈÂÔ˘ ˆ" Ë-˘ ‰ Ë' 



 
ÎË .ÊÁ ¯Ó‡ÓÏ ÂÊ ‰¯Â˙ ¯˘˜Ó ˘Â„˜‰ ÂÈ·¯ ÍÈ‡"ÒÓ· ‡·ÂÓ‰ ‰Á ¯· ¯· ‰·¯ È¯Ó‡ÓÓ Ï '·"·? 

אזלי  וחזאי  תרי  בזעי  דהוה ,  תא  ואחוי  לך  בלועי  דקרח:    אמר  לי  ההוא  טייעא:וזה  פירוש  אמר  רבה  בר  בר  חנה
וכי  אפיק  הוי  אחרך ,  ועילי  התם,  ואנחיה  ברישא  דרומחא,  ומשיה  במיא,  שקל  גבבא  דעמרא.  נפק  מינייהו  קטרא

אמר  לי  כל ,  "  והן  בדאין,Ó‡  Â˙¯Â˙Â  ˙Ó‡  ‰˘Ó˙:  "ושמעית  דהוי  אמרין,    אצית  מה  שמעית:אמר  לי.  אחרוכי
ם "פירשב(:  ÔÈ‡„·  Ô‰Â  ˙Ó‡  Â˙¯Â˙Â  ˙Ó‡  ‰˘Ó:  ואמרי  הכי,  שלשים  יומא  מהדרא  להו  גהינם  להכא  כבשר  בקלחת

ÈÚÊ·בקעים  דכתיב  ותבקע  האדמה  וגו    ,'‡¯Ë˜  -עשן    :‡¯ÓÚ„  ‡··‚  Ï˜˘  -לקח  גיזת  צמר  ושראו  במים    : Í¯Á‡Â
ÈÎÂ¯Á‡  -פ ששרה אותו במים" הני גבבי ואע ,˙Èˆ‡ -הסכת ושמע  ,È¯Ó‡˜„ ˙ÚÓ˘Â - שהרי ירדו חיים שאולה , ÏÎ
ÌÈ˘Ï˘ ÌÂÈ -כל ראש חודש  ,˙ÁÏ˜· -של שמהפכין אותו כדי שיתב.( 

Ï . Ì˘ ÂÏÙ˘ ÌÈÚ˜·‰Ó Ô˘Ú ‡ˆÈ ‰ÓÏ)Á¯˜„ ÈÚÂÏ·(? 
Á¯˜„  ÈÚÂÏ·,  העבודת '    קרח  מין  היינו  בחי)חלק'  ירושלמי  סנהדרין  פ,  ח"י'  במדבר  פ(  כדאיתא  במדרש

ל כל זמן "כמאמר חז, היינו בחי החרון אף שגורמים במינות - Ë˜ Â‰ÈÈÓ ˜ÈÙ„ ÈÚÊ· È¯˙ È‡ÊÁÂ¯‡,  מינות,  אלילים
) ח"תהלים י(ותרי בזעי זה תרי נקבי האף שיוצא מהם העשן כמו שכתוב , חרון אף בעולם, ם בעולםשעבודת אלילי

 .עלה עשן באפו"

Ï‡ . ‡¯ÓÚ„ ‡··‚‰ Ï˘ ÔÂ˜È˙‰ ‰ÓÂ)¯Óˆ ˙ÊÈ‚‰(? 
  ‡¯ÓÚ„  ‡··‚  Ï˜˘Â-  ל"עומר  כנ'  זה  בחי  ,  ‡ÈÓ·  ‰È˘ÓÂ-  בחי,  שעורים'  זה  בחי  '˘„Â˜‰  ÁÂ¯·  ¯˙Ò‡  , שהוא

 ).'ש באות ח"רגלין עי' ק ביאר למעלה שאסתר הוא בחי"ביהר(ל " כנ¯‚ÔÈÏ' בחי

Ï· .„‡Ó ‡ÏÙ Í¯„· ÔÈÏ‚¯ ÔÈÚÏ ÌÈÓ‰ ÔÈÚ ¯˘˜Ó ˘Â„˜‰ ÂÈ·¯? 
ערבין זה ,  ליהÔÈ·¯Ú רגלוהי דבר נש אינון ).סוכה נג(ל "כמאמר חזÏÁ  È·¯Ú  כי  הם  ,  ‡ÌÈÓ  È˜ÈÙכי  הרגלין  הם  

 .ÏÁ È·¯Ú' בחי

Ï‚ .‡"‡··‚ Á˜Ï˘ ‰ÊÓ ‡ˆÂÈ ‰Ó ÎÌÈÓ· Â‡¯˘Â ‡¯ÓÚ„ ? 
 .ל" כנ‰ÔÈ„Â˜È¯Â ÛÎ ˙Â‡ÁÓ' בחי, ידים ורגלים' בחי, Ò‡Â ÈÎ„¯Ó˙¯' היינו בחי

)··¯„ ‡¯ÓÈÓ ¯Â‡È·‰ Í˘Ó‰"È‰ÊÚ· Á"‰‡·‰ ÚÂ·˘· ˙( 
 

 ~ ~„„¯·¯·‡ È‡ ÈÏÏ˜̃ÈÈÌÌ ÂÈ¯ÂÓÓ ÌÈÈÁ  ÂÈ¯ÂÓÓ ÌÈÈÁ ‰‰ ·¯ ·¯˘̆ËÈÏËÈÏ""‡‡   ÏÚ ÏÚ˙̇ ÂÊ ‰¯Â ÂÊ ‰¯Â~~  
‚ ˙Â·ˆÚ ‰Ê ‰Â‡-·ÂˆÚ „ÈÓ˙ ‰‡‚‰  

. אם  אדם  הוא  בגאוה  אז  הוא  תמיד  עצוב,  גאוה  זה  עצבות.    שמחהרבי  נתן  מסביר  שגאוה  זה  עצבות  וענוה  זה
כי , וענוה זה תמיד שמחה. הוא תמיד בעצבות. פה לא נתנו לי איזה כיבוד, פה  לא  העריכו אותי,  פה  לא  כיבדו  אותי

 ונתן  לי  לחם  לאכול  ובגד  ללבוש,  יש  לו  חתיכת  לחם.  'יש  לו  את  ה,  כשהוא  בענוה  הוא  בכלל  לא  צריך  שום  דבר
 .אדם צריך פרוסת לחם כוס מים והוא יכול לעבור את כל המאה עשרים שנה שלו. לי לאלקים' והיה ה

הוא לא צריך . אם  אדם  הוא  בחינת  רוחא  אז הוא יכול לעבור את כל המאה עשרים שנה עם פת לחם וטיפת מים
מה  הוא ,    ועוד  ספרים  קדושים,  סידור,Ó‚  ÂÏ  ˘È  ,¯‰ÂÓ  ÈËÂ˜ÈÏ"Ô¯‡,  לא  צריך  שום  דבר,  לא  צריך  כבוד,  כיבודים

 .צריך יותר מזה

פנים '  שהוא  רואה  את  ה,    שהוא  כבר  זכה  לשלמות  הענוה¯˜  È„ˆ‰  È„È  ÏÚ˜.    איש  אשר  רוח  בו¯ÁÂ‡בחינת  
, פנים בפנים' מי שהוא מגלה כזה צדיק שהוא רואה את ה. אז הוא מבוטל לגמרי, אז הוא רואה את אפסיותו, בפנים

כי  הצדיק  הזה  מתעבר  בו  בשית  פרקין  דרגלין  ושית .  ממילא  לא  ישאר  אצלו  גאוה.  לתאזי  גם  אצלו  הגאוה  מתבט
 .ÁÓ˘· „ÈÓ˙ ‡Â‰ ÈÎ ¯È˘ÏÂ „Â˜¯Ï ÏÂÎÈ‰הצדיק כל רגע מתעבר בו אז הוא . פרקין דידין

, כמו  שכתוב  איש  אשר  רוח  בו.  הוא  בגאוה,  הוא  בעצבות,  זה  מפני  שהוא  בדינים,  כי  זה  שאדם  לא  יכול  לרקוד
מאז .  כי  כל  אחד  יש  לו  את  האל  אחר.  'אחד'  'אחר'ונעשה  מ,  ועל  ידי  זה  נכנע  רוח  גבוה  אל  אחר,    זה  ענוה'רוח  בו'

' להפוך  את  הר.  אחד'  כל  אחד  צריך  להפוך  את  האל  אחר  לה,  חטא  עץ  הדעת  לכל  אחד  יש  את  הענין  של  אל  אחר
כי  הוא ,  אחד'    נהיה  אחד  נהיה  המחברים  את  הצדיק  לאל  אחר  אז',  ועל  ידי  זה  הצדיק  שהוא  קוצא  דאות  ד.  'לד

 .'קוצא דאות ד

 .כי הוא משבר רוח גבוה אל אחר כפירות,  תרועם בשבט ברזל- וזה לשון תרועה

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

‰˘¯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¯· „ 

‡"  .Ì‰ÈÙÏ  ÌÈ˘˙  ¯˘‡  ÌÈËÙ˘Ó‰  ‰Ï‡Â"  , ÌÈ„ÓÂÏ  ‰Ó
  ·Â˙Î˘  ‰ÊÓ"‰Ï‡Â  "‡Â  ÌÚ"Â  ?) ÔÈÚ  ‡È‰  ÂÊ  ‰˘¯Ù  È¯‰˘

ÂÓˆÚ  ÈÙ·  ,  Â¯˙È  ˙˘¯Ù  ÛÂÒ·  ¯ÂÓ‡‰  ÌÚ  ÍÈ˘  ÂÈ‡Â- ‡¯ÂÓÏ  È˘  

ÙÚ"„Â„Ï ÏÈÎ˘Ó È(. 
" ואלה", את הראשוניםפסל " אלה"כל  מקום  שנאמר  

מה  הראשונים  מסיני  אף  אלו ,  מוסיף  על  הראשונים
 .מסיני

· .Á·ÊÓ ˙˘¯ÙÏ ÔÈÈ„ ˙˘¯Ù ‰ÎÓÒ ‰ÓÏÂ ? 
 .)א המזבח"ס( סנהדרין אצל המקדש שתשיםלומר לך 

‚ . ·Â˙Î ‰ÓÏ" ÌÈ˘˙ ¯˘‡Ì‰ÈÙÏ"? 
לא  תעלה  על  דעתך  לומר ,  ה  למשה"אמר  לו  הקב

שה פעמים עד אשנה להם הפרק וההלכה שנים או של
שתהא  סדורה  בפיהם  כמשנתה  ואיני  מטריח  עצמי 

אשר תשים "לכך נאמר , להבינם  טעמי הדבר ופירושו
 .כשלחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם, "לפניהם

„ . ‰ÓÓ ÌÈ„ÓÂÏ ‰Ó·Â˙Î˘" Ì‰ÈÙÏ"? 
ואפילו  ידעת  בדין  אחד ,    לפני  גוייםולא"  לפניהם"

ו  בערכאות אל  תביאה,  שהם  דנין  אותו  כדיני  ישראל
 .שלהם

‰ . ¯ÂÓÁ‰ ‡ËÁ‰ ‰ÓÏ‰Ê‰? 
, מחלל  את  השם,  שהמביא  דיני  ישראל  לפני  גוים

, )א  להחשיבם"ס(ומייקר  שם  האלילים  להשביחם  
כיון  שלא  כצורינו '  פי('  כי  לא  כצורנו  צורם'שנאמר  

' ואויבנו  פלילים,  ')  שהם  משתחוים  להבל  וריק-צורם  
כשאויבינו ,  )ןי  ספר  זכרו"  עפ-איך  יהיו  שופטים  עלינו  (

 . זה עדות לעילוי יראתם)שופטים(פלילים 
Â" .È¯·Ú „·Ú ‰˜˙ ÈÎ" ,Â˘Â¯ÈÙ ‰Ó? 

 .עבד שהוא עברי

Ê  .˘¯  ÁÈÎÂÓ  ÔÎÈ‰Ó" ÈÚÎ  „·Ú  ¯ÓÂÏ  ¯˘Ù‡  È‡˘  È
 Â‡˜˘È¯·ÚÓ )Ï‡¯˘ÈÓ(? 

עבד  כנעני  שלקחתו ,  או  אינו  אלא  עבד  של  עברי
ומה  אני '  שש  שנים  יעבוד'ועליו  הוא  אומר  ,  מישראל
שעבד  כנעני  הוא  עבד ("  והתנחלתם  אותם"מקיים  

  מן  הגוי  אבל  בלקוח  מישראל  יצא בלקוח,  )לעולם
כי  ימכר  לך  אחיך   ")'ו  כ"דברים  ט(תלמוד  לומר  ,  בשש
, וזה  מגזירה  שוה(,  לא  אמרתי  אלא  באחיך,  "העברי

, וכמו  שם  שכתוב  העברי  הכוונה  לישראל  שהרי  כתוב  אחיך
 .)שי למורא'  עי-ישראל כ כאן שכתוב עברים הכוונה ל"א

Á" . ÈÎ‰˜˙" ,‰Â˜ ‡Â‰ ÈÓ „ÈÓ? 
ב "להלן כ(כמו שנאמר ,  בגנבתושמכרוהומיד בית דין 

 .'אם אין לו ונמכר בגנבתו') 'ב
Ë  .Â˜Á„ ÈÙÓ ÂÓˆÚ  ¯ÎÂÓ·  ‡Ï‡  ÂÈ‡  Â‡ , Â‰Â¯ÎÓ Ï·‡

·" ‡ˆÈ ‡Ï „˘˘·? 
הרי ,  "וכי  ימוך  אחיך  עמך  ונמכר  לך"כשהוא  אומר  

כי "ומה  אני  מקיים  ,  דחקו  אמור  מפנימוכר  עצמו  
 .בנמכר בבית דין, "תקנה

È" . ˙ÈÚÈ·˘·Â‡ˆÈÈ˘ÙÁÏ " , ‰ÂÂÎ‰ ‰Ó"È˘ÙÁÏ"? 
ד  יתירה "והיו',  חופש'שם  דבר  של  '  חפשי'(,  "לחירות"

  ולא  כמו  שתרגם  אונקלוס -כמנהג  הלשון  בכמה  מקומות  
א "בשו'  כ  היה  צריך  להיות  הל"שא',  לבר  חורין'יפוק  

 .) למוראשי'  עי-חפשי ְל
‡È" . ÂÙ‚· Ì‡‡·È" ,˘Â¯ÈÙ‰ ‰Ó? 

 .")אם בלחודוהי יעול("כתרגומו , שלא היה נשוי אשה
·È . ÔÂ˘Ï Â‰Ó"ÂÙ‚·"? 

שלא  בא ,  )'ד'  דניאל  ז',  גפא'כנף  בלשון  תרגום  (,  בכנפו
 .אלא כמות שהוא יחידי בתוך לבושו בכנף בגדו

‚È" . ÂÙ‚·‡ˆÈ" ,‰Ê· ÂÚÈÓ˘Ó ‰Ó? 
תחילה  אין  רבו  מוסר  לו מגיד  שאם  לא  היה  נשוי  מ

 .שפחה כנענית להוליד ממנה עבדים

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



 
 
„È"  .  ‡Â‰  ‰˘‡  ÏÚ·  Ì‡‰‡ˆÈÂÂÓÚ  Â˙˘‡  "  , ‰ÊÈ‡·

¯·Â„Ó ‰˘‡? 
 .ישראלית

ÂË . ‰ÒÈÎ‰ ÈÓ ÈÎÂ‡ˆ˙˘? 
אלא  מגיד  הכתוב  שהקונה  עבד  עברי  חייב  במזונות 

 .אשתו ובניו
ÊË" .‰˘‡ ÂÏ Ô˙È ÂÈÂ„‡ Ì‡" ,Ô‡ÎÓ ÌÈ„ÓÂÏ ‰Ó? 

רבו  למסור  לו  שפחה  כנענית מכאן  שהרשות  ביד  
 . ממנה עבדיםלהוליד

ÊÈ . ‡Ï‡ ÂÈ‡ Â‡˙ÈÏ‡¯˘È? 
הא ,  "האשה  וילדיה  תהיה  לאדוניה"תלמוד  לומר  

שהרי  העבריה  אף  היא ,  אינו  מדבר  אלא  בכנענית
  בשש  ואפילו  לפני  שש  אם  הביאה  סימנין יוצאת
 .יוצאה

ÁÈ . ÌÈ‡Â¯ ÔÎÈ‰‰È¯·Ú‰˘˘˘· ˙‡ˆÂÈ ? 
, "אחיך  העברי  או  העבריה  ")ב"ו  י"דברים  ט(שנאמר  
 . שאף העבריה יוצאה בששמלמד

ËÈ"  .  ¯Ó‡  Ì‡Â¯Ó‡ÈÈ˙˘‡  ˙‡  È˙·‰‡  „·Ú‰  "  , ÏÚ
‰ÂÂÎ‰ ‰˘‡ ‰ÊÈ‡? 

 והרי זה -כי הרי אשתו הישראלית יוצאת עמו (, "השפחה"

 .)א מזרחי"י ר" עפ-מקרא קצר 
Î"  .  Â˘È‚‰ÂÂÈÂ„‡ÌÈ˜Ï‡‰  Ï‡  "  , ·Â˙Î‰  ˙ÂÂÎ  ‰Ó

Ô‡Î? 
 ".ית דיןלב", 'האלקיםאל '
‡Î . ÍÈ¯ˆ ‰ÓÏÂ‡È·‰ÏÔÈ„ ˙È·Ï ? 

אבל  מי  שמכר  את (,    במוכריו  שמכרוהו  לושימלךצריך  
 -ד  ולא  בינו  ובין  עצמו  "עצמו  מחמת  דחקו  אינו  נרצע  בבי

 .)י משכיל לדוד לפי המכילתא"עפ
·Î"  .‰ÊÂÊÓ‰  Ï‡  Â‡  ˙Ï„‰  Ï‡  Â˘È‚‰Â"  , ‰ÊÂÊÓ‰  Ì‡‰

 ÚÂˆ¯Ï ‰¯˘Î‰ÈÏÚ? 
תלמוד  לומר ,  וע  עליה  המזוזה  כשרה  לרצשתהאיכול  

 .בדלת ולא במזוזה, "ונתת באזנו ובדלת"
‚Î .‡" ·Â˙Î ‰ÓÏ Î"‰ÊÂÊÓ‰ Ï‡ Â‡? 

הקיש  דלת ,  "או  אל  המזוזה"הא  מה  תלמוד  לומר  
כי  מזוזה  לא  נקראת  אלא (  מה  מזוזה  מעומד  למזוזה

כשהיא  מעומדת  אבל  דלת  נקראת  בין  אם  היא  מטה  בין 
 . אף דלת מעומד:)ב"י קדושין כ"ם לפי רש" רא-עומדת 

„Î" .Úˆ¯Ó· ÂÊ‡ ˙‡ ÂÈ„‡ Úˆ¯Â" ,…‡ ‰ÊÈ‡ÔÊ ? 
 .הימנית

‰Î . ‡Ï ‰ÓÏÂÔÊ‡˙ÈÏ‡Ó˘ ? 
, לגזירה  שוה'  זןאֹ'  'זןאֹ'ל  "ת,  או  אינו  אלא  שמאל

ונאמר  במצורע ,  "ורצע  אדניו  את  אזנו"נאמר  כאן  
 .מה להלן ימנית אף כאן הימנית, "תנוך אזנו הימנית"

ÂÎ .ÎÓ Úˆ¯‰Ï ÔÊ‡ ‰‡¯ ‰ÓÂÛÂ‚·˘ ÌÈ¯·‡ Ï? 
לא "אזן  ששמעה  על  הר  סיני  ,  אמר  רבן  יוחנן  בן  זכאי

אזן ,  ואם  מוכר  עצמו.  תרצע,  והלך  וגנב"  תגנב
והלך "  כי  לי  בני  ישראל  עבדים"ששמעה  על  הר  סיני  
 .תרצע, וקנה אדון לעצמו

ÊÎ . ‰Ó‡È·Ó˘¯ "¯ Ì˘· ‰Ê ˜ÂÒÙ ÏÚ È 'ÔÂÚÓ˘? 
ומר ח(,    היה  דורש  מקרא  זה  כמין  חומרשמעוןרבי  

ם  תלוי  בצואר  לתכשיט ׂשהוא  צרור  מרגליות  וצרור  הבֹ
כך  הפירוש  הזה  מוסיף  הסברה ,  שמפיצים  אור  או  ריח  טוב

מה נשתנו דלת ומזוזה מכל , ) שי למורא-ואור על הענין 
ה  דלת  ומזוזה  שהם  עדים "אמר  הקב,  כלים  שבבית

במצרים  כשפסחתי  על  המשקוף  ועל  שתי  המזוזות 
ולא "  עבדי  הם"  "ראל  עבדיםכי  לי  בני  יש"ואמרתי  

י "ע(והלך  זה  וקנה  אדון  לעצמו  ,  עבדים  לעבדים

  ירצע )י  חזקוני"  עפ-'  וגו"  אהבתי  את  אדוני"שאמר  
 .בפניהם

ÁÎ" . Â„·ÚÂÌÏÂÚÏ" , ‰ÂÂÎ‰ ‰Ó'ÌÏÂÚÏ?' 
 .היובלעד 

ËÎ . ÔÎÈ‰Ó‰ÁÎÂ‰‰ÂËÂ˘ÙÎ ÌÏÂÚÏ ‡Ï ‰Ê˘ ? 
 משפחתוואיש  אל  "ל  "ת,  או  אינו  אלא  לעולם  כמשמעו

כי  שם ("  עולם"מגיד  שחמישים  שנה  קרויים  ,  "שובות

ולא  שיהא  עובדו  כל  חמישים  שנה  אלא ,  )מדובר  ביובל
 .עובדו עד היובל בין סמוך בין מופלג

Ï"  .‰Ó‡Ï  Â˙·  ˙‡  ˘È‡  ¯ÎÓÈ  ÈÎÂ"  , ·Â˙Î‰  ˙·  ‰ÊÈ‡·
¯·„Ó? 
 . הכתוב מדברבקטנה

‡Ï . ÏÂÎÈÂÏÈÙ‡ÌÈÓÈÒ ‰‡È·‰ ? 
צאה  בסימנין  כמו ו  ומה  מכורה  קודם  לכן  יו"אמרת  ק
שאנו  דורשים  אותו "  ויצאה  חנם  אין  כסף  "שכתוב

 .שאינה מכורה אינו דין שלא תמכר, לסימני נערות
·Ï" . ‡ˆ˙ ‡Ï˙‡ˆÎÌÈ„·Ú‰ " ,ÌÈ„·Ú‰ ÌÈ‡ˆÂÈ ÍÈ‡? 

אלא  עובדת  עד ,  כצאת  העבדים  שיוצאים  בשן  ועין
וכל  הקודם ,  שש  או  עד  היובל  או  עד  שתביא  סימנין

 .נה לה דמי עינה או דמי ִׁשונותן,  לחירותהקודם
‚Ï  .  ‡Ï‡  ÂÈ‡  Â‡'ÌÈ„·Ú‰  ˙‡ˆÎ  ‡ˆ˙  ‡Ï  ,' ˘˘·

Ï·ÂÈÂ? 
מקיש ,  "כי  ימכר  לך  אחיך  העברי  או  העבריה"ל  "ת

עבריה  לעברי  לכל  יציאותיו  מה  עברי  יוצא  בשש 
לא  תצא "ומהו  .  וביובל  אף  עבריה  יוצא  בשש  וביובל

בשן  ועין  או (לא  תצא  בראשי  אברים  ,  "כצאת  העבדים

 .)ו"י להלן פסוק כ"ש רש"ר ראשי אברים כמשא
„Ï .È¯·Ú „·Ú ÌÚ ‰ÓÂ? 

העברי  או "ל  "ת,    בראשי  אבריםיוצאיכול  העברי  
מקיש  עברי  לעבריה  מה  העבריה  אינה  יוצאה "  העבריה

 .בראשי אברים אף הוא אינו יוצא בראשי אברים



 
 
 
 

 

 

‰Ï ÂÙÂ‚ ˙‡ ¯È˜ÙÓÂ „˜ÂÚ‰,'Ô„Ú Ô‚Ï ÂÙÂ‚ ÌÚ ÒÎ  
ויצחק  בא  מבוא  באר  לחי  רואי "כתוב  .  על  ידי  העקידה  יצחק  נכנס  מיד  לגן  עדן  למשך  שלש  שנים

הוא  בא :  אומר  המדרש".  באר  לחי  רואי"יצחק  בא  מ?  מאיפה  הוא  בא,  )ד"בראשית  כ("  והוא  יושב  בארץ  הנגב
ויבא  אברהם  לספוד  לשרה .  "  הזההוא  בכלל  לא  היה  בעולם,  שלש  שנים  הוא  היה  בגן  עדן.  מהגן  עדן
אלא  יצחק  מיד  אחר  העקידה  עלה ?  הוא  לא  צריך  לבכות  על  אמא  שלו,  מה?  איפה  היה  יצחק"  ולבכותה

אליעזר זכה להכנס . הוא יכול להכנס עם הגוף לגן עדן, ברגע שאדם עוקד את עצמו. ונכנס עם הגוף לגן עדן
 .ם הגוף לגן עדןרבי יהושע בן לוי זכה להכנס ע, עם הגוף לגן עדן

ÌÈ„ÈÓÏ˙ „ÓÏÏ ˘Ù ˙Â¯ÈÒÓ 
היום .  שיש  להם  שרץ  במח,  עם  בעלי  ראתן,  הוא  למד  עם  בעלי  תשובה?  מה  רבי  יהושע  בן  לוי  עשה

פרשת ('  נועם  אלימלך'וכמו  שאומר  ה,  ומתמסרים  עליהם,  הוא  לוקח  אנשים  עם  שרץ  במח,  זה  הבעלי  תשובה

איך  יהושע  יכול .  הוא  מסר  את  עצמו  על  יהושע'?  ומסרה'מה  זה  ',  משה  קבל  תורה  ומסרה  ליהושע')  אמר
איך  יהושע .  משה  זה  בחינת  זעיר  אנפין,  משה  זה  החמה,  הרי  משה  אין  סוף,  לקבל  את  התורה  של  משה

והשמש  זה  כדור  אש  לוהט  שהוא  פי ,  הלבנה  זה  סתם  חתיכת  אבן.  שהוא  בחינת  לבנה  יכול  לקבל  פני  החמה
ומסרה ':  אומר  הנועם  אלימלך?  כן  שיהושע  יקבל  משהו  ממשה  רבנואיך  ית.  כמה  אלפים  פעמים  מהלבנה

, זה רבי יהושע בן לוי שמסר את עצמו לבעלי תשובה. משה מסר את עצמו להכניס משהו ביהושע', ליהושע
. שזה  בחינת  העקידה,  הוא  זכה  להכנס  עם  הגוף  לגן  עדן.  שאף  אחד  לא  רצה  ללמוד  אתם,  לבעלי  ראתן

 .על ידי זה הוא זוכה להכנס עם הגוף לגן עדן, הוא עוקד את עצמו, מוד עם השניכשאדם עוקד את עצמו לל

 ¯ÂÒÈ‡'ÛÈÒÂ˙ Ï·' 
משה  קבל  תורה  מסיני  ומסרה ,  'משה  היה  כלי  לקבלה',  משה  קבל  תורה  מסיני':  אומרת  המשנה

לא ,  רלא  לחדש  שום  דב.  כל  העבודה  שלנו  זה  להיות  כלי  לקבלה.  רק  משה  רבנו  היה  הכלי  לקבלה.  'ליהושע
. יש  לנו  את  הספרים  הקדושים  שקבלנו  איש  מפי  איש  מפי  הגבורה.  רק  מה  שכתוב,  להגיד  שום  דבר  חדש

את  משה '  אלה  המצוות  אשר  צוה  ה"כתוב  .  זה  איש  מפי  איש,  הכל,  המדרשים,  הזוהר  זה  גם  איש  מפי  איש
שאסור להוסיף , פחות ולא יותרלא " אלה הדברים ".)שבת  קד(ל "דרשו חז, )ז"ויקרא  כ(" אל בני ישראל בהר סיני

רק  מה  שכתוב  בספרים ,  שום  אות,  שום  דיבור,  אסור  לנו  להוסיף  שום  מילה.  שום  דבר  על  התורה  הקדושה
 .וחוץ מזה אסור לנו להוסיף, הקדושים

Ú¯‰ ¯ˆÈ ÍÙÈ‰ ‡È‰ ‰¯Â˙‰ ,Â˘Ú 
, מעשו, ר הרעלכן יכל להוריד לנו את התורה ההיפך מהיצ', משה  קבל תורה מסיני'לכן  כתוב  בתורה  

בסוף  יעקב  נצח ".  לא  יחפוץ  כסיל  בתבונה",  על  התורה  של  יעקב,  עשו  צחק  על  יעקב".  ויבז  את  הבכורה"ש
שיש  זה  מראה  על  שי .  והשינים  שלו  נשברו,  הצואר  של  יעקב  נהפך  לשיש,  וכשהוא  נשך  את  יעקב.  אותו

 .יעקב זכה לשי עולמות, עולמות

„˜„ ˙ÂÎÏÓÏ ÁÎ Ô˙ ÁÎ· „ÂÓÈÏ È„È ÏÚ‰˘Â 
ל "וכמו שאמרו רז, וצריך כל אחד ליתן כח לבחינת מלכות דקדושה להתגבר על מלכות דסטרא אחרא

על  ידי  התורה ?  ועל  ידי  מה  ניתן  כח  למלכות  דקדושה.  'לעולם  ירגיז  אדם  יצר  טוב  על  יצר  הרע  ')'ברכות  ה(
אם  פגע  בך  מנוול   ':)דושין  לקי(ל  "כמו  שאמרו  רז,  ללמוד  תורה  בעיון,  חייב  אדם  ללמוד  בכח!  שהוא  עוסק  בכח

ואזי  מקבלת  המלכות  שהיא  בבחינת ,  כי  על  ידי  התורה  נותן  כח  למלכות  דקדושה!  'זה  משכהו  לבית  המדרש
 ". אור הלבנה כאור החמה"ונעשה , נון מהחכמה שהיא בחינת חית



 
 
 

 
 

 
 לזכות לקיים בבית ואהבת לרעך כמוך  

ואזכה  להיות  תמיד ,  ק  ישמע  בזיונו  ידום  וישתוקזכני  לקיים  את  הפסו,  רבונו  של  עולם  כל  יכול
הנעלבים  ואינם  עולבין  שומעים  חרפתם  ואינם  משיבין  ועושין  מאהבה  ושמחין 'מאלה  שכתוב  בהם  

ואוהב ,  "ואהבת  לרעך  כמוך"ה  ואטפל  בילדים  ואקיים  את  הפסוק  'ובכל  יום  ויום  אעשה  ספונז',  ביסורין
אוהב אותה מצד הגוף חס ושלום או מצד התאוה חס ולא , את אשתי אהבה אמיתית נשמה עם נשמה

ועל  ידי  זה ,  רק  מצד  נפש  רוח  נשמה  חיה  יחידה,  רק  אוהב  אותה  תמיד  אהבה  טהורה  וזכה,  ושלום
זכני  לחפש  את  הצדיק  האמת ,  רבונו  של  עולם.  נחיה  את  החיים  הכי  מאושרים  כל  המאה  עשרים  שנה

ולמצוא  את  רוח  הצדיק ,  דעת  מהצדיק  האמתולא  תהיה  לי  שום  הסחת  ה,  ולהדבק  בו  רוחא  ברוחא
ולא  אחשוב  לעולם ,  ולזכות  תמיד  לדעת  שהצדיק  הוא  רק  שליח  ציבור,  האמת  בתוך  התלמידים  שלו

יתברך  הוא  אשר  עושה  את  הכל  והצדיק  הוא '  ולדעת  תמיד  שרק  ה,  שאפשר  להתכלל  בצדיק  ישירות
 .רק כמו שליח ציבור

ם  טור  שלחן  ערוך  שטה  מקובצת  וכל  נושאי "ות  רמבס  משני"בזכות  לימוד  ש,  רבונו  של  עולם
 257לאורך "אזכה , נתיבות המשפט, קצות החשן, הגאון מוילנא, א מאירי"א ריטב"ן רשב"רמב, כליהם
וכל  ימי  אכסוף  לבעלי ,  ויותר  לא  תהיה  לי  שום  תאוה  בעולם  חס  ושלום,  820  =  463"    תבונה100ימים  

ם  וכל "ואזכה  ללמוד  הרבה  גמרא  טור  שלחן  ערוך  רמב,  820  =  75  הסוד  118  ובעלי  485  התלמוד  142
 207אור  -ובזכות  זה  אזכה  להאיר  ב,  ל"י  ז"עץ  חיים  פרי  עץ  חיים  זוהר  וכל  כתבי  האר,  נושאי  כליהם

, 820  =  86"    כמוך320  לרעך  414ואהבת  "ולקיים  ,  ואת  כל  החברים  שלי,  ולאהוב  אותך,  820  =  611תורה  
אמן ,  כהרף  עין,  ובזכות  זה  נזכה  לגאולה  השלימה',  אך  ורק  לאהבת  הוכל  האהבות  הנפולות  יהפכו  

 .נצח סלה ועד

 עין טובה ואהבת הזולת
, ולא  לראות  שום  רעה  בשום  יהודי,  זכני  לא  לשנוא  שום  יהודי  חס  ושלום,  רבונו  של  עולם  כל  יכול

  פרח  וצמח וכל  יהודי  הוא,  "כי  האדם  עץ  השדה"כמו  שנאמר  ,  כי  כל  יהודי  ויהודי  הוא  עץ  השדה
לא  תלך  רכיל  בעמך  לא  תעמוד ",  "כי  תבואו  אל  הארץ  ונטעתם  כל  עץ"כמו  שכתוב  בפרשה  ,  קדוש

ונזכה ,  אבות  ובנים,  זכנו  לעבוד  אותך  באמת  ובתמים,  רבונו  של  עולם  כל  יכול".  'על  דם  רעך  אני  ה
כמו ,  ח  אברינו"מלאהוב  כל  יהודי  ויהודי  בלב  ונפש  בכל  ר,  אנחנו  וכל  דורותינו  וכל  דורות  דורותינו

בפרט את , שראינו מבני עמינו שאם סטו כחוט השערה מהתורה הקדושה מיד אבדו את דרכם לעולם
ואם ,  שכל  נשמה  של  כל  יהודי  ויהודי  זה  חלק  אלוק  ממעל,  הדרך  של  צדיק  הדור  שהוא  חי  וקיים  לעולם

כי ,  דים  של  שנות  אורבמליאר'  יהודי  פוגע  ביהודי  שני  או  מביט  עליו  בעין  רעה  מיד  הוא  מתרחק  מה
ולכן  רבונו  של  עולם  זכנו  לא  לשנוא  שום  יהודי ,  יתברך  לעולם'  מי  ששונא  יהודי  מפריד  עצמו  מה
, ואהבת  לרעך  כמוך  בשיא  השלימות"רק  תמיד  נקיים  את  הפסוק  ,  אפילו  במחשבה  או  בלב  חס  ושלום

ואם ,  ם  יהודי  בעולםונדע  שאין  שום  חסרון  בשו,  שנאהב  את  השני  יותר  ממה  שהנני  אוהב  את  עצמי
 . זה רק חסרון שלי שמשתקף בחברי, אני רואה חסרון

 



 

 

 

 

 

 
 

וטובל הקרח שובר נוראה"במסי-הצדיק  נ

בשב)ג"ר-אלפים'ב סיפר זה נורא העעל"סיפור הגה"ק דרעוין רעוא בעת ר"ט המקובל שליט'ח אלמליח א"שלמה
שהיה בעת שהיה שליטמה הרב במדינתא"מורינו שליטהולנדבגלות והיהא"והרב הקפוא בנהר לטבול הולך היה

במסי הקפואים במים וטובל הקרח עצומה"שובר אחרי,נ שליטופעם המיםא"שהרב לתוך וירד הקרח את שבר
ואנ לטבול יוצא"הקפואים אינו הצדיק אבל משם שירד מהחור יצא שהצדיק מחכים אתו שהתלוו שזה,ש ידוע וזה

שח גדולה אם"סכנה רו לטבוע ואפשר החור את שם"אובדים שהיה מי כל על נפל עצום ופחד הקרח,ל את ושברו
את רואים לא אבל אחר שליטבמקום עשוא"הרב חוריםוכן אותוחמשה והוציאו הצדיק את שמצאו אבל-עד

בבדיחותא ואמר ושלו רגוע היה כהצדיק היה אותי הוצאתם במים"למה חם ה-כ עד לשער אפשר כחיכןאי מגיע
דורינו"המסי צדיק של האמונה וכח דעתונ צלילות ומאבד מתבלבל שהצדיק בעולם מצב שום ואמונתוואין

בהשי החזקה  .ת"ובטחונו

כ נכויתי"היה כמעט חם  כ

הרה)ד"ר-אלפים'ב סיפר זה סיפור רשח"וכעין הי"ח בארה"ו ברסלב חסידי מזקני טבל"ו שהצדיק אחרי שפעם ב
הקפוא לאומן(בנהר הנסיעות בעת ברוסיא היה שזה לסבול)כמדומה אפשר איך הצדיק את בפליאה שאל ומישהו

נורא בקור קפואים במים לטבול כזה שליטדבר לוא"והרב כ"ענה נכויתי"היה כמעט חם  ".כ

והתעלף הצדיק צורת את סמים-ראה על להסתכל יכול אינו  ומאז

הרה)ה"ר-אלפים'ב סיפר זה הי"רנח"סיפור ה"ה סמים לקיחת בהרגל שהיה מישהו ראשון ממקור ששמע י"ו
אותו שליטוהביאו הרב והתעלףא"למורינו נפל הצדיק צורת את וראה הצדיק לבית כשנכנס היה,ותיכף וההמשך

כ"שאח עד לגמרי השתנה פתאום ע"כ רק וזה סמים על להסתכל יכול שאינו הקדושים"כ פניו על הסתכלות  .י

רח"הרה החסד זצ'איש זלוטניק בעריש  ל"יששכר

ברסלב)ו"ר-אלפים'ב לחסידי היא גדולה מי,אבידה ואנשים אלקים משמח החסד איש בייסורים המדוכא החסיד
הק רבינו תמורתו לנו מטוגן"אמר'יתן חסיד אוהב "אני חסיד" כזה'ר,"אגיפרעגלטין דוגמא היה בוערבעריש לב

ו"להשי הקדוש לרבינו יהודית הנוראיםלכל ייסוריו כל עם לשער שאין עצום בהידור אורחים הכנסת לקיים זכה
מכל בשבילם ולהכין יהודים שלחנו על שיסעדו הוא חיותו כל הרי עליו קשה היתה תנועה וכל מדוכא חולה שהיה

שב וכל עצומים סכומים ופיזר ויגע וטרח שיש מ"טוב העדות מכל יהודים עשרות אצלו אירח באחדותק החוגים כל
וב,נפלאה הוא ומביא ורץ ומשמש עומד תחי"והיה שב',ב הזמירות האורחים עם מזמר הק"והיה רבינו כדרך 'ק

עיה בירושלים נייטין בבתי זה קדוש בבית שרוי שהיה העצומה השמחה לשער אפשר ואי עצומה ,ק"בהתלהבות
להי"ואח שזכה ומי ארוכה שעה בריקודים כולם עם יצא אמיתיכ שבת ועונג בשמחה יצא שם  .ות

הצדיק צער את עצום כאב  כאב

אפוי)ז"ר-אלפים'ב להיות שזכה מה הקוהעיקר רבינו את'בלב עצומה אהבה שליטואהב דורינו וכלא"צדיק
וצעק פחד שום בלי בגלוי נמרצות מוחה והיה הצדיק את שרודפים הנוראה הרדיפה על עמוק וכאב צער הביע פעם

המחלוקתוז על דם השותת מלבו של,עק מדרשו בבית להתפלל להגיע פעם זכה שליטוכן נוראיםא"הרב בייסורים
הק שרבינו ספק ואין אנוש חולה כבר היה שוכני'כי וירננו ויקיצו עדן גן שערי כל לו ויפתח עצומה טובה לו יכיר

 .עפר

לגמרי נתרפאה והיד הכאבים נעלמו  פתאום

השבועיפס)ח"ר-אלפים'ב הצדיק מאנשי יקר יהודי ועבדור זו בעבודה מאד והתאמץ למצות חיטים בטחינת עבד
להתפלל והגיע חזקים יסורים וסבל בידו חזק כאב קיבל ההתאמצות ומרוב עצומה ביגיעה רצופות שעות כשש

עם שליטערבית הרב שליטוידועא"מורינו התפילהא"שהרב ל(אחרי שאין ובנעימות הנוסחבחיות עם שער
הצדיק של הידועים שליט)והניגונים הציבורא"הרב עם ולזמר לשיר נגילה"ממשיך רבנו "בך ר" "ה"אומן יתן" מי

כיונה אבר והנ',וכו"לי הצדיק עם ושמחים ורוקדים עצומה היא בריקודים"והשמחה להשתתף מאד חפץ היה ל
ל והתפלל בצד ועמד הכאב מחמת מאד לו קשה היה כמה"השיאבל נרדם עייפות ומרוב יתרפא הצדיק שבזכות ת



 
 

איך חולם והוא שליטדקות והתעוררא"שהרב הכואבת היד על משפיע וזה הקדוש אורו לו ומאיר אליו מתקרב
כולם עם לרקוד והתחיל לגמרי נתרפאת והיד הכאבים ונעלמו פרחו  .והנה

ר"הצה זצוק'ח רובינשטיין אליעזר הי(-ל"מרדכי כליום שבט"ארצייט  )ג

השי)ט"ר-אלפים'ב את העובדים הקודם בדור החסידים של שבחבורה האריות מן בצעקות"היה ולילות ימים ת
הק מהחבורה ביערות השרפים'ושוועות ור'רשל שפירא ור'שמואל ליפל לייב זצוק'הירש הורביץ ועוד"שמואל ל

ביגיע ועבודתם וטהרתם קדושתם עוצם לשער אפשר הכוחותשאי מיצוי עד ותפילה בתורה עצומות והתבטלותםות
הק לרבינו הביטול השי'בתכלית ורק הקדושים אע"ותלמידיו בשמים למעלה מעלתם מגיע היכן עד יודע שכאן"ת פ

האש מן כבורח מהפרסום ובורחים וענוים שפלים היו מהם ידעו ולא כמעט הזה  .בעולם

חשיבו מגיע היכן עד מעט להסביר הרהוכדי שסיפר מה לספר כדאי בשמים אלו יהודים ר"ת דו'צ זציוסף ל"ידוביץ
תלמידי זצוק"מהרימחשובי דושינסקי מאודל"ץ מקורב ר"להצהשהיה בנדר'ק יצחק ועכי"זילוי שהיה,א"ע ידוע

היכן ידוע לא היום ועד הקומנסטים בזמן הסובייטית ברוסיא שנעצרו ברסלב חסידי כשלשים של נעלמוקבוצה ,הם
הצה היה מהם כהןח"ואחד מתתיה הצה"זצרק חלם ופעם זצ'רק"ל יצחק רשהחברותאל"לוי שמואל'שלו

זצ רוטנברג ר(ל"הילמן של חותנו זצ'הוא דוידוביץ ר"יוסף של נאמן ידיד שהיה חברותא'ל לומדים והיו יצחק )לוי
ר שנפטר זצ"ואחרי הילמן בחלו"ש פעם הגיע לרל אותו'ם ושאל יצחק רלוי שכ'מיהו שלכם גדול"מתתיה רעש כ

אתו ר,בשמים הבין ועכשיו'ואז בסיביר או בכלא אולי ברוסיא מקום באיזה עכשיו שנפטר שכנראה יצחק לוי
לשמים עולה בשמיםנשמתו גדול פנים קבלת לו אלו,ויש יהודים של חשיבות בכלל יודעים אנו שאין רואים ומזה

הכליםעד אל נחבאים היו הזה בעולם וכאן מגיע  .היכן

זה מיהודי רוצים אתם מה עצום בכאב  צעק

הצדיק)י"ר-אלפים'ב את שרודפים איך כשראה לבו מכאב שצעק העצומה הצעקה שליטוזכור הרב א"מורינו
אותו גדול,ומבזים רעש בקול (שצעק שצעק... הלשונות הכתב על להעלות רוצי)קשה אתם זהמה מיהודי -ם
חלקו  .אשרי

 

 
 

  רבה של טבריה-ל "משה קליערס זצוק' ק ר"הצה
 )ג שבט" כ- ליום היארצייט(

ידוע  הסיפור  שהציונים  הגיע  אליו  והציעו  לו  שיקח  כסף  מהם  עבור  הישיבה  שלו  והם  מתחייבים 
וענה  להם  כשאקח  כסף  ממכם  אזי ',  שלא  יתערבו  בכלל  בעניני  החינוך  והישיבה  ולא  צריך  לדאוג  וכו

רק  אני  ארוץ  אחריכם ,  תבקשו  ממני  כל  מיני  הדרכות  והצעות  בעניני  החינוךאני  לא  יחכה  ש
כי  הכסף  מעוור  את  העינים  ובהכרח  שמשתעבדים  לזה  שנותן  את ,  לבקשכם  שתודיעו  לי  מה  רצונכם

 . הכסף ולכן הוא רוצה להיות משוחרר מכל ההשפעות שלהם
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