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הזה ידע את חכמת הפרצו� ואמר שאי  והמל�, משה רבינו
יתכ שזה משה רבינו כי בתמונה הנוכחית רואי� שהאיש נולד 

כ החליט שיבוא בעצמו לראות "וא, במידות רעות ודברי� רעי�
צורתו של משה  אתוכ� הוה ראה שז, מי זה משה רבינו האמיתי

שקט הובלאט נתקרב למשה רבינו כ� ב, רבינו האמיתית
ל אני מכיר טוב את "ופנה למשה רבינו וא, אוהושהגבאי� לא יר

חכמת הפרצו� ואני רואה עלי� שאתה מלא במידות רעות 
ויודעי� שאתה מרקיע עולמות וכול� יודעי� שזה אתה משה 
, רבינו וכא למולי אני רואה אד� בעל מידות ונטיות רעות
השיב לו משה רבינו שאכ הוא נולד כ בעל נטיות רעות בכל 

לפי שא� רוצי� , א� הוא עבד על עצמו ותיק עצמו, המובני�
ע צריכי� זי� אויסארבעט שהוא "לזכות להיות דבוק לבוכ

ושיבר את  ע"נהיה כולו טוב לאחר שהיפ� הכל לטוב ועבד ע
ר והמיסו וזכה להיות כולו קדוש עליו "טבעו לטוב וניצח היצה

משה איש האלוקי� וכולו נביאות והשראת השכינה וכולו 
   ,קודש קדשי�

ז "ועי' הסביר לו שהכל בא רק מתו� יגיעה בעבודת הולכ� 
במשה רבינו אבי הנביאי� אי . יכולי� לזכות להיות כולו טוב

לנו שו� השגה ורק יש לנו ללמוד א מוסר בפשטות לעבוד על 
ש "תאוות ומידות רעות ולהתקדש ולטהר ולירהעצמי לשבר 

  .עבודה וגמילות חסדי�ט ותורה "כדבעי ומידות טובות קדו
י "מעשיות הצדיקי אמת צרי� להביאנו להתעוררות ועכל 

, ט"ט יכולי� להפ� הרע לטוב ולהיות כולו יצה"תשובה ומעשי
 ,"ולבי חלל בקרבי" שאמר כמובא אצל דוד מלכא משיחא

ט שכל לבו היה חלל "שדוד מל� ישראל זכה להיות כולו יצ
טוב שופט והוא היה יצר  צדיקי� ט והיה רק"ונתהפ� ליצ

  .מנהיג� והיה כולו רוחניות
ולחפש להתקרב  ל� הזהלראות תמיד להתרומ� מהעוצרי� 

בוודאי לאבינו שבשמי� ולא להיות זינקע לתו� העול� הזה ו
 ...כחודו שלכל הבא ליטהר מסייעי אותו פתחו לי פתח ש
מובא מצדיקי� שא� אחד עוד לא פתח פתח כחודו של מחט כ

רק ראה שמישהו מנסה מעט להתקרב ונו של עול� ריבכי ה
כל הבא לטהר שרק א� רק בא ' מיד פותח לו פתח של אול� וכ

כבר פותח לו ורחמנא ליבא בעי שהוא רואה רצונו הטוב של 
מנמי�  ת"שייהודי שרוצה ומחפש להתקרב אליו אז כביכול ה

   .'מקרבו אליו יתועצמו אליו ומרימו 
  
  המחובר לטהור טהורכל 

ס ממילא מרומז יתכ בדר� המוסר ובדר� "פשעא' איבתורה 
, החסידות תצוה הוא לשו של חיבור צוותא חדא ולהתחבר

היינו תתחבר אל  ואתה תצוהה "ע אמר למשה רבע"הרבש
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  אדר יומא דהילולא דמשה רעיא מהימנא ' ז
יגע זיסע משה ההילולא פו די היילהיו� 

מסופר במל� אדיר וחזק , רעיא מהימנא
ששמע על משה רבינו שהוא מרגיז 

לכות והופ� עולמות והאיש משה גדול ממ
שלח המל� לתהות על קנקנו , מאוד

ולראות מי הוא ושלח שליח מיוחד 
שיצייר לו בדיוק מי הוא משה רבינו וכ� 
עשה והוא הביא למל� את דמותו של 

שיתדבקו אלי�  ויקחו אלי�ישראל 
הנביא אמת וצדיק הדור אל 

כמשה רבינו קודש הקדשי� משה 
ז הוא כלל גדול "ועי, רעיא מהימנא

כל המחובר :) כלי� יב(ל "חז' כפי
לטהור טהור א� כ אז יכולי� כלל 
ישראל בכללות ובפרטות 

גדולה ונשגבה ' להתעלות עלי
מרומז שמ� ,  לשמ� זית ז�וזוכי� 

ה היה מושיע� וגואל� של "רבעמשה 
  .ישראל
' פ( ויירא משה ויאמר אכ� נודע הדברפ "עה

דאג לו על שראה י "פירש ).טו,ב שמות 
טורי אמר מעתה שמא בישראל רשעי� דל
אכ נודע לי הדבר , אינ� ראויי להגאל

' שהייתי תמה עליו מה חטאו ישראל מכל ע
אומות להיות נרדי� בעבודת פר� אבל 

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

ה רב וסניגור של "הדעת שמשה רבינו ע
זמ ישראל שמסר נפשו עליה� בכל עת ו

שיחשוב כזאת על ע� ישראל שאינ� 
ראויי להגאל ושה� ראויי לשעבוד 

  , מצרי�
לומר דהנה משה רבינו כתיב ביה ואפשר 

י נת "ויצא אל אחיו וירא בסבלות� ופירש
היינו שמשה , עיניו ולבו להיות מיצר עליה�

ה רצה להתחיל ולפעול לגאולת "רבינו ע
 ישראל ולפדות� מצרת� ולהחיש ישועת�
בכוח תפילתו וא� שעדיי לא נשל� 

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

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

הרגו בש� המפורש והיא כעי התחלת 
התנוצצות הגאולה לפדא� משעבוד 

י ה כהא"מצרי� וזו היתה עבודתו של מרע
אמנ� כאשר ראה , שעתא לקירוב הגאולה

משה שנודע הדבר ויש דלטורי בישראל 
והרי היא דבר שלא כטבע שה� עצמ� 

לטובת� שהרג ' ילשינו על זאת והרי זה הי
המצרי ומה לה� להלשי וא� בכל זאת 
הלשינו עליו מישראל אמר מעתה שמא 
אינ� ראויי להגאל היינו שמזה מוכח 

מוכשר לגאולה שעתה עדיי אי עת 
  ממצרי� 
שמא אינ� ראויי� " מעתה"אמר וזהו 

ו שאינ� ראויי כלל לגאולה "להיגאל ולא ח
אלא עתה עדיי אי עת רצו וראוי לגאולה 

כ הכוונה במה "וזה ג, ועדיי לא הגיע הק,
אבל ' שהייתי תמה וכו נודע לי הדברשאמר 

כ על "היינו ג, רואה אני שה� ראויי� לכ�
ו שכיו שראה כא עניני� הדר� שכתבנ

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

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

  , לטובת ע� ישראל
ה� אבל רואה אני ש' י הק"שאמר רשוזהו 

היינו שלא כאומות העול�  ראויי� לכ�
ה מביא "שאצל האומות א� הקב, ישראל

עליה� מכה היא כדי ליסר� ולהעניש� 
כ בישראל כשגולי ונרדי� בפר� היא "משא

לטובת ע� ' לתכלית הנרצה מאתו ית
ישראל שה� ראויי� לכ� לזיכו� ולצירו� 

ז ולהחיות� נפש� ונשמת� "ליטהר עי
  . בהגיע עת גאולת�

  

וכ , ר� לאורעל תורה כי נר מצוה ותורה אור ושמ גו
 נכתב בספרי� ואי לנו השגה שמ מרומז על חכמה וכ

, ק"הוא סגולה לזיכרו ולחכמה וחכמה נקראת התוה
י שישראל יהיו דבקי� "ממילא ע', ראשית חכמה יראת ה

ונקי  שמ� זית ז�במשה רבינו אזי יזכו ללמוד תורה לשמה 
מכל פסולת של שמ, גיאות וטומאות ופניות וכל הדברי� 

הקיו� ' י שיתחברו לטהור משה רבינו ויהי"נדחי� עה
 כתיתא� יש ליזהר , צ לשמה בזכות ובצלילות"התומ

שיהיה בתוכו ובעצמו לב נשבר שא� רוצי� ליל� ולדבק 
י "בדר� של משה רבינו יש להיות לב נשבר וכתית ורק ע

יכולי� לזכות למאור ואור גדול  למאורענווה ושפלות 
נשמת ' גדולה נר ה' ות בעלילהתעל להעלותצ ו"דתומ

 תמידאד� שהיא הנשמה שיכולה לעלות מעלה מעלה 
מדרגא לדרגא ' צ יכולי� לזכות לעלי"שהנשמה והתומ
  .תמיד עד אי סו�

ירח� דזכות משה רבינו רעיא מהימנא יג עלינו ת "השי
וזכות כל הצדיקי� יגנו עלינו אוי� , י אוי� אייביג"ועכ

לשוב בתשובה באמת מאהבה  ירח� שנזכה' וה, אייביג
ונזכה לקיי� ולקבל את כל התורה ומצוות נעשה ונשמע 

ויתקיי� עלינו הדר קיבלוה מאהבה , בשלימות וברצו
ונזכה להיות שטייגע , אוי� א זיסע אופ אוי� אייביג

ש ומידות טובות והכל מתו� שמחה "בהתמדת התורה ויר
לפניו  בשמחה בואו' עבדו את ה, בטוב לבב ומרוב כל

שיהיה שוי א ונהפו� הוא אשר ישלטו היהודי� , ברננה
ר שזה השונא "המה בשונאיה� שהוא מרומז על היצה

גדולה ' לה� עלי' וישראל יהי, ג"הגדול ביותר ברו
ר אוי� אייביג ויהיה "שמקיימי� מחיית עמלק והיצה

ונהפו� הוא אשר ישלטו היהודי� המה בשונאיה� ויוושעו 
ג וליהודי� היתה "עות שלימות ברוישראל בכל הישו

' אורה ושמחה וששו ויקר כוס ישועות אשא ובש� ה
 אקרא ויהיו  ימי� אלו נהפ� מאבל ליו� טוב ומיגו

ר ישמח את כל "ברו' וה, לשמחה בביאת משיח צדקנו
השבורי לב אוי� א זיסע אופ אוי� אייביג ואת כל כלל 

  .ישראל אוי� א זיסע אופ אוי� אייביג
  

  'שמחה לפני המרבה  –לאביוני� מתנות 
בהלכה מאמר שבפורי� יש משלוח מנות וסעודת איתא 

פורי� ומתנות לאביוני� והכל ה� מצוות חשובות מאוד 
גרינג העיקר הוא 'קע או אויב ס'א� אויב מ, באמת

ה  "להרבות במתנות לאביוני� כי אי שמחה לפני הקב
ה "כמובא בער� מספרי קדמוני� כי אי שמחה אצל הקב
 'ב' המש� בעמ
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  'א' המש� מעמ

        
  תורההיינו  – "בשמחהמרבי� "

ואי  "משנכנס אדר מרבי� בשמחה"' ל הק"אמרו חזכבר 
ישרי� ' פקודי ה"המשמחת את הלב תורה שמחה אלא 
צ צרי� להיות בשמחה ובטוב "מכל התו, "משמחי לב

על תורה ועל כל  ולכ שמחה זו מרומז, לבב מרוב כל
לזכור להרבות בתורה ובמצוות  ולכ יש ,'עבודת ה

שאדר הוא זמ מיוחד  ק"הכמובא בסו, בחודש זה
צומו  כ"וכמש ,המסוגל לתשובה והדר קיבלוה מאהבה

שכל , עלי שלשת ימי� מנער ועד זק כול� היו בתענית
במילא חודש אדר מסוגל  .ראל שבו בתשובהיש

ירח� שכולנו  ת"שיה, ת מאהבה"לתשובה מאהבה וקבה
צ באהבה "נשוב בתשובה באמת מאהבה ונקבל התומ

', ובאהבת ה' וירח� שכולנו נקיימה ביראת ה, ויראה
צ להתמדת התורה "וכולנו נזכה לשמחת וקיו� התומ

יו נאו לפובשמחה ב' את ה ועבד" ש"תו� שמחה כממ
 י�ז ולהיות מונח"ונזכה להתרומ� מהעוה, "ברננה

נשמה תהיה הו, ש ומידות טובות"בתורה ומצוות יר
 'כנע ויהיהא נז והגו� שי"כל העוהאילו שליט על הגו� ו

והמשמח� דומה ' יי� אומללי� וכוכלשמח לב ענ
לשכינה שהיא כסדר משמחת הלבבות נשברי� 
ונדכאי� והיא שורה אצל� כביכול וכסדר 

ועל כ יש ליזהר לא לזלזל בשבורי לב , משמחת�
, ו אלא להיפ� לקרב� יותר לחזק� ולשמח�"ח

ומי שמשמח עניי� זוכה להרבה ברכות יותר ממי 
ולב , לותשעושה חסד של צדקה ולברכות גדו

ל גדול המלבי שיניי� "שיניי� מחלב ודרשו חז
לחבירו ממשקהו חלב שא� מקרבי� השני 

י בחיו�  הוא יותר מחסד בגו� ממשקהו "בסבפ
ובפרט בפורי� , חלב וכל החסדי� חשובי� מאוד

יש לראות נאר משמח זיי די ישראל ורק לעשות 
  ,עמה� חסד

  

י "יעזור וישמור את כל כלל ישראל באת "השי
בכל , ובכל העול� כולו וישמר� שמירה עליונה

מקו� שה� אוי� א זיסע אופ אוי� אייביג וישפיע 
הדר ' על כולנו אור התורה ומצוות מאהבה שיהי

וישפיע עלינו אור התורה ואור , קיבלוה מאהבה
ר ית "וברו, הגנוז ואור הפורי� ואורו של משיח

, נ"לנו רפואות שלימות ובריאות השלימות הגוה
ברכות שלימות ישועות שלימות ושמחות 

ר וגאולה שלימה ובני בית המקדש "שלימות בגו
  .  שוי יעצ אוי� א זיסע אופ אוי� אייביג

וכולנו נזכה שיהיה , ק ולרוחניות"עבד לנשמה ולתוה
ע כמו בני� א� כבני� א� "עבדי� כביכול לבוכ' בחי

או האב , א"בני� את� להכעבדי� ונזכה למדריגת 
וישמח כל ישראל בכל מקו�  לט אלעס גוט 'יעגפו

, וות וישמר� בכל מקו� ברוב רחמנותטבכללות ופר
ברכות ישועות  ,נ"בריאות הגוה, אותווית רפ

ג בהרחבה גדולה "א פ"שמחות תורה וגדולה במקו
 יבני חיי ומזוני רויחי ואריכ נווית לכול ,נקיה וקלה

ה לחוש את האדר והפורי� ולחוש את שנזכ, ג"ברו
של  וזו ההארה, ת בשלימות ובאהבה ורצו"הקבה

  .אדר ופורי� ישאר עלינו לתמיד
  

הוא זמ של ונהפו� הוא מהקצה אל הקצה פורי� 
ר וכל "הנידעריגע צו די העכסטע בחינה בגו' חיבמה

כ זמ עת רצו וקריאה "הענייני� וזמ פורי� הוא ג
 שלכ כמו בימי� , מעורר הזממעוררת הזמ והזמ

מי שעשה ניסי� לאבותינו בימי� ", וכ בזמ הזה הה�
  , "הה� בזמ הזה

  

שיכולי� להמשי� שיהיה שנזכה שיהיה ג� פ "ויל
אמת זכו והשפיעו שיהיה ג�  דיקיבזמ הזה כמו שצ

 .ללמוד בפשטות אלא ואי לנו בה� השגה .בזמ הזה
ושפע בהתגלות וי "בימי� הה�"ירח� שיהיה  ת"שיה

  , ר"בזמ הזה וכל הישועות שלימות בגו

  ד� אשר על פניוהאיש משה עניו מאד מכל הא
  )ג, יב( האדמה 

ביודעו עדות , לתמוה אי� היה שיי� אצלו ענוהיש 
, במדבר יב( י לא כ עבדי משה בכל ביתי נאמ הוא"הש

, )יח, ש�( פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות, )ז
  . כ אי� יחשוב שהוא השפל מכל אד�"א

 )א"מ זיע"ק הרמ"רביה( ל"ר זצוק"ק מר� אאמו"כוביאר 
 .)וירא מדרש הנעל� קיז' ק פ"זוה( מ דאיתא"יעפ

כדאמרו , ה בעצמו"י הקב"דממצרי� נגאלו ישראל ע
' אני ולא מלא� אני ולא שר� וכו )ספרי תבא כח( ל"חז

, שמות יב( ה בכבודו ובעצמו גאל� שנאמר"אלא הקב

' ולכאורה תקשי הלא הי', ועברתי באר, מצרי� וגו )יב
ל� וממילא כבר לגוא' די שיבוא שליח ומלא� ה

י בעצמו עד אי "יתוודע לעי כל בשר מה רב כוח הש
כי בהיות שאר, מצרי� היתה ערות , תיר, בזה, חקר
י "שלכ כתיב אצל בנ, עד מאד )ט, בראשית מב( האר,

דא� היו  )לט, שמות ש�( 'ולא יכלו להתמהמה וגו
עוד רגע אחד היו נשקעי� ' מתמהמהי� אפי

ועד כדי כ� גדלה טומאת� וזוהמת� , ל"בטומאת� עד עול� רח
ה נצר� "והקב, שאפילו שר� ומלא� היה נפג� מקדושתו ש�

  . לירד בעצמו כביכול ולהוציא� מש�
  

ה בכבודו "ה חישב בנפשו שהקב"ל כי משה רבינו ע"יז "ועפי
י מעמד "לבנ' ובעצמו צרי� לדבר אתו מפע� לפע� בכדי שיהי

  .והדברי� נוראי� ,שלא ייפגמו על ידו, וקיו� בדבר� עמו
מה דראינו אצל הרבה צדיקי� שלפעמי� יצאו , ל עוד"יז "ועד

והרי דר� הצדיקי� להיות , מגדר� ודיברו על גדלות עצמ�
ותו האי� זה שאנו רואי� שה� מבטיחי� , שפלי� בעיני עצמ�

ומכירי�  עד שנראה שסומכי� על כוח�, ישועות וברכות
  . בגדלות�
כ "כי ה� בעיניה� היו כ, עשות כ�העני שה� צריכי� לאלא 

והדיבור , נבזי� עד שיכלו להתבטל מ המציאות מרוב שפלות

ת "ט עה"ראה בעש( .לה� קצת אחיזה בעול� הגשמי' פעל שיהי
. 'כמה צדיקי� וחסידי� לפעמי� מתפארי� בעצמ� כו, פינחס' סו" פ

ט שכמעט נתבטל ממנו "ובהערות ש� מביא מה שאירע ע� הבעש

  .)ש"עיי, הכניס בו החיות, י שתלמידו שבחוהו"וע, יותאקוסטא דח
  

ה "ה היה סבור שכל מה שהקב"ל כי משה רבינו ע"יולדרכנו 
זהו רק כדי לחזק , וכ מה שהעיד עליו גדולות, כ"מדבר עמו כ

כל כ� עניו בעיני עצמו עד שהרגיש שיכול ' שהרי הוא הי, אותו
  , להתבטל מהמציאות לגמרי

לו מזה קצת אחיזה ' ה בשבחו ובגדלותו שיהידיברה התורולכ� 
כ על פני האדמה אשר לכאורה "ובזה מדויק מש. על פני האדמה

  , מיותר
  

עניו ' ל דהודעת דבר זה אשר משה רעיא מהימנא הי"כנאלא 
על ' נצר� רק כדי שיהא לו אחיזה על זה העול� כלו, מכל האד�
ש� ( ש"כמו, יכול להתבטל במציאות' הי, דא� לא, פני האדמה

משה רבינו רעיא  מוכ לזה' שהי, מחני נא מספר� )לב, לב
 עצמו בטלמ  'היו הרגיש שהוא כלו� כי בעיני עצמו, מהימנא
 .'בעיניו הק לגמרי

 

        אמרי קודשאמרי קודשאמרי קודשאמרי קודשאמרי קודשאמרי קודשאמרי קודשאמרי קודש

ט "ר הקוה"ק מר� אדמו"מכ
  א"זיע

        

ק הבית ק הבית ק הבית ק הבית """"ידידות והערצה מופלאי� שררו בי� הרהידידות והערצה מופלאי� שררו בי� הרהידידות והערצה מופלאי� שררו בי� הרהידידות והערצה מופלאי� שררו בי� הרהקשרי קשרי קשרי קשרי 
, , , , אאאא""""ח מר� רבינו שליטח מר� רבינו שליטח מר� רבינו שליטח מר� רבינו שליט""""ק מלעלוב ולהבחלק מלעלוב ולהבחלק מלעלוב ולהבחלק מלעלוב ולהבחל""""ישראל לרבוהישראל לרבוהישראל לרבוהישראל לרבוה

ק מר� ק מר� ק מר� ק מר� """"ששמענו מפששמענו מפששמענו מפששמענו מפ    ועל כ� יעידו העובדות שלפניכ�ועל כ� יעידו העובדות שלפניכ�ועל כ� יעידו העובדות שלפניכ�ועל כ� יעידו העובדות שלפניכ�
        ::::אאאא""""ט זיעט זיעט זיעט זיע""""ר הקוהר הקוהר הקוהר הקוה""""אדמואדמואדמואדמו

        

        עעעע""""ד דהבית ישראל מגור זיד דהבית ישראל מגור זיד דהבית ישראל מגור זיד דהבית ישראל מגור זי""""לרגל יולרגל יולרגל יולרגל יומוגש מוגש מוגש מוגש 
        

        תורת משהתורת משהתורת משהתורת משהזכרו זכרו זכרו זכרו 
בשבת שבע ברכות של אחי : : : : אאאא""""ר זיער זיער זיער זיע""""ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""ככככסיפר סיפר סיפר סיפר 

הגיע להשתת� , ל"צ רבי דוד צבי ישראל בידרמ� זצ"הגה
. ע בעל בית ישראל"ק רבי ישראל מגור זי"בשמחה הרה

ואבא מארי מר� , עוד אחזו באמצע סעודה שלישית
והזדרזו לעשות , א גמר את הסעודה בחיפזו�"מ זיע"מוהרמ

ק מגור על הפאליש "בינתיי� הסתובב הרה, בדלהה
ולמטה ברחוב נתמלא ליד הבית מלא , אנה ואנה] המרפסת[

והיה ש� חסיד אחד שניסה , חסידי� ועוברי� ושבי�
, לטפס על ע# גבוה ליד הבית כדי לחזות ברבו מקרוב

הבחי� בו הבית , וכאשר כבר היה בגובה של הפאליש
ומשכו אל , ר החסידואז הושיט את ידו לעב, ישראל

כ "אח, כאשר הנאה מרובה ניכרת על פניו, הפאליש
ביקש הבית ישראל לדעת מה אמר , כשנכנס שוב לחדר

מ באמירת דברי תורה בעת עריכת השולח� "רבינו מוהרמ
כשאני [, זאג אי�, ווע� אי� זאג: ל"והשיב לו רבינו בזה', הט

עיי� במאור עיי� במאור עיי� במאור עיי� במאור ((((. א� אחר כ� כבר איני זוכר עוד] אומר אני אומר
וזה ידוע וראיתי כ� מצדיקי� גדולי� וזה ידוע וראיתי כ� מצדיקי� גדולי� וזה ידוע וראיתי כ� מצדיקי� גדולי� וזה ידוע וראיתי כ� מצדיקי� גדולי� : : : : קקקק""""ה עוד וזלה עוד וזלה עוד וזלה עוד וזל""""ושמש ויגש דושמש ויגש דושמש ויגש דושמש ויגש ד

ששששבבבבההההייייוווותתתת����    ממממדדדדבבבבקקקקיייי����    עעעעצצצצממממ����    בבבבעעעעווווללללממממוווותתתת    עעעעללללייייוווונננניייי����    ווווההההממממהההה    ממממוווופפפפששששטטטטיייי����    
ממממממממללללבבבבווווששששיייי    גגגגוווופפפפננננייייוווותתתת    ווווההההששששככככייייננננהההה    ששששווווררררהההה    עעעעללללייייהההה����    ווווממממדדדדבבבבררררתתתת    ממממתתתתוווו����    גגגגררררווווננננ����    

ואות� הצדיקי� עצמ� אינ� יודעי� אחר ואות� הצדיקי� עצמ� אינ� יודעי� אחר ואות� הצדיקי� עצמ� אינ� יודעי� אחר ואות� הצדיקי� עצמ� אינ� יודעי� אחר , , , , ופיה� מדבר נביאות ועתידותופיה� מדבר נביאות ועתידותופיה� מדבר נביאות ועתידותופיה� מדבר נביאות ועתידות
המה דבקי� בעולמות עליוני� והשכינה מדברת המה דבקי� בעולמות עליוני� והשכינה מדברת המה דבקי� בעולמות עליוני� והשכינה מדברת המה דבקי� בעולמות עליוני� והשכינה מדברת כ� מה שהיו אומרי� כי כ� מה שהיו אומרי� כי כ� מה שהיו אומרי� כי כ� מה שהיו אומרי� כי 

        ).).).).מתו� גרונ�מתו� גרונ�מתו� גרונ�מתו� גרונ�
        

        הנער הזה התפללתיהנער הזה התפללתיהנער הזה התפללתיהנער הזה התפללתיאל אל אל אל 
' פרשת ויצא ח' יו� ג, א"ר שליט"ק מר� אדמו"החופה של כביו� ביו� ביו� ביו� 

א לבנו "מ זיע"ר מוהרמ"ק מר� אדמו"צוה כ, ז"כסלו שנת תשל
א ליל� ע� בנו החת� לקבל ברכה מאת "ר זיע"ק מר� אדמו"כ

והלכו לש� כמה שעות לפני , ע"מגור זי הבית ישראל' ק ב"הרה
בר� ש� הודיעו לה� כי הבית ישראל הסתגר , זמ� הקבלת פני�

ולא יוכלו להכנס אליו , בחדרו כבכל יו� לאיזה שעה לנוח פורתא
והנה חלפה , כמוב� שהכימו להמתי� ש� עד שיתעורר, מיד

וג� המשמשי� בקודש , י מחדרו"ועדיי� לא יצא הב, השעה
ש שליוה את "ואחד מחשובי אנ, עבר עוד זמ�, ל הדברהתפלאו ע
וטע� כי , גמר בלבו שאי� זה תכלית, א לש�"ר זיע"מר� אדמו

החסיד , פ"חייבי� לחזור כי עוד מעט מיועד הזמ� להתחיל הקבל
ק "כ באו להודיע למר� רביה"ואכ� אח, ק� ממקומו והל� לדרכו

ולדות אהר� ק רבי אברה� יצחק קאה� מת"א כי המחות� הרה"זיע
א כלל לא חשב "אמנ� רבינו זיע, ע כבר יצא אל הקבלת פני�"זי

הרי , הייתי מחכה ש� כל הלילה: כ"וכפי שהעיד אח, ליל� מש�
אמנ� הסכמתי כי א� יביאו לי הודעה , הלכתי בשליחות אבא

ומאחר , רק אז אל�, ר כי מותר לי ליל� כבר"ק אאמו"מפורשת מכ
        ...פ"י והמתנתי להיכנס לקונשארת, שלא באה הודעה כזאת

זאת סיפר אחד המשמשי� בקודש לאחר [בחדר פנימה והנה והנה והנה והנה 
ווער : ומיד פנה למשמשו בשאלה, ק מגור"ניעור הרה] מעשה

כלומר מי מבקש להיכנס זה ? געפינט זי� יעצט אי� בית המדרש
והעיד המשמש כי מעול� לא שאל אותו רבו תיכ� בקומו [, עתה

כי בנו של הרבי מלעלוב מבקש להיכנס ע�  אמר לו, ]מי ממתי� לו
י "ק הב"הורה הרה, בנו החת� ועוד מעט כבר מגיע זמ� החופה

ר "הגיש מר� אדמו, לאחר חילופי דברי� קצרי�, להכניסת� תיכ�
ובקראו את ש� החת� קרא , א את מכתב ההזמנה על החתונה"זיע

הזה אל הנער " :נהמת לבו האריק הבית ישראל בקול ב"הרה
        !התפללתי

, א כי לא יוכל להשתת� על החתונה"התנצל לפני רבינו זיעלבסו� לבסו� לבסו� לבסו� 
שהנני , אמור לאבא[אי� בי� א בעל יסורי� , זאג דע� טאטע�: ואמר

א כי הוא תשוש כוח "וגילה לאוזני רבינו זיע, ]בעל יסורי�
ק "ואז עוד לא ידעו כלל כי הרה, ולאחרונה אינו מרגיש כל כ� בטוב

        . אדר עלה לגנזי מרומי�' ביו� ב חודשי�' וכעבור ג, כ"כמגור סובל 
        

והדברי� , א"ט זיע"ר הקוה"פ ממר� אדמו"זה שמענו כמכל כל כל כל 
וכ� בחודש אלול האחרו� לחייו של מר� , מפורסמי� בחצר הקודש

: ל"בחדרו בזה' החסידי� שהי' ואמר לא, ב"שהה רבינו בארה, א"זיע
וסיפר , זאל דאס וויסע� מע�, עס איז ויכטיג מע� זאל דאס הערע�

א "צ שליט"מבניו הגה' כ קרא לא"אח, ל באריכות כדרכו"את כל הנ
אבל , הוא בטח יודע את הסיפור מכבר, ומקוד� אמר, ש�' שהי

וחזר עוד , שובאני רוצה שהוא ישמע , בכל זאת ברצוני לספר לו
  .כ"ע .הפע� על סיפור הדברי�
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ק מר� "ישראל מגור וכבית ה

   א"רבינו שליט
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øåáéöøåáéöøåáéöøåáéö , , , ,ïåàïåàïåàïåà    øéîøéîøéîøéî    ïìéååïìéååïìéååïìéåå    ïøòäïøòäïøòäïøòä    éãéãéãéã    âðåðééîâðåðééîâðåðééîâðåðééî    íòðåôíòðåôíòðåôíòðåô    øåáéöøåáéöøåáéöøåáéö . . . .ïåàïåàïåàïåà    øàôøòãøàôøòãøàôøòãøàôøòã    ïèòáïèòáïèòáïèòá    øéîøéîøéîøéî    êééàêééàêééàêééà : : : :
èðòééìèðòééìèðòééìèðòééì    ñòñòñòñò    íàæ÷øòîôéåàíàæ÷øòîôéåàíàæ÷øòîôéåàíàæ÷øòîôéåà , , , ,ïåàïåàïåàïåà    èëàøèèëàøèèëàøèèëàøè    ïééøàïééøàïééøàïééøà    ïéøòãïéøòãïéøòãïéøòã    ïåàïåàïåàïåà        äáøãàäáøãàäáøãàäáøãà    èæàìèæàìèæàìèæàì    æðåàæðåàæðåàæðåà    ïøòäïøòäïøòäïøòä    
øòééàøòééàøòééàøòééà    âðåðééîâðåðééîâðåðééîâðåðééî    êéìèôéøùêéìèôéøùêéìèôéøùêéìèôéøù , , , ,ïåàïåàïåàïåà    øéîàìøéîàìøéîàìøéîàì    ïòðò÷ïòðò÷ïòðò÷ïòðò÷    ïàèôéåàïàèôéåàïàèôéåàïàèôéåà        øàôøàôøàôøàô    èéé÷ùéãéàèéé÷ùéãéàèéé÷ùéãéàèéé÷ùéãéà    èéîèéîèéîèéî    àààà    

ïèâéðééàøàôïèâéðééàøàôïèâéðééàøàôïèâéðééàøàô    çëçëçëçë....        
ñòñòñòñò    ïòðòæïòðòæïòðòæïòðòæ    àãàãàãàã    ìéôìéôìéôìéô    ïèðàøôïèðàøôïèðàøôïèðàøô    ñàååñàååñàååñàåå    îîîî''''ïò÷ïò÷ïò÷ïò÷    ïàèôéåàïàèôéåàïàèôéåàïàèôéåà    øàôøàôøàôøàô''''ïïïï    ììëììëììëììë . . . .øòáàøòáàøòáàøòáà    ñàãñàãñàãñàã        òèñèëééìòèñèëééìòèñèëééìòèñèëééì    æéàæéàæéàæéà    

ïàèåöôéåàïàèåöôéåàïàèåöôéåàïàèåöôéåà    øàôøàôøàôøàô''''ïïïï    ììëììëììëììë    ëøåãëøåãëøåãëøåã''''ïïïï    ãéçéãéçéãéçéãéçé , , , ,ïåàïåàïåàïåà    øàôøòãøàôøòãøàôøòãøàôøòã    ïìòååïìòååïìòååïìòåå    øéîøéîøéîøéî    àãàãàãàã        ïøéøàáïøéøàáïøéøàáïøéøàá    àààà    ãéçéãéçéãéçéãéçé''''òùéòùéòùéòùé    
êàæêàæêàæêàæ , , , ,òëìòååòëìòååòëìòååòëìòåå    ïò÷ïò÷ïò÷ïò÷    éåæàéåæàéåæàéåæà    íåøàíåøàíåøàíåøà    ïáàäïáàäïáàäïáàä    ïàïàïàïà    è÷òôòè÷òôòè÷òôòè÷òôò    ôéåàôéåàôéåàôéåà''''ïïïï    øåáéöøåáéöøåáéöøåáéö    ïéàïéàïéàïéà    ïééîòâìàïééîòâìàïééîòâìàïééîòâìà....        

            
àààà . . . .øòã øòâéìééä úáù æéà øòã ååøòð-è÷ðåt ïåô ììë ìàøùé ,ïåà êéåà ïåô òãòé 

òùéãéà áåèù ìòåãéååéãðéà .ñ'æéà éã òèñâéöðééà èééö øòáéà éã  êàåå ,ïòåå à ãéà 
ïò÷ êéæ ïãðéáøàô èéî éùä"ú ,ïòðøòì ïåà ïòðòååàã éåå à ãéà ,ïåà ïôàù à øòèñåî 
øàô éã áåèù ,è÷òøéã ïåà è÷òøéãîåà .øòã úáù  æéà êéåà øòã øòèñâéöðééà âàè ,
ïòåå éã ïøòèìò ïòðòæ ïòîàæåö èéî éã  øòãðé÷ ,ïåà ééæ ïòðò÷ ìñéáà òétùî ïééæ óéåà 
ééæ  - ñàåå ïéà òñéååòâ íéèøt ïòðòæ éã ïøòèìò éã ïééà ïåà òèñâéöðééà òëìòåå ïòðò÷ 

ììëá ïáàä  à äòtùä óéåà à ãðé÷.        
        
áááá . . . .êîò ìàøùé íéëéøö äñðøt  - î'ïò÷ èùéð ùøòãðà ïëàî íòã è÷àô ,æà ïéà éã 

ïëàåå âòè æéà ïòî èâðòøèùòâðà èéî ïëåæ äñðøt ,ïåà èùéð  øòãòé èàä éã 
èéé÷ëéìâòî ééñ ãöî éã èééö ïåà ééñ ãöî ñàã  èéé÷èâðòøèùòâðà ,åö ïòðò÷ íòã 

âàè êéåà ïáòâ÷òååà øòî äì 'åö ïòðøòì âéøòäòâ ,åö ïòðòååàã âéøòäòâ ,ïåà êéæ 
ï÷å÷îåà óéåà éã øòãðé÷ âéøòäòâ .øòáà øàôøòã èàä éùä"ú ïáòâòâ øàô ïãéà íòã 

úáù ùãå÷ ,æà ìàîðééà  à êàåå ìàæ ïòî êéæ ïòðò÷ ïáòâ÷òååà øàô éùä"ú'ñ ïâòåå 
ééñ øàô íòã  íòðòâééà úåéðçåø'ïâéã êéåøáòâ ïåà ééñ øàô éã ïñòøòèðéà ïåô éã 

øòãðé÷ .éåæà æéà ñò ïòååòâ èøéôòâðééà ïéà òìà úåøåã ,ïåà øòã úáù æéà ìàîòìà  
ïòååòâ øòã úåéðçåø'øòâéã ìàåå÷ øàô íòã ãéà ïåà øàô ïééæ áåèù.        

        
ââââ . . . .ïòåå ñò æéà ïòîå÷òâ øòã áøò úáù ,èàä ïòî êéæ ïéåù èééøâòâåö íåö úáù .î'èàä 

èòãðòååòâðà òìà ïòâðåâðòøèùðà æà î'ìàæ êéæ ïòðò÷ ïâééìtàøà áøò úáù ,éãë æà 
î'ìàæ ïééæ èäåøòâñéåà úáù íééá ùéè .ñàã  òáìòæ øàè ïòî áøò úáù êéæ èùéð 

ìéôåö ïñòøòáéà éãë î'ìàæ ïééæ êòìèéèòtà ééá éã äãåòñ ,ïåà øòã úáù ùéè ìàæ 
ïáàä òìà íéîòè ,ïåà  éåæà æéà ïéåù øòã áøò úáù ïòååòâ ïééà èéé÷ ïåô âðåèééøâåö 
íåö ïâéìééä  úáù.        
        
ãããã . . . .éåå ïééù æéà ïòååòâ à òùéãéà áåèù ,ïòåå ñ'æéà ïòîå÷òâ øòã øòâéìééä úáù .øòã 

òèàè æéà ïòååòâ éåå à âéðò÷ óéåà ïééæ ïàøè ïåà ïåô  ïééæ íéðt èàä èìàøèùòâ éã 
äìäö ïåà äùåã÷ íòðåô ïâéìééä âàè .éã  úåøéîæ ñàåå î'èàä ïòâðéæòâ ïòîàæåö èéî 

éã øòãðé÷ ,éã éøáã äøåú ïåà  òîòøàåå òùéìîéä ïñòåîù íééá úáù ùéè ,ñàã ïòðòæ 
ïòååòâ éã ãðåøâ  ïtéöðéøt òëìòåå ïáàä èééìâàá ñàã ãðé÷ ïéà ïééæ õðàâ ïáòì .ñàã 
ïòðòæ  ïòååòâ éã òðòáàäøò òðééù ïèðòîàî ïåô à òùéãéà áåèù òëìòåå èàä êéæ  

èöéø÷òâðééà ïéà éã óéè ïùéðòôéè ïåô éã úåîùð ïåô éã øòãðé÷ ,ïåà æéá  âéáééà èàä 
ñò ïñàâàá èéî òùéìîéä éåè íòã ïëéìøòðéà ìéôòâ ïåô à ãéà ,ïåà íéà ïáòâòâ çë 
ïåà èåî ïâàøèåöëøåã íòã ìåò ïåô úåìâ ,íòã  íòðééîòâìà ïåà íòã ïèàååéøt.        
        
ääää . . . .øòã úáù éøôåö æéà ïòååòâ øòã ïéòî íìåò àáä ïåô à ãéà .ïéåù  ïåô éã õðàâ òéøô 

äòù'ï ïòðòæ éã éúá íéùøãî ïòååòâ ìåô èéî éã ïãéà òëìòåå ïáàä êéæ òáå÷ ïòååòâ 
íéúò äøåúì .î'èàä èðøòìòâ ùîåç ùø"é ,éøôñ úåãéñç ,äçäåà"÷ ,î'èàä èâàæòâ 

íéìäú ,î'èàä èøòäøàô éã øòãðé÷  ,à.à.åå. ,ïåà èéî à øòëòä ìéôòâ èàä ïòî êéæ 
èééøâòâ íåö úáù'ïâéã  ïòðòååàã.        

éååéååéååéåå    ïééù æéà ïòååòâ ñàã úáù'òâéã ïòðòååàã ,éã é÷åñt äøîæã ,øòã  úîùð ,øòã ì÷ì 
øùà úáù ,êàð òëìòæà ïòâðåèééøâåö .ñ'æéà ïòååòâ éåå íàæìàá óéåà à òùéãéà 

äîùð ,î'èàä êéæ è÷éåå÷øòã ïåà èîòèàòâðééøà ïéà êéæ éã òâéìééä úåéðçåø'òâéã èôåì 
íòðåô èðòîàî ,ïåà ñ'æéà ïòååòâ  íéîë íéø÷ ìò ùôð äôééò øàô'ï ãéà ,ñàåå à òöðàâ 
êàåå æéà øò èâàéøàô ïåà èâàìtøàô ïåà èàä èùéð éã èéé÷ëéìâòî åö ïòðòååàã âéøòäòâ.        
ïåàïåàïåàïåà    êéìãðòèùøàô æà êàð àæà äðëä ïåô òëéìèò äòù úåéðçåø ,ïòðøòì  øàô'ï ïòðòååàã ,

ïòðòååàã ,ïøòä úàéø÷ äøåúä èéî ïà èéé÷èñðøò ,à.à.åå.  ,æéà éã úáù'òâéã äãåòñ 
ïòååòâ ìàîàëàð à ïâ ïãò ïåúçúä ,åàåå î'èàä èâðòøáøàô êéìèéîòâ èéî éã òéìéîàô 

ïåà èéî éã øòãðé÷ ,èéî òøòëòä  ïò÷ðàãòâ ïåà ïìéôòâ ,ïåà èìöøàååòâðééà ïéà éã 
øòãðé÷ ,äðåîà ïéà àøåá  ìë íéîìåò ïåà úáäà äøåú úàøéå íéîù.        

        
åååå . . . .êàð à òëéìøòä òìòâðéø ïéà éã òðééù úåéðçåø'òâéã èéé÷ ,ïòðòæ  ïòååòâ éã úáù 

ñâàèéîëàð .ïéà ïãòé úéá ùøãîä ïòðòæ ïòååòâ íéøåòéù  øàô ïãéà éìòá íéúá .øòñéåà 
íòã úåòéá÷'ïâéã øåòéù ñàåå øòã àøî àøúàã  èàä êéìðòååòâ èðøòìòâøàô ïéà úåëìä 
úáù ïåà é÷øt úåáà ,ïéà éã  òøòâðòì òâéãøòîåæ íéúáù ,æéà ñò ïòååòâ à úåòéá÷ øòã 

øåòéù ïåô äøáç  ù"ñ ,åàåå î'èàä èðøòìòâ ôâ"ú ù"ñ ïéà éã òééø ,ïåà ïãòé úáù èàä à  
øòèééååö óúúùî èðøòìòâøàô íòã øåòéù .úòùá'ï øåòéù ïáàä éã ïãéà  ïñòâøàô ïåô éã 

òöðàâ èìòåå ,ïåà èáòìòâ ïéà íòã èàìá àøîâ ,èéî àæà  øù÷ åö éã äøåú ,æà î'èàä 
ïòæòâ ùåçá éåå ñàã èéâ ééæ úåéç .øòã øåòéù  èàä ïèìàäòâ íòã úåéðçåø'ïâéã ñðàìàá à 
òöðàâ êàåå .î'èàä êéæ ñàã  è÷å÷òâøàô ,òâ'øæç'è ,êéæ ìtìôî ïòååòâ øòðééà èéî'ï 
ïèééååö ïòåå î'èàä  êéæ øàð ïôàøèòâ ,ïåà èáòìòâèéî ,ïåà èøétùòâ æà î'æéà ètéð÷òâðà 

èéî à  ÷øàèù ìãðòá ïéà íòã ïúåð äøåúä.        
        
ææææ . . . .ïåà êàð òëìòæà òðòáéåäòâ úáù'òâéã úåòù æéà ïòîå÷òâ øòã ñ÷àîéì÷ ééá ùìù 

úåãåòñ ,ïòåå øòãòé ãéà èàä êéæ ïùàååòâ åö éã äãåòñ  â 'èéî à øòëòä èôàù÷ðòá 
ìéôòâ ,ïåà óéåà ïãòé èøà èéåì ïééæ âäðî èàä  ïòî èâðòøáøàô íòðééàðéà ïéà èà éã 

òðòáéåäòâ äòù ,úåøéùá úåçáùúå  ,éáì éøùáå åððøé ìà ì÷ éç.        
        
çççç . . . .ïéà òìéô øòáéèù èàä ïòî êéæ èùéðëàð èðò÷òâ éåæà ìòðù ïòðòâòæòâtà íòðåô 

ïâéìééä úáù ,ïåà éã äåìî äëìî æéà ìàîàëàð ïòååòâ à øòøòëòä èðòîàî ,ïòåå î'èàä 
êéæ èöòæòâ íåö ùéè ïòîàæåö èéî éã òöðàâ  äçtùî ,ïòâðåæòâ úåøéîæ ,èìééöøòã éøåtéñ 

íé÷éãö ,ïåà êéæ è÷éåå÷øòã  èéî'ï ïùéãéà ìéôòâ ,ïâéåöòâðééøà éã úáù'òâéã èéé÷øòëòä 
ïéà íòã äúà åðúððåç.        
 - - - -    ïåà èà òëìòæà íéúáù ïòðòæ ïòååòâ øòã øå÷î ä÷éðéä ïåà äùåã÷ ìàåå÷ óéåà éã 

òöðàâ êàåå ,òëìòåå î'èàä ñò èøétùòâ óéè óéè ïéà éã  øòðééá ,ïåà ïéà éã òèñôéè 
êòìøòîò÷ ïåô õøàä.        

        
èèèè . . . .ìéôéåå óøàã ïòî èðééä åö âàè à ïå÷éú ,æà òøòæðåà íéúáù ïìàæ éåæà ïòæñéåà .éàãååà 

ïòðòæ êéåà øòëéæ èðééä àã ìéô òùéãéà øòáéèù åàåå ñ'æéà ïáéìáøàô ñàã òâéæàã òðééù 
ãìéá ,ïåà éøùà íäì éøùàå í÷ìç .øòáà ìéôéåå ïòðòæ êòáòð àã ñàåå ñò èâàøè èééåå 
èùéð íòã ïâéæàã ïç ïåà  ÷àîùòâ.        

ññññ''''æéàæéàæéàæéà    èåùt à âàèééåå ï÷éìáåöðééøà âàèééøô âàèéîëàð ïéà éã ïòðàøàèñòø ïåà àöét 
ñtàù ,åàåå ñ'æéà ìåô è÷àtòâ èéî øòðòî ,ïòéåøô  ïåà øòãðé÷ .èàèùðà î'ìàæ ïééâîééäà 

êéæ ïâééìtàøà ïåà ïèééøâåö íåö  úáù ,èàèùðà î'ìàæ ïòðøòì à ãéñç'ùé øôñ åö ïáàä à 
òâéãøòééô äðëä íåö ïâéìééä âàè øòëìòåå óøàã èà ïòîå÷ðà ,èàèùðà î'ìàæ êéæ ïèìàä  

íòã èéèòtà ,î'ìàæ ïòðò÷ ïñò éã úáù'òâéã äãåòñ èéî ÷àîùòâ ,ïåà éã  øòãðé÷ ïìàæ 
ïéåù íéå÷ ïòðò÷ ïèøàååñéåà éã äãåòñ  - èàèùðà íòã íòìà  èâðòøá ïòî ïà íòã âàè 
èéî ïèéé÷ùéøàð ,ïåà î'èñò êéæ ïà èéî  òâéãòëàåå íéìëàî ,éåæà íåøà æà ïòåå øòã úáù 

èîå÷ ïà ,æéà ïòî ãéî ïåà  èàæ ,ïåà î'èøàåå ïéåù íéå÷ æà éã äãåòñ ìàæ êéæ ïâéãðò ,î'ìàæ 
ïòðò÷ ïééâ  ïôàìù.        

        

ïåàïåàïåàïåà    íòãëàð úáù éøôåö ,èáéåä êéæ ïà øòã âàè âåðòâ èòtù .î'èîå÷  ïéà îäéá"ã ïòåå 
î'èìàä ïéåù ïèéîðéà é÷åñt äøîæã ) - áéåà èùéð  øòèòtù( ,ïåà ñàã òöðàâ ïòðòååàã 

èøòåå ètàëòâtà ,èñòåîùòâtà ,øòãà ïéà ïèñòá ìàô - èéî à øôñ ïéà éã èðàä ...ìééåå 
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  ))))הההה""""תרסתרסתרסתרס((((    ת"האדר –� "ד י"ר בנימי� רבינובי# תאומי� ראב"דוד ברבי אליהו 
  ))))אאאא""""תרפתרפתרפתרפ((((    ר ישראל יוס�"רבי זאב וואל� מהאראדאק ב

  ))))זזזז""""תרכתרכתרכתרכ((((    טיב גיטי� וקידושי� - ר יודא אריה"רבי חיי� יוס� גאטליב ב    ––––
  ))))טטטט""""תרפתרפתרפתרפ((((    עקב משה מוואלבראזר י"רבי אלעזר מאיר הכה� ב

        ))))דדדד""""תשתשתשתש((((    ר אשר שמואל"ד הידלאמאש ב"רבי יחיאל מאיר פאנעט אב
  ))))אאאא""""תקסתקסתקסתקס((((    חת� הנודע ביהודה - ר משה פנחס"ד פוזנא ב"רבי יוס� הצדיק אב –

  ))))פפפפ""""תקתקתקתק((((    פ מקארי#"ר' תל - ר שרגא"רבי יוס� מראשקוב ב
    המגיד ממעזריטש 'תל - רני אוסטראה מטבריה'ד צ"ר נפתלי צבי גאב"רבי זאב וול� ב

        ))))גגגג""""תקפתקפתקפתקפ((((
זכרו�  - ההפלאה' נ אדלר וב"ר' תל - ד ווירצבורג"ל אב"ר אנוש בינג סג"רבי אברה� ב

  ))))אאאא""""תתתתרררר((((    יהושע
        ))))דדדד""""תתתתררררככככ((((    ר משה שפירא מסלאויטא"רבי שמואל אברה� אבא ב

  ))))חחחח""""תרכתרכתרכתרכ((((    המגיד מקאזני#' י מראדוויל ותל"חת� ר -  -הרי בשמי� –ר יעקב משה מושקאט "ב' רבי ישעי
  ))))הההה""""תרעתרעתרעתרע((((    ר דוד"רבי משה הלברשט� מקשאנוב ב. ר יעקב יצחק מבלענדוב"שלו� מפשיטיק ב רבי

  ))))הההה""""תרצתרצתרצתרצ((((    ר יוס� אהר� מבעטשעטשא"רבי חיי� מדאראהוי ב
  ))))אאאא""""תשלתשלתשלתשל((((    ר יצחק"רבי מרדכי שלמה פרידמא� מבאיא� ב

  ))))הההה""""תרלתרלתרלתרל((((    זכותא דאברה�\בית אברה� - ר רפאל לנדא מטשעכנוב"רבי אברה� ב
  ))))זזזז""""תקצתקצתקצתקצ((((    'החוזה והיהודי הק' תל - ר אברה�"סקינד הכה� מפלאצק ברבי אלכסנדר זי –

והמגיד ' החוזה הק' תל - ]זאב מטארנא' א שש� אביו ישעי"וי[ר בנימי� "רבי משה סטעניצער מזעליכוב ב
  ))))דדדד""""תרתרתרתר((((    מקאזני#

        ))))וווו""""תרעתרעתרעתרע((((    ס"הגרי' ר שלמה אמסטרד� תלמ"רבי נפתלי ב
  ))))וווו""""תרתרתרתר((((    מחנה ד� -עשבורגד פר"ר בנימי� וואל� פרוסטי# ראב"רבי דניאל ב

  ))))דדדד""""תרפתרפתרפתרפ((((    גור אריה יהודה - ר מנח� זעמבא מפראגא"לייב ב' רבי משה יהודה ארי
   -יכה� פאר – רבי חנו� צבי מבנדי�

        ))))הההה""""תרצתרצתרצתרצ((((    ממאלעני# ר פינחס יעקב הכה�"ב א"חת� השפ
        ))))טטטט""""תשנתשנתשנתשנ((((    ב"ב' י פוניבז"ישועות דוד ר' ר שלו� פוברסקי ב"רבי יהושע דוד ב

        ))))חחחח""""תפתפתפתפ    אאאא""""בבבב((((    ה"ב� עמר� ויוכבד ע א מהימנארעי משה רבינו –
   - ר אלעזר"רבי אברה� צבי מפיעטריקוב ב

  ))))טטטט""""תקעתקעתקעתקע((((    ת ברית אברה�"שו -'החוזה הק' תל
  ))))וווו""""תרנתרנתרנתרנ((((    ר שבתי השני"רבי יחיאל יוס� מראשקוב ב

  .ח מליסקא"ל ור"הייט' תל - ר דוד לייב"ד בורגופרונד ב"רבי יהודה פרידלנדר אב
  ))))הההה""""תרצתרצתרצתרצ((((    מגזע טשכנוב -ר יעקב"ירצה ברבי מנח� חיי� לנדא מזאבי

  ))))הההה""""תשכתשכתשכתשכ((((    ת באר צבי"שו' רבי צבי קינסטליכער ב
  ))))ממממ""""תתתתשששש((((    משנת יעקב' ל לייבובי# מקאפיש ב"ר עזרא סג"רבי יעקב ב

  ))))חחחח""""תתתתקקקקממממ((((    תלמיד המגיד ממעזריטש -רבי גרשו� לאצקיר מליפאווי#    ----    
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î'ìéåå êàã ñòtò ïòðøòì êéåà ãåáëì úáù.        
ññññ''''æéàæéàæéàæéà    èåùt à äùåá ,æà ïòåå éã íéðéðî ïáéåä ïà åãåä ,æéà 

ìàîééè à íòìáàøt èéî ïéðî .ïéåù èãòøòâtà æà ééá 
úåëøá æéà êàð ñàã îäéá"ã  âéãééì .æéà ñàåå àøàô íéðt 
èàä ïéåù àæà ïòðòååàã ,ïåà ñàåå àøàô íòè  ïò÷ ñàã 

ïáòâðééøà íòðéà ïâéìééä úáù.        
ïåàïåàïåàïåà    ñàã òáìòæ èøéñàt íòãëàð èéî éã úåãåòñ ïåô úáù 

âàèééá .ïéà  ïèñøòî ìàô èééâ ïòî ëàð'ï ïòðòååàã åö 
íéùåãé÷ ,ïåà î'èîå÷ íééäà èàæ ,èùéð êòìèéèòtà ,ïåà 

î'èøàåå ïéåù íéå÷ ïìàôåöðééøà ïéà èòá...        
êéåàêéåàêéåàêéåà    ñàã ïéðò ïåô ùìù úåãåòñ óøàã à ïñéåøâ ïå÷éú .

øòãééì ïòðòæ àã  òëìòæà ñàåå ïòðòæ êéæ øòéæ ìé÷î ïéà 
íòã ïéðò ïåô êéæ ïùàåå ééá ùìù  úåãåòñ èéî òðòãéùøàô 

íéöåøéú åà íéøúéä ïåô äìéëà äñâ ,à.à.åå .ñ'æéà  éàãë 
ïòðøòìåöëàð éã àøîâ øòáéà ñàã òñéåøâ úåáéùç ïåà íòã 

áåéç ïåô  êéæ ïùàåå ééá ùìù úåãåòñ ,ïåà ï÷å÷åöðééøà ïéà 
ïçìåù êåøò øòáéà ñàã èéé÷âéèëéåå ïåô êéæ ïùàåå âéøòäòâ 

ééá ùìù úåãåòñ ,ïåà èùéð êéæ  ïæàìøàô óéåà éã òìà 
íéøúéä.        

ìòéöòtñìòéöòtñìòéöòtñìòéöòtñ    æéà ñàã ïùàåå êéæ ééá ùìù úåãåòñ ÷øàèù 
èæàìòâëàð ééá  ïòéåøô .ïåà ïéà ïçìåù êåøò èééèù øàì÷ ,

æà ïòéåøô ïòðòæ êéåà áééåçî  ùìùá úåãåòñ .ãðéöà 
ñàååøàô ìàæ ïòî êéæ ìé÷î ïééæ ïéà òëìòæà ïëàæ  ,ñàåå 

èéåì ìééè íé÷ñåt æéà ñò à àúééøåàã.        
        
ññññ''''æéàæéàæéàæéà    à âàèééåå åö ïòæ éåå éã òìà òëìòåå ïòðòæ éåæà ãét÷î 

óéåà äìéëà äñâ ééá ùìù úåãåòñ ,éåå î'ïò÷ ééæ ïôòøè 
æéåìá à äòù íòãëàð  ïéà àöét tàù ,øàô'ùìç'è êòáòð 

ïåô øòâðåä ...ïåà ïòðòæ íéé÷î éã òñéåøâ  äåöî ïåô ìò úìéëà 
àöét íåà éàöåî úáù...        
ïéåùïéåùïéåùïéåù    èãòøòâtà ïåô íòã éàöåî úáù ,æà ñò óøàã à ïå÷éú 
ìåãâ ,ïåà  èàèùðà ïëéø÷îåøà ïéà éã ïòðàøàèñòø ïåà 
àöét ñtàù øòãà êéæ ïëåæ  ïòîòåå åö ïééâ ïëåæàá ,ìàæ ïòî 

ùøòãðò ïöéæ èéî éã øòãðé÷ ,ïåà ïöåðñéåà éã òøòééè èééö 
óéåà ñòtò ñøòñòá ,ñøòëòä ïåà ñøòðòù ,éåå íúñ  

ïèéé÷ùéøàð èéî íéøáã íéìèá  - áéåà èùéð êàð øòâøò 
ïåôøòã ç"å.        
øéîàìøéîàìøéîàìøéîàì , , , ,òøòééè øòãéøá ,êéæ ïòîòð ïéà éã èðàä ïééøà !
øòãòé øòðééà ééá  êéæ ïéà áåèù ,ìàæ ïòîòð ïéà èëàøèàá 
ñàåå øò ïò÷ ïèëòøøàô ïéà éã èôàùèøéåå ïåô úáù ùãå÷ ,
æà ñò ìàæ ïééæ à úåéðçåø'øòâéã ïâòîøàô øòëìòåå ìàæ 

ïèééìâàá óéåà éã òöðàâ êàåå ,æà éã äîùð äøéúé ìàæ êéæ  
ñòtò ïòîòðèéî ,ïåà ñò ìàæ ïáééìáøàô èöéø÷òâðééà ïéà 

éã øòöøòä ïåô éã  øòãðé÷ - î'ìàæ øòèòtù ïòðò÷ ñòtò 
ïìééöøòãëàð "éååéååéååéåå    éåæàéåæàéåæàéåæà    ñòñòñòñò    èàäèàäèàäèàä        ïòæòâñéåàïòæòâñéåàïòæòâñéåàïòæòâñéåà    ééáééáééáééá    òðééîòðééîòðééîòðééî    

ïøòèìòïøòèìòïøòèìòïøòèìò    àààà    úáùúáùúáùúáù    ùéèùéèùéèùéè"""" ,ñò ìàæ ïééæ à ïâòîøàô ñàåå  î'ìàæ 
êéæ ïòîòðèéî ôéåà'ï ïöðàâ ïáòì.        
        
éééé . . . .ïåà äáøãà ,áéåà èàä øéà ñòtò ïà ìàôðééà éåå éåæà 
î'ïò÷ ïôàù  òñéååòâ òðééîòâìà úåð÷ú ,òëìòåå ïìàæ ïáàä 

íòã ïâéèëéåå ìéö åö  ïøòðòùøàô íòã úáù ùãå÷ ,èééæ æðåà 
òéãåî ,ïåà ìàæ ïøòåå à ì÷éèù  úåøøåòúä ïòâðòøáåö÷éøåö 

éã ïéåø÷ ïåô úáù ùãå÷ äðùåéì ,òëìòåå èòåå  ééæ à äëøá 
êéåà øàô éã òöðàâ êàåå.        

        
úåëæáåúåëæáåúåëæáåúåëæáå    ïåô ïâéìééä úáù ïìàæ øéî ïèëàøòâôéåà ïøòåå èéî 
íòìà ïèåâ  ,ïåà äëåæ ïééæ ïèñìòðùîà åö éã äìåàâ äîéìù ,

áá"à. 

  

        ::::חודש אדרחודש אדרחודש אדרחודש אדר
ש "מתאספי� אנ, כמידי חודש בחודשו –חודש ראש ראש ראש ראש 

היה  אאאא""""ק זיעק זיעק זיעק זיע""""ר רביהר רביהר רביהר רביה""""מר� אדמומר� אדמומר� אדמומר� אדמו    קקקק""""ככככואצל , למסיבת מרעי�
        .טיש בכל ראש חודש

        
כי מידי לילה , הנהיג, אאאא""""ר שליטר שליטר שליטר שליט""""ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""ככככפי הצעת על על על על 
        .לאחר תפילת ערבית, דש אדר יוצאי� כול� בריקוד נלהבבחו

        
מ מ מ מ """"ר הרמר הרמר הרמר הרמ""""ק אדמוק אדמוק אדמוק אדמו""""ק מר� רביהק מר� רביהק מר� רביהק מר� רביה""""ככככ    זמ�זמ�זמ�זמ�בבבבנורא ארע נורא ארע נורא ארע נורא ארע מעשה מעשה מעשה מעשה 
 ט שאמר מאמר"היה זה בעת עריכת שוה, א"זיע מלעלובמלעלובמלעלובמלעלוב

הכוונה משנכנס אדר דע "זי    מלובלי�מלובלי�מלובלי�מלובלי�    ''''החוזה הקהחוזה הקהחוזה הקהחוזה הק בש� הרבי
         .בשמחה –מרבי� ומשנכנס אב ממעטי� 

        
וכששמע , כ איש אחד"מ ג"ק אלו של רבינו הרמ"לדהאזי� האזי� האזי� האזי� 

של החוזה ' ו הקאת כל המאמר הביע זלזול ולעג על דיבורי
בנימוקו כי אימרה זו היא ממש היפ� , ע"מלובלי� זי' הק

        .'ההלכה המפורשת וכדו
        

, ל הל� לעולמו"זמ� רב לאחר שהיהודי הנ, כמה שני�בחלו� בחלו� בחלו� בחלו� 
א בעת עריכת השולח� תפוס "מ זיע"ישב פע� מר� הרמ

רק עתה באה נשמתו של אותו יהודי : "לפתע אמר, שרעפי�
של הרבי ' העיז לזלזל בדבריו הק אשר בשעתו, על תיקונה
        "!.ע"מלובלי� זי

        
ק ק ק ק """"ק מר� רביהק מר� רביהק מר� רביהק מר� רביה""""ככככביאר בזה , אדר מרבי� בשמחהמשנכנס משנכנס משנכנס משנכנס 

בחינות בדרכי עבודת ' ב כי יש א"זיע מ מלעלובמ מלעלובמ מלעלובמ מלעלוב""""ר הרמר הרמר הרמר הרמ""""אדמואדמואדמואדמו
להרבות בגבולי כוחות הקדושה בתורה ובתפילה  'הא, הש�

        , ועל ידי זה ממילא מתבטל כח הקליפות
        

י להעביר גילולי� מ� האר# "יש עובד השד פירש רבינו    ועודועודועודועוד
ק תפארת שלמה "ראה בספה[. הטומאה ולמעט בכוחות

דהנה כל עיקר עבודת הצדיקי� : "ק"וזל )י והאיש"ה א"בהעלות� ד(
בעול� הזה לבער הקוצי� מ� הכר� ולהגדיל שמו הגדול בעול� 

כי הנה בזמ� שיש עדיי� עוברי רצונו , וימלא כבודו את כל האר#
העני� וזהו , .]ש"עיי, "ש יכול לשרות עמה�"בעול� אי� כבודו ית

' י לרב יוס� ברי"אמר ליה ר" :)שבת קיח(ל "מה שמצינו בחז
        .ש"ע, "ל ציצית"דרבה אבו� במאי זהיר טפי א

        
ותפקיד , דלכל אחד מישראל מיועדת מצוה מיוחדתוהיינו והיינו והיינו והיינו 

ודר� עבודה מיוחדת אשר אליה נמש� ובשבילה ירד לעול� 
וללחו� ולנצח את , ת בדר� ובעני� זה"הזה כדי לעבוד את השי

        .ו"והבחירה נתונה בידיו לטוב או להיפ� ח, היצר הרע
        

התבטא , א"זיע רבותינו הקדושי�רבותינו הקדושי�רבותינו הקדושי�רבותינו הקדושי�� אצל 'הטישאודות אודות אודות אודות 
: ל"בזה אאאא""""ר שליטר שליטר שליטר שליט""""ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""ככככא ממשי� דרכ� "יבלחט

זענע� פורי� געווע� , ל"ל או� ביי� זיידע� ז"ביי� טאטע� ז"
        .ק"עכל, "ערענסטע טישע�

        
 אאאא""""ק זיעק זיעק זיעק זיע""""ר רביהר רביהר רביהר רביה""""מר� אדמומר� אדמומר� אדמומר� אדמו    קקקק""""ככככט אצל "כת השוהערימעמד מעמד מעמד מעמד 

כי מחד היתה , בשלימות להעבירה ולתארהעול� לא נוכל ל
האימה והיראה מגודל קדושת היו� ' ניכרת על פניו הק

בהתלהבות , מאיד� שרוי היה במצב רוח מרומ�, וסגולתה
, רקידה ובכיה, ולא אחת התבס� בגילופי�, ושמחה עצומה

תביעות , תקיפות ונעימות, רצינות וחדוה, יקהשירה ושת
מתו� שמחתי ושמחתי  יראתי"', הכל בערבובי –וישועות 

        אאאא""""יעוכייעוכייעוכייעוכיזזזז    ."מתו� יראתי
        

   אדורכשמועס� זי� לאמיר
  'ג' המש� מעמ

  

  והליכותוהליכותלכות לכות הה
  קק""רבוהרבוהרנ� רנ� ממבמחיצת במחיצת   ושמחהושמחה  דרדראא

 א"זיע
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    מלעלובמלעלובמלעלובמלעלוב    רררר""""אדמואדמואדמואדמו ק"לכ

   א"שליט    ניקלשבורגניקלשבורגניקלשבורגניקלשבורג
 ג"עב הנכד אירוסי שמחתרגל ל

 .צ"ובשעטומ ט"במז

  מזל טוברכת ב
  היקרלידידינו 

  ו"הי יחזקאל שפריצריחזקאל שפריצריחזקאל שפריצריחזקאל שפריצרח "הרה
 מ"נישואי הבת בשעטורגל ל

  גבוהגבוהשולח� שולח� ממ
  הה""הפרשה ומרעהפרשה ומרעל ל עעק ק ""מרבוהמרבוה

 לצדיקות רהתקשה

משה ענו מאוד מכל האד� אשר על פני  והאיש
  האדמה
ה את עצמו "משרע חזיקהאי� ה להביוצרי� 

פה "גבוהה בעניוות בו בזמ שזכה למדריגה כה 
  .'וכו, "אל פה אדבר

ל על הא "זי "כתבי הארי מה דאיתא ב"על "וי
ולא ' פ אני ד"עה )ז"מכילתא בא פ(ל "דאחז

דהטע� מפני שאר, ', מלא� אני ולא שר� וכו
מצרי� היתה מזוהמת מאוד באופ נורא אשר 
אפילו מלא� לא יכל לרדת ש� מחמת 

ר� הוצולהכי , כדי שלא יתגש�הטומאה 
  .כ"ע, ה בכבודו ובעצמו לבוא למצרי�"הקב
ה את עצמו "ל דחשב משרע"נמי י וינולענינ

ה לא רוצה לשלוח אליו "עד שהקב, כ"לשפל כ
מלא� או שר� לדבר אתו מחמת שפלותו 

ה בעצמו מוכרח לדבר אליו "ורק הקב, ל"וכנ
ק מר� "קדושת מרדכי לכק "ספה(. מטע� זה והב

  )א"מ מלעלוב זיע"ר הרמ"ק אדמו"רביה
  

תקי� את משכ� אהל ' אל משה וגו' הוידבר 
 הוק� המשכ� ויק� משה את המשכ�' מועד וגו

   )טז, א, מ(

' הכל הי' משה את המשכ וכוויק� 
וכשבאו להקי� את , בהתקשרות ע� הצדיק

אחר כ� . הוצרכו לצדיק, קיו� הדבר, המשכ
כי כוחו של , הלווי� הקימו המשכ לבד�

א� לאחר , הצדיק ממשי� ג� לאחר כ�
מה שעולה למעלה אזי כחו ביתר , פטירתו
הובא בספרי� הקדושי� מה , אדרבה, שאת

לה מעלה יותר הרי הוא מאיר יותר שהצדיק עו
וכמו נר שמבהיק יותר כשהיא מונח , על העול�

  .למעלה
כ ג� עתה כשחרב המקדש בעוונותינו  וכמו

הרבי� צרי� כל אחד ואחד להקי� משכ בתו� 
ויטוש משכ  )ס, תהלי� עח(וכמו שכתוב , עצמו

וכדמובא דעני המשכ , שילה אהל שיכ באד�
הוא דוגמת ציור בני האד� וכליו לכל עבודתו 
  . ותכונתו בכל איבריו

  

הכתוב דעת ובינה כיצד לגשת אל ומלמדנו 
המלאכה להיעשות כסא להשראת שכינתו 

בזה שיתבטל אל הצדיק כי רק בכח , ש"יתב
  .ובעזר הצדיק הוק� המשכ

, צדיק ווייטער איז בטל ביי זי� אי גאנצעדער 
ש� (ש "וז, לא מכחו הוא' כלו -המשכ  'הוק�'

 )תנחומא יא(ויבר� אות� משה ובמדרש  )מג, לט
מה ברכה ברכ יהי רצו שתשרה שכינה 

דהרי זה ברור וידוע  ַאז דער , במעשה ידיכ�
בזה העשיה ' ואפי, אונז טוה, ע טוט אוי�"רבש

שתשרה שכינה במעשה ' בחי' צרי� שיהי
  ,ע"כ מהרבש"אז דער טוה אליי ג, ידיכ�

נאר דער טוה , ט נישט אוי�נישט נאר מע טו
  . אליי טוט מע אוי� נישט אליי

  

והוא , הכל מכח הצדיק, אנו עושי� מאומהאי� 
מר�  ק"מכ באר מנח�ק "ספה( .ת"מכח השי

  )א"ק זיע"ר רביה"אדמו
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