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מל�  ויק�הביא לפרש  ל"רשיזפ שהנה "ולכ� יל ,ולקיי�
 ז על כל"והביא עידג "שנתחדשו גזירותיו ברו היינו חדש

ק לפרש "וזה באה תוה, מצרי� חוש� ואפילה בימי� הה�
 ויק� מל� חדש לנו אי� אירע כזאת ומה היא הסיבה שלכ�

ממנו כזה  על מצרי� ונהיהא� ק� מל�  כי יש לנו להתבונ�
ובפרט שהיה זה  מחוש� חוש� ועשה כאלו צרות יותר

כמו  שזה הוא מיצר י� במקו� גרוע במצרי� שמצרי� זה
, אחד שנופל לי� נורא ולא מוצא דר� לצאת והוא במיצר

 נתחדשו גזירותיול במצרי� ובפרט כש"י ר"וכ� היה לבנ
לזה , ל זהואי� יודעי� אידישע קינדער על מה ולמה בא כ

אשר לא ידע  ק ומפרשת שהתשובה היא משו�"עונה תוה
שהוא מרמז לצדיק יסוד עול� שכל זמ� שהיה  את יוס�

ואז אר� מצרי� יוס� ש� הוא היה המשביר והשליט על כל 
ולא לשלוט במצרי�  המצריי� שלא יוכלוהיה כוחו למנוע 

כ "כ כל זמ� שזכרו את יוס� ג"בבני ישראל שש� ולכ� כמו
י אשר לא זכר "י ורק ע"כותו לא יכלו מצרי� לשלוט בבנבז

את יוס� אז היה אפשרות שיתחדשו גזירותיו וזה באה 
 ק ללמדינו לכל הדורות הבאי� באשר ה� שא�"תוה

ר ת הקודמי� ממילא אי� מקו� לצעבצדיקי אמ י"בנ דבקי�
ומה שהוא כ� היה יכול של גזירות המל� החדש על מצרי� 

א�  כ"ל משא"� אשר לא ידע כנלחדש הכל הוא משו
 ואי� שו� גזירות דבקי� בדר� ישראל סבא אי� מל� חדש

ל אז שולט "בדרכי� חדשות רח חלילה רק א� עוסקי�ו
בגלל שלא ידע את  ה� הביטערע צרות אז מל� חדש ו

�כי כשדבקי�  ,יוס�' ששוכחי� מצדיקי� בחי משו� יוס
ל� ישראל ת ואז הוא לבדו מ"בצדיקי� זוכי� לידבק בהשי

להשפיע על כל ישראל רק טובות וחסדי� ולא יכול  וגואלו
כ "על מש ל"בחז 'ו וכדאי"ע ח"לה� שו� מל� מאוה

 ע"ע ואי� יכולי� לידבק ברבש"בבוכ "ולדבקה בו" ק"בתוה
שהוא אש  ת אש"כתיב שהשי ר את האוז�ד לסב"והרי ע

ע "מלא� הגדול ביותר אי� לו השגה בבוכ' אוכלה שאפי
ותר מתעלי� משיגי� ה� שאינ� מביני� ומשיגי� שיוכמה 

ל "אלא שחז' כ יכולי� לדבק בו ית"ואי� א, ש"כלל בו ית
כל  :)בבא קמא צב(' בגמ' כדאיח "אומרי� תתדבק לת
וא� תתדבק אליה� תוכל א� אתה  ,המחובר לטהור טהור

ת וא� טוב וחסד "ואז תהיה דבוק בהשי, להיות טהור
  .ירדפוני כל ימי חיי

סו� דבר הכל נשמע את "פ "עה )יג-קהלת יב( ל"בחז' יכדאו
כל  ,"זה כל האד� האלוקי� ירא ואת מצותיו שמור כי

וכל הבריאה כדי  ,ש"ח היר"הבריאה נבראה עבור הת
של משה רבינו ' ש שהוא בחי"להיות צוותא וסיוע לזה היר

 .)מגילה כה( ש מילתא זוטרתא היא"לגבי משה ירא ,שאי�

' כדאי )א,ז כד"תיקו(ודרא  בכל דרא דמשה' ואתפשטותי
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        שמותשמותשמותשמותפרשת פרשת פרשת פרשת 

  י"א - ע"תש  שמותק "מוצש
יומא דהילולא של זקינו מר! רבינו 

  )חלק א( ד טבת"כ א"מ זיע"ט מוהרמ"הקוה

  

� מל� חדש על ויק' הפרשה אי בריש
 )ח,א ( מצרי� אשר לא ידע את יוס�

ס וליכא מידי "פשעא' ובתורה אי
והיא נדרשת , דלא רמיזי באורייתא

מכל ו ,כל הענייני�בכמה פני� ולגבי 
פסוק יכולי� ללמוד לימוד המוסר 
 בדר� דרוש פשט פלפול סוד

שט 'פס התורה שה� "ושלימות פרד
מכל זה הוא  והעיקר, וד'סרש 'דמז 'ר

ללמוד וללמד לשמור ולעשות  עבור

שכל  ,:)שבת קא( משה שפיר קאמרת
ח שבכל הדורות יש בה� ניצו� "הת

ה ולכ� כמו שהוא רב� "של משה רבע
של כל ישראל וכל ישראל תלמידיו 
מקושרי� כ� צריכי� ישראל בכל 
הדורות להתקשר לצדיקי הדורות 

ש שכל העול� לא "ח והיר"שה� הת
ות לצוותא לה� נברא אלא כדי להי

וכמו שפירשו צדיקי� מאמר , ל"כנ
אי! לגבי משה מלתא ל "הנ' הגמ

 'ב' המש� בעמ 'ב' המש� בעמ

   .)טו,ב ( ויירא משה ויאמר אכ! נודע הדבר

לו על שראה בישראל רשעי�  י דאג"ופירש
, דלטורי� אמר מעתה שמא אינ� ראויי� להגאל

הדבר שהייתי תמה עליו מה חטאו  לי אכ� נודע
אומות להיות נרדי� בעבודת פר� ' ישראל מכל ע

  .כ"אבל רואה אני שה� ראויי� לכ� ע
יתמה על הדברי� וכי יעלה על הדעת והמתבונ! 

אל ה רב� וסניגור� של ישר"שמשה רבינו ע
שמסר נפשו עליה� בכל עת וזמ� שיחשוב כזאת 
על ע� ישראל שאינ� ראויי� להגאל ושה� ראויי� 

  , לשעבוד מצרי�
לומר דהנה משה רבינו כתיב ביה ויצא ואפשר 

י נת� עיניו ולבו "אל אחיו וירא בסבלות� ופירש
ה רצה "היינו שמשה רבינו ע, להיות מיצר עליה�

פדות� להתחיל ולפעול לגאולת ישראל ול
� בכוח תפילתו וא� מצרת� ולהחיש ישועת

שנה שנה שנגזר  הארבע מאות שעדיי� לא נשל�
מ התחיל ונת� עיניו וליבו לבטל הגזירה "עליה� מ

   ,ולגאל� קוד� הזמ� הנקצב
כאשר ראה המצרי שמכה איש עברי הרגו ולכ! 

בש� המפורש והיא כעי� התחלת התנוצצות 
היתה הגאולה לפדא� משעבוד מצרי� וזו 

ה כהאי שעתא לקירוב "עבודתו של מרע
אמנ� כאשר ראה משה שנודע הדבר , הגאולה

ויש דלטורי� בישראל והרי היא דבר שלא כטבע 
לטובת� ' שה� עצמ� ילשינו על זאת והרי זה הי

שהרג המצרי ומה לה� להלשי� וא� בכל זאת 
הלשינו עליו מישראל אמר מעתה שמא אינ� 

מוכח שעתה עדיי� אי�  ראויי� להגאל היינו שמזה
  עת מוכשר לגאולה ממצרי� 

שמא אינ� ראויי� להיגאל " מעתה"אמר וזהו 
ו שאינ� ראויי� כלל לגאולה אלא עתה "ולא ח

עדיי� אי� עת רצו� וראוי לגאולה ועדיי� לא הגיע 
� נודע לי הדברכ הכוונה במה שאמר "וזה ג, הק

אבל רואה אני שה� ראויי� ' שהייתי תמה וכו
כ על הדר� שכתבנו שכיו� שראה "היינו ג, לכ�

כא� עניני� שלא כטבע נגד פעולתו להצלת� 
מזה הבי� שכל עני� הגלות והשעבוד במצרי� 
הוא דבר נעל� ונסתר מעיני בשר והוא שיי� 

יגאל� כיו� שיש ' לסיבת כל הסיבות וברצותו ית
הגלות ושעבוד זו תכלית טמיר ונעל� לטובת ע� 

  , ישראל
אבל רואה אני שה� ראויי�  'י הק"רש שאמרוזהו 
שאצל  ,היינו שלא כאומות העול� ישראל לכ�

ה מביא עליה� מכה היא כדי "האומות א� הקב
כ בישראל כשגולי� "ליסר� ולהעניש� משא

' ונרדי� בפר� היא לתכלית הנרצה מאתו ית
לטובת ע� ישראל שה� ראויי� לכ� לזיכו� 

מת� ז ולהחיות� נפש� ונש"ולצירו� ליטהר עי
  )ס"שמות תש( .בהגיע עת גאולת�

  
  )כב,א ( אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לותצב ות

זכרו! ' ק מלובלי! בס"מהרהמ שאיתא "עפיל "י

מי שהוא מחובר ' היראה שאי� לגבי משה הפי זוטרתא היא
יק ומקושר לגבי משה אז היראה באה לו בניקל מכח הצד

ידע ומדה טובה מרובה א� יש  ,א"וש וכ� לכא"שכולו ירא
וואס זיי האב� ש שלה� "והולכי� בדרכיה� וביר את יוס�
 ,והיו משפיעי� לכל סביבותיה� ולב� בער כאש געקאכט

, י�וא� דבקי� בה� אז לא יכול להיות מל� חדש על מצר
  .ה"י אלא א� טוב וחסד תמיד בעז"ו לבנ"ולא שו� צער ח

הרבי זקני א� ולכ�  .צריכי� להיות דבקי� בצדיקי אמתלכ! ו
אמר שא� ו היה דבוק בצדיקי אמת ]מ"ממר! מוהר[א "זיע

 'אפי מדברי� מה� יכולי� להיות בהתחזקות או� זי� האלט�
כל ל "ד אמר� ז"וע ,כ"ועול� שפל כ או� אזא נידעריגע דור
היה לו קשר ע� מר� רק מי שכל ו, המחובר לטהור טהור

 לטובה אד� אחרלות לגמרי א יכל להשתנ"זיע מ"מוהרמ
ו עני� שזה ,י"זה עליו ה היה ניכר ו כבר"ח וא� נתרחק ממנו

ובמשה ' ויאמינו בה" ק"כ בתוה"התדבקות בצדיקי� כמש
, ש"ומי שדבק בדרכיו בתורה וירואמונה עני� דביקות  ,"עבדו

  .היה א גליקליכער מענטש
יש נקודה ש ומצינו, ס"פשטי� עא' ק אי"כידוע בתוההנה ו

רבינו שלא יכל לעסוק במצות מילה של בנו אצל משה 
אותו משו� סכנה דאורחא כי יצא לדר� ולא מל  אליעזר

 לסכנה שהמלא� התנפל עליו ה"ז נפל משה רבע"ז מפנ"ועכ
יש  'ולכאו ,ק"וביקש המיתו וכל המעשה ש� כמבואר בתוה

והרי , להתבונ� למה באו איתו בדי� יותר משאר ישראל
ע אלא בליל פסח מצרי� ולה� "מבואר שג� ה� לא מלו א

מה  כ"ה וא"לא באו כאלו עונשי� אלא רק לו למשה רבע
כשיצאו  אז אלא רק היה ע� כל ישראל שלא עשו זאת

ולמה דווקא  ,ד� מילה וד� פסח שאז היה לה� מצרי�מ
ת ושלח לו עונש כזה של "דקדק עמו השי אצל משה רבינו

ע� צדיקי� ש ל"ד אמר� ז"ע פ"ויל, המלא� שרצה לבולעו
 קדק עמומדקדק כחוט השערה ולכ� אצל משה דת "השי
 ע"אצלו עני� בפ זההיה ו, דיגע ענייני�בדקות ת כל כ�"השי

, שלא שיי� לשאר ישראל שלכ� הוא נענש וה� לא נענשו
י במצרי� היו אנוסי� "כי בנ, פ דרגתו נתפס בעני� קל זה"וע

ל וממילא "מלמול בניה� שהרי פרעה ציוה להשלי� ליאור ר
היו צריכי� להחביא� ואילו היו מלי� אות� היו שומעי� 

לא היה שיי� לעשות ברית ו לכ� "וקחי� אות� חהקולות ול
מתחת העצי�  להוליד� במדרשי� שהלכו' וכדאי, לילדיה�

ת ברוב רחמיו וחסדיו שלח אליה� "והשי והשאירו� ש�
ברוב רחמיו וחסדיו שלח , ה"ומה עשה הקב, מלאכי�
וש� היו  הכניסו� למערהומלאכי רחמי� וחסד  אליה�

 ת אבני� שיצאו מה�"השי התינוקות משומרי� והזמי� לה�
עד  וכשגדלו המלאכי� אבני חלב ודבש ולמדו עמ� וגידלו�

כדי כ� שכבר לא היו ה� עוד תינוקות ושוב לא יכל עוד 
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שיצאו ממנו כמה  ע"אלימל� זי' הרבי ר שאמר

כ נמצא "תלמידי� שמה� יצאו כמה שושלות א
הודי שמתקשר ע� רבו ולכ� י, שבשורש הכל אחד

ז כל "מתקשר ג� ע� חבירו ורבו של חבירו ועיד
ישראל נעשי� חטיבה אחת שהיא שורש לכל 

' בותיו הקוכל צדיק מקושר לא ,י"הטובות כידוע בעה
ה לדבק יעזור שנזכ ת"והשי .של הצדיק אמת השני

ש בכל "ו תורה וירבצדיקי אמת הקודמי� שהשפיע
ש חופ� "היה ירמ "והרממ ק"מר! רביה ואצל, הענייני�

שהיה , "לפניו נעבוד ביראה ופחד" 'בחי, עליו כל היו�
, והתלהבות נוראה מיט א ברע� חוזר על זה תמיד

היה דרכו לחזור על זה בתנועה ששמע וראה אצל ו
 ותמיד חזר על זה כ� ע"זיא מקארלי! "רא ק"הה רבו

באמצע השבוע ביו� רגיל ג� ' ק אלא אפי"לא רק בש
לפניו נעבוד ביראה  ה פעמי� רבות שוב ושובחזר על ז

 בעולמו ה"אי� לו להקבש' ל בגמ"וכבר אמרו ז ,ופחד
הרבי , ידוזה ראו אצלו תמ, ש בלבד"אלא אוצר של יר

ונהג לומר  ,וח וכולו אהבההיה כולו ענוה ושפלות ר
ר כי שו� דב, כליהודי מפריעה לו יותר מ נ של"שעגמ

אבל  ,כלל העול� אינו מתפעל מזהאי� מפריע לו ו
, צער של יהודי לא יכול לסבול ולא שוכח מזה לעול�

יסורי� ומזבח כפרה על כלל והוא היה כל ימיו בעל 
מ "על מר! מוהרמ ק"המש� השיח  -' חלק ב( .ישראל

  .)ה"בגליו! הבא אי נביא
  
  
  
  
  
מר� [ק "יהשמעתי מרב". נעבוד ביראה ופחדלפניו "

ע דא� כשהאד� כבר נכנס לעבוד את "זי] מ"הרממו
ומרגיש בקרבו יראת ', וכבר זכה ליראה את ה, ת"השי

דהיינו שצרי� להיות , עדיי� יש לו להיות בפחד, שמי�
שמא אינה יראת , מפחד על יראת השמי� דיליה

, "ביראה ופחד"וזהו הכונה , שמי� אמיתית ונכונה
שמא אינו ירא את , פחדשהיראה צריכה להיות ע� 

  .כדבעי' ה
פ לימוד המוסר "אנו צריכי� ללמוד מזה לכהאמנ� 

פ יראת שמי� "דהיינו שיהיה לנו עכ, בפשטות
  .ת"ז נעבוד את השי"ועי, פשוטה
לידע שהדר� לבוא ליראת שמי� היותר וראוי 

י "זה ע, ש"ולדרגה נעלית יותר של ירא, אמיתית
דהיינו שלא , ת"שיבטל האד� את רצונו ודעתו להשי

אלא , יחפו� בדרגה של יראת שמי� לצור� עצמו
ז "וממילא עי, ת"בשביל לעשות נחת רוח להשי

יתעלה יותר ליכנס לדרגה יותר גבוהה ונעלית של 
  .יראת שמי�

ביקש שיתנו לו  ע"נפתלי צבי מרופשי& זי' רק "הרה
ונפל עליו יראה , משמי� יראת שמי� של מלא�

יש כמה [חו זאת ממנו לכ� ביקש שיק, גדולה
ועל א� שאי� לנו השגה , ]גירסאות בעובדא זו

אבל מלא� הוא עני� , ש של הצדיקי� הקדושי�"בירא
וא� , ז"כיו� שאי� לו גו� ומופשט לגמרי מהעוה, אחר

מ ראוי לדבר מזה "מ, אי� לנו השגה בזה כלל
  .פ שיהיה לנו יראת שמי� בפשטות"להתעורר עכ

שאמר  ע"שא מאניפולי זיזו' ק ר"הרהעל ומסופר 
ד של מעלה לא ידונו "תו שכשיבוא לבוברוב ענוותנ

, אותו על כ� שלא הגיע לדרגתו של אברה� אבינו
היה יכול ' זושא'אלא על כ� שלא הגיע לדרגה ש

  .להגיע לפי כוחותיו ותכונותיו
ל שאילו היה "ק הנ"מתאמרי משמיה דהרהועוד 

כיו� , ו היה מסרבנשאל א� ברצונו להתחל� ע� אברה� אבינ
שהרי עדיי� לא יהיה בעול� רק אחד , שלא הועיל בזה כלו�

אלא שא� הוא יהיה בדרגתו של , אברה� אבינו' שהוא בבחי
בזה ניחא ליה , וג� אברה� אבינו ישאר בדרגתו, אברה� אבינו

ל שעיקר "דהיינו כנ, כיו� שבזה יהיו בעול� שני אברה� אבינו
אלא שמבטל עצמו לגמרי , צמואינו עבור האד� ע' עבודת ה

  .ת"ר להשי"לעשות נח
וכמובא , שמי� אמיתית יש דרגות עד אי� סו�וביראת 

ש של תנאי� או "ז שיהיה לו ירא"התפלל ע 'ישמח משה'שה
ולכ� ביקש שיהיה לו , ונענה שזה הוא אינו באפשר, אמוראי�

 �"הרמבש של "בשעה שמתפלל תפילת נשמת את הירא
והסכימו עמו על זה מ� , היד החזקה בשעה שכתב את ספרו

כ עד שאבריו דא לדא "ואז נפל עליו יראה גדולה כ, השמי�
ולא היה יכול להעניע עצמו , והחביא עצמו תחת המיטה, נקש�
  .ואז ביקש שיקחו ממנו יראה זו, ולא היה יכול לעמוד בזה, כלל
� תקיעת � בטר"שהרמב, �"רבי אברה� ב! הרמבהעיד וכ! 

ונפל עליו ', מי הוא המצווה ומי הוא המצווה'שופר חשב לעצמו 
והיה , עד שלא היה יכול לתקוע מחמת היראה, כ"יראה גדולה כ

  .נצר� לבנו שיקחנו ויסייע בידו לקיי� התקיעות
  
  
  
  
תחילה למקראי קודש זכר ליציאת ', קדשו הנחילנו וכוושבת "

 א''זיע] א"ר זיע"מר� אדמו[ר "מעתי מאאמוש". מצרי�
דמי שרוצה להכנס , הוא מלשו� מקרא העדה' מקראי'ד

ולהיות בבחינת , ולבו קורא לו להתעורר בתשובה', לעבודת ה
העצה היעוצה ' תחילה'אבל , הנה יש לזה הרבה עצות', קודש'

סעודות ' ינו גיהד, שטותלזה הוא שמירת שבת קודש בפ
בעל וכמו שכתב , ולשמור שבת כפשוטו, והתפלות כדבעי

וכתב ששמירת שבת מאיד� , שהביא תיקוני תשובה החרדי�
  .ומאיד� הוא  מהתיקוני� היותר גדולי�, הוא התיקו� היותר קל

והנה היצר לפני , לידע שתשובה מועלת בכל עני� ובכל זמ�וראוי 
לאד� זה שלא יוכל לעשות תשובה  שהאד� חוטא אינו מזכיר

ז ובעניני "ובשעה שעוסק בעניני עוה, א� יעבור על העבירה
אז אינו מזכירו שלא יוכל לעשות תשובה א� לא , גשמיות

כתורה ' ודוקא כשבא לעסוק בעניני עבודת ה, ישגיח במעשיו
ואומר לו שאינו יכול , אז בא אליו היצר להפילו ברשתו, ותפילה

וזהו עצת היצר , וג� אי� מועיל לו תשובה כלל ,לעשות תשובה
  .להפו� היוצרות

ו או "אנו צריכי� לידע דאדרבה בשעה שבא לחטוא חאבל 
אז צרי� להעלות על דעתו את גודל , ז"להתעסק בעניני העוה

וגודל העונש והגיהנו� , ל"יז יתגלגל שני� הרבה רח"ושע, חטאו
כ כשבא "משא ,ומי יודע א� יזכה בכלל לגיהנו�, ז"שיש ע

אז , ולהתעסק בעניני רוחניות כתורה ותפלה, ת"לעבוד את השי
ותמיד מועיל , צרי� לזכור שאי� דבר העומד בפני התשובה

ודאי מועיל לו , וכיו� שירצה לחזור בתשובה באמת, תשובה
  .תשובה

תחלה למקראי קודש 'ל "ל באופ� אחר לפרש העני� הנ"יובזה 
והיו , היה ש� חוש� גדול דבמצרי�', זכר ליציאת מצרי�

שערי ' ת לנ"ומש� העל� השי, ט שערי טומאה"משוקעי� במ
וזהו חיזוק גדול למי שרוצה , ונת� לה� את התורה, קדושה

, ומייאש עצמו שכבר אינו יכול לחזור בתשובה, לשוב בתשובה
י במצב שפל מאוד "והעצה לזה שיזכור שביציאת מצרי� היו בנ

ת וסייע� לחזור "כ הוציא� השי"ואעפ, ויותר ממצבו עתה
ת שיוכל לשוב בתשובה "כ� עתה יעזור לו השי, בתשובה

  .האמיתית
למע� תזכור את יו� צאת� מאר� מצרי� כל 'ל הקרא "יז "ולפי

דמלבד העני� הפשוט שצרי� לזכור את עצ� היציאה ', ימי חיי�
  , ממצרי� והניסי� שנעשו ש�

ת העלנו "ורות שהשיעוד עני� לרמז שראוי לזכור לדורי ד ל"י
, וברחמיו המרובי� העלנו ממצרי�, כ"ממצב נדכא ושפל כ

שלא יפול , ז יהיה חיזוק לדורות למי שרוצה לשוב בתשובה"ועי
  .אלא יחזק עצמו לשוב בתשובה, ליאוש

 

כי , פ ותשל� את הילד תחת אחד השיחי�"עה זאת
א� צרי� לרחמי� גדולי� צרי� וטוב להיות התפילה 
רק לשמי� בלא חומרות וזהו ותשל� את הילד 

לה ילד ' לד שהיהשליכה מחשבתה עני� הי
תחת אחד השיחי� שיחי� לשו� תפילה  ,שעשועי�

� פי בשביל להיות לה תפילה ' ותחת כמו עי� תחת עי
אחד מיוחד שהוא התפילה העומדת ברומו של 

  .כ"ע, עול�
היינו שהשליכה , ותתצב אחותו מרחוקוזהו 

שלא  אחותו מרחוקוהעמידה את האחוות שהיא 
אלא התפללה התכוונה בתפילתה להיותה אחותו 

   ,לדעה מה יעשה לו, לכבוד שמי�
היא לשו� חיבור  דעההמשיכה ישועה למשה ושבזה 

ומכיו� שמרי� התפללה כמו וידע האד� את חוה 
וכיונה רק לכבוד שמי� ולא לנגיעתה שלה שהיא 
, אחותו בזה נתחבר ונצמח ונמש� ישועה למשה

שמות (. יעשה לוהיינו שיתחבר הישועה ש לדעהוזהו 
  )ז"תשנ

 

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
  'א' המש� מעמ

הוליכו� המלאכי�  ו אז"פרעה להטביע� ביאור ח
מלמול  אונס' ש� בחי ולכ� היה זה, לבית� כגדולי�

א�  ,י לא נענשו על זה"ולכ� בנ ,יו� אחד' אפי אות�
מצרי� לכ� החשבו� עמו היה משה רבינו לא היה ב

   .אחר
' דאי ויק� מל� חדש על מצרי�לעני� של נחזור 

י שקוד� "שתחילת השעבוד היה ע במדרשי�
שיעבוד למל�  ותחילה חילקו המצריי� כס� למי

ז הוכרחו ישראל "ועיד והחלו תחילה בחנופה
ז תמורה או "בלא לקבל עבו' להמשי� לעבוד אפי

� בידיה� אז עבדו� י"כבר בנ כשהיוואז  כס
א� שבט לוי שלא הסכימו לכל  ,נוראות ושעבדו�

ומתחילה ולכתחילה לא התפתו לעבוד את  זה
עליה�  ז"לא בעד תשלו� כס� אז עי' רי� אפימצ

לא היה למצריי� שו� שליטה עליה� ולא היו 
צ וכל זה "בעבודת השעבוד בכל הני השני� עד יצימ

והיו   ש"בתורה ויר בצדיק האמת �היו דבקימפני ש
וזה אהני להו שניצלו מכל  ,אשר ידע את יוס�' בחי

זה השעבוד הנורא כור הברזל של עבודת מצריי� 
אשר ידע את  צרי� להיות כ� ולכ� תמיד ,וסבלות�

� שה� הצדיקי אמתבאת הדביקות  שיהיה לנו יוס
כ שהוא "יוס� ג' בחיו משה' שה� בבחיעיני העדה 

ז ניצולי� מכל רע "ועיד ,וד האמת והעול�צדיק יס
ל ואז זוכי� שא� "ד כשבט לוי במצרי� כנ"ו בס"ח

זה ראו כמו שו ,ג"כבר שמירה עליונה ברוכ� אז יש 
מי שיש כ� בימינו ו ,בחוש בימי� הה� אצל שבט לוי

ומדבק עצמו  לו שכל באמת הול� בדרכי שבט לוי
ור המחובר לטה' לצדיקי דורו שאז ג� זוכה לבחי

כ והוא ג� עבודה קשה "אינו קל כ טהור הג� שזה
ז כדאי הוא זה המאמ� כדי לזכות "עכ ,ויגיעה גדולה

 הזוהמה אז להיות נקי וטהור וא� רוצי� לנקות
הדביקות הנכונה בצדיקי י "העצה והדר� הוא ע

וכ� מצינו  ,הזוהמה והלכלו� את כל מנקה שזה אמת
הצילו  שה� ש� במצרי� וכ� בכל הדורות אחריה�

  .ג"את בני ישראל ברו
מר! רבינו [ הרביג� ראינו אצל זו מצאנו ' ובחי

צדיק הדור וצדיק  בעצמו א שהיה"זיע ]מ"מוהרמ
ואמר  .האמת והיה דבוק בצדיקי הדור הקדמוני�

יהודי לרבו שלו  שא� ס'ער רביילהיוהזו אחד בש�
לכל  קשר ז"עיד לצדיקי אמת שלו אז נהיהו מקושר

א מקושר א� ע� חבירו "עשה כז ונ"ישראל זע
שהול� ומקושר לרבי אחר והטע� מפני שכל צדיק 
בעצמו מקושר לרבותיו ואבותיו ואבות� של אלו 

מ כמו "שני הצדיקי� היו הולכי� לאותו רבי אחד עד
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 א"מלעלוב זיע רבי משה מרדכי ק"הרה כבוד קדושת מר! רבינו

  ]'חלק י) [ז"תשמ(ד טבת "יומא דהילולא כ

 "ראש בית אב"מתו� פרק  י המערכת"שיצא לאור ע" שלהבת אש" והחדש המפואר הספרמשביבי� 

במחיצת  א"זיע ט"מרן רבינו הקוה–ראש בית אב 
 )'חלק א( א"זיע מ"מרן מוהרמ ט"והאביו הק

 
, האב איך זיינט איהר אלס תלמיד אנדערער איין וואר איך"

 –" האבט איהר אלס געהאט רבי אנדערן איינען איך אבער
 אך, שהנכם מכמו אחר תלמיד הייתי אני: עתיק מאידיש ובתרגום

 ק"הגה תיאר הזה בלשון –. לכם שיש ממה אחר רבי לי היה גם
 אצל שימושו ואת התבטלותו את לתלמידיו ע"זי סופר החתם

 מתוך ידו זזה לא כידוע אשר, ע"זי אדלער נתן רבי ק"הגה רבו
 מאלו יותר למטרה וקולעים יותר נכונים מילים אין –. ממש ידו

 א"זיע רבינו של מהתבטלותו המקצת מן מקצת לתאר בבואנו
, תלמיד אנדערער אן איז'ס – .א"זיע מ"מוהרמ מרן ט"הקוה לאביו

 ...רבי אנדערער אן איז'ס און
* 

ק "הרהכי נכדי , היה אומר ע"שעווארסק זירבי איציקל מפק "הרה
דער רבי ' דער זיידע'לא היו אומרים  ע"ענסק זירבי אלימלך מליז

רק קראוהו , אלימלך כמו שאומרים שאר נכדים של צדיקים' ר
כי , והטעם בזה. כמו שאר אנשים, אלימלך' ר' דער רבי'בסתם 

ה או ואמר "בא ד' פר(' ע כותב בספרו הק"ק מליזענסק זי"הרה
, מהתהלים (כ "ד מאה"שצריכין לשכוח היחוס ע) דברו אל כל

דהיינו אם : ק"וזלה, ושכחי עמך ובית אביך ויתאו המלך יפיך) יא
תבוא למדריגה זאת שתשכח מאיזה עם אתה ומאיזה בית אב 

ק "עכל, עולם את יפיך לאז יתאו המלך מלכו ש, אתה מיוחס
 ).ב סז"ג אורות ח"י(

א "מ זיע"הרממומרן ' רבינו מזכיר את אביו הק' היומקדם מאז 
ולא היה אומר " דער רבי"ל ורעדה היה אומר בחי ,באופן מופלא

וכן גם לאחר הסתלקותו של , מרוב יראת הכבוד "דער טאטע"
אכן לא כיחס . 'דער רבי זכרונו לברכה'אביו היה מדקדק לומר 

אלא כחסיד , ט"בן לאב בלבד כיבד רבינו את אביו הגדול הקוה
א עזב את בית אביו וחדר "רבינו זיע. נלהב המשמש את רבו

 .ורתו ושימשו כעבד נאמןה

 ןעמד רבינו לימי, באותם שנים הראשונות של ההנהגהבפרט 
, ולא זזה ידו מתוך ידו, ולא עזב את אביו לרגע קט', אביו הק

ודאג לצרכיו , ובכלל משך כל השנים היה הוא המוציא והמביא
עמל , רבינו טרח ויגע. ממשולמלא רצונותיו במסירות נפש של 

', שהו מאביו הקרמז כלבלו ' די הי. 'ל אביו הקלכבודו ש, ויזע
יוכל ' הכל שאביו הקעשה . רבינו נחפז לקיים פקודתו' וכבר הי

זקוק ידע ' וכאשר הי. להמשיך בעבודתו הקדושה באין מפריע
. חת משום בריה' ואז לא הי', רבינו גם ללחום על כבוד אביו הק

. נו של אביוהוא שם את כל משאת נפשו בצד ומסר נפשו בעד רצו
 ...כל משאת נפשו' זאת הי, בעצם

מ "הרממוכשבא מרן : מספר א"אברהם טאגער שליט' רח "הרה
ק אכלנו "בשב, רבינו-בא אז עם בנו, ו"א ללונדון בשנת תשט"זיע

' ל הי"והרבי זצ, יחד חסידים ואנשי מעשה בבית האכסניא
ולמטה סעד העולם ושוחחו דברי תורה , למעלה בקומה השניה

בקול , ואז מעל כל הרעש נשמע קולו של הרבי. פורי צדיקיםוסי
לפתע קם ... ל'אלתר: קורא לבנו, כמעט בלחישא, דממה דקה

לג מעל כל השולחן וראשי המסובין בקפיצה יבנו מלא קומתו וד
כבר למעלה על גרם המדרגות אצל ' אחת וברגע כמימרא הי

פנה  ,שישב שם ל"צ רבי שמעלקא פינטער זצ"הגה. 'אביו הק
אתם  -[ דאס הייסט כיבוד אב? ס זעהט'עט: לבניו ואמר להם

 ].זה הוא כיבוד אב, רואים

בערב יום הכיפורים היה רבינו טרוד ועסוק עם , שנה אחתכידוע 
משגמר לעשות דבר אחד הוטל על כתפיו . הרבים' צרכי אביו הק

ובמסירות נפש של ממש היה צמוד אליו כל היום , תפקיד נוסף
הגיעו הדברים לידי . עומד ומשמש לפני השכינהבחרדת קודש כ

רגע פנוי כדי לרוץ לבית המרחץ ' שלא היה לו לרבינו אפי, כך
לטבול במי המקוה להתקדש בקדושה יתירה לקראת היום הגדול 

לפני תפילת , והנה נטו צללי חמה ואתא ובא יום הקדוש. והנורא

איך האב זיך ": ואמר לו' קרא לו אביו הק, כל נדרי
 ].בשבילךטבלתי אני -" [ט פאר דיר'טובל'עג

ובביקוריו , במסעיו, נלווה אליו בכל דרכיו' הירבינו 
הוא טרח עמו וכיתת רגליו לכל . אצל צדיקי הדור

. הוא דבק בו ורץ אחריו אלפי פרסאות. מקום שהלך
וכשחצו , בלכתו ברחוב' פעם אחת ליווה את אביו הק

, רות רבהאת הכביש דהרה לקראתם מכונית במהי
קפץ , כהרף עין. הנהג נסע ברשלנות ובהשתוללות

ו הקרבינו לפני  הציל את והגין עליו בגופו למען ' אבי
כאשר המחשבה שהוא עצמו עלול להיפגע קשות , חייו

, נמנע תאונה מחרידה' בחסדי ה. כלל לא חולף בדעתו
מרן . כאשר רק כחוט השערה הפריד בין רבינו למכונית

ואף , הסתיר את תודתו לבנו א לא"מ זיע"הרממו
עס איז מיר נישט געווען א חידוש אז מיין ": התבטא אז

אין זה [ "ל זאל זיך מוסר נפש זיין פאר מיר'אלתר
ובאותו מעמד . ]ימסור נפשו עבורי.. חידוש עבורי שבני

 .בירך אותו בברכות קדושות ונעלות מעומק לבו הטהור

, א לנסוע לאיזה מקום"מ זיע"בצר ממרן הרמנכאשר 

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
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  )א(ל"ר' ד( ד"הי ריש גלותא ורב משרשיא בר פקוד, האמורא רב הונא בר מר זוטרא –
  )א"תר' ה( דפרקא �עוד\אגרא דכלה\בני יששכר' ר פסח שפירא מדינוב ב"רבי צבי אלימל� ב

  )ח"תרי(ר נחמיה מגזע לעלוב "רבי יעקב בידרמ! מאפטא ב
  )ו"תרכ(ר מרדכי מטשערנוביל "משה מקאריסטשוב ברבי 

  )ז"תרס(קול נפתלי  –רבי נפתלי משעל& 
  )ו"תרע(י� 'ר אליעזר הלוי הורבי� מחנצ"רבי חיי� שמואל ב

  )י"תש(ר שלו� בעל שואל ונשאל ברית כהונה "רבי כלפו� משה הכה� ב
  )ג"תקע(ש� אבני מילואי� ועוד ר יוס� הכה� הלר בעל קצות החו"רבי אריה לייב ב –

  )ז"תקצ( זרע יעקב -ומעלי� אלביסו�ד ק"ר נפתלי מרופשי� אב"ב הארווי� רבי יעקב
� "רנ' תל - ר מנח� ישכר דוב מפשעוורסק"רבי אלימל� מרודניק ב   )ט"תר(צ מרופשי

  )ד"תרנ(אמת ליעקב  -ר אברה� מטשכנוב"רבי יעקב לנדא מיעזוב ב
  )ד"תרס(יקוב 'חת� האמרי נוע� מדז -הודה ממעלי�ר י"רבי ישראל הארווי� ב

  )ה"תרע(ר ישראל לייב מקרימלוב "רבי אברה� מזאוויערטשע ב
  ) צ"תרח(ר אברה� "יאדלאווא ב -רבי שלמה זלמ� פרענקל השני מוויעלפולי

  )ב"תרל( ס"החת ר משה סופר"ב הכתב סופר מפרשבורג רבי אברה� שמואל בנימי�
  )ה"תתקס, א"ד(ע "� זי"גדול רבינו משה ב� מיימו� הרמבהנשר ה –

  )ח"תרי(מ מפרמישלא� "חת� ר -ר שמשו� הלוי מאוזירא�"רבי יוס� יוסקא מלאשקווי� ב
  )מ"תר(ר ישראל חנינא מבריד "רבי אהר� צבי ב

ב "חת� רצ -ר אברה� יעקב"רבי שלמה מסדיגורא ב   )א"תרמ(ה מרימנו
  )ט"תרמ(שאילת שלו�  - אל שמעלקא טויבש מיאסר שמו"ד באטשא� ב"רבי שלו� אב

  )ד"תרע(דברי שמחה  -ר יחזקאל שרגא משינאווא"עשנוב ב'רבי שמחה ישכר דוב בער מצ
  )פ"תר(י מבעלזא "חת� ר - עקב יצחקר י"רבי משה מרדכי טווערסקי ממאקרוב ב

  )ד"תרע(נאווא ר יחזקאל שרגא משי"רבי שמחה יששכר דב ב )מ"תר(ר מסעוד אבוחצירא "רבי יעקב ב
ב )ה\ד"קצ' ב(ה "שמעו� ב� יעקב אבינו ולאה אמנו ע – מר� ' תל -ר יחיאל מיכל"רבי יהודה אריה לייב מוכיח מפולנאה 

  )ד"תקע(ר משול� זוסיא מאניפאלי "רבי ישראל אברה� מטשרני אוסטראה ב )ל"תק(קול אריה  -ט"הבעש
  )ז"תרע(ר ישראל אלימל� מזאבנא "רבי משה אליקי� בריעה מדמבראווא ב

ב"רבי ישראל דב ב   )י"תר(שארית ישראל ' ר יוס� המגיד מווילדניק 
  )א"תשל(איש מצליח ' רבא ב'ד מג"ר רפאל מאזוז הי"ש רבי מצליח ב"נעקה

  )ד"תרע(תורת אמת מלובלי� ' ב לייב ר יהודה"שבט מיהודה ב' רבי אברה� אייגר ב –
פתח הבית  -ר גדליהו"ד גלוקא וברעסלויא ב"רבי אברה� טיקטי� אב). ב"תקמ(ד הייפעלד ווירצבורג "טא אברבי לוי פינ

  )ז"תקפ(ר אורי "שלמה מסטערליסק ברבי ). א"תקפ(
  )ד"תרמ(רבי שמואל העליר רבה של צפת ) ז"תקפ(יד יוס�  - ד זאלקאווא"רבי יוס� יוזפא שטערי� אב

  )ו"תרצ(יאיר חיי�  - ד סווירז"ר חיי� אב"א בבאבריק-רבי אורי הלוי מסטרעטי�
  )ח"תשי( אור גנוז\דעת שלו� - מסאליצא ר מרדכי יוס� משה"בלונדו� - משא� מאסקאוויטש רבי שלו�

רבי  )ז"תקצ(' והרב מאפטא והיהודי הק, החוזה' תל -ר יחיאל מיכל"רוב אופאלא ב'רבי אריה לייבוש הלוי עפשטיי� מאוז –
ד "כ אב"ד סאבאדקא ואח"ר שמואל שווערי� אב"רבי אליקי� גע� הכה� ב )ה"תקכ(א "אבי החיד -ר ישעיהו"ב זרחיה יצחק
  )ג"תרי(� בנעט "י ומהר"� ברב"מהר, י"נוב, י מפאזנא"מהר' תל -באיא

  )ה"תרס(חת� רבי חיי� שניאור זלמ� מליאדי  -ר ישראל מאוסטראווצא"רבי לוי יצחק מסיראטשי� ב
  )ז"תשמ(א מלעלוב "ק רבינו שמעו! נת! נטע זיע"ר הרה"ק מר! אדמו"א ב! כ"ט רבינו משה מרדכי זיע"ר הקוה"ק מר! אדמו"כ –

  )ט"תע(סמיכת חכמי�  –ד פוז� "ר יצחק גאב"רבי נפתלי כ� ב  )ב"תקע(ר יחיאל מיכל מזלוטשוב "רבי יוס� ב
מ מויטעפסק "ר' תל -ר יהודה יעקב"רבי חיי� דוד מביחווא ב )ב"תקע(ר יחיאל מיכל מזלאטשוב "רבי יוס� מיאמפאלא ב

  )ז"תקצ(ר זאב וואל� מטשרניסטראה "רבי אברה� נפתלי מטבריא ב )ז"תקצ(מקאליסק  א"ור
�"ברבי גבריאל הכה� ענגלמא� א   )א"תרי( -עיני ישראל -ד רעכני
ר יקותיאל יהודה "רבי משה יוס� טייטלבוי� ב )ב"תרי(ס "ק החת"הגה' תל -ר יהודה לייב"ש ב"רבי מאיר אייזענשטאטער א

ע "ר ברו� בעל התניא ושו"רבי שניאור זלמ� ב  )ז"תשל(ר משה "רבי חיי� משא� ב )ז"תרנ(חת� רבי דוד מקשאנוב  -עטמסיג
ר "ב רבי אברה� שמואל בנימי� סופר )ו"תרפ(ש� משמואל מסוכטשוב ' ר אברה� בורנשטיי�  ב"רבי שמואל ב )ג"תקע(הרב 

  )ח"תש(ת דברי סופר "שו' משה ב
  )ד"תשי(ר ראוב� דב דסלר בעל מכתב מאליהו "רבי אליהו אליעזר ב
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 ד טבת"כ' ויו� 

, א"העניג שליט י"סיפר הגר. היה שולח את בנו במקומו
נסעתי פעם עמו : א"מ זיע"הרממרן מומנאמני בית 

ל לדון באיזה נושא שעמד על "בשליחות אביו הרבי זצ
לצורך הענין . יחד עם כמה מקורבים ועסקנים, הפרק

בה הביע דעתו  ,ל אגרת שכתב"מסר לנו הרבי זצ
באמצע הנסיעה נתעורר . הצרופה ותמיכתו בשליחות זו

או לתקן לשנות ' העסקנים כי אולי לטוב יהי' בלב א
הוא סבר כי יהיה בזה . בסגנון המכתבתיבה אחת 

כ "ל כי שמא לא דקדק כ"תועלת לטובה עבור הרבי זצ
כששמע זאת רבינו קפץ ממושבו כאילו . בניסוח הדברים

בלי הרמנותא ": ל"ובתקיפות מרובה א, הכישו נחש

נו א ע� חת"מ זיע"מר! מוהרמ
צ  רבי חיי� אליעזר הורונציק "הגה

 

 הקדושרבינו  מהוסיאטי! וציונו 

, כםאם ברצונ', אין לנו רשות לשנות מאומה כלשהו מלשונו הק דמלכא
אבל לנו אסור להוסיף או לגרוע , כ"נשוב אליו לשמוע את חוות דעתו ע

 ."להועיל' ואפי, דבריוב
, ז"עקב תשי' ק פר"בשב: מספר לעתים זה המעשה' א בעצמו הי"זיערבינו 
הרופאים עדיין . ח שערי צדק בירושלים"לביה מבעלזא א"ר ק"הרההובל 

הגיע מרן , ק"במוצאי שב. והיה נראה שמצבו התייצב, לא אמרו נואש
כשראה . א מתל אביב לשהות בשעות אלו על יד מיטתו"ר זיע"אאמו

, אך מטעם הכמוס עמו חזר על עקביו, ח"שהמצב השתפר יצא מביה
שער סגור על נעל ה' הי אך הפעם כבר. ח"וביקש להיכנס שוב לביה

תי כי מסרבים לפתוח הדלתות ימשרא. לא רצו לפתוח לנווהאחיות , ובריח
נחתתי זרועי בחזקה על הדלת הזכוכית הו, לא היססתי לרגע', לאבי הק

וביחד נכנסנו שוב , כדין מלך פורץ גדר ואין מוחין בו, ושברתי את הדלת
וצוות , ותר סוד זמן רבדבר הפירצה כמובן לא נ. לחדרו של הרבי מבעלזא

הנוכחים באותה שעה הזהירו והתחננו אלי . ח הזעיקו את המשטרה"הביה
ל "הרי עבור הרבי זצ, תי לדבריהםאבל סירבתי ולא שי, הימלט על נפשיל

. ן ואין לי ממה לחשוש ולפחד'ן טאטע'איך בין מיט, עשיתי המעשה
וק עמם והאחיות שראו את המעשה החלו לסר, השוטרים אכן הגיעו

הם נכנסו גם לחדרו של הרבי , אחר הפורץלחפש בחדרים ובמסדרונות 
. ולא ילאו למצוא אותי, ממש הכו בסנוורים, אבל לא מצאו אותי, מבעלזא

 "....הייתי אז רואה ואינו נראה": הפטיר רבינו בבת שחוק, ברבות הימים –

וכר הוא את כי ז, אחי רבינו, א"ד מלעלוב שליט"ר מהרי"ק האדמו"כוסיפר 
במקום הקבורה בסתימת ואביו עמד , ע"ק מבעלזא זי"הלוויתו של הרה

- ואחיו, איום ונורא' והדחיפות הי, י"שם אלפים ורבבות מבנ 'והי ,הגולל
והוא הרי היה חלוש גוף , ל והגין עליו"רבינו עמד מאחורי הרבי זצ

בשני הקהל לאחור והוא דחף , נ וכמעט נחנק"מש במסיוהתאזר בגבורה מ
אמין כי גם עשרה גבאים יוכלו לעשות מה שעשה והיה קשה לה, זרועותיו

ואף הוא החזיר לו , ידע והכיר במסירותו הנאמנה של בנו' אביו הק ...הוא
א "מ זיע"הרממומרן . ונתן עליו מהודו ויביאהו אל חדריו, אהבתו וחיבתו

בר רימז בסיימו לד, כינס פעם כמה מבניו לשוחח עמהם אודות איזה ענין
צ יצאו ממפתן "א שישאר וימתין עד שאחיו הגה"רבינו זיעמרן לבנו חביבו 

, ל'אלתר": ל"ל בזה"ובעינים מאירות א' משיצאו פנה אליו אביו הק. הדלת
דבר האב איך שוין לאנג -אז מיט דעם בעל, ודאי פארשטייןקענסט א
ין לא הב. ]ד סיימתי מזמן"כי עם הבע, תוכל בודאי להבין-" [געענדיגט

' הרגיש בכך אביו הק, רבינו למה לא אמר זאת כשכל האחים היו בפנים
איך ווייס דו וועסט א ודאי נישט , דו ביסט א חסיד, איך זאג דיר": והפטיר

יודע אני שלא תהרהר אחר , הנך הרי חסיד, אני אומר לך-" [מהרהר זיין
התבטא גם בדאגתו ומסירותו ' תו לאביו הקואהבתו ונאמנ .]דבריי

על ידו נתרבו ספסלי בבית מדרשא ונתבסס החצר . ודשלהרחבת גבולי הק
הוא קירב והוא ליכד את שורות צעירי הצאן . א"מ זיע"הרמומשל מרן ' הק

ובחורי החמד אשר ברבות הימים נהפכו לחסידיו הנלהבים של מרן 
להסתופף בצלא , ן'רבינו עודדם לבוא אל הטיש. א"מ זיע"הרממו

ד בית דוד "בביהמ. 'ם שגב גדולתו של אביו הקוהחדיר בה, דמהימנותא
כנהוג אז ברוב בתי ' ישיבת המתמידים'התקיימה , ן"בהר' לעלוב ברח

רבינו הוא . 'מביאם לחסות בצל אביו הק' ורבינו הי, המדרשים בירושלים
אשר  אהו. ונתיבי היראה, החסידות הגבר אשר הדריך אותם במשעולי

ו הק הםפתח לו מ"הרממוירבם למרן ק רובם המוחלט . 'השערים בבית אבי
 'על שלוחותי י לעלובחסיד יכהיום הזה מפארי וחשוב םוה, שארו בלעלובנ

ב מרן "אשת חיל עט ה"מרת עטיל ע רצייט של הרבנית הצדקניתאהילרגל 
  :ב טבת"כ א"מ זיע"מוהרמ

צ רבי "הרהר "מספר אדמו, ה"למחלתה והסתלקותה של הרבנית עבהקשר 
מעשה נורא אירע לפני : א"מ זיע"הרממוא בן מרן "שמואל שמעלקא שליט

בעצם יום הפורים שנת . והייתי ֵעד לה יחד עם עוד מבני המשפחה, עשרות שנים
לבסומי בפוריא  ל מיחייב איניש"מאמזא "מ זיע"רבינו הראאקיים אחי , ז"תשל

: ל"ה בזה"ע תו הרבניוהתחיל לצעוק לעבר אמנ, הוא התבסם מאד, כפשוטו
לך את כל  אני נותן[ !"איך גיב דיר מיין לעבען! איך גיב דיר אוועק מיין לעבען"

 יכ א"י( להשתיק אותו תהנבהלה מאד וניס והיא, פעמים כמה כ"וחזר ע ]חיי
מה אתה , אל תדבר כך[ !)?וואס רעדסטו, ּפלַאטשקע נישט :צעקה עליו ואמרה

, לאחר זמן ואכן. ה בבריות גופא ולא ידעה חולי"אז היתה הרבנית ע. ]מדבר
ב טבת "כיום בחודשים  רכעבוו, ממחלתה ולא נתרפאה, ה"בנית עהר תהנחל

ועוד , בפורים האחרונה לחייה כל המאורע' כך שהי. ה לעולמהח נסתלק"תשל
   .המשפחה כל בני ניוהיה לפלא בעי. ממחלתהדבר טרם שידעו 

  .א"עלינו ועכי נוט יג"הקוהתינו רבוזכות  . ה"בגליון הבא בעזהמשך 
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני! נית! לשלוח לפקס המערכת

ראשית אפתח בדברי הלל ושבח אודות  :שאלה
כהמש� , עלונכ� המלא פניני� בטוב טע� ודעת

ב שטר! באחד לדברי� המאלפי� של היוע& הר
מהמדורי� בו הארי� בח! ובהשכל אודות 
הדוגמא האישית המהווה אב! יסוד לחינו� 

 היינוד' לטראק'אד� אני  :ושאלתי היא. הילדי�
מתנהג בקרירות ואינו מראה בבית רגש 

למרות שבתוכי יש רגש אבל לא , וחמימות
ו לא "ו הפסדתי את ילדי וח"הא� ח, כלפי חו&

לתשובה מחכימה  .'ויגדלו כמו שצרי� וכ
  ב"ב -  ר.דבברכה      .ומעודדת אודה

  
בסגנו�  נשלחה השאלהעצ� הדבר ש :תשובה

ה המסר חדר פנימה ואנחנו "ב מראה כי, זה
, ל וזה שכרינו- כבר בדר� המוביל בית א

א� , לילדי� טובי� יש עוד ועוד מרכיבי�
להצליח ולזכות לראות כדי ראשונה בראש ו

מה , ילות מעומק הלבזה תפפירות מבורכי� 
שתפילות עושי� אי� לנו שו� שמ� בהשגת 

בשביל " י אד�האר� נת� לבנ"אבל , הדבר
ני& 'ר מויז"ק אדמו"כ .להצליח צרי� להשקיע

מסביר תמיד הא� ראית� אחד  – א"שליט
שרוצה להגיע לעיר חיפה יקח רכבת שנוסעת 

א ויתפלל מעומק הלב שרוצה להגיע "לת
אלא יקח , יגיע הוא לעול� לא, לחיפה

במטותא הרכבת לחיפה יאמר תפילת הדר� 

        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

שיגיע למחוז חפצו לחיי� 
חינו� . ה יגיע"ולשלו� ובעז

צרי� להשקיע , ג� כ�הוא ילדי� 
ולהתפלל וחוזר חלילה ואז 

יו במתנת חנ� נקבל ברוב רחמ
 .הטוב כי לא כלו רחמיו, וחסדיו

כדי שהברכה תחול צריכי� 
השקעה כמו שמצינו אצל 

ע הנביא ששאל  את אליש
האשה השונמית מה יש ל� 

וכידוע , "שמ�"בבית וענתה 
ג "השמ� התבר� ומילא כלי� ע

כי הברכה ' כ ק"ובזוה, כלי�
 לכ� -חייבת לחול על משהו

משאירי� לח� על השולח� 
 מה בברכת המזו� כדי שיהא על

  .שתחול הברכה
שלאחת העיירות מסופר 

הקטנות במזרח אירופה הגיעה 
יצאו יהודי , רכבתלראשונה 

העיר ובראש� אחד מגדולי 
, ת הפלאישראל ש� לראות א
 מתבונני�עמדו כול� 

, את הדפנות ממשמשי�ו
וקולות קריאה של התפעלות 

אמר אותו גדול , שמעה מה�נ
מכל דבר כי לאחר מספר דקות 

כידוע ...(בעול� אפשר ללמוד 
 היה לומד ע"ח זי"ק הח"הגה
ת ראיתי א) 'דבר לעבודת ה מכל

הרכבת והנה הקרונות שבה 

? הכיצד - א� הקטר ח� -קרי� ככפור
אלא כ� דרכה של מנהיגות א� 

העומד ' האבא וכו\המחנ�\הרב\המוביל
, בראש מוביל בלהט בחו� בעוצמה באש

יש בכוחו לגרור ולהוביל אחריו ג� רבי� 
האבא ה� \המנהיג א� אבל -אחרי�

כמוב� שכל , לעצמ� קרי� כקרח וככפור
אי� , עצר והמסר מוב� במאודהרכבת תי
העבודה לכל תקופה בחיי� , לנו ברירה

מהרגע שהשכל נכנס לקודקודו של , שלו
, עלינו לעבוד', יציר כפיו של ה

כל אחד בזמנו יש לו  \אבר�\בחור\ילד
אחד צרי� , לאחד זה קל יותר, מעלות

אבל בשביל להוציא , להתאמ� יותר
כל מפרנס ביתו  -,תוצרת צרי� להשקיע

ודע כמה עמל יש לו כדי להביא טר� י
יודע היטב ו - "בנפשו יביא לחמו"לביתו 

אזי חרב הפיטורי� שא� יתעצל בעבודתו 
  .יתנופ� מעל ראשו

וב קדוש ח ,'ילדינו שחנ� אותנו הכ "כמו
, עלינו להשקיע בה� בכל כוחינו

אני " "אני כ�" "נוכיותא"מה ולהתעלות
דעכשיו אני זוכה  יחשוב בשמחהש, "כזה

וכמו , ולתורתו' להעמיד דורות לה
ע שאמר "זי ח"ק האמ"הרהשהזכרנו מ

לאב שטע� לו כי החמימות והתלהבות זה 
ש יותר "אי� ל� לש: ענהו, אינו אמיתי

 .ש"גדול מלהעמיד דורות כרצו� אבשב
כחודו של מחט ואני אפתח  פתחו לי"

כשאד� רק , "לכ� כפתחו של אול�
בד ראש מתבונ� על המוטל עליו ומבי� בכו

אזי מאליו הוא , האחריות שיש לו כלפי צאצאיו על גודל
כ נהפ� ללשמה "ולאחמ, קוד� חיצוני שלא לשמה, משתנה

כי מדוע באמת שלא , עד שתהא השלהבת עולה מאליה
ובפרט כשיודע , קודש-בשבת' בשירה ובזמרה לה יתלהב

שהאבא לא יפתח בבית מדוע , התועלת הגדולה שיש בזה
. פותחי� ספר גמא אישית שכשיש זמ� מיותרראה דוגמרא וי

 -היו הרבה מגדולי ישראל שהיו מעוררי� לשומעי לקח�
ד אלא ג� "שלא די שלומדי� בחברותות ובשיעורי� בביהמ

שהילד  -'הייליגע גמרא'בבית צרי� לשמוע את נעימות ה
בערב שהול� לישו� , יתעורר בבוקר ימצא את אביו ליד גמרא

ולא (ספר מוסר \משנה ברורה\אגמררואה את האבא א� 
שבועוני� עד אי� \לדאבונינו בקריאת עיתוני� הדור בקלקלת

�השקעה היא דר� , "דר� ארוכה וקצרה"חינו� היא , )ק
נחת  אבל קצרה כי יש בסופה ארוכה יו� ולילה לא ישבות

אחוזי� ובוודאי של ההשקעה המשתלמת ביותר "וצ. ה"אי
רגל חלילה א� יעשה פשיטת  מאוד לא תהא אצלוגבוהי� 

  .כ�
חמימות� , לטר וכל מיני שמותג� לקוראי� עצמ� ק: לסיכו�

אבל  ,א� קיימת ',ההשקעה וכדו 'לי קשה'כאילו  מסתתרת
ילדי� צאצאי�  שיהיו לו עיקר העיקרי� כשידע לפניו את

יתחזק במה שאפשרי להנעי� שולח� השבת בשירות ו' יראי ה
לא עושי� בשביל  כי מה, ש"באמירת פרה', ותשבחות וכו

לילדי�  כי, ל"אזי יזכה לכל הנ ,ילדי� כ� דרכיה של עול�
וג� מותר , מתמסרי� ולא חוסכי� לא בממו� ולא בנפש

  .ק"להפשיר לצור� הילדי� את הקרח והכפור ודו
בני� "כולנו רוצי� בבוא הזמ� , ב חשבונו של עול�וונחשבוא 

לכי� בתורת בני� ונכדי� ההו, "כשתילי זיתי� סביב לשולחנ�
, כשעטרת זקני� ה� בני� הא� לא כדאי המאמ� והשקעה', ה

ר שנזכה כולנו לבני� ובנות "יה', בשולח� השבת וכדו
שלא , מדקדקי� בקלה כבחמורה' וצאצאי� הולכי� בדר� ה

    .אמ�. ב"ז ולא בעוה"נבוש ולא נכל� לא בעוה

  דדדד""""בסבסבסבס    הופיע ויצא לאורהופיע ויצא לאורהופיע ויצא לאורהופיע ויצא לאור
  ספר 

  שלהבת אש 
  צאת להאיר לאר� ולדרי� עליהאשר ללהב יו בי אששבי

  דעת קצות דרכיו והליכות מלכי בקודש
  אורחותיו ותולדות חייו של

        ק אדונינו מורינו ורבינוק אדונינו מורינו ורבינוק אדונינו מורינו ורבינוק אדונינו מורינו ורבינו""""ככככ
        הההה""""ללהללהללהללהמר� רבינו אלתר אלעזר מנח� זצוקמר� רבינו אלתר אלעזר מנח� זצוקמר� רבינו אלתר אלעזר מנח� זצוקמר� רבינו אלתר אלעזר מנח� זצוק

                מלעלובמלעלובמלעלובמלעלוב
    ישראל וואסערטיילישראל וואסערטיילישראל וואסערטיילישראל וואסערטיילי "ד ע"נכתב ונער� בס

  לעלובלעלובלעלובלעלוב" " " " זכרו תורת משהזכרו תורת משהזכרו תורת משהזכרו תורת משה""""מערכת מערכת מערכת מערכת י "ל ע"יו
  א"טבת תשע ד"י 

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

        מזלא טבאמזלא טבאמזלא טבאמזלא טבאברכת ברכת ברכת ברכת 
ברגשי אהבה וכבוד הננו מברכי� ברכת מזל טוב מעומקא 

, האבר� היקר שבחבורהל, להאי גברא רבא ויקירא, דליבא
שמו הטוב , מוכתר בכל מידה ומעלה, המהולל בתשבחות

, אוצר כלי חמדה, "אור מנח�"מחשובי רבני כולל , הול� לפניו
נכד למר� רבינו , עדי� הנפש ונעי� הליכות, פאר מקדושי�

  ה"ה, א"ט זיע"הקוה
        אאאא""""משה מרדכי בידרמ� שליטמשה מרדכי בידרמ� שליטמשה מרדכי בידרמ� שליטמשה מרדכי בידרמ� שליט    ''''רררר    גגגג""""הרההרההרההרה

  ו"ני אלתר אלעזר מנח�אלתר אלעזר מנח�אלתר אלעזר מנח�אלתר אלעזר מנח�הולדת הב� הר� הנימול לרגל 
ולגדלו  ,מנוה לרוות נחת דקדושה מת שיזכ"יעזור השי

 אמ�. לתורה ולחופה ולמעשי� טובי�

 

        מזל טוב לבביתמזל טוב לבביתמזל טוב לבביתמזל טוב לבביתברכת ברכת ברכת ברכת 
  והנעלה אבינו היקרלמעלת 

  ו"הי דוד לוי�דוד לוי�דוד לוי�דוד לוי�' ח ר"הרה
  החשוב והיקר אחינו ולבנו
  ו"הי מתתיהו לוי�מתתיהו לוי�מתתיהו לוי�מתתיהו לוי� 'ר

  הב� - הולדת הנכדלרגל 
רצו� שתזכו לרוב נחת יהי 

  .ס"ושובע שמחות וכט
  -מקרב הלבמברכי� 

        והושע נח לוי�והושע נח לוי�והושע נח לוי�והושע נח לוי�יאשיהו יאשיהו יאשיהו יאשיהו 

 טובטובטובטוב    מזלמזלמזלמזל    ברכתברכתברכתברכת

 המעלות כליל, רבא גברא האי מעלת הוד לקד� בזה לשגר הננו
 ח� ענוות, ש"אד למר� נ"בלו דבוק', ה בתורת ויגע עוסק, והמידות
 אד� לכל פניו ומאיר התורה במכמני ובקי חרי", פניו על נסוכה

 ––––    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    רוזנבאו�רוזנבאו�רוזנבאו�רוזנבאו�    יקותיאליקותיאליקותיאליקותיאל    רבירבירבירבי    גגגג""""הרההרההרההרה

    זכרו�זכרו�זכרו�זכרו�""""    כוללכוללכוללכולל    וראשוראשוראשוראש    תתתת""""פפפפ    טטטט""""בעשבעשבעשבעש    קריתקריתקריתקרית" " " " חסידי�חסידי�חסידי�חסידי�    קהלקהלקהלקהל""""    סססס""""ביהכנביהכנביהכנביהכנ    רברברברב
 """"אלימל�אלימל�אלימל�אלימל�

         היקר לנכדו ה"בבשאאע והכנסתו הולדת שמחת לרגל
 צ"בשעטומ שרגאשרגאשרגאשרגא    אפרי�אפרי�אפרי�אפרי�

 כל ומשאר ממנו נחת לרוות שיזכה, לבבינו מעומק ברכותינו וזאת
 מתו�, התורה מבועי על ולחנכו לגדלו ואמו אביו ויזכו, ח"יוצ

 .ר"אכי הדעת והרחבת ועושר אושר, ואורה שמחה

        מקרב לבמקרב לבמקרב לבמקרב לבברכה ברכה ברכה ברכה 
פואר כ"רומעל י�, ידידי היקר והמ ה ברב , מרבי� תור

יות ה מפיק מרגל פשו , פ ימי נ סור ודבוק בכל נ מ
יט   א"ונשמתו למר� רבינו של

        אאאא""""ג רבי יקותיאל רוזנבאו� שליטג רבי יקותיאל רוזנבאו� שליטג רבי יקותיאל רוזנבאו� שליטג רבי יקותיאל רוזנבאו� שליט""""הרההרההרההרה
הכנ רב י  ת"פ ט"בעש קרית" חסידי� קהל" ס"ב

ימל� זכרו�" כולל וראש  "אל

י אפרי� שרגאאפרי� שרגאאפרי� שרגאאפרי� שרגאהולדת הנכד היקר לרגל     ו"נ
ה ה לרוב נחת ושובע שמחות"י זכ המשי� , ר שת ול

ה צת תור הרב ה ב הור הט פת�  מתו� בריות  כשאי
י יא אכ הורא מעל ונ פא    .ר"גו

ההמבר�  הב   ת"פ - וייסברגוייסברגוייסברגוייסברג' ' ' ' אריאריאריארי    מרדכימרדכימרדכימרדכי� ידיד - בא
  
 

        שמתשמתשמתשמתננננילוי ילוי ילוי ילוי לעלעלעלע
  ה"ע מאירמאירמאירמאירבת רבי  לאהלאהלאהלאהמרת 

        מנלהמנלהמנלהמנלה
  . ה.ב.צ.נ.ת  .ה"ז טבת תשס"ע ט"נלב

מנלהמנלהמנלהמנלה    

 נאמנהנאמנהנאמנהנאמנה    טובטובטובטוב    מזלמזלמזלמזל    ברכתברכתברכתברכת

, ויקירא רבא גברא האי לידידינו
 יושב, ואנשי� אלוקי� משמח

 מהולל, תורה של באהלה
ק "דבוק ומקושר לרבוה,בתשבחות

 ש"אנ יקירי מחשובי ,נ"בלו

    לבלבלבלב    זאבזאבזאבזאב    משהמשהמשהמשה    רבירבירבירבי    החסידהחסידהחסידהחסיד    הרבהרבהרבהרב
 אאאא""""שליטשליטשליטשליט

 'שתחי הנכדה הולדת לרגל

 ר"הר והנעלה החשוב לידידינו בת
 א"שליט לענסלענסלענסלענס    דודדודדודדוד    אברה�אברה�אברה�אברה�

 דקדושה נחת לרוב שיזכו ר"יה
 .ס"וכט שמחות ושובע

    הקדושהקדושהקדושהקדוש    החיי�החיי�החיי�החיי�    אוראוראוראור    הספרהספרהספרהספר    לאורלאורלאורלאור    ויצאויצאויצאויצא    הופיעהופיעהופיעהופיע
        """"יקריקריקריקר    אוראוראוראור""""    ביאורביאורביאורביאור    ע�ע�ע�ע�

  ברורות באותיות ומפוסק מנוקד *
  

  במלוא� מצוטטי� המקרא פסוקי* 
  

  בו הובאו ח"באוה המוזכרי� ק"וזוה ל"חז מאמרי כל* 
  

  מדבש מתוק פ"ע ומבואר מנוקד ק"הזוה *
  

  העמוקי� הענייני� ביאור* 
  

  ח"האוה מפרשי ולקט נחוצות הוספות* 
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        הודעההודעההודעההודעה
ית מדרשינו ר שמותשמותשמותשמות        קקקק""""בשבבשבבשבבשב ימו בב יתקי השולחנות    65ע "התפילות ועריכת 
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