
 
 

 ."פתשה' אמוריום ו' ערב שבת קודש פרשת בעזה"י 

 "ע דמו"ר זי ים נאמנים לאא ר שא הנ היקרים לכבוד אנ"ש  

, ועל אף שהמקום יהיה לנו חג ל"ג בעומר בשבוע הבא עלינו לטובה

י  שב" רש, אבל צריכים לדעת רוב הציבורלסגור ומסגור לצערנו הרב, 

דם לומד זוהר הקדוש שם נמצא רשב"י, כמו  שא נמצא בכל מקום

שבת, מביא בספרו ישמח לב על  זי"ע שרבי נחום מטשרנוביל

כאילו נחשב ם לעשות השתטחות על הספר של הצדיק וזה שיכולי

לל כדאי ללמוד ספר הזוהר כו, ובצדיק בעצמציון של ההשתטחו על ה

מאד מאד  ר מסוגללימוד הזוהשסעיף ח'( ן "שיחות הר)שרבינו ז"ל אמר 

ה, לימודים של התורה הקדושק לכל העל ידי לימוד הזה נעשה חשו

פעמים בשבח שהפליג מאד כמה  (כ"חסעיף קהרן שיחות )וכן רבינו מביא 

ואמר שבספר התיקונים כוללים כל החוכמות  גדולת התיקוני זוהר

  .שבעולם

שהבית , כמו ני רפואות וישועותכל מי יום זה מסוגל מאד לפעול

רבי שמעון  אף לכלהוא וש ברוך הקדה מ מביאקרלין זי"ע רן מהא

אי הוא רבי שמעון לסמוך  כד, וכן אמרו חז"ל אפילו לפחותים לכל

אומרים חז"ל שרשב"י אמר יכול אני וכן  ,ברכות ט'() שעת הדחקעליו ב

 .סוכה מ"ה()לפתור את כל העולם כולו מן הדין 

בעת ומצב של דין ודחק, שהמגיפה של הקורונה עומדים בפרט ש

נפטרו רחמנא ליצלן אנשים ונשים הרבה וכל כך לם, עושה שמות בעו

בבית החולים  ים עדיין נמצאה אנשים ונשים ל כך הרבכמהמגיפה, ו

לכל עם ישראל, וש ברוך הוא ישלח רפואה שלימה הקדחמנא ליצלן, ר

כי יש לנו אב גדול מצד שני אסור ליפול בפחד ובפאניקה, אבל 

, אם אדם היה מכניס בעצמו עלינובארץ, שדואג לנו ושומר ו בשמים

שלא  ,ןבביטחוזה מכניס אותו הכל והכל זה אלוקות, שאלקות זה 

כמו שרבינו אומר וא, ה-ברוך-ויודע שהוא נמצא בידי הקדוש דואג,

טחון אין י, ואם יש בןלביטחועל ידי אמונה יבוא ספר המידות אות בטחון( )

 תודה ואדם צריך תמיד לתת , (וןספר המידות אות בטח) דלו שום פח



 
 

נות, למה אני צריך  , מלא טעאדם מלא קושיות, הוא-ברוך-דושקלה

ברוך הוא מתנהג איתי  ובר, ולמה הקדוש, מה שאני עלעבור את זה

דוש ברוך הוא ן כך שוכח שהקתי רוצה שיהיה אחרת, וביאני היי ככה,

נלחם על כל נשימה נשום וכשהאדם לא יוכל כבר לות, נותן לו חי

ימה כמו שראו במגיפה הזאת אז הוא שוכח כבר מכל הצרות שלו, ונש

על כל נשימה שיכול לנשום, מבקש שיוכל לנשום, ונותן תודה  רקו

  ירוס ורואים איך שו, ותהלל כה נשימהונשימה ונשימה זה על כל ו

כול לעשות הרס ותוהו ן שאפילו לא יכולים לראות את זה בעין, יקט

 .וכו' ותהן בפרנס ,ריאותהן בבהבחינות, כל מכל וובוהו בעולם, 

שום דבר בעולם  תכי מה שתפילה פועל ,העיקר להתפלל על כל דברו

על כל ספר המידות אות תפילה( )מר וא ונ, כמו שריבלא יכול לפעול

גדול והן על דבר קטן להתפלל, כי טבע של על דבר ן הדברים ה

כל דבר האדם שרוצה להבין הכל, אבל אנחנו צריכים לדעת שלא 

, מהשגתנוין, שיש דברים שהם למעלה הבין וצריכים להביכולים ל

מגיפה, ואלו האנשים מהלמה דווקא אלו האנשים נפטרו רחמנא ליצלן 

למים, אבל צריכים לדעת שהכל נכתב כבר שאים ויצאו מזה ברי

  , מי במגיפה יה ומי ימותחבראש השנה, ונחתם ביום הקדוש, מי י

"ע היה רגיל  ", ואאדמו"ר זיונתנה תוקף" יוטפבמרים כמו שאו, וכו'

  ויש  ,מתלהבים ובוכיםכולם  ,"נתנה תוקףו"צל גיד שרואים אלה

שתצליני היום "חרי הברכות, אצון ש יהי ר ,רים בכל יוםאומתפילה ש

"ונתנה תוקף", ואנשים  , שזה לא פחות חשוב כמו ובכל יום ויום וכו'"

ק כמו אצל בדיו ו צריכים להתלהב בתפילה זואת זה, הי חוטפים

המגיפה וזה שמבקשים   רשייעצ יעזור וןהקדוש ברוך ה, ף"וקונתנה ת"

 . "מנחלתךכינו מנע מגיפה אבינו מל"

כ"א   ,יום הולדת של אאדמו"ר זי"עחר כך יהיה לנו יום הבהיר וא

כמו ת, ושים יום הולדלא עאייר, שבדרך כלל אצל עם ישראל 

תו של  מית, יום והיוולדויום המוות מיום שמות רבה פרשת מ"ח( )שכתוב 

, למה שביום שנולד בו אין אדם יודע מה לידתוהאדם גדול מיום 



 
 

יום המות מיום   כי " בל כשמת מודיע מעשיו לבריות,אמעשיו, 

פורשות לים הגדול  ת שהיושל לשתי ספינו, אמר רבי לוי מ"והיוולד

ו הכל לעולמים, זה שיוצאת הי נכנסתת העולמים ואח יוצאת מן תאח

שמחים בה, וזאת שנכנסת לא היו הכל שמחים בה, פקח אחד היה 

לא  ןן, זה שיוצאת מן העולמיה כאוף הדברים אני רואחיל אמר, םש

מה עומדת ו ואנן יודעים באיזה פרק ההכל צריכים לשמוח, שאי היה

 ן ה, וזו שנכנס לעולמי, ומה הרוחות מזוודגות לדווגים לההימים מז

צאה בשלום ונכנסה שי כפי שהם יודעיםהכל צריכים לשמוח  ההי

כמו  יכול להיות ממנו, , ככה אדם נולד לא יודעים מהיםמן ה בשלום

אבל אדם שנפטר בים, ו רשעים שחטאו והחטיאו את הרשראינו שהי

צדיקים   כל זאת היואבל בלשמוח, מה ים, אז יש הרבוזכה וזיכה את 

שעשה סעודה כל שנה בט"ו ז"ל ולדת, כמו מוהרנ"ת עשו יום השכן 

כל שנה ביום ב סעודההולדת שלו, ואאדמו"ר זי"ע שעשה ט יום הבשב

בחיים חיותם  ם פעלו בר מה שהם כאלו שרואים כ, כי צדיקי כ"א אייר

מה  ול אחד יודע בנפשוכ, סעודה ביום הולדת העש, כן בעלמא הדין

ובוודאי ובגשמיות גם יחדיו, ברוחניות שאאדמו"ר זי"ע פעל בשבילו, 

לא כבר ק על גב שהצדי ףאה ושמחה בשביל זה יכולים לעשות סעוד

זי"ע  אדדמו"ר ל ולדת שוהספירה של יום הנמצא איתנו בגוף הגשמי, 

וא החסד למצ ר זי"עאדמו"ה העניין של א"חסד שביסוד" שזה היזה 

שרחמנא ליצלן נפגמו  ץ כל השבורים והנפולים,לחזק ולאמ ,שביסוד

-ברוך-ושקדלחזור לה שאף הם יכולים לחזק את עצמם ,לז"וה בברית

תנו  ני הנעורים יתחבחיים שבזי"ע וללמוד תורה, והלך לאאדמו"ר  הוא

המגונה הוז"ל, כמה בפרט מחטא צעיר, להציל אותם מהחטאים, בגיל 

גיע לעניין שלום בית אאדמו"ר  בעניין שלום בית, וכשהה בילשעות 

ום שות שללע ל לשבת שעות על גבי שעות,וזי"ע זרק את שעון ויכ

ם שלמים על זה, כל זה עניין  לאשתו, שיכולים לכתוב ספריאיש  בין

ד, ייח-ם האותיות של הספירה כ"א אייר, זה כולםשביסוד, גחסד 

, וחיתן  חיתן אותםחזרו בתשובה, שבזכותו שאאדמו"ר זי"ע עזר לכולם 

ל שכן כומה לא עשה לעזור לאנשים בגשמיות ו הילדים שלהםאת 



 
 

ת זכרו  ורוצים לגמרי לשכוח א ך זורקים אבנים,ואחר כ ברוחניות,

ובפרט ביבנאל, עד עם כל מיני לבושים רחמנא ליצלן, והשם שלו 

בל אלו האנשים מניין אנשים, א רשיישאשאאדמו"ר זי"ע התבטא 

, ת במסירות נפשמסורים לאאדמו"ר זי"ע ימשיכו ללכו נאמנים ושנשאר

מה שהוא  ימד אותנו, ולקיים את כל דבריו בדרך שאאדמו"ר זי"ע ל

ואם  על משום דבר ומשום אדם,ולא להתפביקש בכתב ובעל פה, 

נשים אלה שהם ושם א , "ישמח צדיק"עמותת י"ע הקים את ז  ראאדמו"

  , ישמח צדיק""עמותת על  ו ויפקחישמח צדיק" "עמותת  אתינהלו 

  " ישמח צדיק"ה שאני לא מדבר מ לכת עם זה עד הסוף,צריכים ל

על אלה ט, אף פרולכל יחיד ויחיד ב לקהילה בכלל, ועוזר  עזר

 ".ישמח צדיק "שמדברים כל דבר אסור על 

קמו תרבות אנשים חטאים אינשי דלא לא צריכים להתפעל שאנחנו 

ביזע בנה "ע ה להרוס כל מה שאאדמו"ר זי עצמם משיממעלי ולקחו ל

רתי משמע, במשך שלושים שנה, ולשכוח את זכרו ם, דמים תובד

בשמי  ילםעל בשב, והם שוכחים מה שאאדמו"ר זי"ע עזר ופלגמרי

, לשלו וד"פואות וישועות, זה בשביל אשתו, וזה בשביל ילדים ררום, 

ל חא ימר זי"ע ל"ש, כי אאדמו"קים עם את שהם משחעם צריכים לדה

במסירות   תן להרוס כל מה שבנה במשך שלושים שנה יולא י להם,

 .ה להם סוף מררכם הרעה יהיו מדם לא ישובנפש, וא

יח את קול שופר של משכבר לשמוע  הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה

עכשיו קורה בפרט מהמגיפה הזאת ש ,חלותשעם ישראל יצא מכל המ

 .בעולם

 

 ותב והחותם הכ 


