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רב קהילת קודש “שבטי ישראל” שכונה יא' באר שבע

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

עלות השחר

זמן טלית ותפילין

זריחה - הנץ החמה

שקיעה 

צאת הכוכבים

סו"ז ק"ש לדעת מג"א

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 
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לוח הזמנים
לפי שעון "חורף"

יום ד'
כז' טבת
25.1.17

יום ו'
ער"ח שבט
27.1.17

יום ה'
כח' טבת
26.1.17

יום ג'
כו' טבת
24.1.17

שבת קודש
שבת ור"ח
28.1.17

יום א'
כד' טבת
22.1.17

שמות
דברי ירמיהו
16:42
17:41
18:13

פרשת השבוע :
הפטרה:

כניסת השבת:      
יציאת השבת:        

רבינו תם:               

פרשת השבוע: שמות

נֶה )שמות ג, ג( ָּדֹל הַזֶּה מַּדּועַ ֹלא יִבְעַר הְַסּ רְאֶה הַג ָּא וְאֶרְאֶה אֶת הַמַּ וַיֹּאמֶר מֶֹשה אָסֻרָה נ
רבי יוחנן אמר שלוש פסיעות פסע משה, ריש לקיש אמר לא פסע אלא צווארו עיקם.
אמר לו הקב"ה נצטערת לראות, חייך שאגלה עליך.  )מדרש תנחומא שם(

יום ד'
כה' טבת
23.1.17

ספר הגאולה

שבת מברכין
המולד ליל שבת שעה 5 בערב, 36 דקות ו-8 חלקים

ראש חודש שבט ביום שבת קודש.

הדברים מופלאים ונשגבים מבינתנו, וכי בשל 'שלוש פסיעות' שפסע משה או 'עקימת 
צווארו' לראות מדוע לא יבער הסנה, זכה משה להתגלות ה' ולגאול את ישראל. וביותר 
יפלא גוף פלוגתת רבי יוחנן וריש לקיש בזה, וכי מנין לו לרבי יוחנן לדעת כמה פסיעות 
פסע משה עד שקבע שלוש פסיעות פסע משה, ולעומתו בא ריש לקיש וקבע לא כי אלא 

רק צווארו עיקם.
ותבט עיני להגר"א דסלר זצ"ל )בספרו מכתב מאליהו ח”ד( שעמד בזה, וביאר בשם הסבא 
מקלם זצ”ל: ‘שמה שהיה משה מוכן לסור מדרכו כדי לראות המראה הגדול של הסנה, 
ולעשות  דשמיא'  ‘סיעתא  של  הרגע  לחטוף  שיש  כנ”ל,  והענין  גדלותו.  לכל  גרם  זה 
הפתח כחודו של מחט שמביא לתשובה גמורה ולא עוד אלא שחטיפה זו היא פתיחת 
לנו ביאור  יש  זה  פי  ועל  והוא הצעד הראשון המוטל על האדם', עכ”ל.  הפתח ההוא, 
אזי  הכא,  עסקינן  האדם  על  המוטל  ‘הפתח'  בגדר  אם  שכן  ור”ל.  ר”י  בפלוגתת  נכון 
‘הפתח' הנדרש מהאדם  בזה בצער של שלוש פסיעות, מפני שזהו  ואמר שדי  בא ר”י 
של  בצער  בזה  די  אלא  כי,  לא  ואמר  ר”ל  בא  לעומתו  אולם  דשמיא.  לסיעתא  כתנאי 
‘צווארו עיקם' והיינו הנכונות שהאדם מגלה בחיפוש אחר בוראו, מפני שזהו ‘הפתח' 
הנדרש מהאדם. הרי לפנינו, גדר הפתח הנדרש מהאדם – כתנאי לסיעתא דשמיא עד כדי 

התגלות השכינה ממש.
וזה  נבוכדנאצר,  )צו, א( אודות ארבע פסיעות שפסע  בגמ' סנהדרין  בזה מצינו  וכיוצא 
חלה  חזקיה  לו,  אמרו  התארך.  שהיום  קרא  מה  בלאדן,  שאל  שם:  הגמ'  דברי  תרגום 
והבריא. אמר יש אדם חשוב כזה בעולם ולא אשאל בשלומו, מיד כתבו סופרי המלך 
אגרת ברכה לחזקיהו בזה הלשון: שלום למלך חזקיהו, שלום לעיר ירושלים, שלום לאל 
אודות  כששמע  שם.  היה  לא  שעה  באותה  אך  היה,  המלך  סופר  ונבוכדנצאר  הגדול. 
האגרת, ביקש לדעת את תוכנה, אמרו לו כך וכך כתבנו. תמה עליהם נבוכדנאצר, היאך 
כתבתם את ‘האל הגדול' בסוף האגרת, הלא מן הראוי היה להקדימו לפני חזקיהו ולפני 
ארבע  אלא  לרוץ  הספיק  ולא  השליח,  את  לעצור  נבוכדנאצר  רץ  מיד  ירושלים.  עיר 
היה  לא  המלאך,  עכבו  אלמלא  יוחנן,  רבי  אמר  גבריאל.  המלאך  שעצרו  עד  פסיעות 
נשאר שריד מישראל, עכת”ד. ועיין במדרש תנחומא )פרשת כי תשא( במה זכה נבוכדנאצר 
עבור הפסיעות הללו שפסע לכבודו של מקום: אמר הקב”ה, אתה פסעת שלוש פסיעות 
לכבודי, חייך שאני מעמיד ממך שלושה מלכים שישלטו מסוף העולם ועד סופו, ואלו 

הם: נבוכדנאצר, אויל מרודך, ובלשצר, עי”ש )וע”ע מש”ב בספר לב אליהו ח”ג(.
ואכן הן הם דברי רבותינו )שיר השירים רבה ה, ג( ‘אמר הקב”ה לישראל בני פתחו לי פתח 
אחד של תשובה כחודה של מחט ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרניות נכנסות 
בו'. ברם עדיין יש להבין, מדוע הצעד הראשון הנדרש מהאדם, הוא תנאי לעיכובא עד 
 – כך  גדולים כל  וכי הקב”ה הפותח פתחים  שבלעדיו אין לצפות לשום סיוע משמים. 
‘חודה של מחט'! ועל כרחך צריך לומר, שאין  יכול לפסוח על  ‘כפתחו של אולם', לא 
כאן מערכת של תגמול, אלא שזו הנהגה ביסוד עולם המעשה, והיא הבחירה החופשית 
‘החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת  )דברים ל, יט(  אשר דיבר בה הכתוב 
כל  את  הפותח  ‘המפתח'  למעשה  הוא  מהאדם,  הנדרש  המחט'  ש'חוד  והיינו  בחיים'. 

לחומש שמות קורא לו הרמב”ן ספר הגאולה, כי בו מסופר 
על גאולת ישראל ממצרים, ובו מרומזת ג”כ הגאולה העתידה.

הבעש”ט הק' סיפר כאשר בהיותו כבר בגיל בר מצווה זכה 
של  רבו  השילוני  אחיה  אליו  שנגלה  השמים  מן  לחזיונות 
אליהו הנביא, והיה מלמדו כל השמות הקדושים, מלבד שם 
אחד שלא לימדו, בהסבירו לו ששם נכבד ונורא זה גם הוא 
אינו יודע, כי נמסר בידי השטן, משום שכאשר נשלח להחריב 
את בית המקדש סירב בתנאי עד שיתנו לו את שם המפורש 
זה כמשכון, שבכוחו להביא את הגאולה. הבעש”ט לא וויתר, 
של  מידיו  הק'  השם  את  להוציא  ויגע  עמל  חייו  כל  ובמשך 
ניסו אך  השטן, אולם מן השמים הזהירוהו שצדיקים רבים 
טמירים  מאמצים  ולאחר  הרפה,  לא  אעפי”כ  קשות.  ניזוקו 
וכוונות נשגבות ירד השטן לפניו כשהוא רוגז ושואג “טיפה 
ראשון  בית  בחורבן  פעמיים,  רק  ירדתי  לעוה”ז  סרוחה! 
לעולם  בשלישית  לבא  הטרחתני  ועתה  שני,  בית  ובחורבן 
רק  אלא  ירא  “איני  לו  עניתי  הבעש”ט  וסיים   .“ זה  שפל 
של  נשמתו  וזוהי  מפיו,  בלעו  להוציא  והצלחתי  מהקב”ה, 

בעל התניא”.
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הגוף והנשמה
מבאר רבי יעקב יוסף מפולנאה זיע"א: "וירא איש מצרי מכה איש עברי" 
כל סיפורי התורה הם בעלי משמעות רוחנית נצחית: 'מצרים' מורה על 
מיצרים והגבלות. 'איש מצרי' - זה הגוף הגשמי שעושה כל שביכולתו 
להשתלט על ה'איש עברי' – שזה הנשמה. מלמדנו משה רבינו, שכאשר 
והגוף מכה את  הרוחניות  על  אצלו  יהודי שהגשמיות מתגברת  רואים 
הנפש - אסור לעמוד מנגד. 'משה רבינו' שבכל דור מעניק לנו את הכוח 

להתגבר על הגוף הגשמי ולהציל את הנשמה היהודית.

איש מצרי
מבאר ה"אבני אזל": "ותאמרן איש מצרי הצילנו מיד הרועים... ויאמר אל 
בנותיו ואיו" יתרו פנה לבנותיו במילת השתאות והתפעלות "ואיו" מפני 
שהתבונן - אדם המסוגל לחרף נפשו למען נרדפים ומעונים, ודאי איננו 

מצרי רגיל, 'מצרי' שכזה יש לחפש, ולהתבונן בו בהתפעלות ובפליאה.

וידע אלוקים
כתב "בעל הטורים": "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצריימה" – שמות 
בהיותם  שגם  לכך,  רמז  ''שביה''.  תיבות  ראשי   – הבאים  ישראל  בני 
שמם.  את  שינו  לא   – ישראל''  בני  ''שמות  נשארו  במצריים,  שבויים 
מוסיף ה"מעיינה של תורה": "וירא אלוקים את בני ישראל וידע אלוקים" 
הנגישות  כל  ולמרות  ליהדותם  נצמדים  ישראל  בני  כיצד  ראה  הקב''ה 
את  שינו  לא  שכן  היהודית,  צורתם  מהוד  מאומה  נגרע  לא  והעינויים 

שמם, לשונם ומלבושם, ולפיכך ''וידע אלוקים'', וגמר אומר לגואלם.

ביאת הגואל
כתב ה"שפת אמת" )מסכת ר"ה יב(: "לכה ואשלחך אל פרעה והוצא את 
עמי בני ישראל ממצרים" ביאת הגואל - יתכן שעדיין איננה הגאולה, 
כשם שביאתו של משה למצריים הייתה לפני שנעשתה הגאולה בפועל. 
כך יוכל להיות בגאולה העתידה, שקודם תהיה ביאת הגואל, ורק אחרי 

משך זמן תבוא הגאולה.

גאון יעקב
כתב ב"ליקוטי שיחות": "ויקח משה את מטה האלוקים בידו" – משה 
חלק לפרעה את הכבוד הראוי לו כמלך, אך עם זאת לא היסס לקחת 
איתו גם את ''מטה האלוקים'' – הוא דיבר איתו מתוך "גאווה יהודית - 

גאון יעקב" ותקיפות אלוקית, ולא חש כלפיו שום רגש נחיתות.

פרו וישרצו
כתב ה"אבן עזרא": "ובני ישראל פרו וישרצו" – התורה רומזת שנשות 
ישראל ילדו תאומים ויותר – ששה בכרס אחד. ואני ראיתי אשה שילדה 
יכולה ללדת עד  ארבעה בנים בלידה אחת, והרופאים אומרים שאשה 

שבעה ילדים בלידה אחת. 

ותמלא הארץ
ישבו  גושן  בארץ  רק  לא   – אותם"  הארץ  "ותמלא  דבר":  ה"עמק  כתב 
בני ישראל אלא הם גרו בכל ארץ מצריים. יעקב אבינו רצה שהם ישבו 
רק בארץ גושן, כדי שלא יתקרבו יותר מדי למצריים כדי שלא ילמדו 

ממעשיהם הרעים, ובכך חטאו ישראל שנטו והתקרבו אליהם.

פיתום ורעמסס
יוסף לקח  – כאשר  כתב ה"ילקוט ראובני": "את פיתום ואת רעמסס" 
את בנימין לעבד, נתמלא יהודה חימה ושאגו שניהם, ומעוצמת שאגתם 
נחרבו שתי ערים פיתום ורעמסס. לכן נגזר על בני ישראל לבנותן מחדש.

להחיות ולזון
הגמרא אומרת במסכת סוטה )יא,ב(: "ותחיין את הילדים" – לא זו בלבד 
שהמילדות העבריות לא שמעו בקולו של המלך החזק פרעה ולא המיתו 

את הילדים, אלא עוד החיו אותם – היו מספקות להם מזון ומים.

לגדול ולסייע
כתב "ילקוט הדרוש": "ויגדל משה" – מפרש רש''י: "נתגדל שלא כדרך 
נעשה מקורב למלכות, הוא שוכח את  העולם". דרך העולם, כשיהודי 
סבלות אחיו המדוכאים. אך משה לא נהג כדרך העולם, אלא גם כאשר 
גדל בבית המלך, נשא בסבלות העם, ואדרבא כמה שנתגדל יותר עזר 

וסייע יותר.

השערים, מפני שזה הגילוי דעת על בחירתו בחיים. וזה שאמרו 
גרים  דלתתא  ‘ואתערותא  ותשע(  שתין  תקונא   – זוהר  )תיקוני  חז”ל 

אתערותא דלעילא', וזה פשוט.
אלא שמכלל הן אתה שומע לאו, שבלעדי 'מפתח' הצעד הראשון, 
דברי  עומק  שזה  ואפשר  והמצוות.  התורה  לטרקלין  כניסה  אין 
י(:  )תהלים קיא,  הגמ' )שבת לא, א( עה"פ ראשית חכמה יראת ה' 
‘אמר רבה בר רב הונא, כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים, 
דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצוניות 
)באיזה פתח נכנס לפתוח את הפנימיים – רש”י(,  לא מסרו לו, בהי עייל 
שמים.  יראת  עמו  שאין  תורה  ללימוד  ערך  שאין  ללמדך,  עי”ש. 
ושוב מצאתי כן מפורש בכתבי רבי צדוק מלובלין )פרי צדיק שמות 
פר' תצוה, אות ז(: ‘וזהו האתערותא מצד ישראל, וכמו שאמרו פתחו 
לי פתח אחד של תשובה כחודה של מחט ואני אפתח לכם וכו'. 
היינו  כחודה של מחט,  זצוק”ל שהפתח  טוב  ואמרו מהבעל שם 
שיהיה מפולש מעבר לעבר עד חלל הלב. ופתח זה היינו היראה', 

עי”ש.
וגדולה מזו יש לומר, שהצעד הראשון הנדרש מהאדם, הוא רגע 
ולהתנוסס  לשמרו  היודע  אשר  בקרבו,  המתפרץ  ההתעוררות 
הדביקות  כדי  עד  ונשגבות  רמות  למדרגות  להגיע  יוכל  גביו,  על 
בשכינה ממש. וזה מדוקדק בדברי הגר"א דסלר הנז"ל 'כחודו של 
דיוסף  במעשה  שמצינו  וכענין  גמורה'.  לתשובה  שמביא  מחט 
ביקשו  כאשר  וזת”ד:  כב(,  רבה  )בראשית  במדרש  המבואר  משיתא 
הרומאים מיוסף משיתא לפרוץ לפניהם אל תוך ביהמ”ק והבטיחו 
לו שכל חפץ שיטול משם יהיה שלו, נכנס ונטל את מנורת הזהב 
סירב  שירצה  מה  וליטול  להיכנס  שוב  ממנו  וכשביקשו  ויצא, 
אחת  פעם  לאלוקי  שהכעסתי  לי  די  ‘לא  ואמר  משיתא,  יוסף 
לו, נתנו אותו במשור של  אלא שאכעיסנו פעם שניה'. מה עשו 
לבוראי,  לי שהכעסתי  אוי  והיה אומר  בו,  והיו מנסרים  חרשים, 
עד שיצאה נשמתו. יצאה בת קול מן השמים ואמרה ‘מזומן יוסף 
משיתא לחיי העוה”ב', עכת”ד. והלב משתומם מהשינוי התהומי 
עריץ  רגע מרשע  בין  הפך  יוסף משיתא!! אשר  בקרבו של  שחל 
שהסכים לפרוץ למקדש ולבזוז את כליו – לצדיק אשר מוכן למסור 
את נפשו במיתה משונה ויסורים נוראים ובלבד שלא להכעיס את 
כיוסף  ערל  לב  זצ”ל, שגם  מפוניבז'  הגאון  הוכיח  ומכאן  בוראו! 
משיתא זכה ליראת שמים כה מופלאה בעצם כניסתו הראשונה 
למקדש. הרי לפנינו רגע אחד של התעוררות, אשר בכוחו לרומם 

את האדם לפסגת הרוממות של ‘מסירות נפש'!

”נר ה’ נשמת אדם”
עלון זה מוקדש לע”נ של מו”ר הכשר והצדיק ,

איש האשכולות, צורבא דרבנן

הרב אליהו חי חואטי דמרי זצ”ל

ששב”ק זו חל יום פטירתו 
 יה”ר שזכות לימוד התורה

תהיה לע”נ הזכה והטהורה 

ת.נ.צ.ב.ה



הבעל שם טוב באיגרתו הידועה לגיסו ר' גרשון מקיטוב, מספר על עליית 
נשמה שעשה בר"ה שנת תק"ז בה הוא עלה לעולמות העליונים והגיע עד 
להיכלו של מלך המשיח. ובמענה על שאלתו "מתי יבוא המשיח" ענה לו 
מלך המשיח שיבוא כאשר "יפוצו מעיינותיך )מעיינות החסידות( חוצה"! 
ובלשון הרבי שליט"א מלך המשיח: "הבעש"ט. . ברור שמע ומסר . . אשר 
ביאת המשיח, היינו גאולת השכינה וגאולת בני ישראל תלויות בהפצת 

המעיינות )תורת החסידות( חוצה". 
העובדה  מובן מעצם  לביאת המשיח,  קשור  שגילוי החסידות  זה,  עניין 
)שיום  הזקן  אדמו"ר  ובלשון  האחרונים.  בדורות  רק  החל  זה  שגילוי 
דדווקא  האריז"ל  "כתב  טבת(:  כ"ד   – שבת  במוצאי  חל  שלו  ההילולא 
בדורות  ולא  החכמה  זאת  לגלות  ומצווה  מותר  האחרונים  אלו  בדורות 

הראשונים".    
ולקץ  לביאת המשיח  הוא, שככל שאנו מתקרבים  לכך  ההסברים  אחד 
מואר,  יותר  היה  כשהעולם  בעבר,  בעולם.  הרוחני  החושך  גובר  הגלות 
היה די בקיום המצוות בפועל ולימוד חלק הנגלה שבתורה, אך בהתגבר 
החושך ועמו הקשיים והפיתויים קשה מאוד "להחזיק מעמד" בלי האור 

הנפלא שנותנת החסידות. 
המגיד  על  קטרוג  התעורר  כאשר  הזקן  אדמו"ר  שענה  התשובה  זוהי 
ממעזריטש. וכמסופר, שנמצאו בתקופתו דפי חסידות מתגלגלים ברחוב 
והיו שטענו שצריך להפסיק את הפצת תורת החסידות, ואדמו"ר הזקן 
ביטל את הקטרוג על ידי משל, מבן מלך, שחלה במחלה מסוכנת וקשה, 
הקבועה  היקרה  האבן  את  לקחת  אחת:  תרופה  אלא  לה  מצאו  שלא 
בכתרו של המלך, לשחוק אותה, ולערב אותה במים ולשפוך מתערובת 
זו לשפתיו של בן המלך בתקווה שלפחות טיפה אחת תיכנס לתוך פיו 

ותציל את חייו. 

כך הוא בעניין החסידות, שהיא "האבן היקרה" הקבועה כביכול בכתרו 
של מלך מלכי המלכים הקב"ה. מאחר שעם ישראל דומה מבחינה רוחנית 
לחולה שאין לו מזור אחר, נאלצים "לשחוק" אבן זו, ולהפיץ את הסודות 
הנפלאים שבתורת החסידות, וכך יינצלו חייו של בן המלך - עם ישראל. 
אותו  לבקר  פעם  באו  במאסר,  הזקן  אדמו"ר  שכששהה  מסופר,  עוד 
רבותיו הקדושים, הבעל שם טוב והרב המגיד ממעזריטש. וכאשר שאלם 
אדמו"ר הזקן, מדוע הוא יושב במאסר? השיבו לו, שנתעורר עליו קטרוג 
בשמים על כך שהוא אומר דברי חסידות בגילוי ובהרחבה. שאל אותם 
האדמו"ר הזקן: "אם כך האם עלי להפסיק? אמרו לו הבעש"ט והמגיד: 

"מכיוון שהתחלת אל תפסיק, ואדרבא, לכשתצא תאמר יותר".  
סיפור זה מלמד, שאדמו"ר הזקן הוסיף והפיץ את החסידות עוד יותר, 
ולכן התעורר עליו קטרוג חדש. המגיד הפיץ את תורת החסידות בצורת 
פתגמים קצרים. אדמו"ר הזקן הוסיף על כך והלביש את רעיונות החסידות 
את  'הוריד'  הוא  והסברים.  דוגמאות  משלים  באמצעות  אנושי,  בשכל 
בהתיישבות  יחדרו  שהם  עד  ביותר  והמופשטים  העדינים  העניינים 
בכוחות החכמה בינה ודעת של האדם! ועל כך התעורר הקטרוג מחדש. 

עם זאת, אמרו לו הבעל שם טוב והמגיד "מכיוון שהתחלת אל תפסיק". 
חכמים  ישראל  "יהיו  שאז  המשיח  לימות  מתקרבים  שאנו  מכיון  כי 
גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם", 
לכן גם עתה עלינו לעסוק בעניינים אלו בהבנה והשגה באופן של חכמה 

בינה ודעת, כהכנה לגאולה האמיתית והשלימה. 
מקורות: רמב"ם הלכות מלכים פרק יב הלכה ב. אגרות קודש אדמו"ר הריי"צ חלק א 
עמוד קמז. ליקוטי שיחות כרך ל עמוד 170 ואילך. ספר השיחות תשנ"ב עמוד 160.

הרה"ג מנחם הכהן שליט"א
דבר רבני הקהילות

רב ק"ק  " בית מנחם - חב"ד " בשכונה ט' באר שבע

הפתרון לבעיות הדור

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב מנחם הכהן 
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לרפואת
ר' יוסף שלמה

בר עליה
ורחל 
בת סימי 

שיתקיים בעז"ה ביום ראשון
 כ”ד בטבת תשע”ז )22.01.17( בשעה 20:30 

הילולת בעל התניא
מוצש”ק “שמות” כד’ טבת

סגולת התניא – שפע ישועות
מהצדיק הרב יורם אברג”ל זיע”א

כתב בספרו "בצור ירום" )ח"ט עמ קנג(. וזה לשון קודשו 
)מילה במילה בלי שום תוספת( בעל התניא הבטיח: "כל 
מי שישמח בשמחתי אוציאנו מן המיצר אל המרחב, מן 
הגשמיות אל הרוחניות, ומן הגיהנם אל הגן עדן. לאחר 
ובו  ידו  פטירתו של בעל התניא מצאו פתק קטן בכתב 
הוא  חלילה  אם  התניא,  בספר  שקשור  מי  שכל  כתוב, 
התניא  בספר  יקרא  כלשהי,  במצוקה  או  בצרה  נמצא 
שלוש  הלב  מעומק  יאמר  מכן  ולאחר  שורות,  מספר 
פעמים "רבי הושיעני, רבי הושיעני, רבי הושיעני", ותיכף 
ומיד באותו יום יראה ישועה ממש בדרך נס ופלא. בעל 
הוא  הבטיח  שהוא  מה  חייב.  נשאר  לא  לעולם  התניא 
מקיים. בדקתי את זה אלפי פעמים, בכל פעם שעברתי 
עזרתו  את  ביקשתי  לישועה,  והוצרכתי  מסוים  קושי 
בכל  הישועה  הגיעה  הרגע  באותו  ומיד  בעל התניא  של 
מיני דרכים מופלאות.כל מי שקשור לספר התניא צריך 
באיזה  או  מצוקה,  באיזה  נמצא  הוא  חלילה  אם  לדעת, 
אם   – בזה  כיוצא  וכל  מועקה  באיזה  או  כספי,  הפסד 
יקרא מספר שורות בספר התניא ואחר כך יאמר שלוש 
פעמים "רבי הושיעני, רבי הושיעני, רבי הושיעני", תיכף 
גדולה. אנשים  ישועה  ה'  בעזרת  יראה  יום  ומיד באותו 
רחוקה  לנסיעה  שיוצא  מי  'והצליחו בגדול'.  ניסו  רבים 
או לטיסה וכדומה, יקח איתו את ספר התניא ומובטח 
יחזור  וכן  ולשלום  טובים  לחיים  למחוז חפצו  לו שיגיע 
לשלום. מי שעומד לפני משפט קשה, יקח איתו את ספר 
התניא לבית המשפט ובעזרת ה' יראה פלאות. מי שרוצה 
שברכב שלו לא יהיו תקלות, וכן שיהיה שמור מכל סכנה 
בדרכים, יקפיד שיהיה ברכבו ספר התניא. מי שמחתן בן 
או בת ורוצה שהחתונה תצליח, לא ילך לאולם עד שיקרא 
כמה שורות בספר התניא ויאמר "רבי הושיעני", ובזכות 
זה החתונה תהיה מוצלחת ביותר. וכן מי שצריך לגשת 
התניא  בספר  שורות  כמה  יקרא  מסובך,  רפואי  לטיפול 
ויאמר "רבי הושיעני", ובזכות זה הטיפול יעבור בהצלחה 
של  שבכתרו  היהלום  הוא  התניא  שבעל  מפני  מרובה. 
כל  של  חלקו  ואשרי  אשריו  כן  הוא.על  ברוך  הקדוש 
מי שזוכה להתחבר לבעל התניא על ידי לימוד בספרו 
הקדוש "ספר התניא" ויזכה לישועות ונפלאות "בבני חיי 
ומזוני", "בבני" זרע של קיימא ובנים ובני בנים עוסקים 
בדרכי  והולכים  מוצלחים  טובים  ובמצוות,  בתורה 
"ומזוני  שלימה.  ורפואה  טובה  בריאות  "חיי"   ישרים. 
לכם  דעו  וברווח.  בקלות  גדול  בשפע  פרנסה  רוויחי" 
לבעל התניא יש בשמים כח עצום כפי שלא ניתן לשער.

 אורות עונג שבת


