
האדמו"ר ִנְכַנס
ל טֹוב. ָרט ָיבֹוא טֹוב ִויַקּבֵ ָלל ְוַעל ַהּפְ ר טֹוב ַעל ַהּכְ בֹוד ָהַרב?  ... יַבּשֶׂ לֹום ּכְ א! ַמה ׁשְ רּוְך ַהּבָ א! ּבָ רּוְך ַהּבָ הצדיק רבי דוד: ּבָ

ל  רּומֹו ׁשֶ ָבִרים ָהעֹוְמִדים ּבְ ׁש ּדְ יס, ַמּמָ בֹודֹו ִהְדּפִ ּכְ ָעה ׁשֶ ל ׁשָ ּה ׁשֶ ה ֶעְרּכָ ֵאּלֶ ים ִנְכָנִסים, ִעם חֹוְברֹות ּכָ הצדיק רבי דוד: אֹוַמר ִלְכבֹודֹו ֲאִני רֹוֶאה ֲאָנׁשִ
אּוָלה, אּוָלה, ְלָקֵרב ֶאת ַהּגְ עֹוָלם, ְלָקֵרב ֶאת ַהּגְ

ַק"ס חֹוְברֹות  ּתְ ל ַתּ ר ַעל ָהַרְעיֹון ׁשֶ ָהַאְדמֹו"ר: ִסּפֵ
הצדיק רבי דוד:  הרשב"י ִהְבִריק ֶאת ַהַהְבָרָקה ַהּזֹאת להאדמו"ר! 

דֹוִלים ְקָצת, ֲאִני רֹוֶאה יֹוֵתר  ו הֹוֵצאֶתם יֹוֵתר ּגְ ׁש יֹוֵתר ָחָדׁש ַעְכׁשָ ה חֹוְברֹות ַמּמָ ָבר הֹוֵצאֶתם ַהְרּבֵ ים ִנְכָנִסים, ֲאִני רֹוֶאה ּכְ בֹודֹו, ֲאָנׁשִ הצדיק רבי דוד: ּכְ
פֹוַעל ו רֹוִאים ֶאת ֶזה ּבְ א ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא - ַעְכׁשָ ִגין ּדָ ֲעלּות(.  ּבְ ּקֶֹדׁש, )ְקִריַאת ִהְתּפַ ו ַמֲעִלין ּבַ ּקֶֹדׁש, ַעְכׁשָ ָיִפים, ַמֲעִלין ּבַ

ְמָחה,  ְוָאַמר  ּלֹו ׂשִ יק ּכֻ ּדִ א ַהּצַ ָרֵאל ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו, ְוִהְתַמּלֵ ַתב ְלַזּכֹות ֶאת ִיׂשְ ּכָ ְבֵרי הרשב"י ׁשֶ ח ּדִ ַתח ֶאת ַהּזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ְוִנְפּתַ רבי דוד: ּפָ
יַח ִצְדֵקנּו. אּוָלה, וְלָהִביא ְמׁשִ בֹודֹו ְלָקֵרב ֶאת ַהּגְ ִלים ַעל ְיֵדי ּכְ ַגְלּגְ ּמְ ָך" ׁשֶ ר ָצַפְנּתָ ַלחֹוִסים ּבְ ם זֹאת, "ָמה ַרב טּוְבָך ֲאׁשֶ בֹודֹו ֲהֵרי ְמַקּיֵ ׁשֹון: ּכְ ֶזה ַהּלָ ּבָ

י? ּלִ יק ַיְחּתֹום ַעל ַהּקֹול קֹוֵרא ׁשֶ ּדִ האדמו"ר: אּוַלי ַהּצַ
ְבֵרי הרשב"י, ְלִדְבֵרי  מֹות ַעל ּדִ בֹודֹו לֹא ָזקּוק ְלַהְסּכָ ים ּכְ ה - הרשב"י הּוא ַהַמְסּכִ בֹודֹו אֹוֵמר, לֹא ָצִריְך יֹוֵתר ִמּזֶ ּכְ הצדיק רבי דוד: ֲחַזק ּוָברּוְך ַמה ׁשֶ

מֹות. ַעְצמֹו ֵאין צֶֹרְך ְלׁשּום ַהְסּכָ הרשב"י ּבְ
ם. ֵ ה ִקּדּוׁש ַהּשׁ ה ִמּזֶ ָרָכה ְוִיְתַהּוֶ ֶזה ִסיָמן ּבְ ְהֶיה ּבָ ּיִ ים, ׁשֶ עֹוׂשִ ל ַמה ׁשֶ י ִמְצָוה ֲאַנְחנּו ּתֹוְמִכים ְוסֹוְמִכים ַעל ּכָ ל יֹום, ֲאִני ִמְצָטֵרף ְלעֹוׁשֵ ּזַֹהר ּכָ ֲאִני קֹוֵרא ּבַ

יחּו  ת ֶיֶתר(, ִהּנִ ַהְדָגׁשַ עֹוָלם )ָאַמר זֹאת ּבְ ה ּבָ ַאף ֶאָחד לֹא עֹוׂשֶ ָבִרים ׁשֶ ה ֶזה ּדְ בֹודֹו עֹוׂשֶ ּכְ ה... ַמה ׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ּבּור ִנְכַנס ִעם ַהּדְ ל ַהּצִ ֲאִני רֹוֶאה ּכָ
בֹוד  ַמִים, ְלַהְרּבֹות ּכְ ם ׁשָ ׁש ׁשֵ ָרט ְלַקּדֵ ָלל ְוַעל ַהּפְ יַע ַעל ַהּכְ ּפִ יְך ְוַיׁשְ ְכבֹודֹו ְוַיְמׁשִ ֵמַח ּבִ רּוְך הּוא ׂשָ דֹוׁש ּבָ ר ּבֹו. ַהּקָ ּדֵ ַמִים ְלִהְתּגַ ָ ִלְכבֹודֹו ָמקֹום ִמן ַהּשׁ

ַמִים. ׁשָ
ַמִים  ָ ָבר ִנְפָלא - ֶזה נַֹח ַלּשׁ ָבר ִנְפָלא, ֶזה ּדָ ָבִרים ִנְפָלִאים ֶזה ּדָ ה, ְוֶזה ּדְ ים ִנְכָנִסים ִעם ַהחֹוְברֹות ָהֵאּלֶ יק ְוָאַמר ׁשּוב: ֲאִני רֹוֶאה ֲאָנׁשִ ּדִ ְוׁשּוב ָחַזר ַהּצַ

ִרּיֹות. ְונַֹח ַלּבְ
י ֶזה עֹוֶלה הֹון ּתֹוָעפֹות. ַפע ּכִ ה ׁשֶ ָכל ָהעֹוָלמֹות, ָצִריְך ָלֶזה ַהְרּבֵ ע ׁשֶַפע ַרב ּבְ ּפַ בֹות ֻיׁשְ י ּתֵ הרשב"י ָראׁשֵ

ם  ׁש ׁשֵ ְלַקּדֵ ה  ְזּכֶ ּתִ ָבִרים"?!   ּדְ ֲעלּות "ֵאיֶזה  ִהְתּפַ ּבְ ְוָאַמר  ְועֹוד(,  ַהּיֹוִמי  יעּור  ַהׁשִ זַֹהר  ְצאּו ָלאֹור,  ּיָ ׁשֶ יְסִקים  ְוַהּדִ ָפִרים  ֲעלּות ֵמַהּסְ ִהְתּפַ )ָהָיה ָמֵלא 
יֵמי  ו, ּכִ ָבִרים, ְלָהִביא ֶאת ַהְיׁשּוָעה, ּוִבְפָרט ַעְכׁשָ ים ִנְכָנִסים ִעם ַהּדְ בֹודֹו, ֲאָנׁשִ בֹודֹו ְוִיְהֶיה ִקּדּוׁש ד' ַעל ְיֵדי ּכְ ח ֶאת ּכְ ּמַ רּוְך הּוא ְיׂשַ דֹוׁש ּבָ ַמִים, ַהּקָ ׁשָ
א( הּוא  יׁשָ א ַקּדִ ּבָ בֹודֹו ָהָיה רֹוֶאה ֶאת ְזֵקִני )ַהּסַ ק, אִם ּכְ ים ֲחַזק ֲחַזק ְוִנְתַחּזַ נֹות ַחּיִ י ִיְרּבּו ָיֶמיָך ְויֹוִסיפּו ְלָך ׁשְ ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַאְרֶאנּו ִנְפָלאֹות, ּכִ

דֹוׁש. יק ְלַהֲעִריְך ֶאת ַהּזַֹהר ַהּקָ ַמִים, הּוא ָהָיה יֹוֵדַע ְלַהֲעִריְך ֲאַנְחנּו לֹא ְראּוִיים ַמְסּפִ ָ ָהָיה רֹוֵקד, ָהָיה רֹוֵקד ַעד ַלּשׁ
י ְזֵקִני. ל מֹוִרי ְוַרּבִ דֹו ׁשֶ ַהּזֹוַהר ַהָקדֹוׁש לֹא ָהָיה ָזז ִמּיָ

י ֶאֶרץ ְמאֹד ַנֲעָלה. י ֶלֱאלֹוִקים ָמִגּנֵ בֹודֹו ִעם ֱאלֹוִקי ַאְבָרָהם ּכִ ח ֶאת ּכְ ּמַ רּוְך הּוא ְיׂשַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ בֹוא ַהְיׁשּוָעה, ׁשֶ ּתָ ה ַעל ָידֹו ׁשֶ רּוְך הּוא ְמַזּכֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ֵרי ִמי ׁשֶ ַאׁשְ
ּכֹוֶתֶרת: 'ָכל ָה'עֹוָלמֹות, ִיְכּתֹב ֶאת ֶזה ּבַ 'ַפע ַר'ב ּבְ ע ׁשֶ ּפַ בֹות י'ׁשְ י ּתֵ ... הרשב"י ָראׁשֵ

דֹוׁש  ָנה, ַהּקָ ִרים ׁשָ ְהֶיה ַנַחת ַעד ֵמָאה ְוֶעׂשְ ּיִ ֶ ם ּבֹו, ּשׁ ְתַקּיֵ ּיִ ה ׁשֶ ְזּכֶ ה ְוִיְלַמד רשב"י.. ּיִ ְזּכֶ ּיִ ִרים, ִמי ׁשֶ ְהֶיה ַנ'ַחת ַע'ד ֵמ'ָאה ְו'ֶעׂשְ 'ּיִ ֶ בֹות ּשׁ י ּתֵ ְמעֹון" ָראׁשֵ "ׁשִ
ל  ּכָ אּוָלה, ׁשֶ ִפים ְלֵקרּוב ַהּגְ ּתָ ם ִיְהיּו ׁשֻ ּלָ ּכֻ ָרֵאל, ׁשֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ ָכל ָהעֹוָלם, לֹא ַרק ּבְ ה ּבְ ְפָעִלים ָהֵאּלֶ יְך ִעם ַהּמִ ן ָלֶכם עֹוז ְוַתֲעצּומֹות ְלַהְמׁשִ רּוְך הּוא ִיּתֵ ּבָ
ם ד' ִנְקָרא  י ׁשֵ ָרֶכָך. "ּכִ ׁש. ַוד' ַיְצִליַח ּדְ ֶזה ְרֵאה ְוַקּדֵ ן ּפֹוָרת יֹוֵסף". ּכָ ֶכם ַהּיֹום, ּבֶ ּלְ ים ּכֻ ֵבִקים בד' ֱאלֵֹקיֶכם ַחּיִ ם ַהּדְ ְהֶיה לֹו ֵחֶלק... "ְוַאּתֶ ְיהּוִדי ִויהּוֵדי ּיִ

." ּךָ ָעֶליָך ְוָיְראּו ִמּמֶ

ּקּור כ"ק האדמו"ר ֵמָהאְלִמין שליט"א  ּבִ
יא ִמְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ָנׂשִ

"ן ל ַהְמלּוּבָ ֻקּבָ ֵאֶצל ַהּמְ
ִוד ַאּבּוֲחִציָרא שליט"א י ּדָ יק ַרּבִ ּדִ ַהּצַ

ַנת תשע"א לפ"ק ַסח ׁשְ ִלְפֵני ּפֶ

בס"ד

ל ָהַאְדמֹו"ר ְוִליָווהּו. ד ׁשֶ ק ֶאת ַהּיָ ֵ ִנּשׁ
דֹוָלה, ְולֹא  ְמָחה ּגְ ׂשִ ַעם ּבְ ְמַעט ַאף ּפַ יק לֹא ָהָיה ּכִ ּדִ ַהּצַ ָרֵאל ָאַמר ׁשֶ אי ר' ִיׂשְ ּבַ ַהּגַ

ְך.  ל ּכָ ֲעלּות ּכָ ִהְתּפַ ה ּבְ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ר ּכָ ּבֵ ּדִ
ם,  ּלֵ יק ָרָצה ְלׁשַ ּדִ ֵלָמה ִעם ְסָפִרים, ְוַהּצַ ָנה ֲחִביָלה ׁשְ ָהַאְדמֹו"ר ָנַתן ַמּתָ

ֶסף??? ח ּכֶ יק ֲאִני ֶאּקַ ּדִ ם, ּוֵמַהּצַ ִחּנָ ק ְלָכל ָהעֹוָלם ּבְ ְוָהַאְדמֹו"ר ָאַמר: ֲאִני ְמַחּלֵ

א, רבי מאיר אבוחצירא( יׁשָ א ַקּדִ ּבָ בֹודֹו ָהָיה רֹוֶאה ֶאת ְזֵקִני )ַהּסַ "אִם ּכְ
ַמִים, ָ הּוא ָהָיה רֹוֵקד, ָהָיה רֹוֵקד ַעד ַלּשׁ

דֹוׁש" יק ְלַהֲעִריְך ֶאת ַהּזַֹהר ַהּקָ המלוב"ן רבי מאיר אבוצירא זיע"אהּוא ָהָיה יֹוֵדַע ְלַהֲעִריְך ֲאַנְחנּו לֹא ְראּוִיים ַמְסּפִ


