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המשך בעלון הבא
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מ'
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שליט"א  מהאלמין האדמו"ר  כ "ק רבינו זכרונות י

אמן" "ואמרו הספר של גלגולו

חיזק  בספר  העיון רב, בעיון  עליו  עבר  ורבינו הספר את  לו  נתן  הוא
הוא  יהודי  לאותו ולהפריע  להמשיך  החליט הוא ואז ויותר, יותר  אותו 
באמצע  לדבר יפסיק אשר  עד לו מלהפריע  יפסיק לא  שהוא לו אמר

התפי באמצע  מדבר  ת "ח  שיהודי  גדול  השם  חילול זה  כי לה ,התפלה
מספיק  כבר  קיבלתי שתרצה , כמה ולביישי להכותי  יכול  אתה  והוסיף:
עמו הענין  - רבינו  לו אמר  - נבהלתי , לא  ובכלל בא"י, מהמשטרה  מכות

ומסובך . קשה  היה 

תתחיל  ולך ונונדיק, משוגע שהוא  רבינו  נגד  טענה הי' הנ "ל להת"ח
קדיש  באמצע לדבר הפסיק שהוא  עד הענין  נמשך  וכך משוגעים  עם

וכו '.

להתפלל  נוהג והיה זי"ע, איציקעל לר ' מאוד מקורב היה רבינו 
הוא  שליט"א, יאנקעלע ר ' עם שיעורים לו היו הרבה, אצלו  וללמוד
חיים  מים באר  שבת, של  סידורו חסידות: ספרי  הרבה עמו  למד 
היתה  זו  ועוד. מענינים סיפורים לספר נוהג היה  גם  הוא  ועוד,

מענינת .חווייה

לרבינו  בוקר ארוחת בעצמו מכין איציקעל ר'

לא  הוא  בוקר , ארוחת  לרבינו להכניס בעצמו נוהג היה איציקעל  ר '
וזאת  בבוקר, אצלו יאכל שהוא עד הביתה  אופן  בשום ללכת  לו נותן היה 
הוא  אבל אצלו, אוכל שאינו  עליו  יכעס  שדודו  בפניו  טען  שהוא אף  על

אצלו. לאכול  נשאר  והוא לא איציקעל  לר' להגיד  יכל  לא

עמו שוחח  והוא  איציקעל רבי של  במחיצתו הרבה שהה  רבינו 
סיפורים  הרבה  איציקעל מרבי שמע  הוא  כן שונים, בענינים  רבות
בקודש, והנהגתו עבודתו מצניע  הי' אמנם איציקעל רבי צדיקים, על
ממש  היתה שלו  הענוה הרבה. לראות ניתן מקרוב כשנמצאים  אך
הרבה  לו היו לא"י , כסף  מאוד הרבה  שולח  היה הוא  לשער , אין
מנענע  אותו רואים היו  תמיד כסף, מניח  היה שהוא היכן ארנקים
ר' מה אז  שחקר  ורבינו  אומר, הוא  מה  ידע  לא אחד אף  בשפתיו
חוזר הוא  כי מצא הוא בשפתיו  מנענע שהוא בעת  אומר  איציקעל

בע"פ .מסכתות

ראו ולא  כמעט בע "פ, שבת  מסכת כל את לומד  היה  הוא  שבת כל 
ספר. לתוך מסתכל אותו
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היה אם אזי  הקדשים, קדשי  בבית  כבודו שכינת 
צריך היה נביאות , או הקודש רוח  לשאוב רוצה האדם

וכו', גדולה  השכינהעבודה  שגם המר בגלות עתה אבל
ונדה נעה היא הרבים, בעוונותינו עמנו גלתה הקדושה
ואם  בה, לשכון  דירה מקום למצוא מאד  ותשוקתה בארץ
מעבירות  נקי רק  שהוא אדם נקי , ומקום מנוח  מצאה

דירתה. היא שם אזי  וישב)וחטאים פרשת  אלימלך .(נועם 
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לרבנים תורה  כב דין מא|תביעה

כג וההפגמיםתביעה האסונות גודל  על אותו תובע אני :
ההיתוך  כור  הספר את להם  ששלחנו אף על  אותנו שהכשיל
אותנו  הכשיל והוא שוגגים היו והם שם, שקרה מה ויודע

!!!במזיד 

איפה  בעיר שנה מאות כארבע לפני  שקרה סיפור זה
וזה  קראקא]. [בעיר שמה הרב היה עמוקות" שה"מגלה

ובמי כולו, העולם  את אז אירופה,זיעזע יהודי את וחד 
היה : כך שהיה ומעשה

*
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ארבעת לז . כל את לוקחי הציצית: על  הסתכלות  סדר  כ
בפה ואמרי ,פעמי שני עליה ומסתכלי היד,  לתו הציציות 
את  יכוו לדבר, שאסור ובמקומות תכלת", בזה  שהיה  "כאילו

ובאהבה ביראה להתפלל שיוכל מועיל זה במחשבה. כתב זה  (ס'

.יושר )

בלילה לח . לעלות  לנשמה  עוזר .(ש)זה 

יראה לט. של גבוהה  למדריגה מביא .(ש)זה 

לפרנסה מ. מועיל .(ש)זה 

עד מא . מראשו  ה' באור האד  מוק ציצית מצוות ידי על
הגנוז באור להסתכל יכול זה ידי ועל  שלח)רגליו,  אהר .(בית 

לשכינה מב . לבוש הוא שי""ט )טלית עמ ' טעה"מ .(האריז"ל ,

עוזרמג. השי"ת לכ השי"ת, כמו "אחד" נקרא ציצית הלובש 
במיוחד ראובני )לו בילקוט  מובא .(זוהר

לבנומד. כבוד תנו לפניו, מכריזי המלאכי ציצית, הלושב
 המל .(ש)של

ה 'מה. בו שמח  מהבית, ויוצא  ציצית,  ע בגד לובש  כשאד
צרה מכל ניצול והאד ,מש מסתלק המות ומלא ,יתבר

.(ש)ומשחית

מחשבות מו . כל מהאד מסתלקי בציצית, הסתכלות ידי על
יוס)זרות .(גנזי

היטבמז . לשמור שצרי מהמצוות הוא  בעהמ "חציצית (אזהרות

.יש"מ )

ללב יפה  בספר ציצית, בעני סגולות עוד למצוא (אינו אפשר

.תח"י )
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ואין לנו אלא לברכו בברכת ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו 
ויזכה שיפוצו מעיינות תורתו חוצה ללמוד וללמד צאן קדשים 
במהרה  צדקינו  משיח  פני  ולקבל  ויעקב  יצחק  אברהם  בני 

דידן.
 בברכת התורה
  אוצר הספרים שע"י ישיבת קרלין סטולין
עיה"ק ירושליםתובב"א

הדרשה זוהי פה  בעל  מצוות התרי"ג  כל את למצוות נכנס  הוא בו
ביותר"... הנאה

גבור,סיפר שלום ברבי העובדא את חיים, יוסף  לרבי לייב  מרדכי רבי
ישתתף  הרב  שהוא ומצפים יושבים הדין בית שחברי ומוסיף

תורה. הדין במושב 

יפההרב  הכיר הוא הדין, לבית מיד לעלות והסכים הדברים את  שמע
שבת בכל הקבועים שולחנו מאוכלי היה אשר שלום, רבי את 
מכבד הרב  היה הסדר בליל כי מספרים הרב נכדי ובמועדים , מברכים
רבי  קושיות, ארבעה  ובשאלת  נשתנה" "מה באמירת שלום רבי את

ביותר . כך על התענג  והרב מיוחדת, בנעימה מקשה היה שלום

ידעהרב  הוא שלום, רבי של  ספורו על שהיא כל לעדות צריך היה לא
לאמיתה. אמת והכל  כלל, הזיה  זו  אין מספר, שלום רבי  אם  כי 

חרדורבי שם  שנוכח הקהל  וכל והרבנים  הדין  בבית הופיע חיים יוסף
את מיד להביא  הדין בית  שמש  נשלח פקודתו לפי לקראתו,
לשעה הרבנים עם התייעץ  הרב  נכלמת, הופיעה המשפחה המשפחה.
בקריאת ידו על  נתכבד לייב מרדכי  רבי הגאון  הדין בית  וראש  קלה,

בקולו: ורעם התייצב מרדכי רבי הדין . פסק

של"אביכם קולו את  להשתיק רצה הוא מנשוא, כבד בעוון חטא 
לעבודת ירושלים יהודי את בלילה  עורר אשר סבא  ישראל
את מפריע  אשר בכלב, נתגלגלה ונשמתו  קשות נענש לכן  בוראכם,
ולתפילה". לתורה כח ואוצרים מחליפים  שאחרים  בשעה גם מנוחתכם

ביתהצעתו"לפי ראש ממשיך – הרבנים" חברי ובהסכמת  הרב של
תשובה סדר לכם  לקבוע "הננו – התקיפים בדבריו הדין

'ה יראי נדברו אז  י 

ע"ל . הארץ . יסד  הם אה  פרשתל אברהם  רכת  (ספר ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

( יתר פרשת עה"ת  ט ב  ם בעל  ה א וכן בליקטים, אהרן  ית .ואתחן , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

זי "ע מעלזא אהרן רי דה היק ה'  ְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָֹהמלא

חיטת אה רם  הגם  החטים ין ְֲִִִֶַַַַַָָָאמר

רח "ל.היהדים  ְִַַָ

הּבהמֹות  ׁשל הׁשחיטֹות ׁשהיה הּמקֹום   ֵ ְ ַ ֶ ִ ְ ַ ָ ָ ֶ ָ ַ ְבאֹותֹו
ההׁשמדה  מחנה  ּכ אחר  ָ ָ ָ ַ ַ ֵ ֲ ַ ָ ַ ַ ָ ָהיה

ד י היטב , תנן למי י תר, מבהילים  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָוהברים 

האה, מלחמת עת ינע עבר אתם ההיסטריה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

את  להאכיל  רים, הלא ההמ ת את בילה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹהרבת

את  הם  ביל ה  נים ערת עבר לים, יראל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָלל

תבא 'אוויץ ', ההמדה  למחנה יראל, ני  ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָאחינ

מחנה  אחר היה ה המ ת ל החיטת היה  ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָה קם 

י ב חהה מדה היה ההמדה  רכבת על וכד ע ְְְִֶַַַַַַַַָָָָָָָ

נים, מאתם  הב היה וזה המת', ראים'הבלת  ואנ) ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

נגד מ ה  מ ה"י .מה)אן  ְִִֶֶַָָָָ

פינחס. לשורשובפרשת הכל והעלה בחכמתו בזה  שעשה התיקון ידי  ועל
העולמות בכל ותענוג  וחדוה שמחה נעשה זה ידי  על קוד "ש  לבחינת
ולזה ותתא . לעילא  ולהכנס"י העולמות לכל טיבו וכל חדו כל להמשיך 

אני  גם לבי  ישמח  לבך חכם אם בני  ואמרה קול בת -יצתה זה. והבן
ישראל אוהב השבועות)ובספר לומר,(לחג  יש קדשו: לשון וזה סוד: כי
יח סוד הוא יחודהעירוב בסוד תתאין  בעלמין עילאין  עלמין וקישור וד

רבים  של  עיר ולזה ליצלן. רחמנא לחיצונים אחיזה יהיה לבל אדנ"י. הוי "ה 
רה "ר  כי והיינו  כדפירש "י . רה "ר . תורת תשתכח שלא כדי שיור . צריכה
לקשר  הוא העירוב וסוד  ליצלן. רחמנא  לחיצונים אחיזה  שיש  מקום הוא

ליצלן רחמנא לחיצונים  אחיזה יהיה  לבל הקדושה. כלולייחד עם  אמנם .
שיור צריכים ולזה  לאחיזתם. לעירוב בחוץ מקום לישאר צריך זה 
רצועה כל הנה כי שיור. א "צ דיורין חמשים כשישנו  אמנם לעירוב.
וכמו  הק'. המלוכה סוד הקדושה ארץ  החיים חפץ לארץ  מרמזת שבא"י
כלול וכ "א מנצפ"ך. אותיות ה ' בסוד עילאה ה' סוד דבינה  בעלמא שיש
שער סוד הזה השבועות  חג בסוד והוא  בינה, שערי חמשים והם  מעשר
הק' המלוכה בסוד שערים חמשים  ישנו ככה חן. ליודעי כידוע הנו"ן
הנו "ן. אלו באלה. אלה יואגדו ולקשרם לייחדם וצריך תתאה. ה' סוד
חס  הק ' בהמלוכה ליצלן רחמנא החיצונים  אחיזת יהיה לבל  הנו"ן. באלו
כעיר לעירוב שיור צריך זה ולסוד משלה בכל מלכותו שיהיה  רק ושלום
להשראת מקום  שיהיה כדי דיורין. נו"ן בה שהיה ביהודה שהיתה חדשה

לשונו. כאן עד זה, והבן הקדושים  העליונים בינה שערי נ' של (וראההק'

זה ) בענין א' ענף  ב ' שורש שבת של סדורו עוד  ועיין  יתרו, פרשת חיים מים באר .עוד


