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אירע שהפציר ' ופע� א, לראות את ג	 החיות ועוד
ק "ל ענהו רביה"ק מאד שייצא קצת לרפואה כנ"ברביה

היו אלו היסורי� עוזבי� אותי ממילא  והרי אילו רק רציתי
ע מדעתי ולמה תפציר בי להפחית� "כ אני מקבל� ע"א
י טיולי� והלא אילו רציתי יכולתי להפחית� א� לבטל� "ע

אלא מאי שרצוני בה� לטובת , מכל וכל בלא אלו הטיולי�
כל ישראל ואי� זה אעזב� ואל� לטייל ולמה זה תפציר בי 

ק "רשת גדולתו של רביהומזה נראה מפ, כ"על זה כ
א ה	 שהיה בכוחו לקבל� על עצמו ולשלח� "מ זיע"מוהרמ

' וה	 זה שאפי' י בגמ"א ב	 רשב"מעצמו כרצונו וכמעלת ר
ע "ז לא שלח� אלא קיבל� ע"שיכל להיפטר מה� עכ

נ לטובת כלל ישראל ברוב אהבת ישראל ומסירותו "במסי
הוא אי	 ע ברוב ענוותנותו ש"ופע� ג� אמר ע. לכלל ולפרט

טוב יש בו ' ז דבר א"אבל עכ, לו כוח התורה ואי	 לו כלו�
הרי שמיעת , והוא שא� אחד אומר לו שהוא שמח ונהנה

כ עד שזהו כל חיותו "דבר זה מחיה ומשמחת אותו כ
ומעלה זו בלבד של שמחה בשמחת הזולת ולהיות שמח 

ע וזה "ולכ	 בזה מחיה א, בשמחת	 של ישראל יש בו
' וכ	 אירע פע� שנכנס א, ה הרי כל חיותושמחזק אותו וז

ע לפניו על שאינו נות	 "אצלו בידיי� ריקניות והתנצל א
א לעומתו תביא "מ זיע"פדיו	 כראוי אז ענה לו מר	 מוהרמ

כי זה יקר , לי ותבשרני בשורות טובות וזה יהיה לי הפדיו	
  .לי מכל ומכס� וזהב

היה מוק� ידוע שבימי חוליו בשנותיו האחרוני� כשכ "כמו
ביסורי� נוראי� שאי	 הדעת יכולה לסובל� כלל אז ביקש 

ט בירחוני� וגליונות למיניה� "שיקריאו בפניו הברכות מז
וזה , ע ומפיג צערו שלו ממנו"ובזה היה מחזק ומשמח א

ז שמחות ישראל "עכ, כ"והג� שסבל כ, היה משמח אותו
 באשר ה� שימחוהו ממש וביותר כי ליבו היה ליב� של כל

כ "וכ	 אירע פע� שהל� לכותל המערבי ותמיד בד. ישראל
היו הגבאי� רגילי� לשמור שלא יפריעוהו אנשי� בהליכתו 
כי ג� בזה היו לו ענייני� וכוונות רמות ולפיכ� לא רצו ה� 

ולכ	 לא הרשו הגבאי� ' ו יבלבלוהו ממחשבותיו הק"שח
אבל אירע שכשהל� מ	 , שיגשו אליו באמצע ההליכה

ערבי בחזרה והל� לאחוריו ופניו אל הכותל הכותל המ
א "ע והגיע למר	 זיע"בא אחד ודחק א, המערבי כנהוג

וביקש לזכותו בדבר מצוה דהיינו שמר	 רבינו ית	 לו 
תרומת הקודש לאיזה הצטרכות או בשביל איזה ספר 

וכמוב	 שהגבאי� לא היו מרוצי� מזה , מסויי� שהוציא
אז ה� , לה התעקשא� ה, ולא הניחו לו ולא הרשו לו

א� הפע� , דחפוהו בחוזקה כדי שלא יוכל ליגש לרבינו
לכ	 זעק לעבר� של , הבחי	 בזה רבינו וראה כל הנעשה

ולא , "איר פארדרייט מיר, וואס וילט איר פו	 מיר"הגבאי� 
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ט "הקוה ר"אדמו מר� יומא דהילולא של
  )חלק ב( א"זיע מלעלוב מ"מוהרמרבינו 
  אר� ישראל -ע"תש  ד טבת"כ

  

על ידיד אחד מחסידי רבינו מסופר 
ל "ז ישכר דוב וייס' ח ר"ושמו הרה

שהיה רגיל הרבה פעמי� להפציר 
ק שייצא קצת למנוחה "ברביה

ותו ושאיפת אויר צח שיועיל לבריא
ק והרבה פעמי� עלתה "של רביה

בידו שרבינו התרצה לו ולרוב 
ליקח ' הפצרותיו עד שהצליח אפי

 �את רבינו להרבה מקומות לשאו
הצליח להוציאו לספארי ' ואפי, אויר

אי� "נחה דעתו עד שהוסי� ואמר 
אי� יכולי� לגרו� " פארשטיי נישט

ק עגמת נפש ליהודי ומנהמת נפשו זע
עד שלא היה לה� ברירה , בכאב

וקראו שוב ליהודי הזה שכבר הבי	 
שעשה משהו שלא כשורה וכבר לא 
ז "היה לו נעי� כלל כל העסק הזה ועכ

שוב קיבלו מר	 בסבלנות מרובה 
ושמע בקשתו והשלי� לו חפצו ואילו 

א לא המשי� בדרכו אלא שב "מר	 זיע

 'ב' המש� בעמ
 'ב' המש� בעמ

לא נודעתי ' ושמי ה' וארא אל אברה  אל יצחק וגו
  )ג,ו (לה  

� דיבור זה וארא אל אברה� לטענת מה שייל "וי
ומה תשובה יש , משה למה הרעות לע� הזה

ה "דטענת משה רבינו ע, ואפשר לומר כ�, בזה
, ה הי"להקב דאמנ� אמת הדבר דקושי השעבוד '

לטובת� כדי להשלי� ' של ישראל במצרי� הי
ולכ	 בפרט בזמ	 , לעבודת ארבע מאות שנה

, ודהאחרו	 קוד� גאולת� הקשה עליה� השעב
אול� , הכל בכדי שישלי� לארבע מאות שנה

ה כי הרי אפשר להמתיק "משה רבינו טע	 להקב
הדי	 בשורשו ובכ	 יפטרו ע� ישראל לגמרי 

כי מדת , מהשעבוד ולא יצטרכו להשלי�
 �הרחמי� עליה� יתגלגל וימתיק את הדי	 ויתהפ

ויגאלנו מיד בלי שו� השלמות , לרחמי� ולטובה
ה בא לו למשה משו� וכל ז, וקושי שיעבוד

שהוא רחמי� ' ה נתגלה לו בש� הוי"שהקב
ולכ	 ידע משה כי אפשר שימתקו הדיני� , כידוע

וזה שאמר , בשורש� ויתברכו לטובה לרחמי�
למה ' פי, ה למה הרעות לע� הזה"משה להקב

הרי , צרי� שירע לע� הזה בכדי לגאל� מהר
אפשר להמתיק את הדי	 כולו לטובה ויגאלו 

�� תאמר כי מידת הדי	 נותנת שיכבד וא, תיכ
העבודה כדי שישלימו עבודה של ארבע מאות 

למה עשית� ' פי, כ למה זה שלחתני"א, שנה
הרי אני מכיר� ויודע ממידת , אותי שליח לזה

ועבודתי היתה צריכה , שהוא רחמי� גמורי�' הוי
ז באה תשובת "וע, להיות בדר� המתקת הדיני�

לא ' ושמי ה' וגו המקו� למשה וארא אל אברה�
הכוונה בזה כי שיעבוד מצרי� כבר , נודעתי לה�

זרע� באר* ' ש כי גר יהי"נגזר בימי אברה� כמ
ולה� לא נודע , ארבע מאות שנה' לא לה� וגו

-ל ש-כי א� בא, שהוא מדת הרחמי�' בש� הוי
, כא	 �"הרמבכ "י שהוא מידת הדי	 הרפה כמש-ד

ת הדי	 ולכ	 צרי� שיתנהג עני	 השעבוד במיד
מאות שנה בקושי ' דהיינו שישלי� ד, הרפה
כי , אבל לא בדר� של המתקה לגמרי, שעבוד

אברה� ' גזירת שיעבוד הזאת שיי� לאבות הק
כ פועלת "ולכ	 גאולת השיעבוד ג, יצחק ויעקב

להרפות הדי	 ' במדה שהכירו בה האבות הק
  .ל"וכנ

במידת ' ה בש� הוי"דרק למשה נודע הקבוהא 
בספר תורת ש "ל עמ"י, אל האבות הרחמי� ולא

יוס" תהילות מובא ב' ק ד� נ"בחידושי ב חיי 
' דמה שעלה במחשבתו ית, ג"פרק ע א"להחיד

לדו	 העול� במדת הדי	 מתקיימת בצדיקי� 
, ש"גמורי� ולשאר ד	 בשיתו� מדת הרחמי� ע

ה מדקדק ע� "הקב :)יבמות קכא(וכ	 איתא 
ה "בולכ	 לא נודע הק, סביביו כחוט השערה

כי א� במדת הדי	 הרפה כי הלא כ	 ' לאבות הק
לה� צור� להוודע במדה ' ולא הי, מתנהג עמה�

לבני ' ה שאז נהי"כ משה רבינו ע"משא, אחרת

 ט "הבעל' ראש חודש  ביו  ה: מברכי  החודש
  חלקי  5  ,10:32שעה ' ליל ד: ד שבטמול

חור לו שוב אל הכותל המערבי ושוב עשה כל הדר� לא
ל עני	 בזה וכוונה מיוחדת בהליכתו זו אלא "כבתחילה כי הי

פ שזה היה לו "ואע, שמעשי הגבאי� בלבלוהו והפריעוהו
ז לא רצה שיהודי יצטער בגינו ושמע כל "הפרעה עכ
שיצטר� לחזור כל הדר� וכל העני	 והסכי� ' מבוקשו אפי

לוותר על שלו ובלבד שלא לצער יהודי אלא רק לשמח 
  .ישראל באשר ה� לבבות כל

ע להיות מזבח כפרה לישראל וכל היסורי� "א� לקח עולכ� 
ז כול� היו עבור כפרה לכלל "הנוראי� שהיו מנת חלקו בעוה

ש טהורה כל "וכידוע שהוא היה כולו תורה וירא, ולפרט
ותמיד , ש"המעת לעת והשפיע תמיד על הסובבי� אותו יר

ש ותמיד אמר "היה רגיל על לשונו לעורר על תורה ע� ירא
וכששמע שילד החל , ש"נאר די הייליגע גמרא מיט יר

לפי שסבר שזה מ	 , זה שימח לבו ביותר', ללמוד הגמרא הק
ש הפו� והפו� בה "התיקוני� הגדולי� לכל הענייני� וכמ

  .דכולה בה
כ "ואח" השיבנו אבינו לתורת�"ע "כ בשמו"פירש משובזה 

דבר ראשו	 כי  , "וקרבנו מלכנו לעבודת�"מבקשי� 
, כ מבקשי� שאר הדברי�"ק ואח"מבקשי� זאת מעלת תוה

ק זהו עני	 של הרגל "וכ	 אמר שלקנות מעלת התמדה בתוה
ולכ	 אומרי� בתפילה שתרגילנו בתורת� , ובזה זה תלוי

ועד כדי , שא� מתרגלי� אז כבר יכולי� לעלות מעלה מעלה
בימי ' ק שאפי"כ� היה גדול בעיניו מעלת תלמוד תוה

ואמר שזה יועיל , לתו ביקש שילמדו לרפואתו תורהמח
והג� שתמיד יש כוח התפילה אבל הפע� ביקש , לרפואתו

  .כוח התורה
אחת שאלו ראש ישיבה אחד במה יוכל להשפיע ופע  

, א על אתר"והשיב לו מר	 זיע, ולחנ� התלמידי� בישיבתו
ש "קוד� כל ד� גמרא ותורה ורק תורה שזה משפיע ליר

וכל ימיו היה רבינו , ריכי� והכל בכוח התורהולכל מה שצ
א יהיה "כול� ידעו שא� רוצי� שהרבי זיע. עוסק בתורה

מרוצה מה� ויחזיק לה� טובה או שיראה לה� פני� אז 
ש "י שיראוהו שה� עוסקי� בתורה ע� ירא"הדר� היא ע

את הרבי בלימוד גמרא מיט " קוני�"והיו יודעי� שרק בזה 
  .ש"מיט יר' פומיה נאר די הייליגע גמותמיד מרגלא ב, ש"יר
מ למה לימוד הגמרא דייקא חשוב "ביאר מר	 מוהרמא "ופ

פ כול� "כ ותושבע"כי הנה תושב, יותר מלימודי� אחרי�
ז "ה ועכ"י משה רבינו ע"ת ע"ניתנו לנו מסיני מהשי

א להבי	 מש� כל פרטי הדיני� "ע א"כשלומדי� חומש בפ
פ שהיא מסבירה את "שבעמהפסוקי� עצמ� ולכ	 קיבלנו תו

ג מדות שהתורה "הפסוקי� אי� לדורש� ואי� להבינ� בי
נדרשת בה� והלכה למשה מסיני ולזה באו המשניות 

פ ולכ	 "כ בתושבע"והגמרא שבה� מבואר אי� להבי	 מש
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' א שאפי"מ זיע"אמר תמיד הרבי מוהרמד "ועזה

ז "תמיד עכ' ד וכו"ח יו"שדבקי� בשולח	 ערו� או
, ע"ולא רק בהלכה ושו' צרי� שיהיה ג� שיעור בגמ
ג ואצלו יכלו לראות מה "ואכ	 הוא היה משיירי כנה
והיה זה מוסטער ' ט הק"נקרא תלמידי מר	 הבעש

גמא ט ודו"ומראה אי� נראו תלמידי מר	 הבעש
ט "ומופת וצורה חיה אי� נראה תלמיד מר	 הבעש

שיחת חולי	  :)סוכה כא(ל "וכבר אמרו רז, א"זיע' הק
א שיחת "ולכ	 א� הוא זיע, ח צריכה לימוד"של ת

חולי	 שלו היו ענייני� גבוהי� מאוד ולכ	 בכוח זה 
י שהיה מדבר עמה� על "עשה בעלי תשובות ע

לתשובה את ז החזיר "תפוחי� ופרדסי� וגינות ועי
  ...האיש שדיבר עמו אלו הדברי חולי	

חולי	 שלו לא היה לנו להשגה וראו בחוש ושיחת 
וכשהיה , ש"שבדיבוריו החדיר כוח התשובה ויר

ל פתאו� ראו אצל אנשי� "מדבר עמ� א� שיחות הנ
הה� בכיות כאלו שיכלו לחוש בחוש בחשק שלה� 
שקיבלו לתורה וראו בחוש אצלו שלא היה זה סת� 

, הג� שהוא דיבר בפשטות כדרכו בקודש, יבורי�ד
ומדברי� , וכל זה ראו ויכלו לראות אפילו בעיני בשר

והיה לו כוח של תלמידי מר	 , דברי� שראו כול�
  .'ט הק"הבעש
א סיפר על אחד שנכנס למר	 "אבא מר	 מארי זיעוג  

על שהיה כאוב ומלא צרות וסיפר לרבי מר	 ' אביו הק
שירד מהדר� ורוצה לישא גויה מ שיש לו ב	 "מוהרמ

צ "והלה היה אמנ� יהודי הרחוק מלשמור תומ, ל"רח
ל זאת לא יכל לסבול "א� שבנו ינשא ע� נכרית רח

אז צוה מר	 , א הכניסו לרבי"זיע' ומר	 אבי הק, יותר
והצליחו להביא את הב	 , מ שיקרא לבנו"מוהרמ
מ בחביבות "וכשנכנס דיבר עמו הרבי מוהרמ, הסורר
על כל מיני ענייני� אבל לא דיבר עמו לא מוסר  יתירה

ולבסו� אמר לו שיעלה ויכנס אליו עוד , ולא חסידות
א מה היה עמו כשהיה "וכשיצא שאלו אבא זיע, פע�
פ וענה ואמר שהרבי דיבר עמו שיחה נעימה "בקו

והיה הדבר , וטובה אבל לא על נושא נישואיו לנכרית
ר הדבר שעליו על עיק' לפלא בעיני השומעי� שלכאו

כ מה תועלת בשאר "הביאוהו לא דיבר עמו כלו� וא
דיבורי� אבל לבסו� ראו אי� שהיה זה בחכמה נפלאה כי 

כבר הרגיש נעי� עמו , שבא הבחור לפני מר	' בפע� הב
א מדבר עמו שוב בחביבות כבר "וכשראה אי� שמר	 זיע

, ל"ע וסיפר מעצמו למר	 על רצונו לישא הגויה ר"פתח א
מ על ליבו לאמר אי� תעשה כ	 "בר מר	 מוהרמאז די

להורי� לצער� כל כ� ומאיד� זה הבחור שפ� לבו לרבינו 
ל ולא יכול לעזוב את "ואמר שכבר נהיה קשר חזק עמה רח

וראו כול� , ק עשו  פרי"ז דיבורי רביה"א� עכ, ל"הגויה רח
כ לאבא "וכמו שסיפר זה הב	 בעצמו אח, ה"מה עשה הקב

א זו הגויה לקחה אותו אליה� לגויי� א שהי"מארי זיע
ל ואז אירע שה� נסתכסכו "לבקר אצל� ולבלות עמה� ר

ושוב ראה בעיניו , עד שזרקו כמעט אבני� אחד על השני
וזהו הכל נוצר מכוחו , שפלות� של הגויי� ולזה עזב אותה

שהביאוהו לפניו ופעל לו זו , א"מ זיע"של הרבי מר	 מוהרמ
  .ד"מונ� בסהישועה שיתנתק מה� ומה

שאמרנו שהוא היה בוכה ומבכה על גלות	 של וכמו 
ישראל וכל ימיו היה בוכה ומבכה על ישועת	 של ישראל 

ותורותיו החדיר בישראל והיה הצדיק , והגאולה השלימה
והוא כלל גדול במאי , האמתי והיה מושיע	 של ישראל

ובוודאי , דעסיק איניש בהאי עלמא דביק בההוא עלמא
כבחיי� חיותו ויותר שגדולי� צדיקי� פועל מש� 

והילולת הצדיק הוא עת רצו	 .  במיתת� יותר מבחייה�
וזכות כל , ת יעזור שכולנו נפעל אלעס גוטס"גדולה והשי

א יג	 עלינו שהוא "הצדיקי אמת יגנו עלינו וזכות הרבי זיע
ז באמת לתיקו	 ימי "ונזכה עי, היה כוח התשובה

צ בשמחה "ק בקיו� התומ� ונזכה לשמוח ולעסו"השובבי
  , ובטוב לבב מרוב כל

ישמח את כל ישראל בכל מקו� ויהיה שמירה ת "השי
חיי בני , ג בהרחבה גדולה"עליונה בכל מקו� וית	 לנו פ

, שמחות, ישועות, ברכות, רפואות, ר"ומזוני רויחי בגו
ק שוי	 ונזכה לראות את "ישועה וגאולה שלימה ובני	 ביהמ

י הייליגע זיסע מלכא משיחא מתו� בית המקדש ולראות ד
ה היה בדחנותא "ק שהוא דוד המע"וכמובא בספה, שמחה
ק אריי	 שוי	 יעצ אוי� א זיסע "ויאספנו לביהמ, דמלכא

  .אופ	 אוי� אייביג

 

צרי� ' הוא הי, המנהיג הראשו	 לע� ישראל' ומשה הי, ביציאת מצרי� ובקבלת התורה, ישראל לע�
, א� כי למשה בעצמו לא שיי�, לל ישראלכי מדה הזאת נוגעת ושייכת לכ, לדעת ממדת הרחמי�

. שהוא מדת הרחמי�' ה למשה בש� הוי"ולכ	 נתודע הקב, אבל לכלל ישראל שיי� זאת המדה
   )ב"וארא תשנ(

*  
ומה ', הדקדוק ידוע דהרי הכתוב עצמו מפרט ואומר וארא אל אברה� וגו. וארא אל האבותי "ברש

  .י בזה"הוסי� רש
י "ולקמ	 כתב רש, ש למה הרעות"ה ע� משה קשות על מ"שדיבר הקבי "ש רש"י מ"הכוונה עפל "וי

שלא הרהרו אחר , ה חבל על דאבדי	 ולא משתכחי	 היינו האבות"מרבותינו שדרשוהו שאמר הקב
על וארא אל ' י אל האבות שהוא פי"ל שלכ	 כתב רש"ז י"ועפי, מידותיי ואתה אמרת למה הרעות

מקו� לה� להתלונ	 ולהתאונ	 ' ת האומה הישראלית והיפ שה� היו אבו"אברה� ויצחק ויעקב דאע
וא� שהיו יודעי� מהשיעבוד העתידה לבוא על , "כרח� אב על בני�"ש "ביותר על צער ביניה� כמ

  .'כ לא הרהרו אחר מידותיו ית"אעפ, בניה�
ז מדוע רק משה נכנס בעובי הקורה למסור נפשו בעד כלל ישראל ואמר למה "ל הטע� ע"יאמנ  
שמתחילה דיבר עמו קשות על שאמר  ס"בחתש "עפימ, כ"כ האבות לא התרעמו ע"משא, תהרעו

לומר שטוב עשה שמסר נפשו עבור ', אבל תיכ� התחיל לדבר עמו רכות ואמר אני הוי, למה הרעות
' המאירה ובעבור זה נגלה אליו באני הוי' ובזכות זה זכה לאספקלרי, כלל ישראל והשלי� נפשו מנגד

  .ש"המאירה עיי' רישהוא אספקל
ולכ	 אי	 , כשהאבות נתגלה לה� עני	 השיעבוד עדיי	 לא היו כלל ישראל ולא השתעבדו עדיי	והנה 

, מקו� למסור נפש ולהטיח דברי� כי אפשר דעד הזמ	 המיועד להשיעבוד אולי יתבטל הגזירה
ולכ	 מסר , בעת השיעבוד וראה גודל העינוי והצער של כלל ישראל' כ משה רבינו כבר הי"משא

ז כי לא עליה� ציבור "ז הטע� שלא מסרו האבות נפש� ע"ל כתב כעי"ס הנ"ובחת, נפשו עבור�
  )ג"וארא תשס(. מנהיג של כלל ישראל ולכ	 מסר נפשו עליה�' כ משה רבינו הי"משא, לנהג�

 

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

שבסו� ימיו היה לומד  ע מוילנא"א זי"על הגרמסופר 
כ כל "רק חומש כי הוא ידע להבי	 אי� מרומז בתושב

פ אבל אנו צריכי� ללמוד גמרא ''ני� שבתושבעהדי
ז באו הראשוני� ואחרוני� "כ ואחר"כדי להבי	 תושב

ולמדו הגמרא באופ	 שהוציאו ממנה כל ההלכות 
למעשה ולהלכה אי� ינהגו ישראל קדושי� לכ	 נמצא 
שהגמרא היא תמצית כל התורה כי הוא הפירוש 

פ הלכה למעשה "כ וממנה תוצאות תושבע"לתושב
ק חשבו	 שא� לומדי� את התורה "	 עשה רביהולכ
דאס איז די תמצית פו	 די תורה ' הק' את הגמ' הק

ותמצית התה פו	 די תורה שממנו הוציאו הנגלה 
  .ונסתר
שד�  ע"ד זי"ק הצמח צדק מחב"ההמסופר שאמר וכ� 

 �גמרא מוריד הבלאטע ואת הבו* ואת הלכלו
שלא עד כדי שהוא לא יכל להביט בפני מי , מהפני�

מ שתמיד היה "וכ	 היה אצל מר	 מוהרמ, למד תורה
ש וביותר כשהיו למדי� "מיט יר' אצלו רק הייליגע גמ

וכששמע , שעות רצופות ה� נתנו לו חיות מיוחדת
בישיבתו את קול הלימוד של התלמידי� זה גר� לו 
הנאה מיוחדת עד שהתבטא על זה שלפעמי� נותני� 

ודבר זה שהכל ,  ג� לו שישמח ומשמחי� א� אותו
ל "ק הכל הוא מדרש וחז"ק ומצוי בתוה"תלוי בתוה

א� רוצה לזכות בזה ' ח לא צרי� לצו� ואפי"שת' שאי
ז אינו צרי� תעניתי� אלא די לו "לכל מיני תיקוני� עכ

י כוח התורה יבוא לכל "שרק יעסוק בתורה וע
והג� שבאמת כל התיקוני� חשובי� מאוד , התיקוני�

  .הוא כוח התורה א� ראשית קוד� לכל
 ע"ק בעל בית אהר� מקארלי� זי"ההבש� ' וכדמתאמרי

ל דהיינו גחלי אש 'שגמרא זה מלשו	 גומרא של קוה
כל הרע בטל ' י גמ"ולכ	 נמי ע, ששור� את כל הרע

וכ	 מסופר שרצה פע� , ל"צ שאר תיקוני� וכנ"וא
בלאט וד� ' לעורר על חשיבות לימוד דפי גמרא ואפי

אבר� אחד התפעל בשמעו דברי לכ	 סיפר ש, אחד
ק מוריד הלכלו� "ל שלימוד תוה"הצמח צדק הנ

כ התלהב עד שיצא באמצע והל� ללמוד "מהפני� וכ
, ק אלא שלמד ענייני� אחרי� ולא ד� גמרא"תוה

ק "צ פנה אליו הה"והנה תיכ� כששב וחזר לדרשת הצ
ל באמת שהכל טוב ויפה אבער פארט א בלאט "וא

  .גמרא הוא חשוב ביותר

ושמי לא ' וארא אל אברה  ואל יצחק ואל יעקב וגו
  )ג, ו(נודעתי לה  

ל וארא אל האבות היינו מי שאומר "י ז"וברש
אשר האבות ה� דורות  תוארא אל האבו

לא ' ושמי ה, הראשוני� היו צדיקי� ולא עתה
' אלו האנשי� אי	 לה� אמונה ג� בה, נודעתי לה 

. כי צרי� להאמי	 בצדיקי� שה� בימי� הה�
   )עטרת ישועה(
  

לאמר ה� בני ישראל לא שמעו ' וידבר משה לפני ה
   )יב, ו(' אלי וכו

תו נגד וקשה היתכ	 לאדו	 הנביאי� לסרב בשליחו
ג� מזה יש לתמוה היתכ	 , אתמהא, ת"השי

ת מה שבני "להרעיא מהימנא שיזכור לפני השי
ישראל לא שמעו אליו וללמד עוד קטיגוריא 

ויש לומר בזה דבר נחמד על פי דאיתא , עליה�
ת "במדרש אצל יונה הנביא שכאשר אמר לו השי

ליל� לנינוה וברח תרשישה ולא רצה ליל� לנינוה 
שובה שבא� יחזור אות� בתשובה להחזיר� בת

  יהיה קטרוג על ישראל 
ה� ת "לפני השי, ה"וזהו גופא אמר משה רבינו ע

וכאשר  ואי� יהיה א  ישמעני פרעה 'בני ישראל כו
ו קטרוג על ישראל שלא שמעו אלי "יהיה ח

ל שלא אוכל "ר ואני ערל שפתי אזי , ופרעה שמע
 אבל באמת לא סירב. לפתוח פי להמלי* עליה�

אילנא דחיי בש   (. והוא נעי� ונחמד' בשליחותו ית
  )משפיטיווקי' הרב הק

  
  )טו, ח(השכ  בבקר והתיצב לפני פרעה 

 �בשעה שאד�  השכ  בבקר: יש לפרש הכתוב כ
יש  והתייצב לפני פרעהמשכי� לעבודת קונו 

        תורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמת
    יקרי  על הפרשהפניני

בכוחו לעמוד במלחמה ע� כוחות הרע 
  )ברכת יוס"(. ולהכניע�

  
הניס את עבדיו ואת  'וגו' הירא את דבר ה
  )כ, ט(מקנהו אל הבתי  

לימוד : אמר ע"ק רבי פנחס מקורי� זי"הרה
ה� רק בתנאי , התורה הקדושה והשגתה

שימנע עצמו מהתחברות ע� בני אד� 
ומטמאי� , המטיילי� ברחובות ובשווקי�

. את עיניה� ואת מחשבותיה� רחמנא ליצל	
באשרי יושבי בית� וכ	 מרומז כשפותחי� 

ואלו כשפותחי�  ,ה-בואנחנו נבר� יי� מסיימ
�בתעיתי כשה , מסיימי� אשרי תמימי דר

הירא את דבר ז יש לפרש הכתוב "עפי .אובד
 הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתי  'וגו' ה

זה שאינו ' נקוט סימ	 זה ביד� מי הוא ירא ה
, מניח לאנשי ביתו לטייל ברחובות קריה

, לי  מהתה(. אלא כל כבודה בת מל� פנימה
    )אמרי חיי , שרפי קודש(. )יד
  

' ואתה ועבדי� ידעתי כי טר  תיראו� מפני ה
  . )ל , ט(אלהי  
ורב מהיות , )כט ,ט(דהנה פרעה אמר , פירוש

לפי שפרעה כאשר ראה , קולות אלהי� וברד
קולות אלהי� וברד פחד בלבבו ואחזתו 

לא נבראו , ).טברכות נ(ל "כמאמר חז, רעדה
חשב , פשוט עקמומית שבלברעמי� אלא ל

בעצמו שהגיע לקצה מדרגת יראת אלהי� 
כי . ת מחשבתו אל הפועל"וכבר הוציא השי

זה הוא מדר� הכסילי� בהשיגו מעט בדעת 
. וביראה חושב שכבר עלה למדרגה גדולה

ולכ	 אמר ורב , ולא ידע כי נבער הוא מדעת
ולזה השיב לו משה . מהיות קולות אלהי�

ועבדי� ידעתי כי טר  ואתה ה "ע רבינו 
עדיי	 אינכ� יראי� . אלהי ' תיראו� את ה

  .)קול שמחה( . ק"ודו. ת"מפני השי
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 א"רבי משה מרדכי מלעלוב זיע ק"הרה כבוד קדושת מר� רבינו

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

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

במחיצת אביו א "ט זיע"מרן רבינו הקוה –ראש בית אב 
 )'חלק ב( א"זיע מ"ט מרן מוהרמ"וההק

 
ש בשנת "ביותר הוא האגרת שכתב רבינו לקהל אנמאלף 

בה עורר להחסידים אודות סדר הנסיעה לצדיק וההכנה , ב"תשכ
הצריכה לה כדי להיות כלי מוכשר לקבל ההשפעה מאור 

ומובן שצריך הכנה לנסיעה לצדיק : "ק"בסופו כותב וזל. הצדיק
י "י הלכה והן עפ"כמו שצריך הכנה לכל דבר מצוה הן עפ

ש "ולכן רבתה התכונה בכל עת וזמן שנוסעים אנ, חסידות
, ]א"ל זיע"מ זצוק"מרן מוהרמ' ה אביו הק"ה[א "ר שליט"לאדמו

קשר של ש הנוסעים ב"וכמה ימים לפני הנסיעה מתאחדים אנ
וסופרים , אהבה ואחוה ביתר שאת וביתר עז מכל ימות השנה

ק במלואו בבאר "ראה האג(. כ"ע, "הימים והשעות לנסיעה אל הקדש

 .)קב' א עמ"מנחם ח

: כתביו הרבים של רבינו נמצא פתק בה רשם כדברים הללובין 
אוי לו לרבי שהחסידים מבינים אותו ואוי להם לחסידים ) א

חסיד נשאר חסיד בכל המצבים ובכל ) ב. ן אותםשהרבי אינו מבי
א אלפי חסידים הרי תמצאו "ר שליט"אם יש לאדמו) ג. המובנים

, אם יש מאות חסידים הרי גם שם תמצאו אותי, אותי ביניהם
ואם יחידים אני אחד , ואם יש עשרות חסידים גם אנוכי בתוכם

ם חסיד נשאר חסיד בכל המצבי, ואם חסיד אחד אני הוא, מהם
נתפרסם לראשונה בגליון (. דברים מפליאים ומאירים". ובכל המובנים

 .)פרשת ויחי" זכרו תורת משה"
איתנה כל כך שמעולם לא ' הי', ברבו הגדול אביו הקאמונתו 

א העיד "רבינו זיע. ו לא הרהר אחריו"לא תהה וח, שאל שאלות
אזוי פלעג איך קיינמאהל נישט פרעגען דעם ": פ"על עצמו כמ

אמר לו או צוה עליו קיבל את ' מה שאביו הק' כלו, "ן'ירב
בלי ספיקות , בתמימות ובלי שאלות, הדברים כמות שהם

 .בלי טענות ומענות, ותהיות
כשאמרו , ה"א בבריתו של אאע"צ שליט"את בניו הגהבהכניסו 

ושואל איזה ' רבינו פונה אל אביו הק' הי' ויקרא שמו בישראל'
ו הק, ימולשם ליתן ולקרוא לרך הנ וואס : "שואל אותו' והיה אבי
: והוא משיב )?מה חשבת וכיוונת אתה(? "האסטו אינזינען געהאט

אני לא חשבתי ולא כיוונתי ("! איך האב גארנישט אינזינען געהאט"

 .)כלום
ה שאל את "ובהכניסו את אחד הבנים בבריתו של אאעאירע 

א "מ זיע"מאמר לו מרן מוהר, איזה שם ליתן לתינוק' אביו הק
ואמר ... שם אשר כבר קרא רבינו לאחד הבנים שנולדו קודם

אולם מיד חזר בו , כי יש לו כבר בן בשם זה' רבינו לאביו הק
, לא אמרתי כלום, לא: "ואמר בחרטה ובהכנעה' פליטת הפה'מ

...". אם הרבי רוצה שאתן גם לזה את אותו השם אעשה כרצונו
לפניו על שאינו ' התנצל'ו ,בסוף כמובן ציוה לו לא ליתן השם

 ...תמיד זוכר את שמות כל הנכדים

. לקרוא השמות לבניו לא שאל' על שם מי הורה אביו הקגם 
התווכחו , א"צ רבי נחמן שליט"הגהבסעודת הברית של בנו 

מ "הרממוביניהם זקני וחשובי החסידים על שם מי ציוה מרן 
 רבי נחמן ק"הרהש "אלו אומרים ע. 'נחמן'א ליתן השם "זיע

 ק"הרהש "ואלו סוברים ע, "ן"ליקוטי מוהר"בעל  ע"מברסלב זי
אבל , ביקש רבינו לדעת הצדק עם מי. ע"זי מהורדענקא רבי נחמן

  ...ל"לא העיז לשאול את אביו הרבי זצ
, ערב תשעה באב' הברית הי(לעלות ולהיכנס אליו , איפוא, החליט

כי בעת הסעודה לספר לו דברים כהווייתן  )ולא השתתף בסעודה
אלו טוענים כך ואלו . ש מי נקרא הרך הנימול"נתעורר ויכוח ע

הרי ": ואמר, מ לדבריו"הרממוהקשיב מרן . מבטלים וסוברים כך
סתם  ,"...ש רבי נחמן מהורדענקא"רבי נחמן מברסלב נקרא ע
אמר  –יתירה מכך ". התכווןמי ש "ולא פירש הצדק עם מי וע

 ."בתי בנפשי לשאול ממנולא הרהכבר  –א "רבינו זיע

ויצק מים ', א אשר לא מש מתוך אהלו של אביו הק"זיערבינו 
, לימים. השכיל להתבונן אחר כל הליכותיו והנהגותיו, על ידו

שימש הוא כמקור המוסמך ביותר לידע כל דרכיו מוצאיו 
 . 'ומבואותיו של אביו הק

על שכם רבינו להמשיך את שלשלת הזהב לבית כשהוטל 
. 'באה עוד יותר לביטוי התקשרותו לאביו הק, "ובלעל"

נחרת בדמותו של רבינו ' כאשר כל תנועה קלה של אביו הק
כל מה . דמות דיוקן אביו בכל הליכותיו והנהגותיו. א"זיע

. נשתקפה בהנהגתו', שראו עיניו אצל רבו המובהק אביו הק
, אנו עושים את הכל מה שראינו: "ברוב ענוותנותו היה אומר

כי כך , אלא כך עושים, ף שאין אנו מבינים מה שעושיםא
מען קלאּפט אריין די , א קאמּפיוטער: "ועוד הסביר". ראינו

אפילו מען ווייסט נישט ווי אזוי עס , שרייבט עס, קנעּפלעך
די הויכע זאכען , ל פלעגט מאכען אזוי"דער רבי זצ. ארבייט

ט שוין און עס ווער, אבער איך טוה אזוי, ווייס איך נישט
שאין אנו ' אפי, מקלידים בתוכו הוא כותב, מחשב(". נעשה ממילא

 )מ נהג לעשות כן"ל מרן מוהרמ"הרבי זצ, יודעים איך זה פועל
את , א עשה כן"אבי הרבי זיע(: ובענוותנותו הגדולה הוסיף רבינו

ואז הוא נעשה כבר , אך הנני עושה כן, עניניו הגבוהים איני יכול להשיג

 . )ומאליו בעצמ

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

ד' תל ר שמעו	 שלמה מסאוורא	"רבי משה צבי ב –   )ח"תקצ( הקדושת לוי ועו
  )ה"תש(' ר ישעי"ד סטראמטערע ב"ד אב"רבי צבי הירש כהנא הי

  )ו"תש(ר יוס� אהר	 מבאטשעטשא "רבי אליעזר זאב ב
  )ו"תקע( המגיד ממעזריטש' תל ר גדליה משה בעל אורח לחיי�"רבי אברה� חיי� ב –

  )א"תרס(חק ר יצ"רבי הלל מראדושי* ב )ר"ת(ר ארו	 לייב מפרמישלא	 "רבי ישכר דוב מברעזא	 ב
  )ה"תרס(ש "ת מהרא"שו -ר פנחס דוד היילפרי	"ד גאליגורי ולבוב ב"רבי אלכסנדר סנדר שמואל אב

  )ה"תרנ(ר ראוב	 "מדעמבי* ב' רבי אלטר ישעי )ט"תרמ(ר רפאל הירש "רבי שמשו	 ב –
  )א"תקל(ת פני לבנה "שו -ד טריר"ר אהר	 אב"ד שוואבא� ב"רבי יהושע העשיל לבוב אב

ב רבי מנשה   )א"תשל(מפרוכניק ' ר אשר ישעי"ת ב"פ-יצחק מאיר אייכנשטיי	 מזידיטשוי
  )ח"תשנ(� שפירא מלובלי	 "מהר' תל -ד מונטריאול"רבי פינחס הירשפרונג אב

ב - רבי צבי מנח� מאניפאלי – ב ' תל -ר משול� זוסיא"דינאווי*  אביו הרבי רבי זושא והמגיד מזלאטשו
  )ד"תקע(

  )ז"תקפ(בעל התניא ועוד , א"הגר' תל -ר שמואל כ*"ברבי שלמה זלמ	 מזעזמיר 
  )ר"ת(והחוזה והקדושת לוי ' היהודי הק, ד מלעלוב"מר	 מוהר' תל - ר טוביה"רבי חנו� הכה	 מווארשא ב

  )ה"תרכ(ר אברה� חיי� "רבי מנח� מנדל הארווי* מלינסק ב
  )א"תרנ(מצאנז ה מרימנוב והדברי חיי� "רצ' תל - ר ישכר דוב"רבי נפתלי מליטאוויסק ב

  )ה"תרנ(ד פרמישלא	 "ר דוב בעריש אב"ד דינאב ב"רבי יעקב שלמה היילפרי	 אב
  )א"תרצ(ר שמואל אליהו "רבי חיי� בנימי	 טויב מזוואלי	 ב

  )ה"תרצ(ר מרדכי מביליראדקא "רבי יוס� דוד מלוצק ב
ב   )ח"תרפ(ר מרדכי "רבי גדליה שמלקיס מפשמשיל 

  )א"תשי(ר מרדכי דוב "רסקי מהארנסטייפל ברבי ב	 ציו	 יהודה לייב טווע

  )א"תשמ(דברי ישכר  –ר איתמר מנדבורנא "רבי ישכר בער רוזנבוי� מסטראזני* ב
  )נ"תר(ר מרדכי אדלר "ב )השני(הכה	  רבי נת	 –

  )ח"תרנ(� -י- ר בנימי	 דיסקי	 מבריסק"יהודה לייב ב יהושע רבי משה
  )א"תצ(כמי הקלויז בברודי מח -ל"ר יהודה זונדיל סג"רבי אהר	 זעליג ב

  )פ"תק(ד ווילהע	 "ר משה אב"רבי ישראל ב )ב"תקס(ר מרדכי "רבי אלכסנדר סנדר מרגליות מסטאנוב ב
  )ב"תקצ(והמגיד מקאזני* ' החוזה הק' תל - ד אופאטשנא"ר יהודה לייב אב"רבי נח שמואל מטורבי	 ב

  )ו"תרנ(ר ברו� מסווארא	 "ר ב"רבי משה צבי מסטאנאוי* ב
  )ט"תרס(ר מרדכי "י מנח� נחו� יוס� ב	 ציו	 מקאריסטשוב ברב

  )ו"תשס(רבי יצחק כדורי ב	 טפוחה  )מ"תשד(ר משה "רבי פנחס אליהו שפיגל מאוסטראווא ב
ב    )ט"תשנ(ר חיי� ראוב	 "רבי אברה� יהושע העשיל רובי	 מווישניצא 

  )ע"תר(ר יחיאל מאלכסנדר "רבי ירחמיאל ישראל יצחק בעל ישמח ישראל ב
  )ב"תקע' ה(ר אברה� "נטע שעשועי� ב' רבי נת	 נטע מחל� ב –

  )ז"תקל(רבי אברה� משול� זלמ	 מאוסטראה ב	 החכ� צבי 
  )ד"תקמ(ט "מר	 הבעש' מתל -ר חיי�"רבי אברה� מקיטוב ב

  )ט"תר(מ מרימנוב "החוה ור' תל -ר בנימי	"רבי אברה� זאב וואל� מפשוורסק ב
  )ו"תשכ(אב צבי ר ז"רבי יוס� הירש מטארנא ב

    )ט"ת(ר יו� טוב "רבי יצחק שפירא ב )ט"תרל(� שיק "ר יוס� המהר"רבי משה ב
  )א"תשל( באר משהדת -רוב בעל אש'ר אברה� שלמה הלוי מאוז"רבי משה יחיאל ב

  )ב"תשס(העדה החרדית * "חבר הבדרבינובי* לייבוש ר אריה מרדכי "רבי בנימי	 ב
  )ס"תק( מנורת זהב -ר אליעזר ליפמ	"רבי משול� זוסיא מאניפולי ב –

ב )ג"תקצ(ר שלמה לייב "רבי ברו� בענדיט מלענטשנא ב   )ד"תרע(ר יעקב אריה מנעשכיז "רבי יצחק דוד 
ב ב   )פ"תר(לייב מהארנסטייפל ' ר ב	 ציו	 יהודה ארי"רבי משה משול� זוסיא מקיו

  )ט"תרצ(ר אלטר מאיר דוד "רבי יצחק מנח� חיי� יעקב הלוי מבאנדי	 ב
  )ז"תרס(ל קליש מוורקא ינדעמ מנח� ר"ב מאוטבוצק רבי שמחה בונ�

  )א"תכ(ר אברה� "רבי מנח� מנדל קארכמאל מניקלשבורג ב
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 שבט' ב' ויו  

כמעט כל ": 'רבינו הק אחרת תחת השיחים אמרבהזדמנות 
דברים שמתחילה לא הבינו , ל"דבר שראיתי אצל הרבי זצ

את עיניי ומצאתי מקורם ' האיר ה, טעמם ולא ידעו מקורם
ותוך כדי  –ספרי קבלה וספרי חסידות , ק הקדמונים"בספה

' מקור'כ "ל בעצמו ג"אף שהרבי זצ –דיבור הוסיף רבינו 
  "....ולא צריך כלל למקורות נוספים, איתן

: תמיד היה אומר', מנגו'כשהגישו לפניו פרי הט "בשולה
ובספרי , איז געזונט צום הארץ' מנגו'ל אמר כי "הרבי זצ"

קבלה מובא כי פירות הדומים במראה צורתם ותבניתם לאחד 
כי ולפלא , אותו הפרי טוב ובריא לאותו אבר, מאברי הגוף

אבל גם בזה לא  –דומה לצורת לב האדם ' מנגו'אכן פרי ה
ל אמר כך כי פרי "אם הרבי זצ –הסתפק רבינו והיה מפטיר 

אזי זה בריא ללב מכוח דיבורו של אותו , בריא ללב' מנגו'ה
 !"צדיק

הרבה פעמים . צעד וכל דיבור נבחן לאור מעשה אבותכל 

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

 

 רבינו  מהוסיאטי� וציונו הקדוש

תופס שהוא , שמעוהו אומר בנוגע להוראות ומנהגים שונים וכיוצא
ואותו שימש , ממנו קנה רוב חכמתו. בידיו אומנתו של אבא

הן , מנהג אבותיו בידו. והוא נשען על ידו, במסירות עילאית
. והן השייכים לשבתות ומועדי השנה, יום-הקשורים להנהגת היום

על הכל שמר מכל משמר שלא לשנות זיז כלשהו ממנהג ומנוסח 
ק זענען "ות ומנהגי רבוהדי נוסחא": ואף התבטא, א"ק זיע"רבוה
ק הם "הנוסחאות ומנהגי רבוה(" קיינער קען עס נישט משנה זיין, קדוש

העיז לחדש  אואכן כמעט של. )איש אינו יכול לשנות זאת, קדושים
 . 'מדילי

א "הביאו את רבינו זיע, בתורתו ובמנהגיו' זו באביו הקדביקותו 
וגם , ק"אי רבוהעם כל מנהגי ונוסח תפלה לדודלהדפיס את הסידור 

אף את הפתקאות דרחמי  .עוד בחיים חיותו' ז שוחח עם אביו הק"ע
במרומי הר ' הקוויטלעך שקיבל נהג להקריאם על ציון אביו הק

 .כ הניחם והצניעם שם"ואח, הזיתים

ו הק' היה מעורר תמיד כי רוחו הטרבינו  חופפת על הבית ' של אבי
בה ערך מרן , של רבינובית מדרשו . שנקרא שמו עליו' הגדול והק

. וערך תפילותיו משך עשרים שנה' א את שולחנותיו הט"מ זיע"הרמ
ד "וכותלי ביהמ, ד זה הכניס בה את מיטב כוחותיו ושנותיו"בביהמ
מתוך קדושה ' בהיותם ספוגים על גדותם בעבודת הק, יוכיחו

, ע"ק רבי שמעלקא מניקלשבורג זי"הרה' והיה מספר מזק. וטהרה
לאחר הדרשה . ק קראקא בבית הכנסת הישן"אחת בקשדרש פעם 

בסוף נודע . ר שמעלקא שהוא מריח במקום הזה ריח גדול"אמר הר
אז הבין . כ נשאו דרשות שם"ל ג"ח זצ"א והב"ק הרמ"לו כי הגה

וזאת הוא , ק רבי שמעלקא כי מכח קדושתם נשאר רושם חזק"הה
א מטעים "עוהיה רבינו זי. הריח תענוג רוחני עילאי שהרגיש שם

גם כאן בבית מדרשנו זה אשר ספג במרוצת עשרים שנה , לכך
מ "תורתו וקדושתו ועבודתו של הכהן הגדול מאחיו מרן מוהרמ

בודאי נשאר כאן רישומן עד עצם היום הזה ועד עולם , א"זיע
 .להשפיע תורה ויראת שמים

 'שבת התאחדות ועלייה'נערכה בחצר הקודש  ,ס"קרח תש' פק "שב
ד בעת "התעוררות גדולה שררה בהיכל ביהמ. ש"ל אנלכל קה

 :החסידים בינם לבין עצמם התלחשו חרישית. ט"התפילות ושולה
ב עם הדרת וש הגיעו לכאן בר"כבוד גדול הוא לרבינו אשר כל אנ

לא , א שונים הם פני הדברים לחלוטין"אולם בעיני רבינו זיע. מלך
ן 'ח קדשו פון דעם רבירו"... לא אליו נהרו ההמונים, לכבודו באו

אמר בשביעות רצון  – "ל איז געווען דא ביי דעם שבת קודש"זצ
היתה ושרתה כאן בשבת ' ק של אבי הק"רוה( .להמארגנים אחר השבת

 ואהבת. כל הימים היה קשור אליו בקשר פנימי חזק ואמיץ )קודש
 .ויראתו אותו שמרה נצח

ולמדנו . ן ייטב לךלמען יאריכון ימיך ולמע, אב ואם כתיבבכיבוד 
 –לך ' ייטב'למען , לעולם שכולו ארוך –ימיך ' יאריכון'למען ' מל

דבמאי דדביק אינש בהאי עלמא ' ק אי"ובזוה. לעולם שכולו טוב
מה כאן עמד ושימש לפניו כעבד נאמן אף שם . דביק בעלמא דאתי

א המכניס והמוציא בבית "רבינו זיע' מה כאן הי. עומד ומשמש
אף עתה כל הרוצה להשתטח על , א"ט זיע"לכא הקוההמלך מרן מ

א צריך לעבור קודם את מקום מנוחתו "מ זיע"ציון אביו מרן מוהרמ
ושכבתי עם 'ד טבת לסדר "רבינו שעלה לגנזי מרומים י -של בנו
לשמשו בקודש , נכנס הבן אצל אביו בעולם שכולו טוב. 'אבותי

ע "זי אלכסנדרישמח ישראל מק בעל "כלשון הרה, ולשרתו נאמנה
כאשר זכיתי , מי יתן ואזכה לשמשו בעולם העליון: ק"בצוואתו וזלה

 וואסערטייל. י י"נכתב ע                  .כעבד נאמןלשמשו בעולם הזה 
 א"ט יגן עלינו ועכי"רבותינו הקוהזכות 

  ל� דומיה תהילהל� דומיה תהילהל� דומיה תהילהל� דומיה תהילהל� דומיה תהילהל� דומיה תהילהל� דומיה תהילהל� דומיה תהילה

  ''דד' ' המש� בעמהמש� בעמ

, לגעת בקצות דרכיו ובשולי אדרתו של איש האלוקי� בבואי
מהות� של שאי� ביכלתנו ובהשגתנו להגדיר או להבי� , כמוב�
        , אשר נפלאות דרכיה� כאניה בלב י� ועקבותיה� לא נודעו, צדיקי�
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

' שיהיכיצד עלי לנהוג לעמי  בעת שהילדי  : שאלה
והנני מרגיש זע  , בריאי  נגר  על יד  נזק בבית

  .ז כמוב� התגובה בהתא "וכעס עי
כיהודי� מאמיני� בני מאמיני� עלינו לידע : תשובה

אי	 דבר מקרה אלא הכל , ש"שהכל מאת הבוית
באר מי  "ק "כתב בספה, מחושב מאבינו שבשמי�

, "מקרה לא טהור" )יא ,דברי  כג(פ  "עה" חיי 
ו ולא מאבינו "שדבר זה הוא מקרה חהאומר 

זה היסוד של יהודי ... ו לא טהור"שבשמי� הוא ח
להאמי	 ולהפני� שכל מה שעובר עליו נגזר 

במילא הנזק שנגר� לו בבית על ידי בנו  -מהשמי�
וחובת האד�  -יקירו זה הפסדו שבא עליו מהשמי� 

ברכות (הרי למדנו במשנה , לקבל הכל ברוח טובה
ד� לבר� על הרעה כש� שמבר� על חייב א )ה,ט

ק כמו על הטובה הנ� מבי	 "ופירשו בספה -הטובה
, ג� מה שנדמה ל� כרעה בעצ� זה טובה, שזה טובה

ו מדברי� קשי� וזאת היא "ז הנ� ניצול ח"ועי
את עצ� ההפסד על . הבחינה כיצד הנ� מקבל זאת

, האד� לקבל בשויו	 נפש ולדעת לשלוט בעצמו
. ל"ל הנ"יד לעצמו מאמרי חזי שישנ	 תמ"וזאת ע

 -שמואל ב(ה "יסוד זה אנו מוצאי� אצל דוד המל� ע
וכ� נאמר והנה מש� איש יוצא ושמו שמעי  )יב-צה

ב	 גרא יצא יצוא ומקלל ואומר לדוד המל� צא איש 
פונה [כי איש דמי� אתה , הדמי� ואיש הבליעל

        פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�
] אבישי ב	 צרויה אל המל� ואומר

מה [" למה יקלל הכלב המת הזה"
וכי דוד הרג את , שמעי רוצה מדוד

ואסירה את ] "שאול המל� ובניו
אבישי אומר אני יהרוג את " [ראשו
  ].שמעי
המל� מתעלה ואומר לבני דוד 

צרויה שרצו לנקו� לשמעי ב	 גרא 
מה עשיתי " [מה לי ולכ�"המקלל 

לו ומה עשיתי לכ� שאת� רוצי� 
לעשות דברי� שאני לא אחפו* 

אמר לו קלל את ' כה יקלל כי ה["
אלא בא מאת , זה אינו שמעי"] דוד
ומי ", לבד והוא שליחו של מקו�' ה

, "מדוע עשית כ	] לשמעי[יאמר 
ואל תחשובו שזה היה קל לדוד 
המל� להבליג ולהיות בול� פיו בעת 

הוא היה כאוב עד מאוד , מריבה
הנביא מסיי� , ודמעות עלו בעיניו

ת יראה "השי" [בעיני' אולי יראה ה"
הדמעות שבעיניי שזולגות מחרפת 

לי טובה ' והשיב ה] "שמעי ב	 גרא
בעבור שאבליג על " [תחת קללה

טובה במקו� ' העלבו	 ישיב לי ה
. )פ מצודות דוד"ע' הפי(] הקללה

הנביא מספר לנו כל זאת כי לא היה 
ה כל אותה תקופה "קל לדוד המע

ועלינו  -ובכל זאת ידע להבליג
ו זה "חללמוד מזה דכשקורה נזק 

נזק של ילד אינו שונה מחור , ה"נגזר בר
או נזק בצנרת שעל זה , בשיניי� שלא יכעיס

כ� ילד שהזיק קוד� , אי	 ל� על מי לכעוס
וא� הילד עשה זאת , לדעת שזה מ	 השמי�

במזיד או מרשלנות יש עני	 לחנכו על איסור 
, ו הזולת"ועני	 מלצער ח" בל תשחית"

עצ� הגזל שיידע אבל  -'לפעמי� זה גזל וכדו
כולנו יודעי� הסיפור . כי נגזר הוא מ	 השמי�

 .)תענית כא(הידוע מנחו� איש גמזו לטובה 
ופע� " ג� זו לטובה"שעל כל דבר ודבר אמר 

בלילה ', שלחו היהודי� עמו מתנה לקיסר וכו
באו גנבי� נטלו האבני� טובות שבתיבה 

למחרת ראה זאת נחו� איש  -ומלאוהו בעפר
ובא למל� ורצו , "ג� זו לטובה" ,גמזו אמר

' אמר היהודי� צוחקי� עלי בא אלי, להורגו
ואמר כי הוא עפר של חיצי� ' הנביא וכו

וחרבות ולא סת� עפר וכ� הוה שניצח ע� זה 
  .את אויביו
ויש " תולדות יעקב יוס""ק "בספהוהקשה 

לתמוה אחר שראה נחו� שהתיבה מלאה 
יסר הרי אי� סמ� על הנס והל� ע� זה לק. עפר

והסביר , בזה העמיד בסכנה את כל היהודי�
שא� , ש� דמזה נלמד שהכל תלוי במקבל

מקבל לאותו דבר שאירע לו לטובה נעשה 
ומביא מה ששמעתי ממורי . באמת טובה מיד

בא חבקוק והעמיד	 על אחת וצדיק באמונתו 
נחו� איש ג� זו באמונתו  )ד,חבקוק ב(יחיה 

ה שזו לטובה החיה שהיה מאמי	 אמונה שלימ
והיה , וכ� נעשה באמת ואי	 זה אצלו נס כלל

  .סומ� על בטחונו ואמונתו וכ� עלתה לו
ועלינו , ונושמי� זאת שהכל בכל מאת הבורא יתבר� שמוכשחיי  

אזי קל יותר , "מוח שליט על הלב"ונהיי� , יש חובת החינו� גרידא
�  .לחנ

ה ובקהילת ל רב בחיפ"צאליהו שטרנברג ז' ח ר"הגהפע� משמעתי 
ד "הי צ רבי שמשו� היימ�"הגהסאטמאר בקטמו	 שלמד אצל זקינו 

שזכור לו שלפעמי� קרא לילדיו ואמר , מרטיאג מגדולי חסידי דעש
או אתמול לאמא לא , *"הש-אתמול ראיתי שדיברת� בחזרת: לה�

והיה תמה מדוע המתי	 ולא העניש� , ענית� בדר� אר* כראוי
עת מעשה לא הייתי מקיי� מצות בש: ל"ענה הגאו	 הנ, במקו�
�לכ	 ג� .. כי היה מעורב בזה ג� סממני כעס ובכעס לא מחנכי� -חינו

כשילד עשה מעשה קונדס עד כמה שאפשרי לשלוט ולא להגיב 
אדרבה , כי המטרה צריכה להיות תמיד לחנ� ושוב פע� לחנ�! בכעס

' והתגובות יהי, נלמד לילדינו לשלוט ברגשות ג� בשעת הגערות
יו� , ה"התא� לצור� במידה ובמשורה לפי הצור� של ילדינו בעזב

ילדינו רואי� , ה לחנ� ולדעת להבליג ולשלוט"אחד ה� צריכי� ב
חובה להגיב על זה . אותנו בשעת כעס מקיימי� הלכה למעשה

ההפסד כנראה : "לידע ולומר, שנשבר בגלל מעשי שובבות של הילד
ירי יש חוב להיזהר במשנה אבל עלי� ילדי יק, "נגזר עלי מהשמי�
' תולדות'נסיי� בדברי ה. כ הנ� חייב להענש"וע, זהירות לא להזיק

חו* , שא� מקבל לאותו דבר שאירע לו לטובה נעשה באמת טובה
שאוכל ללמוד בשמחה , ז ממרעי	 בישי	 אחרי�"ממה שניצול עי

  .)תולדות ויחי(ק "עכל. ואינו שונא לשו� אד� שהרע לו
אבל אנחנו  - מה התועלת שיצא מההפסד כל פע� נראהלא 

ובזכות האמונה ניגאל כמו שאנו  -מאמיני� שהכל נגזר מ	 השמי�
פ וימררו את "רואי� בפרשיות אלו על קושי השיעבוד נגאלו עה

בגלל וימררו את חייה� קדמא ואזלא  -קדמא ואזלא' חייה� בל
ושע ת שנוכל תמיד לעמוד בניסיונות וניו"יעזור השי -הקדימו לצאת

ב הערות והארות יתקבלו .נ( .בגאולה כללית ופרטית אמ	
  )057-796-2493 –בשמחה למערכת בפקס 

 

  דדדד""""הופיע ויצא לאור בסהופיע ויצא לאור בסהופיע ויצא לאור בסהופיע ויצא לאור בס
  ספר 

  שלהבת אש 
שביבי אש אשר ללהב יוצאת להאיר לאר� ולדרי� 

  עליה
  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""""אלעזר מנח� זצוקללהאלעזר מנח� זצוקללהאלעזר מנח� זצוקללהאלעזר מנח� זצוקללה    מר� רבינו אלתרמר� רבינו אלתרמר� רבינו אלתרמר� רבינו אלתר
        מלעלוב  מלעלוב  מלעלוב  מלעלוב  

    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"ד טבת תשע"י 
  ולה ''''עעעעש  ''''אאאאלהבת  ''''ששששהא  ''''תתתת

        
חוטר מגזע , ביקרא דאורייתא נביע ברכותינו לנזר תפארת פרי צדיק ע� חיי�

חרי  ובקי בכל חדרי , חסידא ופרישא, מ"פא, פרי ע� חיי�, אראלי� ותרשישי�
ירא שמי� , אוצר ענווה וחכמה וכלי חמדה, מאיר ומסביר פני� לכל דורש, התורה

  ה"ה, א"ה זיע"ט זצוקללה"ר הקוה"ק מר� אדמו"ב� כ, מרבי� ורבי� צריכי� לו
        מגיד מישרי� משפיע ומורה דר�מגיד מישרי� משפיע ומורה דר�מגיד מישרי� משפיע ומורה דר�מגיד מישרי� משפיע ומורה דר�    ––––א א א א """"בידרמ� שליטבידרמ� שליטבידרמ� שליטבידרמ� שליט    אלימל�אלימל�אלימל�אלימל�צ מורינו רבי צ מורינו רבי צ מורינו רבי צ מורינו רבי """"הגההגההגההגה

, עדיו לגדולות, כלי מחזיק ברכה, יניק וחכי�, לרגל שמחת הכנס בנו הבחור כהלכה
  לעול תורה ומצוות ו"ני משה מרדכימשה מרדכימשה מרדכימשה מרדכיש כמר "מופלג בתוי

לתפארת המשפחה המפוארת , ח"ר שיזכה לרוב תענוג דקדושה ממנו ומכל יוצ"יה
  .וכל הברכות הכתובות בתורה, מחה ואורהש ,ומשמחת צדיקי� זו יושפע שפע רב

        ''''גגגג' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ    ––––ל� דומיה תהילה ל� דומיה תהילה ל� דומיה תהילה ל� דומיה תהילה 
ובכל מעשיה� מייחדי� , אשר שיחת חולי� שלה� מכוונת אל מול עולמות גבוהי�

  .יחודי�
' רמסכת שלעתיד לבוא תהיה , א"ק מר� רבינו דויד מלעלוב זיע"ידוע בש� הרה אמנ 
, ק"שכמו שהתורה, וביאורו הוא, ז יש מסכת בבא בתרא"לעלוב כמו שבזהדויד מ

" ואהיה אצלו אמו� ואהיה שעשועי� יו� יו�" �ה"מעשי ידיו ושעשועי� של הקב
 אביתר בני כ  הוא אומר יונת� בני כ  הוא אומרה יושב ולומד תורה "והקב, )משלי(
עד שהגיעה לעולמנו זה , הה ממדריגה למדריג"והשתלשלה תורתו של הקב, .)שבת יג(

בלבושי� וצירופי� ששכל אנושי , וזו עדיי� אותה תורה, השפל שור שנגח את הפרה
, כ  הצדיקי� הקדושי�, א לפי מדרגתו הקטני� ע� הגדולי�"כ, יוכל להשיג

שתל� , וגבהו בדרכיה� גבוה מעל גבוה, שנשמותיה� חצובות מתחת כסא הכבוד
לפי מיעוט שכלנו כל חד לפו� , מד את מסכת חייה�למע� נל, ה בכל דור ודור"הקב

ומקחתי בידי את , כפטיש יפוצ" סלע לתורה, וכל אחד לפי שורש נשמתו, דרגא דיליה
  .ר שלא אגלה פני� בתורה שלא כהלכה"יה, העט ואת המאכלת

ואיש האלוקי� נתעלה , ובטר� היותי לאיש, שיי  לדור אשר לא ידע את יוס# אני
ואת קולו שמעתי בדברו בלבת , ראיתי את רבי מאחוריו א# מלפניו, אמנ�, לשמי רו�

, ג� ה� לא הכירוהו, המסתופפי� בצילו' וג� אלו שהיו בדורו ואפי, א  לא הכרתיו, אש
ולמרות , אש להבת שלהבת, הוא היה סתרי תורה, שהרי א� צדיק הוא מסכת גמרא

וכביכול הרגישו הקדושה , ומה שראו היה נצנו" זהרורי אור ,היה טמיר ונעל�, "שמח�"וה' מאמע'התורות ה, המופתי�
  .י שאי� מביני� אבל הנשמה מבינה"ק ואעפ"כביכול כעי� שלומדי� זוה, א  לא עמדו על טיבה

, �"אדמורי, וכאשר מתבונני� בגדולי תלמידיו, תולדותיה� של צדיקי� ה� מעשיה� הטובי�, זאת ממעשי  הכרנו  ובכל
  .המחזקי� ומשמחי� נפשות ישראל בגשמיות וברוחניות, המאירי� לאר" ולדרי� עליה, י� ואנשי חסדרבני� יושבי על מד

ומי מה� אשר ניסה כ# רגלו הצג חו" , ו"ר מיטתו שלימה ולא נידח מה� נידח ח"ובלעה, חת� באות ברית קודשוצאצאיו 
ה חפ" בו הוא "כל שהקב, אי� לשער ולתארורוב� מדוכאי� ביסורי� , חזרו לכור מחצבת� מי במי� ומי באש, למחיצתו

ועדיי� צהלת� בפניה� ודאגת� לזולת� היא דבר ראשו� , אבל המקודש מחבירו חרב מחבירו, .)ברכות ה(מדכאו ביסורי� 
  .במעלה
זכורני כד הוינא טליא כבר , שמרגישי� בעצמ� שפלי� באמת, השני עובר ביניה� והקרוב קרוב קוד� מידת הענווה וכחוט
למרות היותו , "עניו"ביקש המלמד בחיידער שכל ילד יציי� דבר מיוחד שיש באביו אני עניתי שאבי , כבר שבע שית

והיותו מיוחד , ועוד היה לווה הו� עתק ומפזרו לנזקקי�, מיוחד בי� מיוחדי� במידת החסד שהיה מפזר כל הונו לדלי�
כ ודווקא משו� כ� כל המעלות העצימו את מידת "ואעפ, שתפילת שחרית אורכת אצלו כמה שעות, בעבודת התפילה

והרבה , א בעל ההילולא מפורס� בכל העול�"מ זיע"ק מר� מוהרמ"ק הרה"כח התפילה שיש לצאצאי זקה, ובכלל, הענווה
היות , צדיקי� במיתת� קרויי� חיי�, וצדיקי� מעשיה� הטובי� ה� זכרונ�, והדברי� ידועי�, ישועות פעלו בתפילת�

ועלינו ללמוד את תורת� והעיקר שתורת� תלמד אותנו , עשיה� הטובי� חיי� וקיימי� בעול� וממשיכי� לעשות פירותומ
ט "הדר� על  פרק ממסכת מר� זקני הקוה. עדי יקיצו וירננו שוכני עפר ונראהו עי� בעי�, ושנזכה לידבק בדרכיה�

  .א והדר  על�"ה זיע"מ מלעלוב זצוקללה"מוהרמ
א "דוד בידרמ� שליט' ג ר"דינו האבר� החשוב יושב ועוסק באהלה של תורה מנכדי רבינו הרהי ידי"נכתב ע

  .א"ט זיע"מ הקוה"א במוהרמ"ר רבי שמעלקא שליט"צ אדמו"בהגה
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