
 
 

 . פ"בתשה' ר"ח ניסן ,החודש" "  - טהרהיום ו' ערב שבת קודש פרשת בעזה"י 

 . זי"עלאאדמו"ר    נאמנים   ים נשאר נשארו ו היקרים ה לכבוד אנ"ש  

נמצאים לא  שאתם  המצבים  בכל  עצמכם  את  לחזק  בפרט תראו   ,

רבינו נעשיםשנזכרים  כ, שרבינו אמר  שזכינו להתקרב אל  קטן  כ  בי 

נות  שנולד לא  ורבינו  לנומחדש,  עצליפול  ן  לנו  ונתן  במה   ות, 

ופרט,   פרט  כל  על  ניסן,    כידועלהתחזק  חודש  בראש  נולד  שרבינו 

ונטהיום הואותו   שזה הולך על התיקון עטרות,  עשר  ו  לוקם המשכן 

מז עשרה  תההכללי  מרבינו  יליםמורי  נכשל  שקיבלנו  אדם  שאפילו   ,

אומר   אם  שנכשל,  הכללי,  את  במה  זה והתיקון  לפני  שהולך  בפרט 

יכ מי  יכול    ול לתקן במה שפגם,למקווה,  לתקן הכל, על כן אשרי 

מזמ  להגיד  שזוכה העשרה  את  יום  "תיקון    אלו ה  יליםתה  וריכל 

ושה תיקון זה עו  ,עשר דקות  חמש עד קח סך הכל  לו, שזה  הכללי"

 בשמים.גדול 

ל תשברו משום דבר, אף שזה קל להגיד אבל מאד  ים איקראנ"ש ה

למשוך את עצמו למרה שחורה  מאד קשה לקיים, כי טבע של האדם  

ו הדעתועצבות  שרבינו    ,חלישות  מוהר) אומר  כמו  סימן "ליקוטי  ב'  חלק  ן 

ר ְמֹאד ְבָכל ַהכד(  "כ ָצִריך ְלַהְתַגבֵּ ַח ָתִמיד  וְוַהְכָלל, שֶׁ חֹות ִלְהיֹות ַאך ָשמֵּ

י   י ּוִמְקרֵּ ֲחַמת ִפְגעֵּ ַבע ָהָאָדם ִלְמשך ַעְצמֹו ְלָמָרה ְשֹחָרה ְוַעְצבּות מֵּ ִכי טֶׁ

ִיּסּוִרים  ,ַהְזַמן א  ָמלֵּ ָאָדם  ַעְצמֹו    ,ְוָכל  ת  אֶׁ ְלַהְכִריַח  ָצִריך  ן  כֵּ ְבכַח  ַעל 

ָתִמיד ְבִשְמָחה  ִלְהיֹות  ַוֲאִפּלּו    ,ָגדֹול  יּוַכל  ר  ֲאשֶׁ ְבָכל  ַעְצמֹו  ת  ַח אֶׁ ּוְלַשמֵּ

י ִדְשטּוָתא מלא העלמות והסתרות,  פה בזה העולם  נמצאים  אנחנו  ו  .ְבִמּלֵּ

פעם אחת אמר לי:  (  'ן סימן ש"שיחות הר) אומר  ונשריבמלא קושיות, כמו  

ש מה  כל  בעולם,  רואה  שאתה  מה  בשביל  כל  הכל  בעולם,  נמצא 

והנ מסיוןיהבחירה  אחד  וכל  הובסת.  עם  עם  ב  שלו,  הדעת  חלישות 

אדם  עם העצבים שלו, ואותו  רוח שלו,  לב שלו, עם המצב  השברון  

יכול   היום  רוח    תלהשתנובאותו  המצב  אדם  לו  פעם  לרגע,  מרגע 

רוצה להיות צדיק, ללמוד ולהתפלל, להצליח, ואפילו להצליח בעסקי 

נכנס   הוא  ופתאום  הזה,  למצב  ןבדיכאוהעולם  נכנס  טוב,  ,  לא  רוח 

ת על כל העולם כולו, וחושב ועושה  הוא בכעס ובטענו  ,נכנס לעצבים



 
 

כל זה   םע ם הנבחר,  גוי, שמתאים לבהמה, ולא לעברים שמתאים לד

עצמו   את  למשוך  צריכים  אמר  ורבינו  עצמו,  את  לחזק  צריכים 

ליפול    למדרגות ולא  גדולות,  נמוכות  במדרגותהכי  בוודאי הכי   ,

ולהתפלל, אבל נכשלתי ברוחניות לתי בגשמיות, נכש,  צריכים ללמוד 

אאדמו"ר חדש, ומים ומתחילים עוד פעם, מתחילים  זה סוף העולם? קמ

 היית מקודם שנפלת?זי"ע אמר מה זה נפילה? איפה 

, שזכה און רבי חיים קנייבסקי זצ"לגהמשבעה  ה  תחנו אוחזים ככלאנ

הוא  ,  "שר התורה"להקראות   זי"ע אמר שני אנשים  ,  אוחזואאדמו"ר 

ה מהם  רואחד  זצ"ל,  גאון  חיים  להגיע בי  יכול  ואחד  אחד    וכל 

 ל "חז כמו שאומרים    רק ירצה,  םלמדריגות שלו, ולהיות רבי חיים, א

כתר תורה כתר   וכתר מלכות, יש  כתר תורה וכתר כהונהאבות פרק ד'(  )

פנים    םבשוהוא לא יכול    היות כהןלוכתר מלכות, אדם רוצה    ,הונהכ

הוא לא יות מלך  ואופן אם הוא לא מזרע אהרן הכהן, אדם רוצה לה

קר לכל, אם הוא לא מזרע דוד, אבל כתר תורה מונח בזווית והפיכול  

ו'(  )אבות ו'  ולא עוד אלא עד שאמרו חז"ל  ם לזכות,  כולם יכולי משנה 

גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות שהמלכות נקנית בשלושים 

וארבע  ,מעלות בעשרים  נ  ,והכהונה  ושמונה והתורה  בארבעים  קנית 

יסיונות  , והיה לו הנד אישהבי חיים זצ"ל היה גם יליוהגאון ר  דברים.

מה ל, עד שזכה  והתמיד בתורה  היצר שלו, אבל עבד על עצמושלו,  

ודוד גדול מאד מאד,   חמיו גדול,  ,ן אמת שהיה לו אבא גדולהשזכה,  

, רק יגע בכוחות עצמו עד שזכה למה  שעשה אותוה  אבל זה לא מ

אולי ומר שהקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה רבי חיים?  כה, אבל מי אשז

שהק רוצה  הוא  ברוך  שלבתהיה  דוש  הש  ךגוף  שלך,  עם  עם ם 

חזרה להקדוש ובוא    ותחזיק מעמדוהנפילות שלך,  והירידות    תהניסיונו

הואבר ש  ,וך  הפה  את  שאתה ותפתח  מה  כל  את  לפניו  ותספר  לך 

לפניו  עו ותוודה  אבל    וריבונבר,  לחטוא,  רציתי  לא  עולם    מה של 

יצר גדול, אני משתגע  ,אעשה יכול לממנו,    יש לי  התגבר  אני לא 

יצ עעל  שבאתירי,  למה  שבאתי  לתאר  .ד  יוכל  אתה  ה זאי  אין 

הקדוש ברוך  אולי  ?  מהדיבורים האלו  ,שעשועים אתה גורם אז בשמים



 
 

רוצה   שלךעם  הוא  השם,הגוף  עם   והלכלוכים הנפילות  עם      , 

ה, שתגיד כמה , שתלמד איזה משנשתגיד איזה פסוק  ,ךוהירידות של

כמ גמרא,  חז"שורות  שאומרים  ב)ל  ו  פתיחתא  רבה  אותי והלו(  איכה  אי 

עזבו ותורתי שמרו, מתוך שהיו מתעסקין בה, המאור שבה היה מחזירן  

בשמחה?  ב.למוט רק  שתהיה  רוצה  הוא  ברוך  הקדוש  כל    אולי  עם 

והעגמת והצער  עובר,    הצרות  שאתה  תנפש  פנים בש  יכנעשלא  ום 

לואופ ון  שלך,  לושיחללצרות  שלך,  הדעת  שלך,  ת    לניסיונות צער 

 והירידות שלך. 

מוהרא"ש נאמני  היקרים  אחיםאנ"ש  להיות י  ורעי  ,  תפסיקו  קרים, 

 רי בסיפוכם, כמו שרבינו מביא  עניים, תתחילו להשתמש באוצרות של

הנשר שבא  קבצנים,  מהז'  על  מעשיות  ודפק  ואמר ל  דהמג  הגדול 

ענייתפסי" להיות  שלקו  האוצרות  עם  להשתמש  תתחילו  עיין    כם"ם 

של  .שם אוצרות  יש  אאדמו"ר  לנו  לנו  שהניח  אוצרות  אוצרי  מים, 

באוצרות,    ,זי"ע להשתמש  בנחל"תתחילו  גורלנו,    "אשר  שם 

ש אמר  זי"ע  הספרים  שאאדמו"ר  ושאר  בעצמו,  הוא  ברוך  הקדוש  זה 

חי,קדושה כל  נפש  להחיות  יכולים  שהם  מרגוע    ים  תמצאו  ושם 

צל הוא נתן לכם את השכל והדעת להישאר א  ךברויכם, והקדוש  שפלנ

על אף מי   .ריםונות שעברתם ועדיין עובכל הניסי  עם,  "אשר בנחל"ה

זה בכלל לא נסיונות, אז למה  שיש לו מוח בקודקודו עם קצת שכל,  

במדבר רבה פרשה י"ב )יננו? עד שאמרו חז"ל  שלא יהיה שלום ואחדות ב

  אלא על מנת שיהיה שלוםהעולם  לא ברא הקדוש ברוך את    סימן א'(

הבריות, השני,    בין  את  יעקוץ  שאחד  יפרגן ש  ולמהולמה  לא  אחד 

הרי אנחנו נאמני שאחד ירצה לאכול את השני בלי מלח,  ולמה  לשני,  

לעזו  מוהרא"ש רוצים  בצדיק  ולא  ולבגוד  למה  ב  אז  זי"ע,  אאדמו"ר 

כמ  שיהיה לחשוב  הזכות  את  לו  יש  אחד  כל  ביננו,  לבבות    ו פירוד 

אחר,   ףצות עם פר לו את הזכות להיו  כל אחד ישל , כמו ששהוא רוצה

כך דעותיהם    שוניםכשם שפרצופיהם  (  .ברכות דף נח)ל  "שאמרו חז  כמו

 .שונות



 
 

היקרים   ורעי  אחי  כן  תרמאנעל  מוהרא"ש,  עצמכם  זחלאו  ני  את  ק 

ואת כל  יה  קהילת  ,ם צריכים לדעת שכל הקיום שלנו ביחד באחדות, 

זה תלוי אך ורק בכמה שלום ואחדות יהיה   "א"שנאמני מוהר "  הקודש

לביננו,   יעזור  בואחד  טובה,  שני,  ובמילה  טובה,  ובממון, בעצה  גוף 

הרב שיש  דברים  ואף  כלנו  שחורהה  רבינו  אז  אמר ,  היית  בר    י אם 

לי לי, היה חורה לי הרבה מאד, ובשביל כן  רוצה שיחר   לא חורה 

 . כלל

בר לשמועהקדשו  כבר  שנזכה  יעזור  הוא  משיח   וך  של  שופר  קול 

קיפות, מוזה חודש שהישועות בו    אנחנו עומדים להיכנס לחודש ניסן,ש

,  גאלן עתידים להישבניסן נגאלו ובניס  (:א")ראש השנה י   שאמרו חז"לכמו  

וברחמיםבחסשיהיה   יזי   ,ד  לשום  שלא  שרואים  ק  כמו  ישראל,  בר 

שב להשתולל,  ני  עכשיו  החלו  להי  ונזכהישמעאל  לות  מגגאל,  כבר 

 הכלל ומגלות הפרט. 

 

   ם המאחל לכם שבת שלו 

 וחודש מבורך 

 


