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ולכ� נתעכב ש� מ� השמי� ולא , בגלל שלא היה זה עוד הזמ� הנכו�
ז בא "שעבו' יכל להגיע לכותל המערבי שזה היה עיקר רצונו הט

ז "י ולירושלי� כדי לזכות להגיע לכותל המערבי וש� עיד"לאר
משמיה א מאמר שאמר ' וכדמתאמרי, להביא את הגאולה השלימה

דכשיבוא לכותל המערבי הוא יזעק זעקה גדולה וכל ישראל 
א זכינו ולא היה זה כ רצה להגיע לש� א� בגלל של"ולכ� כ, יתאספו

א לכ� נתעכב ולא הצליח להגיע לש� "הזמ� של הגאולה שתהיה בב
א� בתכלית אמר שש� יפעל הגאולה השלימה , לכותל המערבי

בהכנות שעשה לזה קרבו את ' ובוודאי דבריו לא ישוב ריק� ואפי
הג� שלא , א"הגאולה השלימה ויקרבו אותה שתהיה עכשיו בב

, א"ודאי תתקרב אלינו בב' י עבודתו הק"עז "הצליח להגיע לש� עכ
א בא "ובאמת סיפור הדברי� והשתלשלות� היה שאכ� הוא זיע

לפי שמיד , ק אבל לא הצליח להגיע לכותל המערבי"לירושלי� עיה
א תיכ� נפל למשכב של פיקוח נפש "ק תובב"שבא לירושלי� עיה

ז ציוה שיקחוהו ע� מיטתו אל הכותל המערבי כדי להחיש "ועכ
, ל ובניו פחדו לקחתו שהרי זה חולי מסוכ�"אולת� של ישראל כנג

עד שהחליטו בלב� שהרי הנה אמנ� , ו"והליכה זו מסוכנת לחייו ח
כ "א, נ"י היתה מתו� הקרבה עצמית עד כדי מסי"כל נסיעתו זו לאר
שהול� בדרכו ' ת עד כא� יעזרהו ג� הלאה אפי"כמו שעזרו השי

כ לא יאונה לצדיק "נ ג"א� יל� במסי' שהוא משלי� חייו מנגד ואפי
וכיו� שכל נסיעתו היתה בגדר של סכנת ופיקוח , ו"כל או� או רע ח

נ ולכ� לקחוהו "במסי' נפש לכ� צריכי� להביאו לכותל המערבי אפי
אלא שלפתע כשכבר היו קרובי� לכותל המערבי , לש� במיטתו

ש זורקי� "וראו� הערביי� הרשעי� התחילו אלו הרשעי� ימ
ליה� מטר אבני� כדי למונע� מלהמשי� בדרכ� ולא היה שיי� ע

היתה זאת יע� כי לא הגיע אז ' ומאת ה, לבוא וליקרב לעבר הכותל
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הוא יומא דהילולא פו� די הייליגע היו� 
, א"רבינו משה מלעלוב זיעזיסע רבי מר� 

והרי הוא היה כולו גאולה שלימה שכל 
ד ובזה עסק ובזה פעל "ענינו להביאה בס

כידוע והיה לו מסירות נפש על זה ולכ� 
י כדי לפעול הגאולה "ל לא"הגיע מחו

ז לא יצא זה אז לפועל "השלימה א� עכ

אבל ודאי שפעולתו קירבה , הזמ� לזה
ומקרבת הגאולה ומעלה עליו הכתוב כמו 

יגמור בעדי פעולת צדיק ' שעשאה וה
ולכ� אחר שהשלי� זה אז נסתלק , לחיי�

ב כשהוא שבעי� ושתיי� או "לחיי עוה
ד "ב או ע"וכנגד� ע, שבעי� וארבע שני�

וכמו שאמר בבואו , ק"ימי� שחי בארה
היינו שכנגד מני� ' יו� לשנה'ק "לארה

כ מני� ימי� "י חי כמו"ל ובא"שנותיו בחו

 'ב' המש� בעמ 'ב' המש� בעמ

כבר עמדו ו, ויחי יעקב באר( מצרי� שבע עשרה שנה
ק שנפלאת בעינינו שהשני� והימי� הטובי� "בזה בסה

שכל ימיו , של יעקב אבינו היו דוקא באר( מצרי�
בהיותו אצל יצחק אביו ובישיבתו באר( ישראל שלא 

מכל הצרות שרדפוהו צרת עשו ולב� , במנוחה היו
מק� ' פ(י "ודינה ויוס� ושמעו� ובנימי� כדאיתא ברש

על  'ח הק"באוהש "וכמ, די ית� -ל ש-פ וק"עה )ד"ג י"מ
  .ש"ויחי יעקב שאלה היו ימי חייו שחי בנחת עיי

ד בטע� הדבר שהרי כידוע כל מטרת "ל בס"יואולי 
ביאתו של יעקב לאר( מצרי� היתה בכדי להכי� לבני 

שיהיו , ישראל את המקו� המטונ� וערוות האר(
שלא יפלו חלילה , יכולי� להתקיי� ולעמוד באר( זו

ובכ� יהיה תשועת� בהגיע הזמ� , הקליפותלעמקי 
ולצאת מאפילה לאור , לצאת מציפורני קליפת מצרי�

וכל זה בזכות יעקב שהכשיר וכבש לה� הדר� , גדול
אצל  )ל� ל�' פ(� "רמבש ב"וכמ, כדי שיוכלו בניו עמוד

אברה� שירידתו למצרי� היתה על הכוונה הזאת 
שהדורות  ובכ� כדי, לכבוש הדר� לבני ישראל בגלות�

הבאי� שהיה בקבלה אצל� שבזכות ישיבת יעקב 
לכ� היה מ� הצור� , מצרי� תהיה גאולת� וישועת�

שיעקב בשנות ישיבתו במצרי� יהיו שני� של גדולה 
בכדי שכשיזכירו את יעקב יזכרו אותו במצב , וכבוד

ולא חלילה במצב , של השראת השכינה מתו� שמחה
ו שהיה בימי כמ, של עבודה מתו� סילוק השכינה

פ ותחי רוח יעקב "י עה"העדרו של יוס� כדאיתא ברש
ומ� , ששרתה עליו שכינה שפירשה ממנו, אביה�

הסת� ג� בכל ימי עניו ושנות הסבל לא היתה עבודתו 
וכדאיתא , ברו� המעלה כמו בימי הנחת והשלוה

ובודאי לא הכוונה על , ביקש יעקב לישב בשלוה
מתו� ' ה לעבוד את דאלא הכוונה שרצ, ז"שלוות עוה

שהעבודה מתו� שמחה היא העבודה , שלוה ונחת
ולכ� בסו� ימיו של יעקב היו ימיו , הרצויה והמבוקשת

שכשהתחיל השעבוד היו עדיי� בני , ימי נחת ושלווה
המובא  )ט א"ע(ר "בוב, בניו של יעקב שעוד הכירו אותו

, מילדיו אאיתא שראה יעקב שישי� ריבו ט"בעהב
וכ� העבירו לדורות הבאי� , בזכות יעקב וה� התחזקו

את צורת יעקב ועבודתו וקדושתו וזכותו שתעמוד 

לומר דמה שהוא נות� ' ג� היה מרגלא בפיו הק. י ואז ש� נסתלק"באר
לעשות כ� או כ� אי� לו בה� ' וכדו בכל מיני פעמי� כל מיני סגולות

וכל "בפסוק ' שו� כוונה בעצ� זה המעשה וצורתו אלא רק כפי מה שכ
ז "שלכ� מה שהוא מצווה זוכי� עיד" מצליח בידו' אשר הוא עושה ה

  .ד"להצלחה ולס
מר� ' מספרי� עוד שכשהוא היה ילד בגיל שמונה אז אביו הקג� 

ת ועבד עמו וג� "דות השיפתח לו השער ליכנס בעב א"ד זיע"מוהר
ס ופוסקי� ואז היה הקור גדול "ס ופוסקי� או רוב הש"למד עמו ש

ק בישוב הדעת "לכ� עבור שיוכלו ללמוד התוה, מאוד כרגיל בפולי�
כראוי הכניסו אביו לקופסה מלאה בקש ותב� וש� למד עמו לילות 

  .ק"ארוכי� התוה
 �מר� רבינו דוד מלעלוב  א וכמו אביו"זיע' היה הול� בדרכי אביו הקולכ

שהיה נסתר מאוד א� הוא היה נסתר עד כדי כ� שלא הכירו הבריות 
ולכ� א� לאחר הסתלקות אביו לא נהיה תיכ� לרבי , בו ובגדלותו
אלא רק לאחר כמה מעשיות שונות שעל ידיה� גילו , אחריו מיד

א נסע ביער ובאמצע "שפ מסופרועל אחד מאלו , שהוא קדוש עליו�
ובתו� כ� הרגיש מלווהו שעובר זמ� , ר וירד להתפלל מנחההדר� עצ

כ הרבה זמ� "מסויי� והוא אינו חוזר והיה זה לפלא בעיניו שנשאר כ
לכ� הוא החליט לצאת בעצמו ליער לחפש , שהרי היה ש� שלג וכפור

א והוא הל� לחפשו ומצאו כשהוא אוחז "ש� את מר� רבינו משה זיע
יי� מתפלל עוד שמונה עשרה ע של מנחה והוא עד"באמצע שמו

כשמפניו זולגות דמעות ובכיות נוראות מה שבשר וד� אינו יכול 
ובוודאי , ולא רק זה אלא ג� שבתו� השלג ראו סימני הדמעות, להשיג

ואי� אנו יכולי� להשיג זאת וכשראה זאת , שהוא פעל בתפילתו רבות
שוט וכ� המלוה שלו אז ידע שאינו אד� פשוט ורגיל כי אי� זה דבר פ

היו עוד כמה מעשיות עד שקיבלוהו כל תפוצות ישראל למנהיג שהוא 

  �הבאי� בש� הברוכי� 
  אנו מקדמי� בברכה את פני הוד, אל מול פני הקודש בקידה

        אאאא""""כבוד קדושת מר� אדונינו מורינו ורבינו שליטכבוד קדושת מר� אדונינו מורינו ורבינו שליטכבוד קדושת מר� אדונינו מורינו ורבינו שליטכבוד קדושת מר� אדונינו מורינו ורבינו שליט
 ואו ארצה לשערי עירנו בני ברק לכבוד יומא דהילולאלרגל ב

  א"ה זיע"זצוקללה ט"הקוה ר"של מר� מלכא אדמו העשירי
יהי בואו לברכה ולהרמת קר� התורה והחסידות מתו� שמחה וביאת 

  א"משיח צדקנו בב

 �עובדא דצדיקיא לרגל יומא דהילולא דמר
  ג טבת"א י"ק רבינו משה מלעלוב זיע"הרה

  לזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיק
  ,ט"הקוה ואהבת איתן אדונינו מורינו ורבינ, את נשמת עטרת תפארת ישראל, יוחק עלי גליון זה לזכרון
  מרנא ורבנא, איש האלוקים, עמוד האש והאמת, עמודא צלותהון דישראל, יסוד צדיק יסוד העולם

 א"זיע ה"זצוקללה אלתר אלעזר מנחם נות רבי"כקש
 א"ר מרן רבי משה מרדכי זיע"ק אדמו"בן רבה

  א"ד לחודש טבת שנת תשס"אשר עלה ונתעלה בסערה השמימה ביום י
  .ר"אכי להיפקד בדבר ישועה ורחמים, י להמליץ טוב בעדינו ובעד כל עדת ישראל"ועכ זכותו הגדול והקדוש יגן עלינו
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ז ג� כל צדיקי הדור חיבבו אותו והיו "ואחר, קדוש עליו�
  .מחשיבי� אותו עד מאוד

א "מ זיע"שלפני שנסע מוהר א"מ זיע"מר� מוהרמסיפר ג� 
י ונפרד מקהל עדתו שבפולי� היה אז שבת פרשת דברי� "לאר

אלה "שכתוב בפרשה , ברי פרידה מפרשה זולכ� אמר לה� ד
הכי שמשה מרמז על מנהיג ' ופי, "הדברי� אשר דיבר משה

כ איתפשטותא דמשה "הדור וצדיק אמת שבכל דור ודור וכמש
ממילא ההמש� אשר , בכל דרא ודרא ומשה שפיר קאמרת

דיבר משה אל כל ישראל פירושו שמאמרי הצדיק אמת יש לה� 
ד ואחד מישראל יש לו לימוד המוסר קשר לכל ישראל וכל אח

' והתיקו� לנפשו מאלו הדיבורי� של הצדיק אמת שה� בחי
מקבל ' כפטיש יפוצ( סלע שמתחלק להרבה ניצוצות וכל א

א "מ מלעלוב זיע"וכ� יש עוד יש מאמר מר, מה� לפי בחינתו
ת את ישראל כשיצאו ממצרי� "ק שציוה השי"בתוה' שאי
רת ביתה כלי כס� וכלי זהב כ ושאלה אשה משכנתה ומג"מש

' ושמלות ושמת� על בניכ� ובנותיכ� וניצלת� את מצרי� ופי
י לווי� של "ע רצה שיהיו בנ"א העני� בזה שהרבש"מ זיע"מר� ר

המצריי� וממילא יפחדו לחזור ולשוב למצרי� בכדי שלא 
יבקשו מה� המצריי� להשיב לה� את כל ההלוואות שהלוו 

ז ינצלו "לחזור למצרי� וג� עיד ק איסור"שמפורש בתוה, לה�
ת ללוות כל זה ממצרי� "ל השי"לכ� א, מלומר לשוב למצרי�

אלא שבאמת ג� בלא זה כל טוב אר( מצרי� היה מגיע לבני 
  .ישראל ולכ� באמת יצאו ברכוש גדול

 �מ אמר וכ� עוד צדיקי� אמרו זה ג� על עוד "הרבי מוהרממר
איניש בהאי עלמא ק במאי דעסיק "בזוה' צדיקי� אחרי� שאי

ז בזה הוא עוסק "עסיק בההוא עלמא שמה שהיה עוסק בעוה
מ עוסק לקרב הגאולה "ב וממילא כמו שבחייו היה ר"בעוה

בוודאי עסוק בזה ג� עתה בעלמא דקשוט ואינו נח מזה עד 
שכשעלה מר� רבינו  מסופרעוד , א"שתבוא גאולתינו עתה בב

יבוא  אלעזר מנדל מר� רבינוי הוא חפ( מאוד שבנו "משה לאר
מ "י אלא שהורי אשתו של מר� רא"עמו ע� כל משפחתו לאר

י מפאת העניות הגדולה ששררה אז "כ רצו שיבוא לא"לא כ
ל "י כידוע עד כדי כ� שנאלצו להגיע לטובת תומכי� מחו"באר

י היה נצר� "ולכ� בימי� הה� להגיע לא, והפרנסה היתה קשה
בלב של� לזה העני� ולקבל  כ יכלו להסכי�"נ וה� לא כ"לזה מסי

אלא שמר� רבי משה , זאת שבת� תסע וערערו על זה קצת
שהוא חייב ' א לא הסכי� עמ� וצוה על בנו הק"מלעלוב זיע

וכשראו בני המשפחה רצונו החזק והתקי� של רבינו , ליסוע עמו
שיסע עמו לא ידעו לשית עצות בנפש� ולכ� החליטו לשאול 

וכאשר יפסוק כ� יעשו  ע"זא זיק רבי שלו� מבעל"ההאת פי 
ק והוא אמר שישאלו את פי הנערה היינו "הלכו ושאלו את הה

את אשתו של רבינו אלעזר מנדל בעצמה ויעשו כרצונה וא� 
והיא היתה , תרצה ליסע לא ימנעו בעדה וכ� הוה ושאלו אותה

אשה חכמה ופיה פתחה בחכמה וענתה שהנה זה דבר ידוע בכל 
ה שהולכי� יהודי� ומכתתי� רגליה� ארצות פולי� והסביב

י עצמה "כ הרי ג� אר"וא, נ לשחר פני הצדיקי� בפולי�"במסי
כ למסור הנפש כדי להגיע לרבי גדול "איז א גרויסע רבי וצרי� א

י "לאר' ואביו הק' כ ודאי שרצונה ליסוע ע� בעלה הק"זה וא
וכששמעו זו התשובה הברורה מפי בת� שוב עזבו� והניחו� 

  .י"אליסוע ל
ל עשה מסע מיוחד "מ את חו"שלפני שעזב מר� ר ומספרי� 

ע וכשהגיע אל "א מה� בפ"לגדולי וצדיקי דורו להיפרד מכאו
ינער שימתי� לו ויסעו שניה� 'אז ביקשו הרוז י�'י מרוז"ק ר"הה

יחדיו אז החוה לו רבי משה על זקנו שהוא לב� מדי ואמר לו 

חייב הוא ליסוע כבר שזקנו הלב� אינו מניח לו להמתי� עוד ו
  .עכשיו כי אי� זמ� כי זקנו כבר מלבי�

 �ש מבעלזא לא היה יכול "שכשהל� להפרד מר מסופרעוד וכ
ש מבעלזא הסתגר "ור, להכנס אליו כי הדלת היתה מסוגרת

בחדרו ולא קיבל קהל אליו לכ� הל� רבי משה לדרכו ולפתע 
לו על ענו ואמרו , ש את הדלת ושאל מי היה כא� שהל�"פתח ר

ש כ� אז ציוה שיחפשו אותו "כששמע ר, רבינו משה מלעלוב
וכ� היה , באכסניא כי אולי הוא עוד נמצא כא� וישיבוהו אליו

שחיפשוהו עד שמצאוהו וחזר והגיע לרבי שלו� והחלו לדבר 
ז ובי� הדברי� דיבר עמו רבי שלו� על כוח התשובה "זע

כ "שהב� ג ,האמיתית של האבות שבזה משפיעי� א� על הבני�
יתעלה ויוכלו לזכות לכתחילה להייליגע נשמות קדושות 

ז "כ מכוח תשובת ההורי� יזכו הבני� כידוע כ"לבניה� וג� אח
עליכ� ' ק מבעלזא את הפסוק יוס� ה"לו הה' ובזה פי. ל"ואכמ

  .עליכ� על בניכ�, שתהיו זוכי� שיהיה נשפע עליכ�
מלעלוב יג� עלינו יעזור שזכות רבינו משה ב� רבינו דוד ת "השי

ירח� ' וה, וזכות כל הצדיקי� יגנו עלינו אוי� אייביג, אוי� אייביג
ויעזור בכללות ופרטות לכל ישראל וישמח כל ישראל בכללות 

עכשיו זהו כבר , ופרטות וכולנו זאל� האב� געפוילט אלעס גוט
כמה זוכי�  י הקדוש"מהארסמו� ונראה לימי השובבי� כידוע 

ר שנזכה לתשובה באמת מאהבה "ויה, הימי�לתיקוני� באלו 
ר ית� לכולנו רפואות ישועות ברכות "וברו, ובשמחה תמיד

ד שלו והכל "וית� לנו ס, ר חיי מזוני רויחי ואריכי"שמחות בגו
א יוושע במאי דצרי� וית� "וכ, א"תורה וגדולה במק, בניקל

רפואה ישועה שמחה וגאולה שלימה שוי� יעצ אוי� א זיסע 
  .וי� אייביגאופ� א

  
  

ר אבא מארי זכרונו "הוא יומא דהילולא רבא של מר�  אדמוהיו� 
והנה כל אלו שהכירוהו בימיו הצעירי� רגילי� לספר ,  לברכה

י שמיעת "הנהגותיו אז ברוב שבח והתעוררות שזוכי� לה� ע
ז מספרי� מעשי "אז ובאמת שזהו העיקר שעבו 'וזכרו� עניניו הק

הצדיקי� כדי שנבוא מזה לידי התעוררות ומזה לידי מעשה שאז 
יש קיו� ותכלית להתעוררות שמזה באי� למעשי� טובי� וזהו 

ז "ט ועבו"עילוי נשמה להנפטר שבזכותו עושי� החיי� מעש
ל העיקר הוא "ב שהנ"מספרי� החיי� מעשי הנפטרי� לחיי עוה

מר� וכמובא מעשה הידוע מ, והחי ית� אל לבו' ה שזהו שכלמעש
א שיש בזה כמה גירסאות בזה הסיפור אבל "זיע' ט הק"הבעש

א ישבו "ל זיע"מקובלת וידועה שאחר פטירתו ז' א' גירס
ז ממופתיו הנוראי� "החברייא קדישא וסיפרו זל' תלמידיו הק

� ואז תיכ, של שידוד כל מערכות הטבע שהיו רגילי� אצלו
שנתגלה לבנו ' ויש גיר, א"זיע' ט הק"התגלה אליה� מר� הבעש

ל "וא, שנתגלה לשאר כל החברייא קדישא' ע ויש גיר"רבי צבי זי
שהיות שלא היו אלו הסיפורי� מדברי� הנוגעי� למעשה לכ� 
מה לכ� לדבר ממופתיי זייטיגע מופתי� שהוא ענייני� מ� הצד 

י מזה כלו� ניחא לי ולא יהיה ל, שאינו עני� מוסר והאמונה
ת ותתעוררו "ברוב אהבת ויראת השי' שתדברו מעבודתי הק

כ ואז לכולנו יהיה מזה ריוח שאת� "ת כמו"מזה לעבוד את השי
ולכ� א� , לנשמתי' תתעלו מזה ואז ג� לי יהיה מזה נייחא ועלי

א עיקר שיש לנו לדבר ממנו "ד של אבא מארי זיע"כ ביו"לנו כמו
ש "כ להתעלות בתורה וירא"תנו כמוה� דברי� שיביאו או

שנלמד מצדקותו ומדרכיו הקדושי� ואז יהיה לטובה להחיי� 
ולהבדיל בי� חיי� לחיי� לבעל ההילולא בגנזי מרומי� ולכ� יש 
לדבר מענייני מעשיו שיביאו להתעוררות מתורתו ותפילתו 

  .ש ואז כל אחד יזכה"לאבשב
 �וא עבר מעברי� שהיה אצל אבא והוא שה, מעניי� ומופלאעני

רבי� וקשי� בימי חייו דברי� שאד� אחר לא היה מחזיק בה� 
ונוס� לכל אלו ג� סבל מחולשות , מעמד באלו הדברי� שעבר

כ "וא, בליבו שזה הקשה עליו יותר לעמוד בסבלותיו שעבר
ז הצליח "בדר� הטבע היה קשה מאוד לעבור כל זה אלא שעכ

מהכל ומשכיח  י שתמיד היה דרכו שהיה שוכח"לעובר� ע
מעצמו הכל וחיזק עצמו תמיד מיט א פרישקייט שמה שהיה 

כ מכא� ואיל� "היה ואיננו ואי� טע� מה לחשוב עליו בכלל וא
חשב שהכל טוב ויהיה טוב ולכ� ראה תמיד רק טוב והיה תמיד 
בשמחה גדולה ובזה הצליח לעבור הכל בלא להשבר מה� כי היו 

תחדשות תמיד כסדר כאש י כח זה של הה"בעיניו כלא היו ע
וזהו עני� ודבר , ת והולכי� תמיד הלאה"קודש לעבודת השי

ללמוד לעשות כ� וממילא שלא יבוא לייאוש ' חשוב מאוד לכאו
ה יהיה הכל טוב "בעול� כלל כי מאי דהוה הוה ומכא� ואיל� בע

וממילא זהו , ע"זי �"ליקוטי מוהרוא� טוב וכמובא כל זה מבעל ה

והרצו� היה שבהעלות זכר יעקב לבני ישראל , לה� בעת גלות�
וזה יהיה לה� , לחיזוק במצב� יזכרו אותו במצב של רו� המעלה

  . לחיזוק לביאת ישועת� וגאולת�
 אד� מחבירול יפטר א) .א"ברכות ל(יש לפרש הא דאיתא ובזה 

י "ובפשטות הכוונה שע, אלא מתו� דבר הלכה שמתו� כ� זכרהו
וזהו סגולת הדבר הלכה , הדבר הלכה יזכור את חבירו ולא ישכחהו

י הדבר הלכה "ל שאי� הכוונה שע"א� אולי י, שיזכור את חבירו
ל "חזכוונת אלא ש, בכל אופ� יזכור את חבירושבאמת , יזכרהו

כשיזכור את כ "עיש, כשנפטר מחבירולכה שיאמר דבר ה היא
שהטבע , חבירו יזכור אותו מתו� ההלכה ולא מתו� דברי חולי�

, היא כשנזכרי� מאד� זוכרי� את הדבר האחרו� שהיה ביניה�
ולכ� אמרו שהדבר האחרו� כשנפרדי� זה מזה לא יעסקו בדברי 

אלא יעסקו בדבר , כ יזכור את חבירו מתו� דברי חול"שא ,חולי�
לאחר זמ� שעלה [ .לכה ובכ� יזכור את חבירו מתו� דבר ההלכהה

ברעיוני הפירוש הזה נזכרתי כמסתפק אולי שמעתי פע� הביאור 
ושאלתי את פיו ואמר שאכ� אמר , ל"זצ )א"שליט(ח "הזה ממו

נ וביראה טהורה החסיד רבי "במסי' הביאור בש� אביו עובד ד
ג טבת יומא "י - ע"תש –ויחי (]. ח"ד ודפח"ל הי"עמר� געשטטנר זצ

  )א"ק רבי משה מלעלוב זיע"דהילולא קדישא של מר� הרה

 

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
  'א' ש� מעמהמ

וד המוסר שתמיד צריכי� להתחזק ולשכוח מהכל חיזוק גדול ולימ
ולהמשי� הלאה כי כידוע לצערינו יש היו� עול� ע� סבל ומלא 

שלא יצטרכו שו� עצות ' ל אבל ירח� ה"לכ� נצר� עצה הנ, צרות
  , ירח� עלינו ומי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די' לזה אלא ה

 �יבמות (' בא בגמע המו"כבחינה של ר' ל היה אצל אבא הק"הנועני

שאמר על כל גל וגל נענתי לו בראשי ונת� לו לעבור על  .)קכא
ראשו ולא נלח� עמו ובזה יצא בשלו� ונפטר מהכל ועבר הכל 

א שימח עצמו וקיבל "כ� אבא זיע,ונשאר לחיי� טובי� ולשלו�
הכל באהבה ותמיד שימח עצמו בכוח השמחה והוא לימוד גדול 

אלא תמיד , ו"א להיות נפל ונופל חבשביל התחזקות לא ליפול ול
ולכ� יש לכולנו ללמוד שלא , להתחזק ולהתרומ� הלאה והלאה

והעיקר , ליפול ולא להתייאש אלא תמיד לשמוח ולחזק עצמינו
א� ללא ' יעזור וירח� שנהיה מונחי� בי� התלמוד כאבא הק' שה

ג� כידוע נשא את עול המוסדות כמצות ' אבא הק, אלו הגלי�
נ בכל כוחו "מ ועזר לאנשי� בצדקה וחסד במסי"מוהרמ אביו מר�

כל חייו על א� שבשנות אברכותו כשכמעט ולא היה לו פת בביתו 
ומזה יש ללמוד לעזור ולסייע ליהודי� , וחי בצמצו� ובדוחק נורא

ולעשות טובות ליהודי� בגו� , בצדקה וחסד ופרנסה וכל הענייני�
, ע ולא לבשר וד�"לבוכת יעזור שנצטר� רק להגיע "ובנפש והשי

  .ר"ונזכה להיות שקועי� בי� התלמוד ללא גלי� אכי
  הפרשהעל 

 �ויחי יעקב " )כח, מז (ריש פרשת� ' איהפרשה נדבר בקצרה בעני
כ ויחי היינו שתמיד "פ מש"ויל, "באר� מצרי� שבע עשרה שנה

היה אצלו ויחי דהיינו שיעקב אבינו מה שנעבע� עבר צרות לב� 
מה שעבר ע� ילדיו מה שה� עברו צרת דינה ויוס� כ "ואח, ועשו

ה "ק שתמיד היה יעקב אע"ז מלמדת התוה"א� עכ, שמעו� ובנימי�
, ויחי יעקב שתמיד התחזק א� בזמני� הקשי� כמה שיכל' בבחי

' צ דייקא שבע עשרה שנה שאפי"וזהו הרמז ויחי יעקב בארמ
א יכל עבד ל' שהיה בימי� הה� שיעבוד נורא וכוח הכישו� שאפי

�וכ� מצרי� מרמז על , לברוח ממצרי� ממש א ביטערע חוש
ל ברוחניות שהוא "י� די גרעסטע חוש� בגשמיות ואצ - מיצר

באר( מצרי� ' ולכ� אפי, גולדיגע מיצר בי� הצרות הנוראות
ע בשמחה "ה חיזק א"שאפי ויחי יעקבבמקו� נורא כזה היה זה 

יא ע( חיי� ועל י ויחי יעקב שאי� חיי� אלא תורה שה"וחיות ע
וצדיקי� אמרו שזהו ויחי יעקב שאי� , ידה ויחי יעקב שחי בתורה

יעקב שזהו ויחי יעקב שאי� נתחזק בחיי� ' י בחי"זכה לויחי ע
אמת ויעקב ' יעקב שהוא בחי' י בחי"ובתורת חיי� במקו� כזה ע

, ראה'ת י"ב ור"שלכ� יעקב אתוו� עק', הוא עקב ענוה יראת ה
במקו� חוש� כזה שיכלו צדיקי� להרגישו ' יובכוח האמת אז אפ

במקו� חוש� כזה ' בהרחה בעלמא מה זה מצרי� אז אפי' אפי
י כוח "וע' ז חיזק עצמו תמיד בכוח התורה ועקב ענוה יראת ה"עכ

לומר ששבע  ויחי יעקב שבע עשרה שנהוזהו ' הענוה בא ליראת ה
י� ז שנ"עשרה שנה השני� הטובות שלו מכל חייו היו באלו הי

ב שאלו "טו' וכידוע שבע עשרה מרמז על מס, מיט א רוהיגקייט
ל שבאמת למה מנתה "א י"ובאופ, ל"היו שני� טובי� שלו כנ

צ וכי מה רבותא להיות במקו� חוש� כזה "ק מני� שניו בארמ"תוה
כ "כ הרבה שני� והרי מצינו שמני� הוא לשו� ועני� חשיבות א"כ

הוא היפ� ' רי לכאוק שניו ש� במצרי� וה"למה מנתה תוה
ל שלמה צריכה "ל י"החשיבות להיות בכזה מקו� אלא שלהנ

שני� בחוש� כזה ויש ' לדייק לנו התורה שהיה במצרי� המס
  , ס"פשטי� עא

במקו� חוש� ' ל שהפשט שהוא מעלה גדולה לשבח שאפי"יל "ולהנ
כמצרי� הצליח להאיר לו ולבניו באור וחיות התורה וממילא כל רגע ורגע 

ז "ק מני� י"היה הצלחה וחשיבות מיוחדת לכ� מנתה אות� התוהש� 
שני� שכול� שוי� בחשיבות� זו לטובה בכל רגע ורגע מה� ולכ� מספרי� 

במקו� כזה שזהו עני� שבע עשרה ' זאת שיכל ללמוד באור תורה אפי
ובכוח התורה ואמת ענוה ושפלות , טוב ואי� טוב אלא תורה' שהוא מס

ג בכדי שישראל יוכלו "בר ולנצח את אר( מצרי� ברוש זכה להתג"רוח ויר
ממילא בכל אלו הכוחות שהשקיע ש� , להחזיק עצמ� בקדושה וטהרה

ז עד העול� תמיד לשאוב חיות בקיו� "ה נוכל א� אנו וז"יעקב אע

צ וכל אלו הדברי� של יעקב אבינו משפיעי� לדורות שיכולי� "התומ
וש ותמיד להתחזק בתורת חיי� תמיד להיות שופע בחיות ולא ליפול לייא

, י"ירח� המרח� ישמור המרח� עלי ועכ, צ"בהתמדת התורה וקיו� התומ
ל שהוא עת רצו� לתיקוני� "ועתה מגיעי� ימי השובבי� וכידוע מהאריז

ל דכמה שיותר התמדת התורה "בחז' וכדאי, שיכולי� לזכות באלו הימי�
  .כ� זוכי� בכל התיקוני� שכל התיקוני� מונחי� בה

, ברוב רחמנותו ישפיע עלינו שנחזור בתשובה באמת מאהבהת "השי
 �ותמיד שטייגע� מיט א חיות בתורת חיי� של שמחה כי ה� חיינו ואור

. ממנו לעולמי�ימינו ולהרגיש זאת ומבקשי� ואהבת� אל תסור 
וית� , ר ירח� שנזכה לשמוח בקיו� והתמדת התורה"ת ברו"השי

ר יעשה סו� לכל "וברו, שטענדיגלנו התיקו� השל� מתו� שמחה 
וישמח את כל הלבבות השבורי� מיט א שמחה , הצרות האלה

וית� לכולנו רפואות ישועות , בכל מקו� שה� לכל ישראל, עליונה
ר ית� חיי בני ומזוני רויחי "וברו, ג בהרחבה גדולה"ר פ"שמחות בגו
ועה ויש, שמחה, ישועה, וית� רפואה, ד בניקל"ר וית� ס"ואריכי בגו

  .שלימה ובני� בית המקדש שוי� יעצ אוי� א זיסע אופ� אוי� אייביג

 

א לרגל "ט זיע"ר הקוה"ק מר� אדמו"ל אביו כע
  ד טבת"יומא דהילולא י
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שכל ' היה מרגלא בפומי ע"רבי ירחמיאל משה מקאזניץ זיק "הרה
ברכות ' בגמ' וכדאי, סעודה שאין בה מרק לא נחשב לסעודה

וכגירסתו ופירושו , כל סעודה שאין בה שריף אינה סעודה .)מד(
ש "ש בגליון מ"ועיי, מרקתבשיל לח שיש בו , י שריף"של רש
וכן ראינו אצל צדיקים שמאכלם היה בכל יום . הערוךבשם 

 ע"א היה אוכל בדרך כלל טאמאט"ר זיע"אאמו. תבשיל המרק
ובנוסף . והערינג ושום ושמן זית, שהוא היה מכתשו בכף, )עגבניה(

ובעת אשר . ר טועם בכל יום מרק שהגישו לפניו"היה אאמו, לזה
, היה נוהג לישב תמיד עם ספר בידו, ת החולסעד את לבו בימו

קצת והיה טועם מן המאכלים כאשר הוא מעיין בספר שאחז 
 .מתחת לשולחן

 
א אז ער איז געווען שארף אסאך "ר זיע"אאמו מרן עלאמרו 
באמצע הטיש היה מוציא מעליו אנשים עם האלונטית . מאל

נעם אין ן האנטאך צו יע'ער פלעגט אזוי גיין מיט. שבידו כידוע
איז געווען 'אז ס :אני אומר. יז אין דרויסעןארויסגעשטעלט ב

ווי אויף יענעם וואס ער , ל"ן ז'אסאך מער רחמנות אויפן רבי
דיגע 'ל איז דאך געווען א מורא"דער רבי ז. האט אים געטשעפעט

פאר . לו להשליך איש יהודי מפניו' ובאמת קשה הי, גוטער
שע 'איז רבי'ס. 'וקט זייער וכופשוטע מענטשן האט עס אויסגעק

ובאמת לא נתן שאחרים . מיר האבן נישט קיין השגה, זאכען
 .יעזרו לו להוציא

 

הגיע לשם , ל"צ רבי דוד בידרמן זצ"אחי הגהברכות של בשבע 
ועוד אחזו באמצע סעודה , ע"ר זיוק בעל בית ישראל מג"הרה

זו והזדר, א גמר את הסעודה בחיפזון"ר זיע"ואאמו, שלישית
 -[ר על הּפָאליש וק מג"בינתיים הסתובב הרה. לעשות הבדלה

ולמטה ברחוב נתמלא ליד הבית מלא , אנה ואנה] המרפסת
תפס על יוהיה שם חסיד אחד שניסה ל. חסידים ועוברים ושבים

' וכאשר כבר הי, עץ גבוה ליד הבית כדי לחזות ברבו מקרוב
ושיט את ידו ואז ה, הבחין בו הבית ישראל, בגובה של הּפָאליש

כאשר הנאה מרובה ניכרת , ל הּפאלישאומשכו , לעבר החסיד
ביקש הבית ישראל לדעת , כ כאשר נכנס שוב לחדר"אח. על פניו

ל באמירת דברי תורה בעת עריכת השולחן "מה אמר הרבי זצ
כשאני  -[זאג איך , ווען איך זאג: ל"השיב לו רבינו בזה, 'הט

ראה מאור ושמש (. יני זוכר עודאך אחר כך כבר א] אומר אני אומר

וזה ידוע וראיתי כך מצדיקים גדולים : ל"וז, )ה עוד"פרשת ויגש ד(
שבהיותם מדבקים עצמם בעולמות עליונים והמה מופשטים 
ממלבושי גופניות והשכינה שורה עליהם ומדברת מתוך גרונם 

ואותם הצדיקים עצמם אינם , ופיהם מדבר נביאות ועתידות
מה שהיו אומרים כי המה דבקים בעולמות  יודעים אחר כך

 ). עליונים והשכינה מדברת מתוך גרונם
 

שרו , א לא סבל הניגונים האחרונים החדשים"ר זיע"אאמומרן 
ל "לבסוף הגיב הרבי זצ', מפורסם'לפניו פעם ניגון של אחד 

א . שהיה זה לתיקון נשמתו של ההוא ששרו ניגון זה אצל שולחנו
כל . )ניגון הוא דבר עדין מאוד( ן איידעלע זאךניגון איז זייער א

, הם ניגונים קבועים, ן ובתפילות'הזמירות והשירים ששרו בטיש
אבל אני יודע ', ץ וכדו"מפורסם הטעם בזה כדי שלא יבלבלו הש

כי בלעלוב האט מען שטארק מדייק געווען שהניגונים יהיו 
או , ס'ק או מה שמקובל וואס דאס שטאמט פון רבי"מבעלי רוה

שהיו ' א הי"ק זיע"בין רבוה. שהביאו והכניסו לתוך הקדושה
. אבל מבינים גדולים בניגון היו, והיו שלא, מטיבי נגן ובעלי שיר
א ששמע מערבי "ק רבי אלעזר מענדיל זיע"יש אצלנו ניגון מהרה

ואמר רבינו על ניגון זה , שר ניגונים עתיקים וישנים' שהי' א
זיי האבן דאס , מט פון די לוייםפעלות אה אה דאס קותבה

א "ר זיע"אאמו. )ק"זהו מהלויים שניגנוהו בביהמ( ק"געזינגען אין ביהמ

ו . מבין גדול בנגינה' הי כאשר שרו לראשונה לפני
התלהב מיד וצוה , לבדו' הניגון הידוע ונשגב ה

דער ניגון : והתבטא אז, לשיר הניגון שוב ושוב
א  בייכט אדער געמא, איז אדער פון א צדיק

ואכן אמרו לו כי הלחינו הסקולענער רבי , צדיק
כדוגמת הניגון , ניגוני קודש וובכל זאת הי. ע"זי

ל "שהרבי ז, א"המקובל מרבי דוד לעלובער זיע
כך שאבד , היה שר את הניגון במהירות ובחפזון

החסיד רבי בן ציון והסביר זאת ... הניגון צורה
ים ליהנות צד שצדיקים אינם רו"ע, ל"אפטער זצ

 ...בזה העולם גם לא מניגון

 

. פארשטייען נישט אין די הנהגות פון צדיקיםמיר 
א בשנים הראשונות לא היה אומר "ר זיע"אאמו

לכבוד שבת קודש על האוכל שהטעים לכבוד 
היה נראה שהוא מקפיד לא לומר , להיפך. ק"שב

בשנים האחרונות נהג אחרת והיה . ק"לכבוד שב
ק על כל כפית וכפית "ד שבמרבה לומר לכבו

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

  )ב"תרי(א "גליו� מהרש' ר עקיבא אייגר ב"רבי שלמה ב –
  )ה"תקמ(מחכמי הקלויז בברוד  -ר הלל"רבי משה אוסטרר ב

  )ט"תרי(ר יצחק אייזיק יהודה יחיאל "רבי אלכסנדר סענדר סאפרי� מקאמארנא ב
  )ב"תרנ(ש סופר מקראקא "חת� ר – רבי עקיבא קארניצער מקרקא

  )ה"תרע(ר יוחנ� מרחמסטריוקא "רבי דוד טברסקי מזלאטיפאלי ב
  )ח"תרע(מ מזוועהיל "חת� ר -ר יוס�"רבי אברה� שמואל מברעזנא ב

  )ה"תשמ(ר חיי� דוב מוואסלוי "רבי יעקב יוס� שלמה היילפרי� ב
  )ג"תרע( ת עמק הלכה"וש\יקוב בעל עטרת ישועה'ר מאיר מדז"ב הארווי( רבי יהושע

  )ו"תקס(אור פני משה ' ר יצחק הלוי מפשווערסק ב"רבי משה ב –
  )א"תקמ(פני משה על ירושלמי  –ר שמעו� מרגליות "רבי משה ב

  )ט"תר(עיר חדש \ראאב ולבסו� ב\ד ראגענדאר�"ר יעקב שטראססער אב"רבי אליעזר ב
 ]סלאנימער )דיי�(מוטל ' ר[מאמר מרדכי' ב י(קסטלנ ר יהודה לייב"רבי מרדכי חיי� ב

  )ד"תשי(
  )א"תרי(א "דוד מלעלוב זיע נוק רבי"ק מר� רבינו משה מלעלוב ב� מר� הרה"כ  –

  )ז"תרצ(ני( 'ר ברו� מויז"ב האגר מזלישטשיק רבי שרגא פייבוש
  )ט"תקמ(ט "ד מר� הבעש'תל –ר שאול "רבי צבי הירש מאוסטרהא ב

  )ג"תרפ(חת� רבי מרדכי מקריסטשוב  -ר חיי� מנח�"ה מזינקוב ברבי מש
  )ז"תשל(ברכה משולשת  –ר אשר אנשיל "רבי יצחק הכה� הוברמ� מרעננה ב

  )א"תש(ני( 'ר ישראל מויז"שארית מנח� ב' מוישווא ב האגר רבי מנח� מנדל
  ט"� עוזנו הקוהיומא דהילולא של מר� מלכא עטרת ראשינו ותפארתינו גאו –

  )א"תשס(א "ק רבינו משה מרדכי זיע"ב� מר� הרה, א"ועכי רבינו אלתר אלעזר מנח� זכותו יג� עלינו
  )ב"תרל(ד מסטעפי� "חת� רי -ר יוס� מאוסטילא"רבי לוי יצחק מסטעפי� ב

  )ד"תרס(חת� רבי יוס� מראדויל  - ר יחיאל מיכל לערנער"רבי מרדכי משומסק ב
   )ט"תרצ(חת� רבי אלימל� מקאזני(  -ר חיי� ישראל מפילוב"גנשטר� מקאצק ברבי אברה� יוס� מור

  )ז"תקע(טבת ' ה' א שנפ"ט וי"ר צבי ב� מר� הבעש"רבי אהר� מטיטיוב ב –
 )ז"תקפ(ק רבי פינחס מקורי( "תלמיד הרה -ר יעקב יאקיל"ב דירבי רפאל מבערש

  מי�'ראדזאריה מ ר יעקב"רבי ישראל מאוסטראווצא ב
  )ח"תשל( אר איתמר מנדבורנ"בראזענבוי� רבי חיי� מרדכי 

  )ב"תר(והמגיד מקאזני( ' החוזה הק' תל -רבי צבי הירש מדראהביטש מונקאטש –
  )ג"תרפ(שמ� למאור  - ר יהודה לייב מקאפוסט"רבי שמריהו נח שניאורסו� מבאברויסק ב

  )ג"תרצ(זכרו� אלעזר ' ב - ח מצאנז"גדל אצל הד -ס� מגלאגובר יעקב יו"רבי אלעזר רובי� מסאסוב ב
  )ב"תש(טשערנובי(  - ר מנח� נחו� מבאיא�"ד ב"רבי מרדכי שרגא פרידמא� הי

  )ב"תשס(ד אנטווערפע� "אבגר אברה� יוס� קרייזוירטה "רבי חיי� ב
  )ה"תקס(" המגיד מדובנא"אהל יעקב  ר זאב קראנ( "רבי יעקב ב –
  )ג"תקפ(ה המגיד מנדבורנא "ז מטשרניסטראה ורצ"ר' תל -ר יהושע"בי יצחק מיאגלניצא בר

  )ב"תרמ(א מראפשי( "ר' תל -ר יוזעפ� גליקלי� מנאנאש"רבי חיי� אורי מרישא ב
  )א"תשנ(פרח שוש�  -ר שמואל שמעלקי"רבי אהר� משה מחוסט ב

  )ב"תקפ( טאמבאל ר יוס� יהודה אריה לייב"במסטריקוב  פישל רבי אפרי�
  )י"תר(" אריה דבי עילאי"ר חיי� ליפשי( מוישניצא בעל "רבי אריה לייבוש ב

  )ל"תש(ד ירושלי� "ר ישעיה אפשטיי� ראב"רבי פינחס ב
 

  
א "י ק"שביו� 
  טבת

  
  
  
  
  
  

  ב טבת"י' איו� 
  
  
  
  

 ג טבת"י 'ביו� 

  
  

  ד טבת"י' גיו� 
  
  
  
  
  ו טבת"ט' דיו�   
  
  
  

  ז טבת"ט 'היו� 
  
  
  
  

  ז טבת"י' ויו� 

 

 .שהגיש לפיו

 

ער האט זיי אליין  -? ן'זיינע טיש, ל"רבי זדער 
ל האט געזאגט אויף די "דער רבי ז. מחשיב געווען

. דיג אויף יראת שמים'איז מסוגל'אז ס, ן זיינע'טיש
כאשר . ן ברענגען אריין יראת שמים'מיינע טיש

באו הורים לבקש עבור ילדיהם ברכה ליראת 
ואכן ווען ער . ן'צוה להם לבוא אל הטיש, מיםש

האט געהאט עפעס א געלעגענהייט צי פירען א 
זונטאג ביי די . טיש אין די וואכען האט ער געפירט

בקיץ . נאכט פלעגט ער פראווען מלוה מלכה
ר "אמר לי אאמו, ו"תשמ, האחרון לפני הסתלקותו

גארנישט האב איך נישט : ל"א בשברון לב בזה"זיע
נישט זייער , נישט זייער תורה. ן די עלטערעןפו

 .ן האב איך איבער גענימען'נאר די טיש. עבודה

 

היה מפארי החסידים  ל"רבי חיים פופקין זצח "הגה
והיה מבוגר ממנו בעשרות , א"ר זיע"אצל אאמו

ק בעל אבני "הרההוא היה עוד תלמיד אצל . שנים
תם וכאו', ס ופוסקים וכו"היה בקי בש. ע"נזר זי

ו  חסידים ותיקים מדור הקודם היה נהנה מיגיע כפי
ביום הפורים בעת ' שנה א. 'ּפַאלעטור'במלאכת ה

א ע� חתנו "מ זיע"מר� מוהרמ
צ  רבי חיי� אליעזר הורונציק "הגה

 

 קדושרבינו  מהוסיאטי� וציונו ה

וואלט נישט בעסער , רבי חיים: ל"א ואמר בזה"פנה אליו הרבי זיע', השולחן הט
געווען אז מען וואלט געווען ַא תלמיד חכם און זיך געהאלטן פאר ַא 

ַא ּפַאלעטורטשיק און איהר האלט זיך פאר ַא איידער איהר זענט , ּפַאלעטורטשיק
וואס , איין מינוט, איין מינוט: ותוך כדי כך ממשיך ואומר לו... ?תלמיד חכם
דערפאר זאג , פורים ונהפוך הוא? אה, איז דאך פורים היינט'ס? הא, זאגט איהר

. השיחה ביניהם' עד כאן הי! אזוי דארפט איהר מיר אריינזאגן, איך אייך אריין
שבא , א"ואמר להרבי זיע, חיים במרוצה אל הקודש פנימה' בא ר, מחרתל

ויצא שלם , ל"ואירע התנגשות רח, כי זה עתה נסע ברכב. להכיר לו טובה
האט ער עס תולה , ער איז דאך געווען ַא חסידישער איד. בעצמותיו בדרך נס

 .אז דער רבי האט עס ממתיק געווען פורים מיט די ווערטער, געווען

 
ר מינקס שהיה "א על הרופא ד"ר זיע"במוצאי יום הכיפורים ציוה אאמו' אשנה 

ל להשאר "תחילה לא הובן מדוע פקד עליו הרבי זצ. להשאר לטיש, מחסידיו
, ד"ל ברחוב שלפני ביהמ"אירע תאונה מחרידה ר, בעת עריכת השולחן. בטיש

. צל חיי הילדר מינקס רץ החוצה וטיפל בילד וכך ני"ד. רכב עבר על ילד קטן
ממוצא -. [זעהט מען אז בכח די טיש איז געראטעוועט געווארען א אידיש קינד

כי ההשתתפות בטיש של הצדיק מביא רפואה ומזור לבר , הדברים אתה למד
 ].ישראל

 
 -. א היה מאד אויפגערוימט בעריכת השולחן במוצאי יום הכיפורים"זיער "אאמו

ל "שלמה טאגער ז' ק ידידי החסיד ר"ארהשהה אז ב, בעת מלחמת יום הכיפורים
, הלונדונער הרי הרגישו טעם מלחמה. והיה מלא פחד בענין המלחמה, מלונדון

שלמה ישב כאן בטיש ' ור. ש הפציץ את בירת לונדון במלחמת העולם"הימח
ולא ידע מה , לכתחילה היה אמור להישאר עד אחר חג הסוכות, פ"במוצאי יוהכ

, אם מפני דאגת ביתך ומשפחתך הינך רוצה לחזור, ל"צאמר לו הרבי ז. לעשות
אבל אם זה דאגתך האישית המטריד את מנוחתך אינך צריך לנסוע . תוכל ליסע

 .כי לא יארע מאומה

 
התאכסנו , ו"שנת תשט, א בלונדון כשנסע שם לראשונה"ר זיע"עם אאמוהייתי 

מכל ' רבןחו'וכמובן שנעשה שם בבית , הערשל ליבער' ח ר"בביתו של הרה
כאשר נפרד מהם הרבי . האנשים והחסידים שבאו נכנסו ויצאו משך שהותנו שם

כי לכאורה קשה דהיו צריכים להתאכסן אצל השונא כי מחריבים לו , ל אמר"זצ
ב כשעוזבים כבר "כי זאת השמחה אשר יש לבעה, אלא התירוץ הוא... את הבית
 .גוטען פריינט נישט נאר פאר אמען  זאת השמחה פארגינט, את ביתו

 
כשנסע באמבולנס לבית האפיה לאפות מצות לחג , ו"תשמ, האחרונהבשנתו 

שבשמים שוקלין בכף , איתא בשם צדיקים,  עמדתי לידו ונענה ואמר לי, הפסח
אילו ניקח את , הזכיות את כל הדרכים בו דרך עושה המצוה לקיים מצוותו

 !יכריע את הכל, יסוריי הכרוכים בנסיעה זו

 

, בעת חוליו, ה בשנתו האחרונה"א נסע פעם לקבר רחל אמנו ע"זיער "ואאמ
ל הגיע שם להתפלל "הרבי זצ. כחדשיים טרם הסתלקותו, ז"בשנת התשמ
לכי ותתיצבי לפני כסא , מאמע מאמע, מיד כשנכנס נאנח ואמר. תפילת ערבית

ואת מצפה שימלאו ההבטחה , ותגידי שהבטיחך ושבו בנים לגבולם, הכבוד
זו , מפני חטאנו וכי רבו עווננו, און אויב וועט מען דיר ענטפערען, יחוךשהבט

שכל , זאלסט דו ענטפערען, היא סיבת עיקובו של התגשמות חזון ההבטחה
הם פי כמה , הייסורים והעינויים שסבלו בנייך בני ישראל משך כל הדורות

ל היה אומר כי "זצ צ רבי שמעון אהרן הרשקוביץ"הגהחמי .מהעבירות שבידם
 .אבל לא ידוע לי שלשלת היחוס בדיוק, ע"ק המגיד מקאזניץ זי"הם נכדי הרה

 

 
 
 
בהתוועדו פעם עם תלמידי חכמים ונשאו  ע"ק מקאזניץ זי"הרהמבניו של חד א

ל והביא "ק הנ"ובתוך הדברים נענה הרה, זה בונה וזה סותר, ונתנו בדברי תורה
והפליאו , ח"קשיא או פירוקא לאחד מן הצדדים של ת' ס ראי"אחד בש' מתוס

והרי איננו , ק במלחמתה של תורה"הסובבים זה לזה וכי מהיכן יד לו להרה
כי איתא לעולם ילמוד , ק ואמר להם"נענה הרה. מפורסם לסיני או עוקר הרים

היינו שהלומד שלא לשמה , שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה אדם
ואף , ובאה התורה הנלמדת לידי הלומד לשמה, תורתו פורחת ומסתלקת ממנו

ז הדרך "ובכן ע, כ"כ יש לו השגה גדולה ורחבה בתורה עי"שלמד מעט אעפ

ק מרן "על אביו כ ' מרבינו הק עובדות מופלאות - בית לעלוב
 א"מ זיע"מוהרמ ט"ר הקוה"אדמו

 א"מ זיע"מוהרמ 

 הרןא' ק ר"על הרה 'מרבינו הק עובדות מופלאות  - בית קאזניץ
 ניצער'זהמכונה די וילדער קא ע"זי ניץ'מקוז יחיאל

 

 'ד' בעמהמשך 
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

  שולח� השבת קודש מחנכת ומשפיעה
מראשי  א"חי שליטהגאו� הרב יצחק אזרהעירני 

  :א"ק ירושלי� תובב"בעיה ישיבת מיר
היה אומר  ל"הגאו� רבי משה פיינשטיי� זצשידוע 

פני הראשוני� ל הגולי�, אמריקא הגדולהמדוע ב
 ל"� רהצאצאי, שבאו להשתכ� ש� כמאה שנה

נתבוללו למרות שלאבות היה מסירות נפש 
כי מי שלא הופיע , קודש –דות ולשבת ליה

לעבודה פיטרו אותו מעבודתו מיידית " בשבת"
סיו� וכל שבוע ושבוע ורבי� רבי� עמדו בני

חיפשו מקו� עבודה חדשה ולא חיללו השבת 
�יכ� ילדיי כ הקשה הגאו� ה"וא, בעבור בצע כס

 ה� אמנ�ש, בכאב לב והיה משיב, במסירות נפש
שרויי� כל אבל בבית� היו , מסרו נפש� על שבת

מבאה שבת בא "ואנחה ההיפ�  השבת ביגו�

        """"""""אשאשאשאשאשאשאשאששלהבת שלהבת שלהבת שלהבת שלהבת שלהבת שלהבת שלהבת """"""""פר פר פר פר פר פר פר פר מסמסמסמסמסמסמסמס
 ''''דדדד' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ

 .באה לו ההשגה והידיעה בתורה

 

מו מרומז במסכת אמר על עצמו שש ע"רבי ברוך ממעזבוז זיק "הרה
ק "הרהגם . מו'רחם א'דוש מ'דל ק'ן א'רוך ב'ת ב"בבא קמא שהם ר

בחר , בילדותו כאשר התחיל ללמוד גמרא ע"רבי אהרן מקאזניץ זי
ן 'הרן ב'א, י שמו מרומז בהואמר על עצמו כ, לפתוח במסכת זו

 .מו'רחם א'דוש מ'רכה ק'ב

 

רים "בנים ואדמווגם ר, פלאץ- א קור, רת מרפאיעי' הרי היאטוואצק 
ובחצות הלילה , היה רב חשוב ומפורסם ששהה שם. באו לנפוש שם

הוא כבר כנראה נשכב . שומע הרב לפתע דפיקות חזקות בדלת חדרו
הרב שמע . ע"ק מקאזניץ זי"היה זה הרה -? וצעק מי זה שם, ללון

פון , איז איהם געפאלען א פחד, שהרבי מקאזניץ עומד מאחורי דלתו
האט פון איהם  אמרי אמתדער , ער האט מען געציטערטדער קאזניצ
אמר ? יא קאזניצער רבי. מיד קם ממטתו ופתח לו הדלת... געציטערט

השיב ! איך וואלט געוואלט מיט אייך שפילען שאח: לה'לו רבי אהר
איי ביזטו א : אמר לו הקאזניצער. לו הרב איך קען נישט דעם שפיל

הרב שמע . יין דאווענען מעריבאויב אזוי וועל איך ג, נו, בטלן
 !דיבורים אלו נזכר כי הוא עצמו שכח להתפלל מעריב

 

, שהה גם בעיריית המרפא אטוואצק, א כשהיה בפולין"זיער "אאמו
יום אחד בטיילו . ע"ק רבי שמעון מאמשינוב זי"הרהוהתאכסן בבית 
ק "בפנים ישב הרה, )מרכבה(' קארעטע'עצר לידו , בשבילי אטוואצק

ל "והרבי זצ, ר לעלות על הקארעטע"והראה לאאמו, ע"יץ זימקאזנ
ר להראות "הקאזניצער ביקש מאאמו. ה לקחו לביתו'ורבי אהרל, עלה

ל את הדרכון חטף "ומשהראה לו אבי זצ, הפאספארט שלו, לו הפאס
ואמר לו כי מעתה הנך , ממנו את הפאס והכניסו אל תוך חיקו

שתמט וטען שהוא מתאכסן ל לה"ביקש אבי זצ. מתאכסן כאן בביתי

�        פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו

מחנ� ויוע� מחנ� ויוע� מחנ� ויוע� מחנ� ויוע� מחנ� ויוע� מחנ� ויוע� מחנ� ויוע� מחנ� ויוע�         ––––––––הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� 
        חינוכיחינוכיחינוכיחינוכיחינוכיחינוכיחינוכיחינוכי

לה יצא והודיע להם שהוא כבר עשה 'כי רבי אהר, הציבור יחד עמו
 .ילכו לעשות קידושושהעולם , קידוש

 

בתואר דער ארץ ' זמן שהותו אצלו כינה הקאזניצער את אבי הקכל 
חסידי קאזניץ שראו כי רבם מחשיב ומעריך מאד את . ישראל רבי

ביקשו ממנו לדבר על לב רבם להינשא בשנית לזכות , א"ר זיע"אאמו
ל דיבר עמו על זה אך "הרבי זצ. ק למען יקים נצר לבית קאזניץ"בזש
 .וואס זאל איך טוהן איך בין נישט פון דער סארט, לה הפטיר'אהר רבי

 

ק האמרי אמת "הרהע לבקר את "לה קאזניצער זי'הגיע רבי אהרפעם 
אחד מהם , פגשו בו חבורת חסידי גור, כשיצא מחדר הרבי, ע"ר זיומג

לה 'התחיל רבי אהר. כמובן שחמד לצון, ביקש ממנו אם יש לו סיגריות
: לפתע יצא האמרי אמת מחדרו וקרא לקראתו, עולםלחלק סיגריות ל

כל אלו . לה לדרכו'ואכן הלך לו רבי אהר. גענוג גענוג, קאזניצער רבי
 .ל"שבקו חיים רח' שקיבלו ממנו סיגרי

 

 ]שחקני תיאטרון[א סיפר שבאו פעם שני שוישפילער "זיער "אאמו
מעו כי הם ש. ע"ק רבי אהרן מקאזניץ זי"יהודיים לחצר הקודש של הרה

כי הרבי , זה ידוע. בשביל הצגתם' סחורה'בקאזניץ אפשר לקבל 
והם שהו שם בטיש והביטו , ן'מקאזניץ היה עושה תנועות משונות בטיש

אחר הטיש היה נוהג לצאת במחול ובשירה בניגון המפורסם של . אחריו
והסביר , בניגון מושך לעילא' התנועה השני, ע"המגיד מקאזניץ זי' זק

לה היה 'וכאשר רבי אהר, א כי בבא זה היא נשמת הניגון"זיער "אאמו
, גם עתה. שר תנועה זו היה מחזיר בתשובה אף אנשים חוטאים מאד

ו היוקדות על הני תרי  יצא בריקוד נלהב ובהגיע לתנועה זו נפלו עיני
ובתנועת הניגון עורר , ועיניו חדרו כליות ולב וירדו חדרי בטן, בדחני

 .שכבר לא חזרו כלל למעשיהם הראשונים, כ"עליהם רוח טהרה כ
ל לכבוד "שיו החדש המשכו תוכלו לקרוא בספר -'עבדי ההללו "ולא נשלם פרק תם (

 )יומא דהילולא העשירי

" נפש כי נאנחה"אול� , "מנוחה
שו� יצטרכו שוב בזכר� שביו� רא

, ופרנסתי לדאוג מאי� יבוא עזרי
בשבת אבא שנפשו ומה ראה הב� 

שבמרה  מרה עליו על השבת
ישמחו במלכות� "ובמקו� , נצטוו

ל ישבו כאובי� "רח" שומרי שבת
על שפיטרו אות� על שלא רצו 

והדבר , לעבוד ביו� השבת קודש
  .השפיע על נפש הילדי�

ני� 'ר מויז"ק אדמו"ככידוע 
תמיד  ואומר חוזר א"שליט

שהשבת היא מרכז החיי� של 
יה כידוע כל שיתי� ומינ, השבוע

ו דני� "אי� אנו ח .יומי� מתברכי�
אבל כ� , היהודי� יקרי�את אות� 

, "אגרות משה"אמר הגאו� בעל 
לנו ללמד דכשיושבי�  בא וזה

בסעודת השבת בפני� מסבירות 
ושמחות מדה טובה מרובה כמה 

אחקוק [ו זה משפיע לו ולכל הנלוי� אלי
חיי� ' ח ר"ר הרה"כא� עלי גיליו� מה שאאמו

א סיפר לנו כמה "ישראל שטר� שליט
ה "פעמי� שאמו הצדקנית מרת חנה ע

בשנות  ,ל"ח האור יקר זצ"ברתא של הגה
בעצ� שבת  ,ל"הנוראה רח הזע� בשואה

 �קודש כדרכ� של הרשעי� הודיעו שתו
כמה שעות צריכי� לארוז המטלטלי� כי 

רבני� התירו באותו וה.. מובילי� אות�
שבת לאפות בשביל צידה לדר� בגלל 

 האבל היא בצדקנות, פיקוח נפש שבדבר
ו את "שהיא ח"מתו� שמחה אמרה לילדיה 

ונפלאי� דרכי הבורא , "השבת תחלל
ילדי� להמשי� השזכתה להנצל ע� 

שרשרת הדורות וראו בחוש שהשבת קודש 
  ].מגינה ומצלא

תקשה א יהודי יקר שה"בעובדי� שפואסיי� 
מאוד במציאת פרנסה ועולליו שאלו ללח� 

אבל  -ב"ד הציעו לו מלאכת שמי� שו"ובס
, ק יוכל להיות בביתו"תנאי התנו שרק לשב

רכי� וצריכי� את האבא והילדי� , כ בשאר ימות השבוע"משא
נכנס לקודש , ולא ידע להשית עצה לנפשו', בבית לחנ� ולגדל וכו

שענהו שיקח , ל"זצוק ני�'ק האמרי חיי� מויז"הרהפנימה אל 
ש "ת יעזור ל� ג� בגידול הילדי� ליר"מלאכה זו על עצמו והשי

עלי� להיות אבל תנאי התנה עמו כשאתה מגיע הביתה , ש"ולעבוה
תפילה , תלהב ומלהיב את ילדי� ובית� על קדושת עונג השבתמ

ותנג� ניגוני דביקות בצמאו� נפש כאחד , בהתלהבות וזמירות שבת
ני( ואמר 'ק מויז"לה לא ירד לסו� דעתו של הרהוה, באמת' עובד ה

אבל אני לא אוחז עדיי� במדריגה זו וכיצד אציג עצמי כ� , רבי: לו
אנו : 'ענהו האמרי חיי� הק' וכו, וזה לא אמיתי ולא לש� שמי�

זרה ) "אחרי(מוצאי� אצל נדב ואביהוא  ובני� לא  –בהקריב� אש 
, ני� שלא היו לה�מה הקשר בי� אש זרה לב' ולכאו, "היו לה�

אלא הפשט מוב� נפלא א� זה אש זרה של התלהבות חיצונית ואי� 
אבל כשיש ילדי� זה , ואסור לעשות כ�, ילדי� הרי אי� לזה תועלת

אלא אדרבה זהו לש� שמי� כשהמטרה היא , לא נקרא אש זרה
וזה לא רק שמותר ל� אלא זאת מצוה כי אי� , חינוכ� של הילדי�

יל לגדל הצאצאי� בדר� עבור ובשב, מזה ל� לש� שמי� גדול
ר שנזכה לראות בני� ובני בני� עוסקי� בתורה "ויה. אבותינו
  .אמ�, ומצוות

  ) 057-796-2493פקס  -למערכת הערות והארות יתקבלו בשמחהב .נ(

 

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
, היקר הננו לבר� לידידינו

השיבו הקאזניצער איך וועל זיך , לה'אצל רבי שמעו
ל לטעון "ניסה אבי זצ... מיט איהם שוין אויסגלייכען

ענה , שכל חבילותיו מונחים שם בבית האמישנובער
רצה אבי . לו הקאזניצער איך וועל שוין אלעדיגען

ל לילך להביא את החבילות אך גם לכך לא "זצ
, ר לו שהוא כבר ישלח אחר החבילותואמ, הסכים

ל הוכרח לציית לו ואכן ער האט זיך "והרבי זצ
 .דארט געהאלטען ביי איהם

 

דער . העמיד לאבי חדר מיוחד ליד בית מדרשוהוא 
ל איז שוין אלץ יונגערמאן געווען א "רבי ז

מאחר  ,שם' ק הראשון שהי"והנה בשב, שפעטעריגער
ביקש ממנו ', ומתפלל מאוחר וכ' ל הי"שהרבי זצ

כשסיים . והסכים, שלא ימתין עליו עד הסעודה
ראה את הסתובב לאחור ו, תפלת מוסףרבינו 

ל זכר שנעל את "הרבי זצ[הקאזניצער עומד בחדרו 
, ]הדלת ותמה איך הקאזניצער הצליח להיכנס לחדרו

הגיש , פשטידאיין ושיכניסו וה יצו, גוט שבתל "א
קח הכוס והחל רבינו ל, ומילא כוס יין לאורחו

ל איז געווען זיכער אז ער "דער טאטע ז, לקדש
כשסיים , איז געווען שפעט'ס, האלט שוין נאך קידוש

רבינו לקדש מילא הקאזניצער כוס נוסף והחל 
וכל , אז נודע לו שחיכה עליו כל הזמן, לקדש

  דדדד""""בסבסבסבס    ויצא לאורויצא לאורויצא לאורויצא לאורהופיע הופיע הופיע הופיע 
  ספר 

  אששלהבת  
צאת להאיר ואשר ללהב י אששביבי 

  לאר� ולדרי� עליה
  קצות דרכיו והליכות מלכי בקודשדעת 

  ותולדות חייו שלאורחותיו 
        ק אדונינו מורינו ורבינוק אדונינו מורינו ורבינוק אדונינו מורינו ורבינוק אדונינו מורינו ורבינו""""ככככ

רבינו אלתר אלעזר מנח� רבינו אלתר אלעזר מנח� רבינו אלתר אלעזר מנח� רבינו אלתר אלעזר מנח� מר� מר� מר� מר� 
        הההה""""ללהללהללהללהזצוקזצוקזצוקזצוק

                בבבבמלעלומלעלומלעלומלעלו
 וואסערטיילוואסערטיילוואסערטיילוואסערטיילישראל ישראל ישראל ישראל  י"ד ע"ונער� בסנכתב 

–   
    """"זכרו תורת משהזכרו תורת משהזכרו תורת משהזכרו תורת משה""""מערכת מערכת מערכת מערכת י "ל ע"יוו

  לעלובלעלובלעלובלעלוב
  א"ד טבת תשע"י 

   ולה''''עעעע  ש''''אאאא  להבת''''שששש  הא''''תתתת
  א"זיע ט"הקוה רבינומר� ל ד העשירית"יו

        בקרובבקרובבקרובבקרוביופיע יופיע יופיע יופיע 
  אההילולההילולההילולההילוללרגל לרגל לרגל לרגל 

        נאמנהנאמנהנאמנהנאמנה    ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
 מהולל, והמכובד היקר לידידינו, טוב מזל ברכת בזה נשגר שמחה מלא בלב

 רחי�, חכמי� בעפר מתאבק, עדתינו קהל בפי ומבור� מהולל, די בלי עד בתשבחות
 מנגד עצמו משלי� ,נוומתפללי בית מדרשי ש"אנ ויקירי מחשובי, רבנ� ומוקיר

  הלב טוב, אחד לכל להיטיב
  ב"ק דעדתינו בב"וראה "דפוס טמבור"ו בעל "הי נחו� דוד טמבורנחו� דוד טמבורנחו� דוד טמבורנחו� דוד טמבור ר"רה

  צ"ג בשעטומ"עבי הנכד נישואלרגל שמחת 
  ו"הי משהמשהמשהמשהר "תהלתו בקהל חסידי� הר, כלי מחזיק ברכה, ב� ידידינו החשוב והנעלה

 לברכהו ,אחד במקו� וגדולה תורה שמחות שובע זו המשמח ה�ל שיושפע רצו� יהי
  .ר"והזיווג יעלה יפה יפה אכי, ה�ידי מעשי בכל והצלחה

 

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
, היקר הננו לבר� לידידינו

מקבל כל , כהכלי מחזיק בר
, אד� בסבר פני� יפות

כלי מחזיק , נחמד ונעי�
ברכה ומלמד להועיל 

�   לעדרי צא� קדשי
 למה זלמ� לידרלמה זלמ� לידרלמה זלמ� לידרלמה זלמ� לידרשששש ב הר

  ו"יה
נישואי הבת רגל שמחת ל

  צ"בשעטומ ג"עב
ר שיזכה לרוב נחת "יה

, ס"ושובע שמחות וכט
ויזכו לבנות בית נאמ� 

  .בישראל אמ� ואמ�

        הודעההודעההודעההודעה 
התפילות ועריכת "בשב יחי  ק ו

ית  ימו בב יתקי השולחנות 
  65ע "מדרשינו ר

   9:00לאחר  ''''ליו� בליו� בליו� בליו� באור אור אור אור 
ה השו ינו  ו"יערו� רב ד "ט לרגל י

יע ז ה מלעלוב    א"דמר� רבינו מש
   9:00לאחר  ''''ליו� גליו� גליו� גליו� גאור אור אור אור וווו

 �יטיערו ינו של א "מר� רב
ה הילולא  ט"השו לרגל יומא ד

יע ר"דמר� אדמו   א"ז

        טבא וגדיא יאהטבא וגדיא יאהטבא וגדיא יאהטבא וגדיא יאה    אאאאברכת מזלברכת מזלברכת מזלברכת מזל
פרי , חסידא ופרישא ונהורא נפישא ,הוד מעלת האי גברא רבא ויקיראהננו לבר� ל

   אוצר כלי חמדה, מ"פא, ע� חיי�
            אאאא""""צ מורינו רבי נחמ� בידרמ� שליטצ מורינו רבי נחמ� בידרמ� שליטצ מורינו רבי נחמ� בידרמ� שליטצ מורינו רבי נחמ� בידרמ� שליט""""הגההגההגההגה

  א"ק ירושלי� תובב"דקהילתינו בעיהרב 
, מחשובי רבני הכולל, עדי� הנפש ופאר המידות, האבר� היקר והנעלהולבנו 

  'אוצר מלא יראת ה, המיוחד שבחבורה
        אאאא""""ג רבי משה מרדכי שליטג רבי משה מרדכי שליטג רבי משה מרדכי שליטג רבי משה מרדכי שליט""""הרההרההרההרה

  צ"בשעטומ הב� -  רגל שמחת הולדת הנכדל
ומשמחת צדיקי� זו יושפע עליה� שפע רב , לרוב נחת ושובע שמחות הר שיזכ"יה

ה בעתו ובזמנו "ויזכה להכניסו בבשאאע ,המשפחה הרוממה - לתפארת בית אבות
   .אמ�

  מוקדש
 �העניינילברכה והצלחה בכל ו"הי חוה לאהב�  יהושערבי  להצלחת ידידינו היקר והנעלה

 האשה החשובה מרת ברוריה בת  נשמתלעילוי 
 . ה.ב.צ.נ. ת . א"ז חשו� תשע"טשמחה ברכה נפטרה 


