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ַקט ּלֹו ְולָּ ן ׁשֶׁ ּגָּ ַרד ּבַ רּוְך הּוא יָּ דֹוׁש ּבָּ ה  ַהּקָּ רָּ ה ַהְיקָּ ָּ ִאׁשּ ַמת הָּ ה ִנׁשְ ּנָּ ע"ה  ה בת נעמיאורׁשֹוׁשַ

ּה, ֵביתָּ ה ּבְ ה אֹורָּ ְיתָּ ת הָּ ֱאמֶׁ ּבֶׁ פֹות  ׁשֶׁ ִנים יָּ ר ּפָּ ֵסבֶׁ ה ּבְ לָּ חּוץ ִקּבְ ה ּבַ ה ְוֵכן אֹורָּ ְמחָּ ִמיד ִעם ִחּיּוְך ְוש ִ ּתָּ
ת א אֶׁ ּלָּ ה, אֶׁ חָּ ּפָּ ְכנּון ִמׁשְ ִלי ּתִ ה ּבְ ְכמָּ חָּ ּה ּבְ יתָּ ה ּבֵ ִנתָּ לֹוֵמנּו, ּבָּ י ׁשְ ל ְנׁשֹות ַאְנׁשֵ ה ׁשְ  ּכָּ ה הֹוִרידָּ מֹונֶׁ

ן ל ּבֶׁ ה ִעם ֵלַדת ּכָּ ֵמחָּ ה ש ְ ְיתָּ רֹות, ְוהָּ מֹות ְיקָּ ֵרה ְנׁשָּ ש ְ ה עֶׁ ִראׁשֹונָּ ה הָּ דָּ ה הֹולָּ ִאּלּו זֶׁ ת ּכְ ל ּבַ ֶאת  .ְוכָּ
ּה ֶזה ִאי ּלָ ֶ ּלֹא ִהְתַיֲעָצ  ָהֱאמּוַנת ֲחָכִמים ש  ֶ ָבר ש  ְכָתב, לֹא ָהָיה ּדָ ן ּבִ ּכֵּ ֶ ל ש  ֶפה, ּוִמּכָ יר ּבְ ר ְלַהְסּבִ ָ  הֶאְפש 

יק ּדִ ִמיםֹקֶדם ִעם ַהּצַ ֱאמּוַנת ֲחכָּ ת הָּ ה אֶׁ ירָּ ְחּדִ ּה, ְוהֶׁ יתָּ ת ּבֵ ה אֶׁ ְנתָּ ְך ּבָּ ֵכן  , ְוכָּ ּה, ְולָּ ּלָּ ִדים ׁשֶׁ תֹוְך ַהְילָּ ּבְ

ּה  ַדְרּכָּ ת ּבְ כֶׁ לֶׁ ֵלינּו לָּ                                                                                                                                                                                                                    ...עָּ

ט ה'תש"עאשר בנחל )  בָּ ח י"ד ׁשְ ּלַ ׁשַ ר ּבְ ׁש ְלֵסדֶׁ ת קדֶׁ ּבַ ב ׁשַ רֶׁ י עֶׁ ִ ׁשּ  (יֹום ׁשִ
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ע"ה נפטרה לאחר תאונה קשה ביום י"ד שבט  אורה בת נעמיחמותי הגב' 
אדמו"ר ה'תש"ע. אמרתי להציג כאן מקצת שבחה ממה שדיבר וכתב עליה 

 : ושהחוברת תהיה לזכות נשמתה ע"זימוהרא"ש 
 

 

 

 

 

 

 

 מכתב לקהילה לאחר התאונה :
 

ָבט  ְ ח ט' ש  ּלַ ַ ש  ֶדר ּבְ ֹון ְלסֵּ ַרְך, יֹום ִראש  ם ִיְתּבָ ֵּ ֶעְזַרת ַהש ּ  ה'תש"עּבְ
ן ... וְ  ׁש ַרֲחִמים ַעל ... ּבֶׁ ֵלינּו ְלַבּקֵ רּוְך אורה בת נעמיעל עָּ דֹוׁש ּבָּ ַהּקָּ , ׁשֶׁ

ם לא י ַאּתֶׁ ים, ּכִ ת ַהַחּיִ ה אֶׁ רָּ ם ֲחזָּ הֶׁ ן לָּ ת  הּוא, ִיּתֵ ֵער אֶׁ ֵאר ּוְלׁשַ ְיכֹוִלים ְלתָּ
ה,  ִהּלָּ ְרמּו ְלַהּקְ ּתָּ ה ׁשֶׁ רּומָּ ל ַהּתְ ֶמלּגֹדֶׁ ָהיּו סֵּ ֶ ת ֲחָכִמיםֶלֱאמּוַנת  ש  לּו אֶׁ ּדְ ְך ּגִ , ְוכָּ

ם,  הֶׁ ּלָּ ִדים ׁשֶׁ יכֹוןַהְילָּ ִריַח ַהּתִ ַהּבְ ם מֵּ ה ְוהֵּ ָ דֹוש  נּו ַהּקְ תֵּ ל ְקִהּלָ ֶ ה ש  מָּ ִהיא ֲחמָּ , ׁשֶׁ
ה. ל ֱאמּונָּ  ׁשֶׁ

*** 

 : לאחר הפטירהמכתב 
ָבט ה'תש"ע ְ ח י"ד ש  ּלַ ַ ש  ֶדר ּבְ ת ֹֹ קֶדש  ְלסֵּ ּבַ ַ י ֶעֶרב ש  ִ ש ּ ִ ַרְך, יֹום ש  ם ִיְתּבָ ֵּ ֶעְזַרת ַהש ּ  ּבְ

רֹו ָיִאיר לֹום ּוְבָרָכה ֶאל נֵּ ָ  ש 

י  ל ִלּבִ ר ְלךָּ ּכָּ ה אֹמַ ְרנּו, ְוכּו',מָּ ּבַ ׁשְ ּנִ דֹול ׁשֶׁ ר ַהּגָּ בֶׁ ֶׁ י ֵמַהׁשּ ִקְרּבִ ֱעַקר ּבְ ל  נֶׁ ִעם ּכָּ
ים  דֹוׁשִ ֵמינּו ַהּקְ ְמרּו ֲחכָּ אָּ ה ׁשֶׁ מָּ ֵלינּו ְלִהְתַנֵחם ּבְ תֶׁ ַרבּהָּ )זֹאת עָּ ה  קֹהלֶׁ ׁשָּ רָּ ּפָּ

ן יב רּוְך הּוא (יב ִסימָּ דֹוׁש ּבָּ ם ַהּקָּ עֹולָּ ר ִמן הָּ ם ִנְפטָּ דָּ אָּ ה ׁשֶׁ עָּ ׁשָּ ּבְ ֹוֵמר א ׁשֶׁ
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ה ְיֵרא יָּ ר הָּ ׁשֵ יו ּכָּ לָּ ִרּיֹות אֹוְמרֹות עָּ ה ַהּבְ ֵרת ְראּו מָּ ָּ ה  ְלַמְלֲאֵכי ַהׁשּ יָּ ַמִים הָּ ׁשָּ
ה ְוִכי ׁשֶׁ ה קָּ ֲאִויר; ְוִלְכאֹורָּ תֹו ּפֹוַרַחת ּבָּ ד ִמּטָּ ה ִמּיָּ לֹוִני זֶׁ רּוְך  ּפְ דֹוׁש ּבָּ ֵאין ַהּקָּ

לֹחַ  ִריְך ִלׁשְ ַעְצמֹו יֹוֵדַע ַהּכֹל ְוצָּ ֵרתהּוא ּבְ ָּ ִרּיֹות  ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ה ַהּבְ ְמעּו מָּ ׁשְ ּיִ ׁשֶׁ
ם ֵיׁש  דָּ ל אָּ י ַעל ּכָּ א ֵיׁש לֹוַמר ּכִ ּלָּ ֵרת  אֹוְמרֹות? אֶׁ ָּ י ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ְמַקְטְרִגים, ּכִ

א ּמּובָּ ילֹו ּכַ ם ְורֹוִצים ְלַהּפִ דָּ אָּ ִאים ּבָּ ו ז"ַַל ברבד ְמַקּנְ ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן )י ַרבּנֵ
ן  ק ב' ִסימָּ רּוְך הּוא(א'ֵחלֶׁ דֹוׁש ּבָּ ֵכן ַהּקָּ ה  , ְולָּ ֵרת ְלַמּטָּ ָּ ת ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ׁשֹוֵלַח אֶׁ

יו לָּ ִרּיֹות אֹוְמרֹות עָּ ה ַהּבְ ְמעּו מָּ ׁשְ ּיִ ה,  ׁשֶׁ לֹוִני זֶׁ ה ּפְ יָּ ַמִים הָּ ה ְיֵרא ׁשָּ יָּ ר הָּ ׁשֵ ּכָּ
ה ם ַעל מָּ הֶׁ ה לָּ ּלֹא ִיְהיֶׁ ֵדי ׁשֶׁ  .ְלַקְטֵרג ּכְ

ְפֶט  ל ַעל ַהּנִ ה ָלאֵּ גּוְתִהּלָ ין ָמה ְלַקְטרֵּ ה ִהיאֶרת ַהּזֹאת אֵּ ַרּבָּ ה אֹור  , ַאּדְ ְיתָּ הָּ
ה ה הֹוִרידָּ ַרּבָּ ה, ַאּדְ חָּ ּפָּ ְכנּון ִמׁשְ ּה ּתִ ְצלָּ ה אֶׁ יָּ ה  ְלמֹוֵפת ְוכּו', לֹא הָּ מֹונֶׁ ׁשְ

ּנֹוַלד ת ׁשֶׁ ל ּבַ ן ְוכָּ ל ּבֶׁ ם, ְוכָּ עֹולָּ ה הָּ מֹות ְקדֹוׁשֹות ְלזֶׁ ֵרה ְנׁשָּ ש ְ ה ֲהִכי  עֶׁ ְיתָּ ּה הָּ לָּ
ִראׁשֹון, ְמא   ת הָּ ן אֹו ַהּבַ ה ַהּבֵ ִאּלּו זֶׁ ת ּכְ רֶׁ ֶׁ יָרהׁשּ ּה ֱאמּוַנת  ְוֶהְחּדִ ּלָ ֶ ַהְיָלִדים ש  ּבְ

עֹוָלם ּלֹא ָמצּוי ּבָ ֶ ֶזה ש  צּוָרה ּכָ ה ׁשּום  , ִהיאֲחָכִמים ּבְ זָּ ִלי  הזּוזתלֹא זָּ ּבְ
ּה, ְבּתָּ ל ֹמַח ַמְחׁשַ ה ּכָּ יָּ ה הָּ יק, זֶׁ ּדִ ְך  ְלִהְתַיֵעץ ִעם ַהּצַ ּה ְוכָּ יתָּ ה ּבֵ ִנתָּ  .ּבָּ

, ּוְלִהְתַנֵחם ַעל יהָּ ֲעש ֶׁ ֵכן ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְלֹמד ִמּמַ ם ֲאַנְחנּו  ְולָּ ּגַ ה ׁשֶׁ ְיֵדי זֶׁ
ֱאמּוַנת ק ּבֶׁ ה ְלִהְתַחּזֵ ְך זֶׁ רֶׁ דֶׁ ת ַעְצֵמנּו ֵליֵלְך ּבְ יל אֶׁ נּו ַז"ל  ַנְרּגִ ַרּבֵ ִמים, ׁשֶׁ ֲחכָּ

ַמר  ן)אָּ ק א' ִסימָּ ַעל ְיֵדי ֱאמּוַנת (סא ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחלֶׁ ִמים ְיכֹוִלים  ׁשֶׁ ֲחכָּ
ה ּזֶׁ אֹור, ְויֹוְדִעים ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג, ׁשֶׁ ֵטינּו לָּ ּפָּ תּוב  ְלהֹוִציא ִמׁשְ ּכָּ ה ׁשֶׁ ם רידב)מָּ

ֹמאל, (י"ז ִמין ּוש ְ ידּו ְלךָּ יָּ ר ַיּגִ ר ֲאׁשֶׁ בָּ סּור ִמן ַהּדָּ ֲאַנְחנּו  לֹא תָּ ְוַעל ְיֵדי ׁשֶׁ
ֱאמּוַנת ק ּבֶׁ ִמיד ִנְתַחּזֵ ּתָּ ִקי, ׁשֶׁ ה ְלֹמַח נָּ ִמים, ִנְזּכֶׁ ַרְך,  ֲחכָּ ּנּו ִיְתּבָּ ַנְחׁשֹב ַרק ִמּמֶׁ

ה עֹוש ֶׁ ד ׁשֶׁ סֶׁ ל ַהחֶׁ ה ַעל ּכָּ אָּ ה ְוהֹודָּ ן לֹו ּתֹודָּ נוּ  ְוִנּתֵ  .ִאּתָּ

*** 

 

 



4 

 

 הימים בהם התורה מספרת על גאולת מצרים –ימי השובבי"ם 

אמרו חכמינו הקדושים )במדב"ר פי"ג( בזכות שלושה "ולכן 
דברים נגאלו ממצרים : שלא שינו שמם, לשונם ומלבושם. 
עם ישראל היה להם שם יהודי תמיד, שם שקיבלו מאבותיהם 

ותמיד הלכו ואבות אבותיהם, וכן תמיד דיברו בלשון הקודש, 
 בלבוש יהודי : בציצית, עטורי זקן ופיאות, אפילו קודם קבלת

 וכו'" התורה 

 )אשר בנחל חלק נז, מכתב י"א שנח(

*** 

 שלא שינו את מלבושם :
"הבן שלך ... נרו יאיר הוא עקשן גדול מאד ואני לא יודע מה 

ולא בגדים  רצוני מאד שילך עם בגדים חסידייםלעשות איתו. 
', כי רבנו ז"ל הקפיד מאד שילכו עם מעיל ארוך, מודרנים וכו' וכו

למה לא מחזיקים מסודות התורה?  –ובפירוש גילה לנו רבנו ז"ל 
מפני שלא הולכים עם בגדים ארוכים, כמובא בדבריו הקדושים )חיי 
מוהר"ן סימן תכב( שמחמת שלא הולכים עם מלבושים ארוכים, על 

כן צריכים מאד ולידי זה לא מאמינים בזוהר, וזה לא פלא. 
. והבן שלך מאד לשמור ללכת עם בגדים ארוכים

 מתעקש מאד מאד, ואיני יודע מה להחליט וכו'".

 )אשר בנחל חלק קד, מכתב כד קכט(
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 "עטורי זקן ופיאות – "שלא שינו את מלבושם
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 בקשה חשובה
 

זקוקים בדחיפות למצלמה עבור אנו 
 התלמוד תורה. 

 (במצב טוב)שיש לו מצלמה ישנה מי 
או שמעוניין לתרום לנו עבור קניית 

 ליצור איתנו קשר.נא  –מצלמה חדשה 
רוצים לצלם אירועים יפים אנו 

וחשובים שמתקיימים בתלמוד תורה, 
 אך לצערנו אין לנו את המצלמה...

 
050-3012010 
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מי שרק ילמד ב"אשר בנחל" ...פעם בעת שדיבר עם אנשי שלומנו אמר : ""
ואם ר' נתן ז"ל אמר שהלקוה"ל מובטח לו שלעולם לא יעזוב את הקב"ה. 

"אשר בנחל" שלי זה  –שלו זה הגן עדן של הקב"ה, אז אני אומר לכם 
. אם תעיינו שם מה תמצאו? רק את הקב"ה. מה אני אומר הקב"ה בעצמו

שם? ומה אני כותב שם? תברחו רק אל הקב"ה, תתפסו רק את הקב"ה" 
)ופעם בעת שיחה לבחורים הזכיר את הדיבור מר' נתן ז"ל שהליקוטי 
הלכות הם הגן עדן של ה' יתברך וסיים : "אבל אשר בנחל זה לא הגן עדן 

הזה ולא העולם הבא אלא הקב"ה בעצמו"(. לאחר ולא הגיהנום. לא העולם 
 ."מכן נדפס ב"אשר בנחל" עצמו )חלק נ"ב מכתב ט' תתסו(
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 רגעי מוהרא"ש
מוהרא"ש הקדוש, לסיבות הידועות לו, החליט לערוך נסיעה 

. תקופה קשה עברה על זה היה בסופה של שנת תשס"ד לאוסטריה.
הצדיק, היא התקופה בה לא היה יכול להיכנס לארץ ישראל מחמת 

תשס"ו( והוא עשה  –עלילת שוא שהעלילו עליו )בין השנים תשס"ג 
 הגיע לאוסטריה. –פעולות שונות בכדי לבטל את רוע הגזרה. כעת 

בכבוד גדול ושמח על הזכות שנפלה קיבל את פניו אחד ממקורביו שם 
 אוסטריה...לו. לא בכל יום מורו ורבו מגיע עד בחלק

יתה לקחת את מוהרא"ש הקדוש לנופש. ולא שהצדיק ביקש הכוונה ה
זאת, כל ימיו היה עסוק בעבודת ה' ולא ביקש לנפוש. אלא שאותו 
מקורב התמיד שוב ושוב להזמינו לנופש מתוך דאגה ורצון טוב לעזור 

 הסכים. , למרבה הפלא,עםלרבו הקדוש. כל הפעמים הצדיק סירב. הפ

עצר המלווה את רכבו בסמוך לביתו בכדי להוריד  מקום הנופשבדרך ל
את המאכלים אותם יאכל הצדיק במקום הנופש. מוהרא"ש הקדוש 

 המתין ברכב. 

בהם עסק בתורה ותפלה ולא ביטל ו) במשך יומיים שהה הצדיק בנופש
: "לא  הכריז ואז (,"נופש" השגור בפי הבריותמושג כ את הזמן חלילה

 באתי לעולם בשביל נופש! קח אותי לקברות צדיקים!".

 שבצ'כיה "עלישויהגיע הצדיק גם לעיר "ה וארוך במשם החל מסע 
, בה קבור הגאון הקדוש רבנו שבתי כהן המקומיים( לשון)"הלישוב" ב

 ובה נמצא גם בית הכנסת שלו עד היום הזה. ,הש"ך -

 אלא שבית הכנסת היה נעול. 
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בטרם נמשיך לספר את אשר ארע שם, נעבור לספר סיפור אחר הקשור 
 למקום הזה והוא סיפור שסיפר מוהרא"ש הקדוש בעצמו : 

הרב הקדוש מסאטמאר זי"ע קודם שהתחתן בזיווג שני, נסע אל ציון 
מדוע בחר דוקא בציון זה ולא  –בעל הש"ך להתפלל שם )והיה פלא 

וכשיצא מהציון, בא אליו גוי ושאל  גילה לאף אחד את טעמו ונימוקו(.
אותו אם הוא רוצה לראות את בית הכנסת של בעל הש"ך, ואמר : כן, 

 והוליכו הגוי לשם.

תיכף כשנכנס התפעל מאד מהמקום הקדוש הזה, כי היה עוד חרוט על 
הריני הולך הקיר תפלה שבעל הש"ך אמרה קודם שנכנס להתפלל : "

לך להתפלל במסירות נפש ומוכן למסור את נפשי לבוראי, ואני הו
 ".ומזומן למות על קידוש ה'

וכשנכנס בתוך בית הכנסת, כל כך התפעל עד שעלה על הבמה, סגר את 
עיניו ודרש פלפול עצום לפרש את דברי הש"ך ואף אחד לא היה שם, 
רק אדם אחד שליוהו שעמד מהצד והתפעל איך שהוא כל כך מלוהב 

עד כאן מהצדיק  ים, והדבר פלא מאד.ודורש כאילו היו שם אלפי אנש
 הקדוש מסאטמאר.

עתה נשוב לספר ממוהרא"ש הקדוש בעצמו. בפעם הזאת כאמור, היה 
הצדיק דאג באיזו דרך לפתוח  בית הכנסת נעול, אך האיש שהיה עם

 - - -היה ניכר בה בדלת שאינה מן החדשות והחזקות אותו. 

הקדוש נכנס אל הקודש פנימה, עיטר את עצמו עם תפלין של  מוהרא"ש
 לעסוק בתורה.רבנו תם, התיישב והחל 

 לפתע נפלט מפיו המשפט : "תיכף תגיע המשטרה!".

אוזנו החדה של הצדיק קלטה את הרעשים מרחוק והוא  ואכן כך היה.
 ידע לומר בבירור שהשוטרים עושים את דרכם לבית הכנסת.
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מיהרו לקחת  ...(שהיה אמור להיות נעול)שנכנסו למקום  לובשי המדים
את הדרכונים והיה נראה שמכאן הדרך קצרה  וממלווהומהצדיק 

 לחקירה בתחנת המשטרה המקומית.

אלא שהאיש אשר ליווה את הצדיק לבש רוח גבורה, פנה אל השוטרים 
הזה )כלומר מוהרא"ש הקדוש( הוא לא רב  רבבנחישות ואמר : "ה

". ובזה רימז להם וא אדמו"ר על כל האדמורי"ם בארצות הבריתרגיל, ה
שלא כדאי להם להכניס את עצמם בבעיה מהסוג הזה, כי אם יגרמו 
איזה צער או עיכוב לאיש רב המעלה הניצב מולם שהוא לא אחר מאשר 
"הרב הגדול על כל הרבנים שבארצות הברית...", הרי שהדבר עלול 

יה לארצות הברית, ואינו מן הראוי לעשות לגרום לנזק ביחסים שבין צ'כ
 - - -כן 

 השוטרים סברו וקיבלו. 

 הדרכונים הוחזרו לאלתר והמסע של מוהרא"ש הקדוש נמשך כרגיל.

לובקיה(, הקיף הצדיק את הציון כשהגיעו לבית העלמין בפרשבורג )ס
הקדוש של מרן החת"ם סופר זי"ע תוך כדי שהוא מתבודד ומייחד 

 קדושים.  יחודים

 פעלתי!". כשסיים אמר : "

אך הרבנית  ,אין איתנו יודע על מה היתה כוונתו ומה פעל שם בתפלתו
שאף היא היתה שם שאלה : "איך יודעים שפועלים?". ומוהרא"ש 

 - - -הקדוש חייך 

 בהזדמנות ההיא, בירך הצדיק את המלווה "כעת תהיה לך גם בת".

יעו לעולם אחרי רחמי שמים שלושת בניו של המלווה הג כי הנה,
מרובים. חסרונה של הבת העיק על האיש וזוגתו והם תמיד קיוו ליום 

 בה יזכו לה. והוא לא הגיע. 
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הצדיק  בירכועתה, מתוך הכרת הטוב למסירותו הרבה של האיש, 
 בקברו של החת"ם סופר שמשאלת לבם תתמלא.

 .למזל טוב ולשנה האחרת הבת אכן הגיעה

עשה, העתיק המלווה את דירתו לארץ ישראל. וזאת זמן מה לאחר המ
מחמת שבשעה שהצדיק ישב ברכב והמתין למלווה שיביא את 
המאכלים לנופש כפי שסיפרנו בתחילת הסיפור, הוא ראה שם מה 

 שראה.

כשחזר המלווה לרכב, אמר לו הצדיק : "בזמן הזה שהייתי כאן, הבנתי 
 שהמקום הזה לא טוב לך".

 עלה לארץ ישראל. משום כך הוא אכן 

את הסיפור ראוי לחתום בדברים שכתב מוהרא"ש הקדוש בהקדמה 
 ל"רגעי מוהרא"ש" : 

"...ולכן אמרתי לקרוא את תולדות ימי חיי בשם "רגעי מוהרא"ש" כי 
 –רגעים טובים כן היו לי וכן זכיתי. והנה בכל פעם עלו לי מחשבות 

על פני הכתב, ולא עלתה בידי  מתי אקח את עתי ועטי בידי וארשום הכל
 –מרוב טרדותי מדי יום ביומו בטרדות וטרחות הכלל, עד שהיום הזה 

ואני נמצא במקום יום ד' לסדר 'זאת חקת התורה', ד' תמוז ה'תשס"ד, 
, קודם אור היום חלמתי נופש בעיר סמרינג שהוא במדינת אוסטריה

 שקראו אותי לעלות לספר תורה...

 להתחיל לרשום כל מה שאני זוכר...".ונסכם בדעתי 
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 שיחות קודש מכ"ק אדמו"ר מוהרא"ש זי"ע
 
 

וכן כל מי  ,מצליח –מוהרא"ש נ"י אמר שכל שידוך שהוא עושה קלח( 
מצליח. ואמר זאת לגבי שאחד עשה שידוך שלא עלה  שמציית אותו

יפה. וסיפר אז שיש ספר "רב מכר" שאחד כתב על הבתי חולים, שזה 
מאד מסוכן, שיש הרבה שמתחפשים לרופאים ובעצם הם סתם רוצחים, 

התחזו לרופאים ובקל היה בהם ובספר הזה הוא כותב על המון מקרים ש
 אפשר לרצוח את החולים. 

 
ובא  ,מחמת שעבר תאונה נזקק לניתוחבעת ש צמו שפעםוסיפר על ע

וביקש לקחת בדיקת דם. ומוהרא"ש נ"י  לחדרו כושי גדול שנראה מוזר
לא הסכים לו, רק שיבוא רופא עם מסמכים. ואם זה כך בגשמיות, שרק 

שכן ברוחניות בקשר לשידוכין שלא  רופא אמיתי יכול לטפל באמת, כל
שידוך שאני עושה מצליח. אך אם לא  )ופעם אמר : כל כל אחד יכול

 .מצייתים אותי לבסוף קורה מה שקורה, והבן(
 

להתחתן בגיל שבע עשרה עם  מוכןמוהרא"ש נ"י אמר שהוא היה קלט( 
"בעניין הנישואין הייתי מוכן  –"למה לא?" )וכתב לי : תימניה, ואמר 

(. ואמר להתחתן בגיל שבע עשרה עם תמניה אך לא אסתייעא מלתא"
תמיד נמשך אל הנרדפים, ויען שמכל העדות, התימנים הם הנרדפים ש

ביותר, על כן היה מוכן להתחתן עם תימניה. וב'אשר בנחל' )כב שבט 
התשס"ט בדרשה לנשים( אמר : ' ִנּיָּ ימָּ ִציִתי ַרק ּתֵ ק רָּ ִייִתי ַרּוָּ ֲאִני הָּ ׁשֶׁ  .ּכְ

א ַאּבָּ ּקַ  הָּ ה לֹא ּתִ ן ַאּתָּ ֹאפֶׁ ִנים וָּ ׁשּום ּפָּ ַמר ּבְ ח ַרק אָּ ּקַ ה ּתִ ה ַאּתָּ ִנּיָּ ימָּ ח ּתֵ
ת סֶׁ חֶׁ ה. ְמי  ּמָּ ק ? )הינו למה רצה רק תימניה(לָּ זָּ ִמימּות ְמאד ְמאד חָּ י ַהּתְ  .'ּכִ
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ב"היכל הקודש"  יאם טוב לה אותי"י שאל כשמוהרא"ש נקמא( 
 : אמרענה ו, )וזה היה לאחר יומיים שהגעתי ללמוד שם( שכן תיוהשב
מוהרא"ש של "היכל הקודש" זה לא מוהרא"ש של יבנאל, כאן זה אבל 

)כידוע איך שמסתיר ומלביש את עצמו בכל מיני  מוהרא"ש עם לבושים
אני לא מסתכל :  תיהשבו. עניינים ומעשים פשוטים שעושה שם(

מוהרא"ש נ"י לאחד  על זה אמרו .עליכם, אני מסתכל על הספרים שלכם
בספרים אין לבושים, וכאן באמת  !שם : שמעת? הוא אמר טוב שהיה
. אחר כך נתן לי פנקס ריק ואמר : תמלא את זה. תשאל בלבושים אני

 .בות וכל מה שאתה שומע ממני תכתובאותי שאלות, אענה לך תשו
 

אחד שהיה מקורב  נכנסופעם ישבנו בחדר עם מוהרא"ש נ"י,  קמב(
ספר חדש שכתב אחד מגדולי הדור שעבר ועכשיו  ממנוולקח אליו מאד 

התלמיד שלו מדפיסו. וכתוב שם בהקדמה מכתב מבן הרב הנ"ל אל 
זה שאינו הספר את ההתלמיד שהוא לא מבין למה הוא צריך להדפיס 

אתה בתור הבן לא רואה את "מיד והשיבו התל ה.להדפס ךכל ראוי כ
 . "הספר כמוני בתור תלמיד

 
 -באידיש שיתרגם לנו   שנכנס אותו אחדלואמר על זה מוהרא"ש נ"י 

אשתו, בנו והגבאי. ורק התלמיד  –שיש שלשה שלא יודעים מהצדיק 
כמה  זכיר אזמבין. ושכל דבר שהצדיק עושה צריך ללמוד ממנו. וה

הכסא  התלמידים נכנסו עם רבם אפילו לביתשאיך  אגמרמעשיות מה
)והיה פלא מדוע דיבר בלשון  כדי ללמוד ממנו והתחבאו תחת המיטה

שיתרגם וכמה רגעים  מההוא שנכנסאידיש שלא הבנו והוצרך לבקש 
 .קודם לכן דיבר איתנו בלשון הקודש(

 
מרבני סדיגורא  חדמא 'קדושת אהרן'הביאו לפניו ספר שפעם  ארעוכן 

 חדאתב בסוף הספר איזה ליקוט של שיחות מהרב הנ"ל שכ ובתוהיה כ
רוב היה שיחות נחמדות מאד והראו זאת למוהרא"ש נ"י הממשמשיו ו

 ר כךמכמה שיחות שהיה שם ואח ם כןפר ונהנה גסוהסתכל קצת בתוך ה
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 לנכנס בזה לשיחה ארוכה איך מי שזוכה להסתובב אצל צדיק  אמת מוט
יו וסיפוריו וקורות ימי חייו עלי ספר למען העלות כל שיחותלחוב עליו 

יש כמה דברים שאין צריכין לכתוב   ואף על פי כן .יזכו בהם את הרבים
כי אין חלום בלא דברים בטלים ולפעמים הנהגות הפשוטות של הצדיק 

 '.אי אפשר להעלותם על הכתב וכו
 

 וכמומי שיש לו שכל יכול לעשות את זה באופן הראוי  אף על פי כן,
את שתוכו אכל וקליפתו זרק ותפס למשל  רבי מאיראצל  שכתוב

חשבון היה צריך להיות לו הלפי ש ,זי"עטמר אמשמש של הרבי מסה
והוא אומר היום שאינו יודע  ו'המון המון שיחות ומעשיות ומופתים וכ

יות מבין לזה ומלבד זאת הוזה הפסד גדול מאוד כי צריך ל .כלום
אשתו  ,בניו : להם אמונה כראוי בהצדיק אין ששלושהאומרים העולם 

 ,היה הכל נכתב עלי ספר ז"ל ת"ואני אם הייתי אצל  מוהרנ .והגבאי שלו
אחר  .לא היה כתבן גדול וחבל על דאבדין ז"ל טולטשינער ' נחמןרק ר

ובאמת יש לי המון סיפורים ומעשיות המון המון רק  : זה ענה ואמר
 .צריכין לזכור את כולן

 
בתקופה בה זכיתי לשהות במחיצתו של מוהרא"ש נ"י ב"היכל קמג( 

מוהרא"ש נ"י מדוע עם הנקיון וכו' שאל אותי  זכיתי לעזורהקודש" ו
והשבתי משום שיגע וטרח לסדר את בית  ?יהושע זכה לכל הגדולה

המדרש )כמובא במדרש )במדב"ר פכ"א פי"ד((. שוב היקשה : "אך מה 
הספסלים וכו' כבר צריך לזכות השייכות שאם יהושע סידר את 

כשיהושע היה מנקה אז היה למשה רבנו פנאי :  בעצמו לגדולה? והשיב
נמצא שהתורה שמשה רבנו למד,  .ולא הוצרך לנקות בעצמו ללמוד

והזמן שהיה לו לעסוק בהנהגת העם היה על ידי שיהושע הוריד מעליו 
 ו.נהיג בעצמיות המאת העול הנ"ל. על כן בשכר זאת זכה לה

 
מוהרא"ש נ"י סיפר על עצמו שהיה מסיים שלושים חודשים רצוף קמד( 
. ושאלתי את זה אפילו בעיניים עצומות הוא זוכרעד שהלכות  לקוטי
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סי'  "ןהרות זמן ללמוד את שאר הלימודים המובאים בשיחה מאיפה היה
"אל תחקה אותי, הייתי בחור צעיר ולמדתי שבע עשרה,  –והשיב  ע"ו,

 שעות ביום". שמונה שערה
 

מוהרא"ש נ"י אמר ששלמה המלך היה החכם מכל אדם, והחכמה קמה( 
"ושלמה המלך –עיין לקו"מ ח"א סי' קכ"ג )  שלו היתה שהיה תמים

 .נראה לי( –ע"ה וכו' 
 

מי שיש לו  –מוהרא"ש נ"י אמר שהקב"ה יהיב חכמתא לחכימין קמו( 
  …ומי שאין לו שכל .נותן לו עוד ברךית אזי ה'שכל 

 
רבנו ז"ל מה יעשה מי שאין לו את הלא יש שיחה שאחד שאל  תיושאל

שכל, והשיבו רבנו ז"ל שלכולם יש חכמה כי "כולם בחכמה עשית", 
ולכאורה זה קשה על דבריו  .מוסיף עוד חכמה ה' יתברךועל חכמה זו, 

מוהרא"ש נ"י שבאמת לכולם יש  הסבירו שאמר שיש מי שאין לו שכל.
יש שכל  שרצים )ג'וקים, מקקים(נולדים, ואפילו לקצת שכל, כי כך 

שכשהוא שומע רעש אז הוא בורח כי הוא יודע שאחרת ידרכו עליו, 
יוסיף עוד,  ה' יתברך, ואז וזה העיקר אבל צריך להשתמש בשכל הזה

 נשאר טיפש. אבל מי שלא משתמש בשכלו
 

עם תלמידי "היכל יחד יתפללו  ...מוהרא"ש נ"י אמר שאם תלמידיקמח( 
בוא הגאולה )וזה נאמר בהקשר לשיחה שהיתה בין הקודש" אז ת

ודובר אז שיש הפרש בין  תש"ס באומן של...מוהרא"ש נ"י לבין הרב 
 הדרך של 'היכל הקודש' לבין... ואם יצליחו להתפלל יחד אז וכו' כנ"ל
כי הדרכים מאד שונות וכמעט שאינו אפשרי שיתפללו יחד. ועיין מזה 

 (.תלבב'אשר בנחל' חלק מו, מכתב ח' 
 

)בסוף תשנ"ט, ונמשך לאחר ש"היכל הקודש" עבר לבנין החדש קמט( 
 מוהרא"ש נ"י אמרוהמקוה עדיין לא היתה מוכנה, בתחילת תש"ס( 
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שצריך ללכת עד  ף על פידיף לטבול במקוה שבבנין הישן אשהוא מע
שאינו  מחמת מאשר לטבול במקום אחר ,לשם והמים שם לא נקיים

"שלא יגידו פעם טבלת אצלנו וקיבלת מאיתנו ד, אח רוצה טובות מאף
טובה". אך לבחורים בעצמם היקל בזה ושלח אותם לטבול במקוה של 

 חסידות וכו', אף שכבר דיברו בעבר נגד ברסלב וכו'.
 

באומן מקבלים כי  .ר"ת "אומן" –ור" 'תורה א'צוה ו'ר מ'אמר כי "נקנ( 
 חשק לתורה ומצוות.

 
ו לומדים איך לבשל, איך לעשות כסף מוהרא"ש נ"י אמר שאצלקנא( 

סף 'ישול כ'ב –ברך את אברהם בכל"  '"וה ראשי תיבות :ואיך ללמוד. 
 ימוד.'ל
 

לאחר שלמדנו עם מוהרא"ש נ"י את המדרש תנחומא בפרשת קנב( 
זהר על השם שנותנים לילד, אמר מוהרא"ש ישצריך לה (ז')סעי' האזינו 

ק, ואז יהיה בטוח שיהיה לו בן נ"י שלכן צריך לקרוא לילד בשם של צדי
טל, שחר,  –צדיק. ואמר שבארץ נותנים שמות חדשים, ותפס לדוגמא 

 .והרבה צרות נגרמים מזה רח"ל ן, וזה לא טובלאי
 

שכשהיה צעיר היה משקיע הרבה זמן בלימוד  קנג( סיפר על עצמו
 .רה הקדושהמקבלים ידיעות מהרבה מקומות בתו הזדי יל שעושו"תים 

 
פירש את הפסוק )דברים ל"ב כ"ט( "לו חכמו ישכילו זאת יבינו קנד( 

שכתוב בתיקונים שהשכינה נקראת "זאת", והיינו  על פי מהלאחריתם" 
"יבינו  –אדם חושב על השכינה כשש –"לו חכמו ישכילו זאת" 

 ., ממילא יתבונן לאחריתולאחריתם"
 

לעולם"  ואת הפסוק )שם מ'( "כי אשא אל שמים ידי ואמרתי חי אנכי
רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' כ"א( שחיים נצחיים הם רק  דבריי ל פע פירש
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ולמי שדבק בו. ועל כן "כי אשא אל שמים ידי" ואדבק את  לה' יתברך
 "ואמרתי חי אנכי לעולם". –, אזי )על ידי תפלה( עצמי אל הקב"ה

 
של ר' שמואל דוד יונגרייז זצ"ל שמוהרא"ש נ"י  בשיחות תיראיקנה( 

 ר שהוא כתב ספר על שיחות הר"ן שבו הוא מראה על כל שיחהאמ
מאמר חז"ל שממנו רבנו ז"ל הוציא שיחה זו. וכשמוהרא"ש  מרבנו ז"ל

אותו על הספר הזה  תישאל בשעת לילה מאוחרת נ"י נכנס לחדר שלנו
)עיין  "…לישון ך"נו, זה בסדר, עכשיו תל –חייך ואמר אך לא השיב רק 

"אחר שאמר תורה הזאת, ענה ואמר,  –לקו"מ ח"א סי' קנ"ט כתוב שם 
אבל לא מצאתי מקרא או איזה מאמר רז"ל למצוא בו דברים אלה" 

הינו שלכל שאר המאמרים והשיחות  .ומכלל לאו אתה שומע הן
הקדושות שאמר רבנו ז"ל כן מצא איזה מקרא או מאמר רז"ל ועל זה 

ומי ששוקד על דלתות ספריו  נראה לי(. –ספר חיבר מוהרא"ש נ"י את ה
הקדושים כבר רואה שמזכיר בכמה וכמה מקומות מהעניין הזה )עיין 

'ותעשה עצמך כאילו אתה שמח  –'אשר בנחל' חלק לח מכתב ו' שנח 
וזה יכניס שמחה אמיתית בך. כי כמו שאמרו חכמינו הקדושים )פסחים 

רה הקדושה, כמו כן נ.( שמתוך שלא לשמה בא לשמה בלימוד התו
צריך להיות במידת השמחה וכו', עיי"ש. כי העניין הזה לעשות עצמו 
שמח עד שישמח באמת, הוא שיחה מרבנו ז"ל )שיחות הר"ן סי' עד(. 
ומוהרא"ש נ"י מבאר כאן שהוא מובן מתוך דברי הגמרא פסחים הנ"ל, 

 וכן תמצא בעוד הרבה מקומות, דוק עיין ותשכח(.
 

מוהרא"ש נ"י לגבי מה שאמר המגיד מטיהרוויצא ז"ל  שאלתי אתקנו( 
זה "מברק"  –"דע"  ן את המילה"בלקוטי מוהרשכתוב  בכל מקוםש

מעולם האצילות. מה הכוונה בזה, האם שאר הלקו"מ לא מעולם 
" ואיני זוכר את …האצילות? והשיב "שהכל מעולם האצילות, רק שזה

שצריך להזדרז בו יותר, השאר, והמובן מדבריו הוא שזה עניין מיוחד 
 מעולם האצילות. מברק - וכמו שאמר
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מוהרא"ש נ"י סיפר שפעם אחת ראה ר' נחמן טולטשינר ז"ל את ר' קנז( 
נשאר נתן ז"ל מצמיד את מצחו על פתח הדלת )איפה שהמזוזה( וכך 

כמה גדולה  חמש דקות. ומזה למד ר' נחמן טולטשינר ז"ללמשך 
 דקות גדולות!". , "חמשהתבודדות של חמש דקות

 
נוהגים  למדניםגודל העניין של טבילה במקוה. ואמר שהמדיבר קנח( 

בדרך צחות בערב כיפור. ואומרים על זה  –לטבול פעם בשנה 
פוגש את חברו במקוה בערב כיפור הוא שואל אותו אם  למדןשכש

 ...המים לא היו חמים יותר בשנה שעברה?

 
, האחד השנים במשך כלאמר שיש שני מאמרי חז"ל שליוו אותו קנט( 

'לפי שבשעת פטירתו של אדם אין מלוין לו לאדם לא פרק ו': אבות ב
כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים 

"לפי שכל המרבה שיחות  השני בתנא דבי אליהו )רבה פי"ג( :. ובלבד'
ושני המאמרים האלו עוררו אותו  ו לאדם וכו'".ותפילות, הם המלוין ל

מאד שלא נשאר מהאדם כלום כי אם תורה, תפלה, מצוות ומעשים 
 טובים ועל כן צריך להשתדל בזה מאד.

 
פירש את הפסוק "האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי" קס( 

הצדיק  לאחר גזר דיןשדברי רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' ה'(  על פי
האזינו השמים " : רושאת תפלתו בשיחות וסיפורים וכו'. וזה פי מלביש
. "ותשמע הארץ אמרי פי" –, שבעצם אני מדבר לשמים, אבל "ואדברה

 שבארץ חושבים שאני מדבר אליהם דברים פשוטים.
 

מוהרא"ש נ"י אמר שצריך לזכור טוב את מה שהוא אומר כי נצטרך קסב( 
ל לספינה, שכשהים . ואמר שר' נתן ז"ל אמר זאת במשחייםאת זה בהמשך ה
אפשר לחזור לרבי ולשאול איך להתנהג עכשיו, אלא  איאזי  סוער ויש גלים

בזמן שהיינו אצלו )לקוה"ל ואל מה רימז  זכר מה הרבי לימדיצריך לה
 .הלכות נטילת ידיים לסעודה הלכה ו'(
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 !!!חינוך 
 
 
 

בחסדי ה' מורגשת התעוררות גדולה בעניין החינוך בקרב אנשי שלומנו 
היקרים שמבקשים ומחפשים עצות ודרכים לחנך את ילדיהם לאמונה 
ויראת שמיים טהורה, על כן אמרתי להציג כאן מתוך מאמרים שזכיתי 

לכתוב אדמו"ר מוהרא"ש זי"ע לכתוב בעניין הזה ממה שעורר אותי 
 לל.למען יהיה לתועלת הכ
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בגיל שבע. כמעט בכל פעם שהיא מתלבשת שאלה :יש לי ילדה 
עם בגדים יפים כמו לכבוד שבת, יום הולדת של חברה וכו', היא 
ניצבת לידי בגאון ושואלת : "אני יפה?". אני ממש לא יודע מה 
לומר לה ואני מנסה להסביר לה שהיופי שלה לא תלוי בבגד זה 

 או אחר אלא בה בעצמה. מה דעתך?
 

מנסה להרגיש מוערכת. היא רוצה  כפי הנראה בתך תשובה :
 היא זקוקה לאישור שלך לתחושותיה.להרגיש טוב עם עצמה ו

 
לצערנו הרב המושג של הערכה עצמית התעוות היום ונתפס אצל 

 . כלומר :שישאו חן בעיני אחרים אנשים רבים כשאיפה להישגים
שימצאו חן בעיני 'כל זמן שאני מצליח להתלבש עם בגדים יפים 

שמח או שא ,שישמחו את ההורים ו מביא ציונים טוביםאאנשים 
וכו'  ארוויח כסף ואדאג שיהיה מי שידע מזהאנשים באופנים שונים, 

כי מישהו  רק אז נחשב שאני בסדר ויש לי ערך. אני שווה למשהו
 .'שם לב אלי

 
משום שאנו לא אמורים להעריך את  וכאן למעשה טמונה הטעות

ההיפך הוא  מרים או חושבים עלינו.עצמינו ביחס למה שאחרים או
הנכון! עלינו לחקוק היטב בדעתנו שיש לנו ערך רב ועצום ואנחנו 
שווים הרבה בין אם אנחנו נראים יפה ובין אם לא, בין אם יש לנו 

)ועל העניין הזה  ציונים טובים ובין אם לא. אנחנו שווים וזהו זה!
י שמשום כך כבר דיברתי בספרי "הכיתה אתגר למורים" והסברת

קבעה התורה פרשת ערכין ללמד שלכל אדם יש ערך ולא משנה 
 (.או לא עשה מה הוא עשה

 
מי שחי עם מחשבות "מה יאמרו עלי אחרים?", "כיצד מסתכלות 

קה"ר פ"א( : 'יש לו מנה עלי הבריות?", עליו נאמרו דברי חז"ל )
, זוהי רדיפה אין סופית אחר תגובתם של מבקש מאתיים'. כלומר

: "מה יגידו עלי". ולכן אנו רואים שככל שאדם לשאלה הבריות 
מפורסם יותר הוא מבקש להתפרסם עוד יותר. ככל שהוא מצליח 
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למשוך תשומת לב מעניין מסויים, כן הוא ימשיך לנסות עוד ועוד 
ף לבקש הוא יוסי של תשומת לב ויחס מהבריות וככל שיהיה לו מנה

 מאתיים... 
 

 אין לדבר סוף.
 

מה שאין כן אם מחנכים את הילדים כבר מקטנות להערכה עצמית 
שאינה תלויה בדבר ולא במה שיאמרו האנשים, סיכויים טובים 
 שהם לא יחפשו להרשים את הבריות אלא ישמחו בעצמם ובחלקם.

וזה למעשה הפירוש : "איזהו עשיר? השמח בחלקו". כלומר בחלקו 
 ישי, במי שהוא, ללא קשר לדעתם של האחרים.הא

 
נסה למנות את הפעמים בהן עשית דברים בשביל לקבל הערכה 
מבני אדם. נסה להיזכר בפעמים בהן לא הצלחת בכך ואז חשת 
כשלון. האם זוהי ההערכה העצמית שאנו מבקשים להעניק 

 נו?ילילד
 

 ושמח בךחמודה שלי! אני אוהב אותך  ולכן, כדאי שתשיב לבתך :
שווה  בעצמך את ,איך שאת. גם אם היו לך בגדים אחרים כפי

ובקשר למה ששאלת על  המיוחדת! את, את, אתהרבה מאד. 
 ו בגדים יפים לכבוד שבת והם ממשאלדעתי היא ש – הבגדים

 נראים יפים עליך.
 

העיקר נשאר עיקר  –עם תשובה מסוג זה אנו למעשה עושים סדר 
:  מדי פעם מעבר לזה, אם בתך תשוב ותשאל והטפל יטפל אליו.

"אני יפה?" עליך להבין שהיא מתכוונת לאיך שהיא נראית עם 
כי לא בכל פעם  היה נחמד מצדך להשיב לה בחיוביהלבוש החדש ו

מאחר שאתה כבר מבין אל מה היא  .צריכים להסביר הסברים
מתכוונת, ואתה בעבר כבר הסברת לה בארוכה, כעת כבר יהיה 

 להשיב בקצרה. חכם
 בהצלחה...
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 מסכת מגילה

 
 דף כו

 
 .אבל חכמים אומרים הרחוב אין בו משום קדושה

 
, "כתפארת אדם לשבת בית" : )ישעיה מד( כי עיקר הקדושה היא בבית וכמ"ש

כמובא בשולחן והעיקר הוא בית המדרש שהוא עיקר ביתם של תלמידי החכמים 
ערוך )או"ח סי' קנא סעי' א'( : 'ותלמידי חכמים ותלמידיהם מותרים לאכול 
ולשתות בהם )בבתי כנסיות ובבתי מדרשות( מדוחק' וכתב בהגה"ה : ויש 

)ס"ק ח( : אומרים דבבית המדרש אפילו שלא מדוחק שרי. וכתב המשנה ברורה 
 'משום דבית המדרש הוא ביתו'. 

 
אלא שההכרח מפעם ובית המדרש הוא בחי' תיבת נח המגינה מהמבול שבחוץ. 

על הפסוק )לקוה"ל שבת ז' ס"ט( לפעם לצאת לבחוץ וכמו שאומר ר' נתן ז"ל 
וקרינן היצא. פרש"י אמור להם שיצאו, ואם לא ירצו הוציאם  "בהיהוצא מן הת"

מזה שלא רצו ברצונם לצאת מן התבה. שבודאי מי שרוצה  מובן .בעל כרחם
לשוב היה מרוצה שיניחוהו לישב תמיד בבית המדרש במקום קדוש ולעסוק 
בתורה ותפלה, אבל השם ית' רוצה בקיום העולם ומסבב עם האדם שמוכרח כמה 
פעמים לצאת מהבית המדרש לעסוק בצרכי הגוף ופרנסה וכו' שכל זה בחי' 

קשה על האדם מאד, כי יודע שכשיוצא לחוץ הוא בסכנה גדולה,  'ונפיק', וזה
אבל לא סגי בלאו הכי. שזהו בחי' מה שבני התבה לא רצו לצאת מהתבה כי אם 
בגזרת השם ית' שאמר להם לצאת, כי השם ית' רוצה שהאדם יעבוד אותו בזה 
העולם דיקא, שהוא בכללו בחי' ונפיק כנגד העולמות הקדושים העולמות 

 יונים, ועל כן גם בזה העולם ההכרח שתהיה עבודתו בבחי' עיל ונפיק דיקאהעל
 וכו', עיי"ש.

 
על כן העיקר שגם בשעה שיוצא לחוץ שיראה לקשר את הכל אל הפנים, דהינו 

 אל התורה ולנהוג על פיה. 
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אך מאחר שיש בזה סכנה גדולה כי הוא מקומות החיצונים )לקו"מ ח"א סי' נ"ד(, 
. ולא אמרו שאין קדושה בכלל שהרחוב אין בו משום קדושהכמים על כן אמרו ח

אך אין זו הדרך להשיג )א( הגם שיש בו איזו קדושה  –אלא 'משום'. כלומר 
 וכנ"ל.  ולא ברחוב קדושה כי אם בבית דיקא

 
סובר שיש בו משום קדושה כמובא כאן בגמרא אך רבי מנחם בר יוסי סתומתאה 

של עיר אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן זו דברי בני העיר שמכרו רחובה : '
 '.רבי מנחם בר יוסי סתומתאה אבל חכמים אומרים הרחוב אין בו משום קדושה

 
כי נקרא 'סתומתאה' על שם שהשיג בבחי' 'בראשית' מאמר סתום )לקו"מ ח"ב 
סי' י"ב( דהינו שמוצא את אלקותו יתברך בכל מקום, גם בתכלית ההסתרה 

יצונים. ונקרא רבי 'מנחם' כי הוא בחי' הצדיק שמנחם הכל ואפילו ומקומות הח
 במעט תפלות שהתפללו ברחוב באקראי מוצא קדושה ומעלה אותם לגבוה, והבן.

_______________ 
יש לפרש אין בו לענין מכירתו ועלוי דמיו משום כאן בריטב"א וזו לשון קדשו : )א( עיין 

 , עיי"ש.לרבנן בעודו מזומן לכך שלא להשתין בו לופיא קדושה אבל הוא עצמו קדושה יש בו
*** 

 דף כז:

אף . פרש"י : 'שמע רב ואיקפד אמר מאי טעמא לא אמרת לי כי ברכתיך וכן למר
 '.אתה תהא מבורך לכך, שמא היה עת רצון, ותתקיים אף בי

שעל ידי עשירות זוכה להגיע לתבונות כי רבנו ז"ל אומר )לקו"מ ח"א סי' ס'( 
התורה ולהתבוננות גדולה בה. ואל הדבר הזה מתגעגעים כל הצדיקים שיזכו 

 להשיג את פנימיותה. 

ועל זה היה דווה לבו של רב והקפיד מפני מה לא אמר לו בחזרה : 'וכן למר' כי 
נות שמא היתה זו עת רצון והיה זוכה אף הוא לעשירות שעל ידה יזכה להתבונ

 ותבונות התורה לעומקה.

*** 

 כחדף 

במה הארכת ימים אתו גווזי וקא מחו ליה  שאל רבי עקיבא את רבי נחוניא הגדול
סליק יתיב ארישא דדיקלא אמר ליה רבי אם נאמר כבש למה נאמר אחד אמר להו 
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צורבא מדרבנן הוא שבקוהו אמר ליה אחד מיוחד שבעדרו אמר ליה מימי לא 
 מדותי. פרש"י : 'לשלם גמול רע למי שציערני'.קבלתי מתנות ולא עמדתי על 

היתה דרכו בקודש שלא לגמול רע למי שציערו, מפני מה צריך להבין, מאחר ש
היו משרתיו מכים את רבי עקיבא על שחשבו שקץ בחייו כמו שפרש"י. והלא 
מדתו של רבם היתה שלא לגמול רע למצעריו, ואם רבי עקיבא שאל שאלה 
שמתוכה נראה שקץ בחיי רבם, היה להם לילך בדרכו של רבם ולא לגמול עמו 

 .אלא להניחו רעה

מאמרם ז"ל )ברכות י:( על אלישע הנביא : 'הוא קדוש ואין ויש לומר על פי 
 משרתו קדוש'. 

עוד יש לומר שהוא אכן לימדם שלא לגמול רעה למצעריו, אך הם מחו על כבוד 
 רבם מעצמם כשהבינו שמישהו מזלזל בו.

*** 

 עלו בו עשבים לא יתלוש .קדושתן אף כשהן שוממין - והשמותי את מקדשיכם
מניחין בו עשבים, כדי שתהא עגמת נפש לרואיהן . פרש"י : מפני עגמת נפש

ושיזכירו את ימי בניינו, ואת שהיו רגילין להתאסף שם יבקשו רחמים שיחזרו 
 .לקדמותו

 –דהינו שבא לפרש מה ראוי לעשות בשעה שעוברת על האדם איזו עוגמת נפש 
 לבקש רחמים שיחזור המצב לקדמותו. 

בני אדם שבשעה שעובר עליהם איזה משבר ועגמת נפש שואלים את כי טבע של 
נפשם למות ומתייאשים רח"ל. כנגד זה אומר רש"י שבשעה של עגמת נפש ראוי 

 להתחזק בתפלה ולבקש רחמים שיחזור המצב לקדמותו.

וכן לא פירש שעל ידי העגמת נפש יתעוררו לבקש נדיבים שיתרמו בעין יפה 
רחמים' דיקא ' לא 'יבקשו רחמים שיחזרו לקדמותו'.לבנות את המקום מחדש א

שוא עמלו בוניו בו"  –כי העיקר הוא תפלה "ואם ה' לא יבנה בית  ולא 'נדיבים'
ועל כן יש לבקש את ה' בתפלה והוא יתברך יסבב סיבות לטובה שיבנה הבית 

 מחדש, וכן נזכה שיבנה בית המקדש בקרוב ונזכה לגאולה שלמה!
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 פירוש על החומש כפי ההקדמות 
 שזכינו לקבל מכ"ק אדמו"ר מוהרא"ש זי"ע

 
 
 

אומה ( שכל ק"א)לקו"מ ח"א סי'  ראומ כי רבנו ז"ל מעניין עמלק.
ולשון יש לה מידה רעה בפני עצמה מה שאין בחברתה. וכל מי שיש בו 
מידות רעות הוא נכנע תחת אותם העכו"ם שהם כרוכים ומקושרים 

זהו בחי' העמלק שיש בלבו של כל אחד ו לאותם המידות רעות.
 )בלקו"מ ח"א סי' ס"ב(. 

 
ה הקדושה כמובא בסי' ק"א הנ"ל ולהכניעו הוא על ידי לימוד התור

ובסי' א' שאומר שם רבנו ז"ל שהתורה היא כמו מקל שמכין ומוציאין 
שעמלק  נרו יאירוכמו שאמר אדמו"ר  על ידו את הרוח שטות מהמשוגע

הוא אותיות ע' 'מקל'. כי על ידי המקל שהוא התורה כנ"ל יזכה להכניע 
ו של עמלק כי הוא את תאוותיו שבאות מעי"ן אומות וזה מרומז בשמ

 כמ"ש "ראשית גוים עמלק". את כל המידות רעות וכולל 
 

כי על  'לפי' דיקא. ."ויחלוש יהושע את עמלק לפי חרב" : וזה שכתוב
וזה עיקר  כנ"ל. בזה מכניע את עמלק ,דברי תורהבו ידי הפה שמדבר 

ע"ה "כי לא בקשתי אבטח מלך כמו שאמר דוד הוהחרב של עם ישראל 
וכן סובב על התפלה שגם היא בפה וגם היא  .תושיעני" וחרבי לא

 . כמובא )לקו"מ ח"א סי' ב'( נקראת חרב
 

ועל פי הנ"ל יש ליתן טעם מדוע סדר דרך הלימוד הנפלא שזכינו לקבל 
נרו  אדמו"רמרבנו ז"ל נכתב בשיחות הר"ן בסי' ע"ו דיקא. כי פעם ראה 

, והשיבו בדף ע"ו. זאוחבחור שלומד גמרא ושאלו באיזה דף הוא יאיר 
ין שלך בתוך הוא"ו שהיא 'ענה ואמר לו : תשתדל תמיד לשים את הע
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התורה כמובא בסי' א' הנ"ל כי הוא"ו היא צורת מקל. נמצא על פי הנ"ל 
שבשיחה הזו מרומז הכנעתו של עמלק, כי על ידי הוא"ו שהיא המקל 
ן כנ"ל יזכה להוציא מעצמו את העי"ן שמרמזת על התאוות של עי"

 אומות.
 

וזה ידוע שעמלק עולה כמניין ספק. כי כל עניינו הוא להטיל ספקות 
באדם "היש הוי"ה בקרבנו אם אין" ולקרר אותו מכל דבר שבקדושה. 
ועל זה צריך התחזקות שלא לשמוע בקולו אלא להמשיך ולהתחזק 

 במעט עבודתו את השם ית' כי כל דבר קטן חשוב ויקר אצל השם ית'.
 

מז בשמו של עמלק שלא להתפעל ממנו כי הוא ראשי תיבות ועל כן מרו
. כי כנגד כל )א( ע'דין ל'א ק'שיא מ'ידי )עדין לא קשה לי שום דבר(

ההסתות ופיתויים שמפתה אותו הבעל דבר שהוא עמלק להישבר, עליו 
ידי. הינו שאחר כל הקושיות 'שיא מ'א ק'דין ל'להשיב לעצמו ולומר ע

כלל עליו ית', אדרבה! מעתה שאני רואה  והספקות עדין לא קשה לי
 .למעשה , והבןשכל כך רוצים להפיל אותי אתאמץ להתחזק ביותר

_______________ 
 )א( עיין לשון כזו בגמרא )סנהדרין כו( : 'אמר לא קשיא לי מידי' ובעוד מקומות.

 
*** 

 
 והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. 

 
גבר תייגרום שעל ידי זה ומשה את ידיו  ניחשיא מפורסמת מדוע יוהקו

עמלק. והרמב"ן ז"ל תירץ בשם ספר הבהיר שאסור לאדם לשרות שלוש 
 וגם זה צריך ביאור. ,כפיו פרושות השמיםכששעות 

 
ונראה לפרש על פי דברי רבנו ז"ל )לקו"מ ח"ב סי' ד'( שעל ידי הצדקה 

ת מצח הנחש. כי כשמבינים שהכל נעשה מגלים את הרצון ובזה מכניעים א
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ברצונו ית', שוב אין כח למצח הנחש שהוא כלל החכמות להפיל את האדם 
 כי כבר יודע שהכל מאיתו ית' ואפילו בתוך תוקף ההסתרות יש שם אלקות.

 
אך אם הרצון אינו חזק מספיק, הינו שעדין לא זכה להבין את זה בשלמות, 

רות שכבר נתן צדקה, ועל זה צריך שוב יוכל מצח הנחש להתגבר שוב למ
. והיקשה ר' נתן ז"ל )לקוה"ל עד שמכניעים אותו לגמרי פעם לתת צדקה

חול המועד הלכה ג' סעי' ד'( מדוע אי אפשר לגמור את התיקון בפעם אחת 
 על ידי הצדקה.

 
כל זה הוא טובה גדולה מהשם ית' שחושב מחשבות לבל ידח ממנו ש ותירץ

ק התיקון לשניים כנ"ל, כי יש נשמות שנתפסו גם כן נדח, על כן נתחל
בטעותים אלו של חכמי הטבע שהם חיות רעות שדורסים וטורפים רבים 
מבני עמנו. ועל ידי שנתגלה הרצון על ידי הצדקה, על ידי זה מתקנים 

 ומעלים גם אותם שנבוכו ונתעו באלו הטעותים.
 

ן בהכרח שיתחלק התיקון ובשביל תיקון אלו הנשמות הנפולות הנ"ל, צריכי
לשנים כנ"ל. שאחר שזוכין להכניע חכמת הטבע על ידי הצדקה וכו', שעל 
ידי זה נשמע קול הקריאה של יום טוב שמגלה את הרצון וכו', אף על פי כן 
עדין יכולים להטיל ספק וכו' אם אין הרצון חזק עדין. ואז צריכין לחזור 

 ק התגלות הרצון.ולעסוק בתיקון זה ליתן צדקה וכו', לחז
 

ואז דיקא בין תיקון לתיקון, אז עוסקין לתקן ולהעלות אלו הנשמות 
הנפולות, כי קודם הכל, קודם שמתחיל התיקון של הכנעת מצח הנחש 
שורש חכמת הטבע, בודאי אי אפשר לעסוק בתיקונם כי הם נפלו ונבוכו 

התחיל מאד, ובודאי אי אפשר להוריד עצמו אליהם להעלותם כל זמן שלא 
להכניע מצח הנחש. אבל אחר שהכניע מצח הנחש ונכנע ונשפל חכמת 

 הטבע, אז אפשר להוריד עצמו אליהם להעלותם ולתקנם.
 

ועל כן חשב השם ית' מחשבות וסיבב סיבות ברחמיו שיהיה להם עוד איזה 
כח לחזור ולהתעורר ולהטיל ספק כנ"ל, אף על פי שכבר נכנעו כל זמן שלא 

הרצון כנ"ל, כדי שעל ידי זה שחוזרים ועוסקים בתיקון זה נתחזק התגלות 
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של התגלות הרצון, על ידי זה יעלו ויגביהו כל הנשמות הנפולות שנבוכו 
ר הכניעו בזה. כי עכשיו דיקא יכולים לתקנם ולהעלותם מאחר שכב

 והשפילו חכמת הטבע כנ"ל, עיי"ש.
 
מפעם לפעם  את ידיו ניחמדוע הוצרך משה רבנו ע"ה להמעתה מובן ו

באופן שיגבר עמלק. כי רבנו ז"ל אומר )ספר המידות אמונה י"ח( שצדקה 
וכן מובא  היא בחי' אמונה וממילא גם בחי' תפלה )לקו"מ ח"א סי' ז'(

צ' תשעים אמנים, ד' ארבע בתיקונים )דף לג.( : שהתפלה היא בחי' צדקה : 
כל אחר יה צריך . ולכן התאקדושות, ק' מאה ברכאן, ה' חמשה חומשי אוריי

 –ותרגם אונקלוס  שלוש שעות שעסק בתפלה כמ"ש "ויהי ידיו אמונה"
, להניח את ידיו שעל ידי זה התגברו קצת עמלק שהם שורש 'פרישן בצלו'

מצח הנחש ובזה המשיך תיקון גדול יותר בפעם השניה שהרים את ידיו 
להציל בתפלה. שזה בחי' הצדקה שנותנים בפעם השניה שעל ידי זה יכל 

 עוד ועוד נשמות עשוקות בין תיקון לתיקון.
 

ובזה יובן דבר פלא, מה שכתוב "וידי משה כבדים" ופרש"י מאחר שנתעצל 
במצוה נתייקרו ידיו. ותמוה מאד לשון 'נתייקרו' שפירושו חשיבות ויקר, 

. אך על פי הנ"ל יובן היטב, כי )א( שהיו כבדות –ומהפסוק מובן להיפך 
דע שאי אפשר לגמור את התיקון בפעם אחת וההכרח לתת משה רבנו ע"ה י

. שזה בחי' מים אחרונים כידוע )זוהר תרומה קנד:( לסטרא אחרא את חלקה
ועל כן באמת לא מחה יהושע את זכר עמלק לגמרי בפעם ההיא כמובא שם 

 בפרש"י שעשה כן על פי הדיבור, אלא רק החליש את כוחם.
 

ת שאפשר להצילם רק אחר שמתחילים ועשה כן עבור אותם נשמות נפולו
להאיר קצת הארת הרצון ואז שוב חוזר עמלק ומתגבר כנ"ל. ולכן התעצל 
משה רבנו מלצאת למלחמה היום ודחה למחר )כמבואר בתרגום יונתן( ובזה 
נתן להם קצת כח ושליטה. אך דיקא זו תהיה מפלתם כי עכשיו אחר התיקון 

 הטמאה. ברשתםשנפלו הראשון אפשר להוציא מהם עוד נשמות 
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ולכן בפסוק נכתב "וידי משה כבדים" ורש"י ז"ל פירש נתייקרו וזה תלוי 
 מזולל יקרבזה. כי על ידי שהיו כבדים והתעצל בזה, רק כך יכל להוציא 

 שזה פירוש נתייקרו. )ירמיהו טו(
 

ועל כן כתב הרמב"ן ז"ל שיותר משלוש שעות אי אפשר לפרוש כפיו 
היא בחי' תיקון אחד מאלו השלושה תיקונים,  השמים. כי כל שעה

שהראשון הוא לתת צדקה בפעם הראשונה שעל ידי זה מאיר הארת הרצון 
לשוב ונכנע מצח הנחש. התיקון השני הוא לתת קצת כח למצח הנחש 

להתעורר שעכשיו כבר אפשר לרדת לאלו הנשמות הנפולות ולהעלותם על ו
התיקון השלישי הוא הצדקה ידי ההארה שנמשכה מהתיקון הראשון. ו

 בפעם השניה שעל ידי זה מכניעים את מצח הנחש לגמרי.
 

ועל כן יותר משלוש שעות אי אפשר כי בזה מראה שעדין לא סיים וחסר 
מהתיקון. ואף שבאמת תמיד נשאר מה לתקן עד ביאת משיח צדקנו שיוגמר 

לדעת  צריךהבחינות המבוארות לעיל התיקון בשלמות. אך כשהולכים כפי 
שבכל פעם גומרים הרבה ונשלם תיקון אחד. ועל כן בכל שלוש שעות זוכים 

להוסיף יותר. אך אחר כך שוב צריך לקיים את אלו  יןלגמור תיקון שלם וא
השלושה תיקונים שזה בחי' שלוש שעות נוספות כי אחר שעלה מדרגה 
א צריך לשוב ולתקן את הכל במדרגה החדשה וכך עד אין סוף )לקו"מ ח"

 סי' כ"ה(.
 

לכן בכל שלוש שעות הוריד משה רבנו ע"ה את ידיו ושוב התחיל מחדש. 
בזה קצת  עסוקובזה פעל הרבה עד סוף כל הדורות שגם אנחנו נוכל ל

  .ולעזור לכל הנשמות שנפלו היכן שנפלו בזכות ההארה שהמשיך
 
תו אליו לפרש שיחבחיים ורוצה בוחר וכל זה הוא על דרך הדרש. אך כמובן שמי ש]

, בחי' ית' כמה וכמה שעות בכל יום אין למעלה מזה. רק שגדולי מובחרי הצדיקים
על כל דבר ויודעים כפי המהלך שמאיר בעת ההיא  טעמים נסתריםיש להם  משה רבנו,

אלקינו ולצדיקים  'לתת קצת טעם לדבר. והנסתרות לה כאן לא באתי אלאדיקא ו
לנו ולבנינו להתחזק בתורה ובתפלה כמה  הקדושים שנכללים בו ית', והנגלות הם

 .[שיותר שעל ידי זה נאיר את נפשנו באור נפלא מאד
_________________ 
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כא:( 'אגב דיקירי מידע ידע )א( והגם שפירוש 'יקר' הוא כבד וכמו שמצינו )ב"מ 
 בהו'. אך זה בעצמו צריך טעם מפני מה עשה ה' ככה שפירוש של יקר הוא כבד.

      *** 
וגו'. פרש"י  לק מחרויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמ

 .'גבורים ויראי חטא -ם בחר לנו אנשי: '
 

ומשה בעצמו אמר )דברים  א( וקשה מאין אפשר לדעת מי הוא הירא חטא. 
שהם ניכרים לכם פרש"י 'ו "וידועים לשבטיכם: "הבו לכם אנשים וכו' 

יהושע  מעתה ואיך יוכל ,'שאם בא לפני מעוטף בטליתו איני יודע מי הוא
 לידע מי הוא הירא חטא.

 
מה עוד צריך שיהיו גבורים והרי 'ה' ילחם לכם  ,םיראי חטא הש כיוןב( 

אין שוב ואתם תחרישון' ואין יוצאים לצבא אלא אנשים צדיקים כמובא ו
צורך שיהיו גבורים כי לה' התשועה. וכן נאמר על החשמונאים : 'גבורים 

 ביד חלשים' והרי שחלשים היו ולא גבורים ונצחו כי האמינו בה'.
 

כי  למחר ולא ביקשם שיצאו להילחם כבר היוםג( מדוע דחה את המלחמה 
 .זריזים מקדימים למצוות

 
ויש לומר על פי דברי רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' ו'( שעיקר התשובה היא 
כשישמע בזיונו ידום וישתוק. וזה נסיון גדול ומדרגה גבוה כשאדם יודע 
ק שגם הצרות והבזיונות שסובל מבני אדם, הכל מאיתו יתברך ועל כן שות

עיקר הגבורה ששאמר אדמו"ר מוהרא"ש נ"י מה  ומקבל באהבה. וזה בחי'
וכמו שאומרים חכמינו  והוא עיקר היצר הרע היא לכבוש את כעסו

הכובש את יצרו שנאמר טוב ארך  –הקדושים )אבות פ"ד( : 'איזהו גבור 
אפיים מגבור ומושל ברוחו מלוכד עיר'. נמצא שעיקר הגבורה היא בכיבוש 

כי עיקר היצר הרע  וסבלנות ה נלמד מהפסוק המדבר על ארך אפייםהיצר וז
 הוא בעניין הכעס.
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לא )ברכות כט:( : 'לא תרתח ולא תחטי' ופרש"י : 'וזה שאמר אליהו הנביא 
'. כי עיקר השמירה מהחטא היא תכעוס, שמתוך הכעס, אתה בא לידי חטא

 על ידי שמירה מן הכעס כנ"ל.
 

בחר אנשים גבורים ועיקר הגבורה הוא במה וזה שביקש משה מיהושע שי
שביקשו : שמתגברים על הכעס ובזה מונעים את עצמם מן החטא כנ"ל. וזה 

על כן 'גבורים ויראי חטא' כי הא בהא תליא כי מאחר שיראים מן החטא 
הוא הצדיק אשר ראוי לצאת מי שאוחז בזה ו מתגברים שלא לכעוס.

 . ולחזור בשלום למלחמה
 

את המלחמה עד למחר בכדי שתהיה שהות ליהושע למצוא את ועל כן דחה 
ו )עירובין בכוסו ובכיסו ובכעס : בשלשה דברים אדם ניכרהאנשים האלו כי 

שהרי חילוקי דעות רבים יש בין  שנסיון הכעס מצוי תדיר כידוע. ויען סה:(
עד למחר יוכל על כן  הבריות והוא הדבר שמביא את האדם לכלל כעס.

נשים ולידע מי הוא שאינו מתגבר על יצרו של הכעס כי אינו להכיר את הא
 לא אינו ראוי לצאת ולהילחם בעמלק.ירא חטא וממי

 
וכן מי שישמע בקול משה ויהושע וימתין ויאריך אפו עד למחר ולא ידחוק 
את השעה לצאת למלחמה דיקא ברגע זה, הוא האות שאינו כעסן הדוחק 

נגד יהושע : 'מה לנו להמתין עד את השעה. מה שאין כן  מי שיטען כ
מחר?! נצא להלחם עכשיו!', מפגם המעפילים יש בו שדחקו את השעה 

 והבן היטב. והיא תולדת הכעס כידוע ואינו ראוי לצאת ולהילחם,
*** 

והלחם ששאלתם לצורך פרש"י  : ' ובוקר וראיתם את כבוד ה' וגו'.
ם דרך חיבה בירידתו לבקר תראו את כבוד אור פניו שיורידהו לכ

בבקר שיש שהות להכינו וטל מלמעלה וטל מלמטה כמונח 
 '.בקופסא

 
 )אשר בנחל חלק ל', מכתב ד' תתקיב( : אדמו"ר מוהרא"ש נ"י כתב 
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 סיפורי מוהרא"ש

 ק"ס מכתב מא תת.חלק אשר בנחל 

רבי משה לייב מסאסוב היה אדם גבוה מאוד, אדם 

מלא, ותמיד רקד ושמח "שלא עשני גוי". פעם הוא 

הגיע לעיר קוז'ניץ, מקום מושבו של המגיד מקוז'ניץ, 

ך, וכשישב על הכיסא, שהיה מאוד צנום ומאוד נמו

הרגלים שלו אל הגיעו לרצפה, והוצרכו לשים שרפרף 

תחת מרגלותיו. יש תמונות בספרים מהמגיד מקוז'ניץ, 

הוא היה התלמיד של ה'חוזה'. ורבי משה לייב מסאסוב 

עוד היה תלמיד של רבי שמעלקע מניקלשבורג, חברו 

של הרבי רבי אלימלך, דור לפני זה.  אבל הוא הכיר 

המגיד מקוז'ניץ. שאלו המגיד: "למה אתם כל כך  את

הייתם  רוקדים?"  וענה: "למה? כי אתם אם הייתם גוי,

גויה'לה קטן נמוך וצנום, אם אני הייתי גוי, הייתי גוי 

שמן, גוי גבוה, ועכשיו שאני יהודי, אני שמח שלא 

עשני גוי, שאני יהודי גדול, יהודי שמן, יהודי שמכיר 

וא!" זו הייתה ההשגה של צדיקים, את הקדוש ברוך ה

   שכל כך שמחו עם הקדוש ברוך הוא. 
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