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 ~ ~ÓÓ‚‚ ¯˙Ò‡ ˙ÏÈ ¯˙Ò‡ ˙ÏÈ--" " ÈÂÏÈ‚ÈÂÏÈ‚" "" "˙Â¯˙Ò‰˙Â¯˙Ò‰"" ~  ~   
‡˘  ¯Â„Â  ¯Â„  ÏÎ·˘  ˙Ó‡‰  ˜È„ˆÏ  ˙Â·¯˜˙‰  ÔÈÚ·  ˙ÂÏ)ÊÁÓ  ÌÈ¯Â¯·Â  ÌÈËÂ˘Ù  ÌÈ¯·„‰" ÏÎÓÂ  ÌÈ˘Â„˜‰  Ï

  ÌÈ¯ÙÒÌÈ˘Â„˜‰  , Ï·‡  ‰¯˙Ò‰‰  ˙Â¯·‚˙‰  ‰Ê  ÏÚ  ˘È  ‰Ê·  ÈÂÏ˙  ÂÈ˙Â„‰È  ÏÎ˘Â  Ì˙˙ÈÓ‡  Ï„Â‚  ˙ÓÁÓ  ˜¯
  „Ú  ÈÓÂÒ·Ï  ˘È‡  ·ÈÈÁ  ÌÈ¯ÂÙ·"Ú„È  ‡Ï„  "  ˜¯  Ú„ÂÈ  ‡Ï  ‡Â‰˘  ‰„ÂÈ˘  ·ˆÓÏ  ÚÈ‚È˘"Ú„È  ÈÎ„¯ÓÂ  " ÏË·‰Ï
¯Â„Â ¯Â„ ÏÎ·˘ ˜È„ˆ‰ ÈÎ„¯ÓÏ .( 

‡ .‰ Ì‡"¯˙ÂÓ "·ÏÒ¯· È¯ÙÒ „ÂÓÏÏ? 
זכות  לכל  יהודי  ויהודי  הרוצה  לחוס  על  נפשו  ולהנצל  מהיצר  הרע  האורב  לנו לא  רק  שמותר  אלא  גם  חיוב  ו
 .ו"ורוצה להאבידנו משני עולמות ח

· .·ÏÒ¯· ÏÚ ˙˜ÂÏÁÓ ‰È‰˘ ÚÂ„È Ï·‡? 
˘ÌÈÂ‡‚‰Â ÌÈ˜È„ˆ‰ ÏÎ יש  ספר  שבחו  של  צדיק  שליקט  אחד  מחשובי ברסלב ליקוט נפלא ממקורות מוסמכים 

˘‡  ÌÈ„¯ÙÒ  ÌÈ‚ÂÁ‰  ÏÎÓÂ  ˙Â„Ú‰  ÏÎÓÌÈ„ÈÒÁ  ÌÈ‡ËÈÏ  ÌÈÊÎממש  בלי  יוצא  מן  הכלל  עסקו  ולמדו  מי '  וכו'    וכו
א  וגם "ע  ועכי"נתן  זי'  נחמן  מברסלב  ובספרי  תלמידו  הקדוש  ר'  בגלוי  מי  בסתר  בספרי  רבינו  הקדוש  והנורא  ר

 .לכל השואלים אותם על זה, חיזקו

‚  .‡"Î  ‰Ê  ‰ÓÏ  Î"Ó‰È·  ÌÂ˘·  ËÚÓÎÂ  ¯˙ÒÂÓ  Î"Ó  ‡Ï  ‰Ê  ‰¯Â˙‰  ÈÏÎÈ‰Â  „ ÌÈ¯ÙÒ·  „ÂÓÏÏ  ‰ˆÂ¯  È‡  Ì‡Â  ‡ˆ
È˙È·Ó ‡È·‰Ï ÍÈ¯ˆ È‡ ÂÏ‡ ÌÈ˘Â„˜? 

וכמו  שרבינו ,  ובפרט  דבר  כזה  שכל  הגאולה  תלוי  בזה,  זה  פשוט  שכל  דבר  שיותר  אמת  יש  על  זה  הסתרה  יותר
 .ÁÈ˘ÓÏ ˙ÂÙˆÏ ¯˘Ù‡ ÌÏÂÚ· Ï·˜˙È ÈÏ˘ ¯ÙÒ‰˘Îהקדוש אמר 

„ .¯‰ÂÓ ·˙ÂÎ ‰Ó"‰Ê ÏÚ ˘Â„˜‰ ˙? 
Ó‡‰  ˜È„ˆ‰  ‰Ê  Ì‡Â˙ ,  )'אות  ט'  הלכות  שבת  ה(א  בליקוטי  הלכות  "ע  ועכי"ת  זי"והרנזה  לשון  קדשו  של  מ

Ô˜Â˙Ó  ÌÏÂÚ‰  ‰È‰  ˙Ó‡·  ÂÈÏ‡  ÌÈ·¯Â˜Ó  ÂÈ‰  ÌÏÂÚ‰  ÏÎÂ  ÌÏÂÚ·  ‰Ï‚˙  ‰È‰  ¯Â„  ÏÎ·˘  , ÁÎ  ÂÏ  ˘È  ˜È„ˆ‰  ‰Ê  ÈÎ
Â˙Â‡  ÔÈÓÈÏÚÓ  ÂÈ‰  ‡Ï  Ì‡  ÌÏÂÚ‰  ÏÎ  Ô˜˙Ï  ,˜ÏÓÚ  ˙ÓÁÏÓ  ˙ÈÁ·  ˘È  ¯Â„Â  ¯Â„  ÏÎ·  Ï·‡  ,˙ÓÁÏÓ  ¯˜ÈÚÂ Ï˘  Â

ÂÎÂ  ˙È·  ˘‡¯  ‡Â‰˘  ‰Ê‰  ˙Ó‡‰  ˜È„ˆ‰  „‚  ‡˜Â„  ˜¯  ‡È‰  ÂÓ˘  ÁÓÈ  ˜ÏÓÚ  ,' ˙‡  ‡Ï  ÌÂÁÏÏ  ‰ˆÂ¯  ÂÈ‡  ˜ÏÓÚ  ÈÎ
ÂÓˆÚ· ˙È· ˘‡¯‰ Ì‡ ÈÎ ÏÂ„‚‰ ˙‡ ‡ÏÂ ÔË˜‰. 

 

  ~  ~  ˜È„ˆ Ï˘ ÂÁ·˘  ˜È„ˆ Ï˘ ÂÁ·˘~~  
) ¯ÙÒ ÍÂ˙Ó'˘ ÂÁ·˘Ï˜È„ˆ  '- ˙Â¯Â„‰ È˜È„ˆ È¯·„Ó ‡ÏÙ ËÂ˜ÈÏ ÈÊ"ÈÎÚÂ Ú"‡Â„‚· ¯ ˙Â‡¯Â ˙Ï‰ ˘Â„˜‰ ÂÈ·Ó" ÁÈÊ"ÈÎÚÂ Ú"‡ 

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

 ‰‰ˆ" ˜¯ ' ıÈÊÂ˜Ó „È‚Ó‰ Ï‡¯˘ÈÊÈ"ÈÎÚÂ Ú"‡ 
)Ó‰ÙÒÏ Â˙ÓÎÒ‰ ÍÂ˙" ˜'Ï¯‰ÂÓ ÈËÂ˜È"Ô'( 

  מקבציאל  שקיבץ  על  יד  זיקוקין  דנורא לכו  חזו  מפעלות  אלקים  אשר  פעל  ועשה  איש  חי  רב  פעלים
, ובעורין  דאשא  אשר  לקט  במאמרים  אמר  לגלגלת  איהו  יאה  וגילתיה  יאה  ליקוטי  אמרים  דברים  נפלאים

ונורא  הוא  סביביו  ששלח  אליו  חד  מן  ידידי  הלא  הוא  הרב  המאור  הגדול  בנן  של  קדושים  מופת  הדור  גדול 
 .  'וכו'  וכו‰"Â¯ ÔÓÁ ·¯‰ ÂÈ¯ÂÓ¯È‡È ,‰ÏÊ ·ÂË Ì˘ ÏÚ· ˘Â„˜‰ ÂÈ·¯Ï „Î מרבן שמו נודע בשערים 

˙˘¯Ù ‰Âˆ˙ - ¯ÂÎÊ  ~È'Ù˘˙ ¯„‡"‚ ~ ‚˙ ÔÂÈÏ"‡ -˘ Ë ‰' 



 
‰ .ÓÈ ˜ÏÓÚ‰ ‰˘ÂÚ ‰Ó"˜È„ˆ‰Ó ÌÈ˘‡ ˜ÈÁ¯Ó ‡Â‰ ÍÈ‡ ˘? 

אבל  מחמת  שכנגד  הראש  בעצמו  אין  לו  שום  כח  להלחם  עמו ",  ל"נתן  ממשיך  שם  דיבורים  נוראים  בזה'  ר
כי ,    כי  לא  אתהני  מדיליה  כלום˙Â˙Â‡  ¯·˘ÏÂ  Â˙Â‡  ÁˆÏ  ‰ÎÊ  ¯·Î  ˙È·  ˘‡¯‰  ˙Ó‡‰  ˜È„ˆ‰  ‰Ê˙ÈÏÎ  ·כי  ,  בעצמו

' וכו'  כבר  שבר  כל  התאוות  וכל  המדות  רעות  בתכלית  תכליתן  בתכלית  השלימות  שאין  שלימות  אחריו  והכניע  וכו
כ  כל  מלחמתו "ע,  כ  בודאי  אין  לעמלק  שהוא  ראש  הסטרא  אחרא  להלחם  עם  הצדיק  בעצמו"ע,  )ש  ההמשך"עיי(

  כדי ,˘‰ ÂÚÂ˙È· ˘‡¯‰ ‡Â‰˘ ‰Ê‰ ˙Ó‡‰ ˜È„ˆ‰ ÏÚ ˙Ú ÏÎ· ÏÂ„‚ ˙˜ÂÏÁÓ,  הוא  מה  שמערבב  את  העולם  בכל  עת
ת  על  ידי  הצדיק  הזה  שהוא  הראש  בית  שיש  לו  כח  להחזיר  כל "כדי  שלא  ישובו  להשי,  להרחיק  את  ישראל  ממנו

 .ל"העולם למוטב כנ

Â .˙Â˘„Á ‰È‰È ‡Ï ¯·Î ÁÈ˘Ó „Ú ÈÓÓ ¯ÓÂ‡ ˘Â„˜‰ ÂÈ·¯ , È˜È„ˆ ‰È‰È ‡Ï ¯·Î˘ ¯ÓÂÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰ÁÈ˘Ó „Ú ¯Â„‰? 
ÁˆÈ  Ì‰¯·‡Î˜ ל  הקדושים  שאין  דור  שאין  בו  "כי  מפורש  בחז,  זה  דיעה  משובשת  מאד,  ו  הדעה  הזו"ו  ח"ח
·˜ÚÈÂ  ,¯Â„Â  ¯Â„  ÏÎ·  ‰˘Ó„  ‰È˙ÂË˘Ù˙‡Â  , וכוונת  רבינו  הקדוש  היא  שהדרך  הקדושה שגילה זה כבר החידוש של
והצדיק הזה שבכל דור ודור ,    בלבבות  ישראל  שהוא  מבעיר  האש  הקדושהˆ„Ó‡  ˜È˙אבל  יש  בכל  דור  ודור  ,  משיח
  ומי  שרוצה  באמת  להתקרב  לרבינו  הקדוש  צריך לבוא ,ÌÈ˜È„ˆ‰  ÏÎÏÂ  ˘Â„˜‰  ÂÈ·¯Ï  ÏÂËÈ·‰  ˙ÈÏÎ˙·  ÏËÂ·Óהוא  

נ על כל קוץ וקוץ מתורתינו הקדושה ועל כל סעיף קטן "לצדיק דורינו לקבל החיות האש השמחה ההתלהבות המסי
 .ע"בשו

Ê .‡‰ ˙Ú„‰ Ô‰ ‰ÓÌÈ˜È„ˆ‰ ÏÎ· ‰ÂÓ‡‰ ÔÈÚ· ·ÏÒ¯·· ˙È˙ÈÓ? 
כי  אדרבא  אנו  צריכין  להאמין  בכולם  בכל  מי )  ג"אות  י'  שבת  ה'  הל  ג"ליקוטי  הלכות  ח('  ת  הק"זה  לשון  מוהרנ
הקדושה  מדרשים  ספר '  פ  הספרים  המיוסדים  על  אדני  פז  של  הגמ"פ  ע"פ  תורת  משה  בכתב  ובע"שמנהיג  ישראל  ע

אבל  כל  הצדיקים  והכשרים  המתנהגים ...  ·ÌÏÂÎ·  ÔÈÓ‡‰Ï  ÌÈÎÈ¯ˆ  Â‡  È‡„Â'    וכול"הזוהר  הקדוש  וכתבי  האריז
א  בודאי  אסור  לחלוק  על  שום "ע  ועכי"ט  ותלמידיו  זי"י  והבעש"ל  בגמרא  וזוהר  ובכתבי  האר"פ  דברי  רבותינו  ז"ע

שומעת  תוכחת אוזן  "על  פסוק  )  'בסימן  ה(בליקוטי  הראשון  "  בחצוצרות"ל  בהתורה  "וכמובן  בדברי  רבינו  ז,  אחד
שמי  רוצה  לחוס  על  נפשו  אסור  לו  לשמוע  כל  המחלוקת  שבין  הצדיקים  השלימים  רק ,  "חיים  בקרב  חכמים  תלין

 . להאמין בכולם

Á .˙Ó‡‰ ˜È„ˆÏ ÔÈ·¯˜˙Ó˘Î ÌÈÎÂÊ ‰Ó? 
כ "וע,  כל  ההשפעות  וכל  הדברים  הם  באים  רק  מהצדיק  האמת,  )א"א  תורה  ר"מ  ח"ליקו(זה  לשון  רבינו  הקדוש  

אבל  כשהוא  רחוק  מהצדיק  אזי  בא ,  להצדיק  האמת  יוכל  לקבל  בקל  את  מה  שצריך  לו  הן  עשירות  או  בניםכשמקרב  
 . דיבורים המחיים כל נפש, ש ההמשך מה שרבינו הקדוש מבאר באריכות הענין"עיי, לו בקושי גדול

„È˘‰Ï ·¯˜˙‰Ï ¯˘Ù‡ È‡˘ ÌÈ¯Â¯· ÌÈ¯Â·È"Ú ˜¯ ÌÈÓ„Â˜‰ ÌÈ˜È„ˆ‰Ó Ï·˜ÏÂ ˙" ˜È„ˆ‰ È
Â˙Â‡·˘ÂÈ¯Â„ ˜È„ˆ ÏÚ ˙˜ÂÏÁÓ‰ ¯˜ÈÚ ÔÎÏÂ ‡˜ÈÈ„ ¯Â„‰  
 )‰ÙÒÓ"Á ˙ÂÎÏ‰ ÈËÂ˜ÈÏ ˜"Ï‰ · '„ ÁÈ¯‰ ˙Î¯·' ( 

  כדי  שיזכה  לברר  לנו  האמונה  הקדושה  בכל  פעם  כפי ÈÈ„  ¯Â„‰  ˜È„ˆÏ˜‡ועל  כן  צריכין  להשתדל  להתקרב  
ÌÂÈ‰  ‰Ú˘‰Â  ,וכן  אחר  כך  על  ידי ,  ל"כי  אף  על  פי  שבשעת  מתן  תורה  זכו  ישראל  לאמונה  על  ידי  רוח  הקודש  כנ

אף  על  פי  כן  אנו  צריכין  עכשיו  בדור ,  הצדיקים  והנביאים  שהיו  בכל  דור  שנתבררה  האמונה  בכל  פעם  יותר  ויותר
כי  האמונה  צריכין ,    כדי  שיברר  לנו  האמונה  כפי  העת  והזמן  של  עכשיוÊ‰  ¯Â„·˘  ˙Ó‡‰  ˜È„ˆÏ‰הזה  להתקרב  

להסתיר  ולהעלים  את ,  ¯ÈÚ  ‰ÊÂ¯Â„Â  ¯Â„  ÏÎ·  ¯·‚˙Ó˘  Ú¯‰  ¯ˆÈ‰  ˙Â˜¯  ‰˙‚·.  ל"לברר  בכל  יום  ויום  מחדש  כנ
ואחר ,  ˘Â„‰  Â˙Â‡·˘  ˜È„ˆ‰  ÏÚ  ‡Â‰  ˙˜ÂÏÁÓ‰  ¯˜ÈÚ¯  כמו  שאנו  רואין  בחוש  .˘·‡ÈÈ„  ¯Â„  Â˙Â˜‡הצדיק  האמת  

אבל  חולקים  על  זה  הצדיק  שבזה ,  כך  בשכבר  הימים  הבאים  מודים  גם  בזה  הצדיק  ואומרים  שזה  בודאי  היה  צדיק
  ולא  רצו  להודות  שימצא  באותו  הדור  חידוש ÈÓÈ·  ¯‡‰"Ê  È"¯‡‰  ÏÚ  ‰ÏÂ„‚  ˙˜ÂÏÁÓ  ‰˙È‰  Ï"Èי  כ.  הדור  שאחריו

ל  והכל  מודים "י  ז"ואחר  כך  בכמה  דורות  נתקבל  האר.  ל"י  ז"כמובא  בכתבי  האר,  כזה  שיהיה  לו  רוח  הקודש  כזה
‰ÏÚ·‰  ‰È מוך  לימינו  עד  שס,  אבל  חלקו  על  צדיקים  אחרים  שבדורות  שאחריו',  שהיה  חידוש  נפלא  איש  אלוה  וכו

Ê  ·ÂË  Ì˘"  Ïשהיה  אור  נפלא  ונורא  מאד  ,ÏÂ„‚  ˙˜ÂÏÁÓ  ÂÈÏÚ  ‰È‰Â. ובימי  הבעל  שם  טוב  רוב  המתנגדים  הודו  
ועיין  בסוף  ספר (  וכבר  מובא  מזה  בספרים  .Ê  ·ÂË  Ì˘  ÏÚ·‰  ÏÚ  Â˜ÏÁÂ"Ï  .¯Â„Â  ¯Â„  ÏÎ·  ‡Â‰  ÔÎÂ,  ל"י  ז"בהאר

„È„È  ÏÚ  ‡˜È הוא  ,  שהוא  ברור  האמונה,  יקר  ברור  המדמהוכל  זה  הוא  מחמת  שע).  נועם  אלימלך  מדבר  שם  מזה
‡˜ÈÈ„  ¯Â„‰  ‰Ê·˘  ˙Ó‡‰  ˜È„ˆ‰  ,  כי  צריכין  לברר  האמונה  בכל :).  ראש  השנה  כה('  אין  לך  אלא  שופט  שבימיך'כי

שזה  אינו  מתברר  כי  אם  על  ידי  זה  הצדיק  שבאותו  הדור ,  ל"יום  מחדש  כפי  חדוש  מעשה  בראשית  שבאותו  היום  כנ
 . דיקא

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

‰˘¯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¯· „ 

‰Ò"  .…Á‰  ÏÚ  ˙È˘ÚÂ«L  Ô˘¿̄…L˙ÂÏ·‚  ˙  "Â‚Â  ,'  ˘Â¯ÈÙ  ‰Ó' ÏÚ
Ô˘Á‰?' 
כמו ,  לקבלם  בטבעותיו,  שן  בשביל  החֹ-שן  על  החֹ

 .ניןשמפורש למטה בע
ÂÒ . ˘Â¯ÈÙ ‰Ó"«L¿̄…L˙"? 

לשון  שרשי  אילן  המאחיזין  לאילן  להאחז  ולהתקע 
אף  אלו  יהיו  מאחיזין  לחשן  שבהם  יהיה  תלוי ,  בארץ
 .באפוד

ÊÒ  .‰ÏÚÓÏ  )È  ˜ÂÒÙ·"È  ‚"„(  ·Â˙Î  "·‰Ê  ˙Âˆ·˘Ó  ˙È˘ÚÂ :
¯Â‰Ë ·‰Ê ˙Â¯˘¯˘ È˙˘Â"? 

 .והן שתי שרשרות האמורות למעלה בענין המשבצות
ÁÒ  .Â¯ÈÙ‰ ‰Ó˙Â¯˘¯˘ Ï˘ ˘ ?)‰ÏÚÓÏ ˙Â¯ÂÓ‡‰ , ‰Ó ˙ÓÚÏ

 Ô‡¯˜ Ô‡Î ·Â˙Î‰˘"«L¿̄…L˙(". 
, "שרשים"פתר  מנחם  בן  סרוק  לשון  "  שרשרות"ואף  

ש  יתירה  כמו "ואמר  שהרי,  )ת  האמור  כאןׁשְֹרַׁש"כמו  (
 ".ריקם"ם ש"ומ" שלשום"ם שב"מ
ËÒ .˘¯ ˙Ú„ ‡È‰ ‰Ó"‰Ê ˘Â¯ÈÙ ÏÚ È? 

  בלשון  עברית תׁשְֹראלא  ַׁש,  ואיני  רואה  את  דבריו
והכי  פירושו  שעשה  שלשלת (,  כשלשלת  בלשון  משנה

 .) שפתי חכמים-להיות לו לשרשרות 
Ú" .«L¿̄…L«b ˙¿·ÀÏ˙" ,Â˘Â¯ÈÙ ‰Ó? 

  הוא  מגבלות  האמור  למעלה  שתתקעם -ת  ֻלְבַּג
 .בטבעות שיהיו בגבול החשן

‡Ú .ÏÂ·‚ ÔÂ˘Ï Ô‡Î ÍÈÈ˘ ‰Ó? 
  קצה -ל  גבו(ז  "ל  בלע"אשומי,  לשון  קצה"  גבול"וכל  

 .)י"אוצר לעזי רש -
·Ú" .˙Â·Ú ‰˘ÚÓ" ,‰ÂÂÎ‰ ‰Ó? 

 .מעשה קליעה
‚Ú"  .·‰Ê  ˙ÂÚ·Ë  È˙˘  Ô˘Á‰  ÏÚ  ˙È˘ÚÂ  "Â‚Â  ,' ‰Ó

 ‰ÂÂÎ‰"Ô˘Á‰ ÏÚ"? 
 .לצורך החשן כדי לקבעם בו

„Ú  .  ˘¯ÙÏ  ÔÈ‡  ‰ÓÏ"Â‚Â ˙ÂÚ·Ë È˙˘ Ô˘Á‰  ÏÚ  ˙È˘ÚÂ' "
Ô˘ÂÁ‰ ÏÚ Ô˙ÈÈ˘Ú ˙ÏÈÁ˙ ‡‰˙˘? 

כ "שא,  ייתן  עליוולא  יתכן  לומר  שתהא  תחילת  עש
' מה  הוא  שחוזר  ואומר  ונתת  את  שתי  הטבעות  וגו

והלא  כבר  נתונים  בו  היה  לו  לכתוב  בתחילת  המקרא 
ואף  בשרשרות ,  ועשית  על  קצות  שתי  טבעות  זהב

פירוש  מה  שכתוב  בפסוק  הקודם (,  צריך  אתה  לפטור  כן

 .)'ת וגוׁשְֹרועשית על החשן ַׁש

‰Ú" .…Á‰ ˙Âˆ˜ È˘ ÏÚÔ˘" ,ÂÂÎ‰ ‰Ó‰? 
לשתי  פאות  שכנגד  הצוואר  לימנית  ולשמאלית 

 .הבאים מול כתפות האפוד

ÂÚ"  .¬Ú  È˙˘  ˙‡  ˙˙Â…·…̇˙ÂÚ·Ë‰  È˙˘  ÏÚ  ·‰Ê‰  ˙ "
Â‚Â ,'¬Ú È˙˘ Ô‰ ‰Ó…·…̇Ô‡Î ·Â˙Î‰ ·‰Ê‰ ˙ ? 

 )ב"בפסוק  כ(ת  הכתובות  למעלה  ֻלְבת  ַּגׁשְֹרהן  הן  ַׁש
עכשיו  מפרש  לך ,  ולא  פירש  מקום  קיבוען  בחשן

 .ן בטבעותשיהא תוחב אות

ÊÚ  .  ‰ÊÏ  ‰È‡¯‰  ‡È‰  ‰Ó)¬Ú  È˙˘  „ÂÚ  ‡Ï  ‰Ê˘…·…̇ È˙˘Ó  ıÂÁ  ˙

‰ÏÚÓÏ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯˘¯˘‰(? 
שהרי  בפרשת  פקודי ,  ותדע  לך  שהן  הן  הראשונות

 . לא הוכפלו)ח" שפ-בפרשת עשיית החשן שם : פירוש(
ÁÚ"  .˙‡Â È˙˘  ÏÚ  Ô˙˙  ˙Â˙Â·Ú‰  È˘  ˙Âˆ˜  È˙˘  

˙Âˆ·˘Ó‰" ,‰Ê ˜ÂÒÙ Ï˘ Â˘Â¯ÈÙ ‰Ó? 
  שני -"  שתי  העבותות  "-  של  -"  תי  קצותואת  ש"

א  שאחרי  שהכניס "ז(ראשיהם  של  כל  אחד  ואחד  
העבותות בטבעות הקבועות בקצות החושן כפלן לצד מעלה 

 .)והכתוב מדבר משני הקצוות של העבותות האלו
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ÔÓ‰ È· ÌÈÚ·˘ „ÂÒ 

ולכן ,  ם  ולכסותןשהמן  ושבעים  בניו  ניסו  להסתיר,  בפורים  נפתחים  כל  שבעים  פנים  לתורה
פקח "שאז  נאמר  .  שזה  נאמר  על  פורים,  70גימטריא  =  עין  ,  "פקח  עיניך  וראה  ")ח"י'  דניאל  ט(נאמר  

ועל  ידי  זה  שנפתחו  שבעים  פנים  לתורה  יכלו  מרדכי ,  שאז  נפתחין  שבעים  פנים  לתורה"  עיניך  וראה
 .ואסתר להכניע את המן ושבעים בניו

, ואחר  כך  כולם  עלו  לארץ  ישראל,  :)מגילה  טו(  הפתחים  ושבעים  נשארו  מחזרין  על,  עשר  תלו
שעלו  מעיר  התמרים ,  כמו  בני  יתרו.  ולמדו  את  כל  התורה  כולה,  וחזרו  בתשובה  והתגיירו,  לבני  ברק

 :)סנהדרין  צו(וזה  שנאמר  .  וכולם  נהיו  ראשי  ישיבות  על  ידי  שחזרו  בתשובה,  )ז"ט'  שופטים  א(לנגב  ערד  
, 364כי  רק  בבני  ברק  אפשר  לנצח  את  השטן  .  לימדו  תורה  בבני  ברקשמבני  בניו  של  המן  למדו  ו

רבי  יהושע  ורבי  אליעזר ,  ולכן  הלכו  רבי  אלעזר  בן  עזריה  ורבי  טרפון.  364  =  302  ברק  62גימטריא  בני  
אפשר להכניע את השטן , 364כי רק שם בבני ברק , ורבי  עקיבא  לבני ברק לעשות ליל סדר בבני ברק

364. 

 ÌÈÏ˜˘ ˙˘¯Ù-ÌÈ¯ÂÙ‰ „ÂÒ  
שמשם  לוחות ,  כי  יסוד  דעתיקא  מתגלה  במצח  דאריך  אנפין,  בפורים  מתגלה  סוד  עתיקא  קדישא

" אלקיך'  אנכי  ה"התגלות  ,  שנאמר  בלוחות  ראשונות"  נעשה  ונשמע"סוד  ,  שזה  סוד  הפורים,  ראשונות
ת  הכי שהם  הגבורו,  ך"ן  של  מנצפ"מ-גבורות  וב'  שהמן  שורשו  בח,  אפילו  במלכות  אחשורוש  והמן

שהוא נשמת רבינו , וכולם התעוררו בפורים על ידי הפגם שפגמו ביוסף הצדיק, קשות שקיימות בעולם
שרק  רבנו  הקדוש  והנורא  יכול .  821=  גימטריא  אחשורוש  ,  821  =  353    שמחה52  בן  148  נחמן  268

סגר  כבר כי  החרש  והמ.  שנוצרה  על  ידי  שנשאו  נשים  נכריות,  להכניע  את  קליפת  אחשורוש  לצמיתות
עד  שהגיעו  לא  עלינו  לנשים  נכריות  ושכחו  לגמרי  את ,  נפטרו  ולא  היה  מי  שיעצור  את  הדרדרות  העם

  שמשם  אין  יוצאים  לעולם  רק  בכח .)עיין  סנהדרין  פב,  נדה  שפחה  גויה  זונה(ז  "ונפלו  לנשג,  צור  גואלם  וקונם
 .מרדכי ויוסף הצדיקים

שיוסף  הצדיק  המשיך  על  אחיו  את  הארת ,  "מווישתו  וישכרו  ע")  ד"ג  ל"בראשית  מ(ולכן  כתוב  
שעמדו  בזה  במצרים  עקב ,  כדי  שבני  בניהם  יוכלו  לעמוד  בנסיון  הנורא  של  נשים  נכריות,  הפורים

שהמשיכו את המסורת לא להתערב בגוים ולשמור על כשרותם גם בגלות , האחים ובניהם ובני בניהם
 .של מאתים ועשר שנה

כיצד  אתם  מדליקין  נרות ?,  "היש  לך  אב  או  אח  ")ט"ג  י"שית  מברא(:  ולכן  יוסף  שאל  את  האחים
אנו הולכים לפי , "יש לנו אב זקן: "אמרו לו האחים? שמונה נרות'    ביום  א-או  אח  ,  ד"לפי  אבג,  חנוכה

אבל  כשהגיעו .  שאז  היה  חנוכה,  וזה  היה  בפעם  הראשונה  שהם  הגיעו...  ד"  אבג-שיטת  הלל  הזקן  
 ". וישתו וישכרו עמו"ולכן נאמר , בפעם השניה היה כבר פורים

 

 

 



 
 
 
 
 

  פורים -תפילה לעני 
, בכל  מורשי  לבי  וחושי,  ה  גידי"ח  איברי  ושס"אליך  אזעק  ואתחנן  בכל  רמ,  אנא  רחום  וחנון

מי  לא  יראך  מלך ".  "וממשפטיך  יראתי,  סמר  מפחדך  בשרי".  "ותכסני  פלצות,  יראה  ורעד  יבא  בי"
, אל  נערץ  בסוד  קדושים  רבה".  "גוים  ובכל  מלכותם  מאין  כמוךכי  בכל  חכמי  ה,  הגוים  כי  לך  יאתה
 .אתבונן ואפחד ממך, על כן מפניך אבהל". ונורא על כל סביביו

אתה  יודע  עוצם  היראה  הקדושה  שזכו  הצדיקים  האמיתיים ,  אדיר  איום  נורא,  אנא  רחום  צדיק
ולהתירא  מפניך  ביראה עד  שזכו  להכיר  אותך  ,  על  ידי  עבודתם  ויגיעתם  ומסירת  נפשם  באמת  אליך

רחם  עלינו .  שתגיע  גם  עלינו,  אשר  יש  כח  ביראתם  הקדושה,  יראה  עלאה  לעילא  לעילא,  נפלאה
, שנזכה  גם  אנחנו  ליראה  שלמה  מפניך  תמיד,  למענם  ותשפיע  עלינו  מיראתם  הקדושה  והנפלאה

 .ונשוב אליך באמת ובלב שלם, ותהיה יראתך על פנינו לבלתי נחטא עוד

עד ,  וזכני  להשתוקק  ולכסוף  תמיד  להתקרב  לצדיקים  ויראים  אמיתיים,    שמךרחם  עלי  למען
ולסבול  כל  מיני ,  שאזכה  על  ידי  התגברות  החשק  והרצון  באמת  לשבר  כל  מיני  מניעות  שבעולם

עד  שאזכה  להתקרב  אליהם  ולהתדבק ,  יגיעות  וייסורים  בשביל  להתקרב  לצדיקי  אמת,  טרחות  וטרדות
באופן  שאזכה  להיות  כרצונך  הטוב  באמת ,  הם  יראה  שלימה  באמתבהם  באמת  ולהמשיך  ולקבל  מ

, ואזכה  על  ידי  המניעות  והיגיעות  והטרחות  שאסבול  בשביל  להתקרב  לצדיקי  אמת.  תמיד  לעולם  ועד
לנו  ולכל  בית ,  שעל  ידי  זה  יהיה  נעשה  כלי  קדושה  וטהורה  לקבל  על  ידה  שפע  טובה  וברכה  וכל  טוב

 .ישראל

קדוש .  חננו  ועננו  וזכנו  מהרה  ליראה  שלימה  באמת,  נורא  ונשגב,  מיםמלא  רח,  רבונו  של  עולם
שרפים  וחיות  ואופני  הקודש  וכל ,  אשר  כל  צבא  מעלה  זוחלים  ורועדים  מאימת  שמך,  אתה  ונורא  שמך

שמעתי '  ה.  "וכולם  עושים  באימה  וביראה  רצונך,  המלאכים  הנוראים  רועשים  ומתפחדים  מהדר  גאונך
מלא ,  תן  לנו  יראה".  ברוגז  רחם  תזכור,  בקרב  שנים  תודיע,  רב  שנים  חייהופעלך  בק'  ה,  שמעך  יראתי

' תן  פחדך  ה.  "אלקי  כל  הצדיקים  שהם  שורש  היראה,  תן  לנו  יראה.  איום  ונורא,  תן  לנו  יראה.  רחמים
וייראוך  כל  המעשים  וישתחוו  לפניך  כל ,  ואימתך  על  כל  מה  שבראת,  אלקינו  מהרה  על  כל  מעשיך

 ". לם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלםויעשו כו, הברואים
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 ¯Ó‡ ˘Â„˜‰ ÂÈ·¯"Áˆ‡Â È˙Áˆ" 
==☜☜   ÔÂËÏ˘· ‰„È¯Ó"˙ÂÏˆÚ‰" 

ÏÂ·‚  ÏÎ  ¯·ÂÚ  ˜È„ˆ‰  È˘‡  Ï˘  ˙ÂÊÚ‰  , ÔÂ˘ÈÏ  ¯˙ÂÈ·  ˙ÂÓÈÚ‰  ˙ÂÚ˘·  Ì„‡‰  ÏÚ  ˙ÏÙÂ  ‰Ó„¯˙˘  ‰Ú˘·
ÌÈ¯˘È  ˙È˘  ÌÂÏÂ  ,  ·ÂÁ¯·  È¯‰"˙È˘ÈÏ˘‰  ‰ÓÂÁ"  "‡È·‰  Â„ÈÚ  "  ‰Ú˘·4¯˜Â·  ˙ÂÙÏ    ,  ÌÈ˘  ÌÈ˘‡ ÌÈ¯ÈÙÓ  ÛËÂ

‰ÓÓ„‰ ˙‡ ,˜È„ˆ‰ ÌÚ ÌÈÙÂˆ ˙ÙÂÂ ˘·„Ó ‰˜Â˙Ó‰ ‰ÏÈÙ˙‰ ÏÈÁ˙‰Ï È„Î ˜È„ˆ‰ Ï˘ ˘¯„Ó‰ ˙È· ÔÂÂÈÎÏ ÌÈˆ¯Â. 

==☜☜   ÔÂËÏ˘· ‰„È¯Ó"ÔÂ·‡È˙‰" 
ÔÂ¯Á‡‰  ˙·Ë·  ‰¯˘Ú  ÌÂˆ·  ‰È‰˘  ‰Ó  ÔÓÂ‡È  ‡Ï  ˘ÓÓ  ,‰Á‡  ˙ÂÚ˘Ó  ¯·ÎÂ" ˙‡  ¯È·‚ÓÂ  ÚÈÙÂÓ  ¯·Î  ¯ˆÈ‰  ˆ

˙¯È·˘  Ï˘  ‰„ÂÚÒÏ  ÔÂ·‡È˙‰Â  ÔÂ‡Óˆ‰Â  ÔÂ·Ú¯‰·È¯ÚÓ  È¯Á‡  ÌÂˆ‰    , ÚÈ‚ÓÂ  ·¯˜˙Ó  ÌÈ·ÎÂÎ‰  ˙‡ˆ  ˙Ú˘˘  ¯˘·ÓÂ
ÂÎÂ  ÈÒÙÙ‰Â  Í‡Ï‡‚Â¯‰  ˙‡  ÔÈÎ‰ÏÂ  ,'‰‡¯Â  ‰„È¯Ó  ÊÈ¯ÎÓ  ˜È„ˆ‰  Ï·‡  ,  ÌÈ·ÎÂÎ‰  ˙‡ˆ  ÚÈ‚Ó˘ÎËÈÏ˘  ·¯‰"‡ ‡ˆÂÈ  

‰ÁÓ˘·Â  ÌÈÂ‚È·  ·È¯ÚÓ  ˙ÏÈÙ˙  ‰ÏÈÙ˙‰  ÌÈÏÈÁ˙ÓÂ  ·È¯ÚÓ  ˙ÏÈÙ˙Ï  ,˙ÂÓÈÚÂ  ˙Â˜È˙Ó·  , ÌÈ˜Ê  ˘Â„˜‰  ¯Â·Èˆ‰Â
˙˘Ó  ÌÈ¯Ú  ÌÚ˜È„ˆ‰  ÌÚ  ÌÈÙ˙  ,È¯Ó‚Ï  ¯Á‡  ‚ÂÒÓ  ÔÂ·‡È˙Ï  ‰È˙˘Â  ‰ÏÈÎ‡  Ï˘  ÔÂ·‡È˙‰  ˙‡  ÌÈÙÈÏÁÓÂ  , ‚ÂÚ˙

ÈÁÂ¯  ,ÔÂÈÏÚ  ÌÚÂ  ,˜  ÍÏÓÏ  ¯ÓÊÏÂ  ¯È˘Ï-ÌÈÈ˜Â  ÈÁ  ÏÌÈ·ÎÂÎ‰  ˙‡ˆ  ¯Á‡  ÈˆÁÂ  ‰Ú˘  „Ú  ˙ÂÏÚÙ˙‰  ÌÂ˘  ÈÏ·   ,
 ÌÂÈ‡Â ‡¯Â ˘ÓÓ"ÌÈÓ˘ ÂÓÂ˘." 

==☜☜   ÔÂËÏ˘· ‰„È¯Ó"˙ÂˆÂÓÁ ÌÈÙ‰Â ˙Â·ˆÚ‰" 
‚  ‰Ê"‰  ÌÈ¯·„‰Ó  Î„‡Ó  ÌÈÊÈ‚¯Ó  ,ÌÈÁÓ˘Â  ÌÈ¯È‡Ó  ÌÈÙ  ÌÚ  ‰ÓÈÏ˘  ‰ÏÈ‰˜  , „Á‡  ÏÎÏ  ÌÂÏ˘  ÌÈÓÈ„˜Ó

ÈÏ˘  ‰ÏÈ‰˜‰Â  ‚ÂÁ‰Ó  ‡Ï  ÏÏÎ·Â  ÏÏÎ·  Â˙Â‡  ÌÈ¯ÈÎÓ  ‡Ï˘  ÂÏÈÙ‡  ÌÈ‡Â¯˘  ,Ï·Ò  ‡Ï  ¯·Î  ‰Ê  , „‡Ó  ıÂÁÏ  ¯ˆÈ‰
ÂÏ‡  ÌÈÙÂˆÁÓ  ,‡‚ÒÈ  ‰ÙˆÂÁ  ˘ÓÓ  ,  ÌÈ˘‡Ï  ÍÈÈÁÏ  ¯ÂÓÁ  ¯ÂÒÈ‡  ‰Ê˘  ÂÏ  ¯È·Ò‰Ï  ‰ÒÓ˘  ‰ÓÎ"ÌÈ¯Ê  " È˘‡  Ï·‡

‰È„È„ÈÂ È·Â¯˜ ÈÁ‡ ‡Â‰ È„Â‰ÈÂ È„Â‰È ÏÎ˘ ÌÈÎÂÁÓ ˜È„ˆ , Ï‡¯˘È ˘È‡ ÏÚ ¯ÓÂÏ ‰ÏÈÏÁÂ"ÌÈ¯Ê" ,ÂÁ „Á‡ ˘È‡ È· . 

==☜☜   ‰„È¯Ó"¯ÈÂ‡‰ ‚ÊÓ·" 
ÛËÂ˘  Ì˘‚  „¯È˘  ‰Ú˘·  Ì˘  ÂÈ‰˘  ÌÈ˘‡Ó  ÍÓÒÂÓ  ¯Â˜ÓÓ  ‰ÚÈ„È  ‰Ï·˜˙  Ì‚  , ÌÂˆÚ  ÔÙÂ‡·  ‰˙È‰  ˙Â¯È¯˜‰Â

Ó‰È··  Â‡  Â˙È·  ˙¯Â˜  ˙Á˙  ¯Â˙ÒÓ  ˘ÙÁÓ  „Á‡  ÏÎÂ"ÌÁ  „  , Ì˘‚‰  ÏÚ  ÛËÂ  ÌÈ˘  ÌÈ˘‡  ÏÂ„‚  ¯Â·Èˆ  „ÓÂÚ  ‰‰Â
)‚Ï˘  ÌÚ  ¯ÂÙÈÒ  ‰È‰  ¯·ÎÂ  ( ËÂ˘Ù  ˙ÂÓˆÚ‰  „˘Ï  „Ú  ÌÈ·Ë¯Â  ÈÂ‡¯Î  ÌÈÏÈÚÓ  ÂÏÈÙ‡  Ì‰Ï  ‰È‰  ‡Ï˘  ÂÏ‡Î  ˘ÈÂ

·È¯ÚÓ  ˙ÏÈÙ˙Ï  Â˙È·  ˙ÒÙ¯ÓÏ  ˙‡ˆÏ  ÍÈ¯ˆ˘  ˜È„ˆ‰  ÏÚ  ÌÈÎÁÓ  , ËÂ˘Ù ‡Â‰ ËÏÂ˘ ÂÈ‡ ÛÂ‚‰  ÈÊ‡  ÚÈ‚Ó  ˜È„ˆ‰˘Î  ÈÎ
„ˆÏ  ÛÁ„  ,  ‰Ó˘‰  ÈÎ‰  Í‡ÏÓÏ  ‰ÓÂ„‰  ·¯‰  ˜È„ˆ  ÈÙ  ˙Â‡¯Ï  ÌÂˆÚ  ‚ÂÚ  ‰˘È‚¯Ó  '  ˙Â˜·ˆ) ÌÈ¯Â·È„‰  ÏÚ  Ï·Á

ÁÎÂÂ‰ÏÂ  ‡Â·Ï  ˜¯  ˙‡Ê  ÌÚË  ‡Ï˘  ÈÓÏ  ¯È·Ò‰Ï(  , ÌÈÂ‚È·  ·È¯ÚÓ  ÏÈÁ˙ÓÂ  ‡ˆÂÈ  ˜È„ˆ‰˘Î  ‰ÓÂˆÚ‰  ‰ÁÓ˘‰  Ë¯Ù·Â
˙ÂÓÈÚ·Â ˙ÂÈ˙Ó· ‰ÁÓ˘·Â. 

==☜☜  ÔÂËÏ˘· ‰‡¯Â ‰„È¯Ó" ˙Â··Ï‰ „Â¯ÈÙÂ ˙˜ÂÏÁÓ‰" 
Ú·‰"·ËÈ‰  Ú„ÂÈ˘  „„Á‡  ·ÏÂ  „Á‡  ˘È‡Î  Ï‡¯˘È  ÌÚ  ÏÎ  ˙Â„Á‡·  ÈÂÏ˙  Â˘Ù  ˙Â„ÙÂ  ÂÈ˙ÏÂ‡‚  ÏÎ˘    , ÂÈ‡

Ú‚¯Ï  Ë˜Â˘  ,Â‰Ú¯Ï  ˘È‡  ÔÈ·  „È¯Ù‰Ï  ÌÈ„ÓÂ  ·È¯  ¯¯ÂÚÓÂ  ,˙ÂˆÈÁÓÂ  ˙ÂÏÂ·‚  ˙Â˘ÚÏÂ  ,ÈÊÎ˘‡  È‡  ,È„¯ÙÒ  È‡  , È‡
È‡ËÈÏ  ,ÂÎÂ  „ÈÒÁ  È‡  'ÂÎÂ  ')˙ÂËÈ˘  ˘Ï˘  ÌÚ  ÌÈ˘‡  È˘  ÏÎ(  ,˜È„ˆ‰  Ïˆ‡  Ï·‡  ,Â˘Ù  ÏÎ  ÏÏÂÎÏ‡¯˘È  ˙  , ‰ÓÎÂ

ÌÈÂÂ‚‰  ÏÎÓ  ˙ÂÚ¯Â  ÌÂÏ˘  ‰ÂÁ‡Â  ‰·‰‡·  ÌÈ„Á‡˙Ó˘  ˘ÓÓ  ÌÈÙÏ‡  ˜Ú  ¯Â·Èˆ  ˙Â‡¯Ï  ¯·„‰  ÁÓ˘Ó  ,˙Â„Ú‰  ÏÎÓ ,
ÌÈ‚ÂÁ‰  ÏÎÓÂ  , ÔÓ  ‡ˆÂÈ  ÈÏ·  ˘ÓÓ  ÌÈ‚ÂÁ‰  ÏÎÓÂ  ˙Â„Ú‰  ÏÎÓ  ˜„ˆ  È¯È‚  ÌÈÊÎ˘‡  ÌÈÓÈ˙  ÌÈ„¯ÙÒ  „Á‡  Ï‚ÚÓ·  ÌÏÂÎ

ÏÏÎ‰ ,ÌÈ˘‡ ‰ÓÎ ˘È ˙Â„ÈÒÁÂ ‚ÂÁ ÏÎÓ ÁÎÂÂ‰Ï ¯˘Ù‡ ,Ê ÏÎÂ˙˜ÂÏÁÓ‰ ÔÂËÏ˘· ‰‡¯Â ‰„È¯Ó ˘ÓÓ ‰ . 
ÍÎ È„Î „ÚÂ ,ÍÎ ÍÈ˘ÓÈ ‰Ê Ì‡˘, 

◈  ÂÈ·· ˘„˜Ó‰ ˙È· ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘ÓÓ ·Â¯˜· ¯˘Ù‡◈ 
ÔÓ‡Â ÔÓ‡. 



 

 

 

 

 

 

לנסוע היכן הנהג את מדריך ליהודי"ועי-הצדיק צדקה משיג פלאות-ז פלאי  סיפור
יהודי)ד"רי-אלפים'ב שליטמתלמידיסיפר אתוא"הרב שהיה במצב,מה שהיה ומכיון שכורה בדירה גר שהיה

ה והבעה"דחוק שכירות לשלם לו היה לא והנ"י לחכות כבר יכול ואינו אחרת דירה שיחפש לו הודיע הוכרח"ב ל
שום לו היה ולא השניה לדירה הרהיטים את שיעבירו הובלה הסעה והזמין אחר במקום דירה ושכר מהדירה לצאת

להובלה לשלם בהשכסף אתת"יובטח רואה הוא והנה הרהיטים כל עם נוסעים הם וכך לו הרבשיזמין מורינו
ופונהא"שליט המשאית של החלון את שליטופותח להובלהא"לרב לשלם כסף לו ואין דירה עובר עכשיו שהוא

שליט כאןא"והרב תסע מטרה שום בלי כאילו רחובות כמה דרך לנסוע הנהג את ומדריך למשאית ,כאןתסע,עולה
ונותן יהודי מגיע שליטפתאום סגורהא"לרב שליטמעטפה הדירהא"והרב של לכתובת עכשיו שיסע לנהג אומר

מסויים"ואח סכום המחיר אומר והנהג לשלם צריך כמה שאל האברך שליטכ לנהגא"והרב הסגורה המעטפה נותן
לש שצריך הסכום בדיוק היה וזה שם שהיה הכסף את וסופר פותחה מהתגלותלםוהוא התפעלות מרוב והנהג

העצומה תשלוםההשגחה שום לקחת רצה ולא להאברך הכסף את החזיר התרגשות  .ומרוב

‡·‰ ¯ÂÙÈÒÏ ‰Ó„˜‰ 
שידוע   (ÂˆÊ  ¯ÏÙÓÂ¯  È·ˆ  Ô¯‰‡  È·¯  ˜"Ï˜"‰ˆ‰לפני  כמה  חודשים  סיפר  אחד  מתלמידיו  של  

ÂÈ¯ÂÓ א  "בלחטשאמר  על  י)  שהיה  איש  קדוש  מאד  דוגמא  מהצדיקים  מהדורות  הקודמים
ËÈÏ˘  ·¯‰"‡   שהוא  הקובע  בדיני  נפשות  בשמים  וכן  ידוע  כמה  וכמה  סיפורים  מאנשים

 וכן כבר -ד של מעלה והוא המליץ בעדם " בבי‡"‰¯· ˘ËÈÏשהיה  להם מות קליני וראו את 
אמר  שכל  תפילות  עם  ישראל  עולות   ‡"ËÓ  ˜ÈÊ"ÈÎÚÂ  Ú‡˘  "˘‰ˆ‰פורסם  כמה  פעמים  מה  
מ "ח  רח"מפי  הרה(  מול  מקום  המקדש  ‡"ËÈÏ˘  ·¯‰  ÂÈ¯ÂÓו  של  לשמים  דרך  בית  מדרש

ק  שהצדיקים  הנוראים  יש  להם  כח "וזה  ידוע  מספה)  ו  ממונסי  ששמע  זאת  מפיו"הוס  הי
 .ש ואפשר לשאול אותו"בשמים והסיפור הזה סיפר אברך שלומד בישיבת נחלי נצח במא

הו של"חתמה המוסדות עבור שליטק עבור-א"הרב פעל עצוםוהצדיק באופן  נשמתה
לאה)ו"רט-אלפים'ב כאן מרוסיא שהגיעה שלו שהסבתא נצח נחלי מישיבת אברך שם"סיפר שחיתה אחרי ק

לה היה אבל מיהדות רחוקה והיתה הקומנסטי שלטון בהשיתחת תמימה שלטוןת"אמונה תחת שחיתה מכיון אבל
ה ומצוות תורה לקיים באפשרותה היה לא לב"רשע הגיעו פעם אותהי והתרימו בנים שובו מישיבת אברכים יתה

הו וחתמה הצדיק של המוסדות הק"עבור הישיבה עבור הק"ואח'ק להישיבה שתרמה לנכדה סיפרה זמן'כ ואחרי
א בנים לשובו צדקה לתרום זכית את הרי לה אמר הקבורה ולפני ללויה הגיע והנכד להצדיק"נפטרה תלכי הרבכ

שליט ממנא"ברלנד נשמתךותבקשי לטובת שיפעול מאירה,ו אותה רואה שהוא חולם הוא ימים חמשה ואחרי
לו ואומרת לשער שאין עצום באור מאודוזוהרת בשמים עבורי פועל שלך שלו,הרב הבן מספר שבועיים ואחרי
לו ואומרת אליו באה שהסבתא חלם אמיתישהוא חלום שזה לאבא אדם"הנ(תגיד בן לא בכלל שהוא מוסיף ל

חלומותש לחלום  ).רגיל

לאה יחזור שתיכף אליו מתקשר ממות-ק"הצדיק אותו  ומציל
הרה)ז"רט-אלפים'ב ר"סיפר לחו"הי.ל.נ'ח שנסע הצדיק מאנשי שנפטר"ו אביו של הירושה ולסדר לעסור כדי ל

ר מיהדות רחוק היה שהנפטר מאשתו"ומכיון שהתגרש כך כדי עד הרה(ל של אמו הנ"היא בתוה)ל"ח עם תחתן
ר נכר נסע"אל ולכן האמיתי היורש הוא ובאמת עתק הון של גדולה ירושה נשאר ועכשיו ממנה בנים לו והיה ל

וכו"לחו הענין לסדר יום',ל באיזה שליטפתאום עליוא"הרב ופוקד אליו ישראלמתקשר לארץ יחזור אבל,שתיכף
ואמר זאת לקבל קשה לו שליטהיה אתא"לרב יפסיד הירושההרי שליט,כל לוא"והרב רוצה"אומר לא אתה

לי לאה"והנ?"לשמוע וחזר טיסה כרטיס וקנה לצדיק להתבטל שמוכרח הבין הקודש"ל לארץ כשהגיע ותיכף ק
שם היה לא כבר אבל בלילה לביתו הגיעו והם אותו לרצוח אנשים שכרו אביו של הגוים שהבנים לו ואזנתוודע

לו שהיה הגלוי הנס לצדיקהבין  .בהתבטלותו

 
 



 
 

שליט מונחא"הרב הספר היכן בדיוק לו  אומר
יהודי)ז"רי-אלפים'ב שליטפעם,סיפר פלוניא"הרב ספר לו שישאיל ממנו ומבקש אליו שהרבידוע(מתקשר

ותשא"שליט חפצו אזיכל שנמצא קדוש ספר וכל הקדושה התורה כל את ללמוד הוא שליטוקתו טורחא"הרב
בו ולעסוק נגלה,להשיגו כולה התורה בכל דוגמתה שאין העצומה ובקיאותו ידיעתו על זה בענין לספר הרבה ויש

שנים,ונסתר כמה לפני שהיה מה לספר שליטוכדאי הרב עםא"שמורינו ר"הגהנפגש קוק'ק מטבריאא"שליטדוב
ואח תורה בדברי שליטכ"ודיברו הרב הלבנהא"מורינו לקדש יצא

שליט קוק הרב התחיל גדולת"וכשיצא על עצומה בהתפעלות לדבר א
שליט הואא"הרב שם לנוכחים תורה"ואמר של הכל("מחשב וכלומר

זה על וחזר ענינים סוף בלי בו להקליט שאפשר מחשב כמו יודע הוא
פעמים כזה"והנ,)כמה ספר לו שאין אומר שליט,ל לוא"והרב אומר

לבדוק הולך והאברך הספר נמצא שם פלוני מדף פלוני בארון שיבדוק
שם נמצא הספר עצום,והנה באופן אלקות התגלות לכלוזה ויעשה עושה עשה הברואים לכל ומנהיג בורא שיש

נפש במסירות אותו שעובדים נאמנים עבדים לו ויש שרוציםהמעשים מה כל להם להיותומגלה שזכינו אשרינו
כזה נורא צדיק של  .בחלקו

ר"הצה השרף הורביץ'ח ועכי"זישמואל הקודם-א"ע בדור ברסלב וחסידי  מזקני
יבלחט על שאמר שליטא"מה הרב  א"מורינו

י( היארצייט אדר"ליום  )ב

באומן)ח"רי-אלפים'ב העובדים כל את ו(הכרתי לשער אפשר השיאי את ועבודתם צדקתם קדושתם ת"לתאר
וכו"במסי לאפס מתחת עשרים של נורא בקור ביערות ושוועות צעקות שלימות לילות מעלה כשרפי עילאה 'וכו'נ

אלו נוראים צדיקים קדושת על גליונות המון למלאות ר")אפשר אנוש'אבל מגדר למעלה הוא  ".אליעזר

אות הוא מי מדובר במה לדעת שרוצה קדושמי צדיק הורביץ'רו ועכי"זישמואל ספרא"ע שמואליש שלשהימי
קטנותו מימי עליו שעבר מה כתב בעצמו שהוא הקוהתקרבותו,חלקים לאומן'לרבינו ונסעתי שסבל והייסורים

במסי ביותר הקשים עצומה"בזמנים בסכנה חדשים כמה ברוסיא בכלא והיה שנים שלש שם והיה עילאית נ
ר רוהרוסים להרגו שוחרר"צו ניסים ובניסי זה,ל קדוש ספר לקרוא מאד לעבודתכדאי והתחזקות התעוררות המון

ובחיות"השי בשמחה אמיתייםת ברסלב חסידי וטהורים קדושים צדיקים על מושג איזה הרבומורינו,ולהיות
שמואלא"שליט ימי בספר דפים כמה לקרוא יום כל שצריך  ).אמר

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 ל"ק רבי שמואל אויערבאך זצוק"הגה
 מגן החינוך הטהור 

 ) אדר'  ט-ליום היארצייט (
ת  בלי  לקחת "והקים  מוסדות  ת,  ר  הקדושים"לחם  בחירוף  נפש  עבור  טהרת  החינוך  של  תשב

שנוכח  הגזירות  של  השלטונות  על  התורה  הקדושה  והאמונה  אין  עצה ואמר  ,  פרוטה  אחת  מהציונים
ז "כ  לקח  ללבו  הכאב  הנורא  של  הגזירות  על  החינוך  שעי"רים  תלמידיו  שכ  ומספ,אחרת  רק  להתנתק  מהם

 . אמן, נ"ע שנזכה לגדל בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות במסי"זי, לקה בריאותו ונסתלק מזה
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