
 

 א"ר שליט" אדמו מרןק"דברי תורה מכ
 

ה ּבֹא ֶאל ה"הויַּויֹאֶמר   ֶאל מׁשֶ
ְדִתי ֶאת ִלּבֹו  י ֲאִני ִהְכּבַ ַּפְרעֹה ּכִ ּ
ִתי  ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען ׁשִ

ִקְרּבֹו ה ּבְ ּ וְלַמַען .ֹאֹתַתי ֵאּלֶ
ְנך ֵאת  ָאְזֵני ִבְנך וֶבן ּבִ ְָתַסֵפר ּבְ ָּ ּ ּ

ְלִת ר ִהְתַעּלַ ִמְצַרִים ְוֶאת ֲּאׁשֶ י ּבְ
ר ַשְמִתי ָבם ִויַדְעֶתם  ֹּאֹתַתי ֲאׁשֶ ּ ׂ

י ֲאִני   . )ב-י א(ה "הויּכִ

ית יאפשר לומר שהנה ידוע קוש

בא 'למה כתוב .) ב לד"ח(ק "הזוה

שהיה צריך לומר לך אל ' אל פרעה

ב "ח(ק "והנראה לומר שהזוה. פרעה

אסתכל בה באורייתא , אומר.) סאק

תא אתברי ובאוריי, וברא עלמא

היינו שבכל העולם יש בהם . עלמא

וזהו הניצוצי , אותיות התורה

י "וע, השכינה שנתפזרו בעולם

התורה וקיום המצוות מתעלה 

, בחזרה האותיות התורה למקומה

ו בהיפוך הוא מוריד האותיות "וח

 .וזהו שנקרא גלות השכינה, התורה

ף "היינו אותיות אל' בא'וזה אמרו 

' ל פרעהא, 'ת של התורה"בי

כי אני , 'הנמצאים אצל פרעה

כבוד הוא בחינת השכינה ' הכבדתי

שאני נתתי לפרעה , ו"בסוד בשכמל

 . חלקי השכינה

כי זה  ,ת"אמ' בגי' הכבדתי'וגם 

י "והובא ברש. ה"סוטה ל(ל "אמרו חז

 כל שקר שאין בו דבר )פרשת שלח

. ופואמת בתחילתו אין מתקיים בס

 היינו שגם בפרעה יש בו מקצת

, ק שבתוכו"שהם הניצו, אמת

' הוא אות ראשונה ות' שאות א

הוא אמצע ' אות אחרונה ומ

 . האותיות שהם הניצוצין כאמור

ה למשה רבינו "ולזה אמר הקב

' י אלה בקרבו"למען שתי אתת'

שצריך אתה לעלותם לשרשם 

, ולמקומם את הניצוצין שיש בהם

י האותיות של העשר מכות "ע

הכאת י "שע, הכתובים בתורה

עשר מכות יתעלו אותיות התורה 

 . שנתפזרו ונפלו בפרעה ובמצרים

' בגי, הניקוד' עם י' שתי'וזהו סוד 

י "ח' בגי' אתתי'וגם , ב"פ שם ע"י

י שימשיך "היינו שע, ה"פעם שם מ

והרי , ב"אור החכמה בחינת שם ע

, .)ב כ"ק ח"זוה(בחכמה אתברירו 

ה החדש הוא המתקן "וגם שם מ

ח שער "ע(יצוצין והמברר כל הנ

ז יתעלו כל "שעי, )א"התיקון פ

ולכן , הניצוצין מכל קומת השכינה

י שם "כי ע, ה"י פעם שם מ"הוא ח

י "ה יתוקן כל הקומה שהוא ח"מ

 .חוליין

מלשון ספיר ויהלום ' ולמען תספר'

 היינו שצריך להאיר, )שמות כח יח(

מבחינת אוזן  'באזני'ולהמשיך 

, ן"ינת בלבח' בנך'ל, ק"העליונה דא

ן ששם "ן דב"בבחינת ' ובן בנך'

רחובות הנהר (שבירת הכלים  הייתה

, )ג"א א"ל שער עתיק פ"ובאש: דף ה

ל וע, משום חסרון קבלת אור האוזן

ק כידוע " נתפזרו כל הניצוהז ייד

 . )ז"ט פ"ח שער שבירת הכלים ש"ע(

, לשון העלאה' אשר התעללתי'

ואת אתתי במצרים 'היינו שהעליתי 

האותיות התורה  'שמתי בםאשר 

 , שנתפזרו שם

היינו ' ה"הויוידעתם כי אני 'ז "ועי

ג "ק ח"זוה(הוא בחינת מלכות ' אני'

היינו , א"בחינת ז' ה"הוי, '.)רעו

י העלאת הניצוצי השכינה "שע

, ממצרים יהיה התיקון המלכות

ויהיה נמשך בחינת דעת המחבר 

ויהיה היחוד , א ומלכות"בין ז

ז תצאו מארץ "ועי, בשלימות

 . מצרים

ואז תהיו ראוים לקבל את אותיות 

בהוציאך 'ש "התורה  בהר סיני כמ

את העם ממצרים תעבדון את 

, )לעיל ג יב(' האלהים על ההר הזה

היינו שכל תכלית גלות מצרים 

היתה כדי לברר משם האותיות 

ז יהיו ראוים לקבלת "ועי, התורה

 התורה 

)ע"רעוא דרעוין תש(
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ע" זיתינורבומ  תורהדברי

ה ֵמֵאת  ֲאלו ִאיׁש ֵמֵאת ֵרֵעהו ְוִאׁשָ ָאְזֵני ָהָעם ְוִיׁשְ ר ָנא ּבְ ַּדּבֶ ּ ּ ּ
ֵלי ֶכֶסף וְכֵלי ָזָהב ְּרעוָתה ּכְ  . )יא ב( ּּ

כי , מקרב הגאולה ומעלה השכינה, הצדיק שמייחד בכל דבר יחודים

וב ולפעמים צריך לחש, לפעמים לבו אטום כדי שלא יינקו הקליפות מאורו

, כדי שמן המורגש יבוא למושכל אלהי, להרחיב דעתו בעניני עולם הזה

וזה נקרא שאלת כלים מן החוץ שהם , על ידי עליות המאנין תבירין

כי בהסתלקות הכלי , כי על ידי הכלי נתרחב לבו ודעתו, הדברים גשמיים

וצריך לפקח דעתו , ולפעמים יתגבר חלילה איזה עצבות. נעשה לבו אטום

כלים ריקים אל תמעיטי , וכל זה בכלל שאלת כלים מן החוץ,  עניןבאיזה

. והדבר זה צריך משקל רב וקדושה יתירה, שלא תפלו לקטנות) ב ד ג"מ(

ב "ח(שהיו נפשם מרירו במרירות כמבואר בזוהר , ולזה בעת יציאת מצרים

ואין השכינה שורה , עד דאחזי להו זיו השכינה ואתבסמו בנפשייהו.) ס

כי הם מגודל ' דבר נא'ולכן היה הבקשה , :)שבת ל(ך שמחה אלא מתו

ולזה היה צריך הבקשה , מרירות ימאסו בעיניהם כל עניני עולם הזה

שיתרחבו , )שמות ג כח(ושמלת ' כלי כסף וכלי זהב'שישאלו כלים מן החוץ 

ואז יתבסמו נפשייהו בהשראת השכינה , דעתם בהעלאת מאנין תבירין

 . עיםובזיו אור עליון הנ
 )מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא' היכל הברכה'(

ָנה י ַהׁשָ ים ִראׁשֹון הוא ָלֶכם ְלָחְדׁשֵ ַּהחֶֹדׁש ַהֶזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדׁשִ ּ ּ 
 . )יב ב(

, בישראל קדושים, שיש כמה מיני דרכים קדושים, ידוע הוא, רצה לומר

וצרופי , שמות קדושים, יש צדיקים קדושי עליונים שמיחדים תמיד יחודים

וכן , שמות הקדושים במספרם וחשבונם בפשוטי שמות ובמילוים כנודע

יצחק אייזיק יהודה ה "ר מובהק הרב הקדוש מו"ראיתי ושמעתי מאאמו

היה מייחד כמה יחודים וצרופי , ה שבכל עת ובכל שעה" זללהיחיאל

 . כ בספרים הקדושים שלו"כמובא ג, שמות

 יכולים לבוא למדריגה גדולה כזו שאינם, וכן יש כמה חסידים יראי השם

ה "אלא שמייחדים סתם בכל עת שלשה יחודים אלו יאההויה, ל"הנ

ה "ר זלה"שעל יחודים אלו שמעתי מאאמו, י"ם יאהדונה"יאהלוההי

, שהדריך כל התלמידים שלו, ה" זלהט"הבעששאמר בשם מרן הקדוש 

ם לייחד היה מדריך אות, וכן לכל ישראל הקדושים שהיו מסתופפים בצלו

שלא יפטר : ואמר בזה הלשון הקודש שלו, תמיד שלשה יחודים האלו

אפילו פשוטי , בכל עת ורגע, לייחד שלשה יחודים אלו, שום אדם בעולם

 . עם בני ישראל ההולכים בשווקים וברחובות עבור צרכי פרנסתם

ל "וכן יש בני ישראל הקדושים שאינם יכולים לבוא למדריגה האמצעי הנ

', אלקינו וכו' אלא שאומרים שמע ישראל ה, יחודים אלו תמיד' לייחד ג

ביחודא , ובזה לבד משתתפים בכלל ישראל', ברוך שם כבוד מלכותו וגו

כ "והיחוד הזה של שמע וברוך לא יפטור ג, שלים בכלל כל ישראל

כ יצא "ובאמירה לבד ג, כי שם נרמז יחודים גדולים, מגדולים ועד קטנים

 . בר ישראל

רצה לומר התחדשות של ' החדש הזה' שזה אמר הכתוב הקדוש נמצא

ח "ע(כי ידוע ' הזה'וזהו , ן"ה ושכינתיה בחינת זו"שמייחדים קוב, ישראל

' וה, ן"א קדישין שהוא תרין ווי"ת ז"בחינת ת, ב"י' בגי' זה'ש) ו"שער טז פ

ה "אחרונה משם הוי' הוא מלכות שמים שהיא אות ה' הזה'של תיבת 

 . ה"ב

כי אפילו ' לכם'ן הוא דייקא "היחוד זו' הזה'התחדשות ' החדש'ו וזה

אינם יכולים , יתקבצו כל מלאכים ושרפים וחיות הקודש וכל כסא הכבוד

כדאיתא בספר הקדוש חסד , להוסיף איזה אורות ויחודים קדושים למעלה

י ישראל הקדושים הדרים "אלא דייקא ע, ש"ע) 'נהר ו' מעיין א(לאברהם 

עבור , שהתגברות החיצונים והקליפות הוא אין לשער, פל הזהבעולם הש

על ידי עבודתינו הקדושה , ה לבני ישראל מדריגה זו"זה דייקא נתן הקב

לשמה באמת בלי שום פניות וחכמות חיצוניות פוליטיק הנתחדש עתה 

 . ל"בדורינו רח

הנמצא בעולמות , שהוא ראשית ואחרית של כל היחודים' ראש חדשים'

וזהו עיקר , ן הם בקטנות"כי עיקר הגלות הוא שזו, ים ותחתוניםעליונ

' ראשון'וזהו . עד שיהיה היחוד השלם, עבודתינו שיתחדשו ויתגדלו

' לחדשי השנה, 'לישראל' הוא לכם'כלומר שהיחוד הזה ראשון ואחרון 

, היינו של כל ימי השנים שישראל הקדושים חיים וקיימים בעולם הזה

 .  נחתחיי, חיים ארוכים

ה "כ כולם באחדות אחד להקב"היו ג, והנה כשיצאו בני ישראל ממצרים

החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון 'ולזה עולה הפסוק הזה , ל"ביחוד הנ

. אחד' אלקינו ה' מספר מכוין שמע ישראל ה' הוא לכם לחדשי השנה

שהוא היה המכוון ' יעקב'עם מספר , ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

 . .)פסחים נו(ל "כמאמרם ז' שמע וברוך'ש הראשון ליחוד הזה והמחד

רבי אלעזר בן ערך איקלע להתם : ל"וז:) שבת קמז(ל "וזהו שאמרו רז

 כי , איעקר תלמודיה,אימשיך בתרייהו) במקום שֵיינה משובח ומרחצאות(

 אמר 'החדש הזה לכם' בעא למיקרא ,הדר אתא קם למיקרי בספרא

, ולכאורה קשה. בנן רחמי עליה והדר תלמודיה בעו ר'החרש היה לבם'

מה שתינוק בן שלש שנים , היאך טעה שלשה טעותים כאלה בזה אחר זה

אלא . ע יטעה בזה"שראב, והוא מהדבר הנמנע, לא יאמר טעות גדול כזה

החודש הזה 'ע תמה על מה ש"שראב, ל כאן"ודאי רמז וסוד גדול רמזו רז

מהתחדשות של יחודים קדושים , השפרשתי שמיירי התורה הקדוש' לכם

כי הרי אז , היאך יכולים לחדש יחודים אלו בעת הגלות, י בני ישראל"ע

היינו ' החרש היה לבם'לזה היה אומר , ל"ן הוא בבחינת קטנות כנ"זו

ולחדש , אם הם ראוים ליחודים קדושים, שצריך לחרוש לבם של ישראל

, טול את השם רשאי ליטולולא כל אדם הרוצה לי, ולכוון בגלות המר הזה

צריך כל בני , כי הדבר הזה הוא להפך ודייקא בגלות לבד, וזה היה טעתו

כי בזמן שבית המקדש . ל"ישראל לכווין ולחדש יחודים קדושים אלו הנ

ח "כדאיתא בפרע, היה קיים לא היו צריכים כל כך כמעט לתפלת ישראל

 . והבן. ש"ע) ז"שער התפלה פ(
 )  אליעזר צבי מקאמרנאמרבינו' בן ביתי'(

י ַגם  ה וְלַאֲהרֹן ַלְיָלה ַויֹאֶמר קומו ְצאו ִמתֹוך ַעּמִ ַּוִיְקָרא ְלמׁשֶ ּ ְּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ֵני ִיְשָרֵאל וְלכו ִעְבדו ֶאת  ַּאֶתם ַגם ּבְ ּ ּ ׂ ּ ְרֶכםה"הויּ ַדּבֶ   .)יב לא(  ּכְ

משום שכתב למעלה . אפשר לומר למה קרא פרעה למשה ולאהרן בלילה

ויאמר לו פרעה לך מעלי השמר לך אל תוסף ראות פני ' )כטי ( בפרשת בא

כ היה אסור למשה ולאהרן לראות את "וא' ם ראתך פני תמות"כי ביו

ולכן קרא אותם רק , לבוא' ביום'אבל זה היה אסור רק , פרעה הרשע

  .כדי שלא ישנה מדיברו, בלילה לראותו
 )מרבינו שלום מקאמרנא' מעשה שלום'(

תֹוֲכֶכםּתֹוָרה ַאַחת ִי ְּהֶיה ָלֶאְזָרח ְוַלֵגר ַהָגר ּבְ  . )יב מט( ּ

, שהם צדיקים וחסידים קדושים' האזרח'רצה לומר בודאי בלי ספק 

, וכן עבודתם מאירין לכל העולם, שתורתם מאיר מסוף עולם ועד סופו

כלומר שישתתפו תמיד ' ולגר הגר בתוככם'עליהם אמר הכתוב הקדוש 

אין בהם כל כך כח התורה או שאין להם כל ש, עם שאר ישראל הקדושים

שזהו שיאמרו אלו צדיקים בכל יום ויום בעת למודם בכל , כך פנאי ללמוד

 . נכללים בצדיקים' בתוככם'שנהיה כולכם , לבם בשם כל ישראל
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 שולחן הטהור
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  אבותמעשה

ין ֵעיֶניך  ְָוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה וְלטֹוָטֹפת ּבֵ  . )יג טז(ּ
ע היה " זייצחק אייזיק יהודה יחיאל מקאמרנאק רבי "הנה ידוע שרבינו הגה

, והרבה פעמים גילו לו מן השמים היאך לפסוק בהלכה, גאון עצום ופוסק גדול

כותב בענין דבק הנקרא , )ח טז(על מגילת אסתר ' כתם אופיר'ובפירושו 

שהם כשרים לכתחלה , שנותנין בתפילין תחת המעברתא כדי לחזקה' פוטריניק'

וכן ראיתי ': ומסיים, בלי פקפוק ובחבורי שלחן הטהור וזר זהב סביביו הארכתי

שהקדוש הזה היה , מורינו הרב רבי זלמן בעל התניאלבתים של הגאון הקדוש 

' והם היו עם פוטריניק לחזק, י פקפוק כללמדקדק מאד בכל מצוה שיהיה בל

 .ל"עכ

מאין הוא , כי שאלו את רבינו, סיפר לי איש מופלג ביראת השם חסיד מפורסםו

הלא ידוע כי התפילין של בעל התניא , ידוע היאך נעשו התפילין של בעל התניא

, נרדם, כי בשעה שכתב פסק זה, השיב להם רבינו. נעלמו מיד לאחר פטירתו

וביקש ממנו , יו הבעל התניא מעולם העליון עם התפילין שלו בידוובא אל

אבל בפני העולם , והם כשרים לכתחלה, שיכתוב בספרו שכך נעשו תפילין שלו

עד כדי . לכן כתב בסתמא שראה התפילין שלו, לא רצה לפרש מאין ידע זאת

שצדיקים קודמים התגלו אליו מן השמים , כך היתה תורתו חביבה למעלה

 . וביקשו ממנו שיכתוב הפסק בשמם, דיעו דברי תורה ופסקי הלכהלהו

עשר קדושות



 

 יומא דהילולא

 ז"שבט תקס' ד מסאסובל " בן רבי יעקב זצוקמשה יהודה לייבק רבי "הרה

 תולדותיו ושנות נעוריו

ה בעיר בראד שבגאליציע לאביו רבי "נולד בשנת תק

 בשנות נעוריו. ה"ל ולאמו מרת רבקה ע"יעקב זצ

 והל� ,ל הוי גולה למקו� תורה"קיי� את מאמר חז

שמעלקא ק רבי "ללמוד בישיבה המפורסמת של הגה

 ש� קנה את משנת תלמודו בעיו� ,ל" זצמניקלשבורג

בישיבת רבו ש� לילות , התורה ודרכי החסידות

ג שני� לא מש מהישיבה "כימי� ולמעלה מי

והוציא מתחת ידו חידושי� על דר� , הקדושה

על מסכתות כתובות בבא קמא ובבא מציעא הפלפול 

 וכ� היה לו משא ומת� בהלכה .ס"ועל עוד סוגיות בש

ל " מלעמבערג זצהישועות יעקבע� הגאו� בעל 

ומסופר כאשר נפרד , 'ישועות יעקב'ת "כמובא בשו

מרבו נת� לו רבו צידה לדר� דינר זהב וככר לח� 

ויהי בדר� שמע קול מר צורח והל� אחר , ובגד לב�

עד שהגיע אל בית פרי� אחד ובמרת� ביתו , הקול

ושאל רבי משה לייב את , היה אסור יהודי במשמר

 מפני : ויאמר לו, מפני מה אסור היהודי:שומר הבית

מאות רובל לפרי� על חכירות ' שלא היה לו לית� ס� ג

קוד� כל זרק את הלח� לתו� הבור , הבית מרזח

הפרי� לבקש כ ניגש אל "ולאחמ, להחיות לב היהודי

על נפש היהודי ורצה לית� לו את דינר הזהב בשביל 

 לקבל הדינר ופ�א� והפרי� לא רצה בשו, פרעו� החוב

א� רבי משה , ולמחול החוב והל� ממנו בפחי נפש

לייב אשר אהבת ישראל קינ� בליבו ר� חזרה לבית 

והפרי� נתרגז , הפרי� שימחול החוב בעד הדינר זהב

,  שמורד ומזלזל בו דנו למיתהמאוד על החוצפה ואי�

וציוה שאופ� מיתתו יהיה שיכניסו בבית מוסגר ע� 

ימה בו מאמר הפסוק ולא יאבל נתק, כלבי� רעבי�

אז ציוה הפרי� שיכניסו בבית , יחר� כלב לשונו

, מוסגר ע� חיות רעות אריות דובי� ונמרי� רעבי�

וכשראה רבי משה לייב להיכ� מוליכי� אותו לבש 

ועמדו כל החיות רעות בצדדי , שקיבל מרבוהבגד לב� 

וכאשר ראה , החדר ולא נגעו ולא פגעו כלו� לצדיק

 מחל ,הפרי� את כל הנזכר וראה שאיש אלוקי� לפניו

כ� . את כל החוב ושיחרר את היהודי ממרת� ביתו

משה חיי� אפרי� ק רבי "זכה לראות את הרה

כ " וכמו'דגל מחנה אפרי�'ל בעל ה" זצמסדליקוב

א " זיעענסק'אלימל� מליזופ� בצל הרבי רבי הסת

 .'נוע� אלימל�'בעל ה

 מנהיג בישראל

עשיר וקצי� אחד מעיר אפטא הקדיש בית מדרש 

 ובי� ,גדול להפי� מש� דר� העבודה ותורת החסידות

אלו אשר תפסו ש� ישיבה ואמרו בו שיעורי� 

 בעיר אפטא .תמידי� כסדר� היה רבי משה לייב

 היהודי הקדוש מפשיסחאו נתקרב אליו תלמיד

לאחר כמה שני� שישב באפטא עבר לעיר , ל"זצ

סאסוב ועל שמו נודע לזכרו� עולמי� ומש� הפי� את 

ונתקרבו אליו תלמידיו המובהקי� , תורתו הקדושה

ל בעל " זצאברה� דוד מבושאטשק רבי "ה הגה"ה

 ומביא רבות בספריו 'אשל אברה�' ו'דעת קדושי�'ה

 כגו� המנהג לקו� בעת ,והנהגות ופסקי� מרב

וכ� , שאומרי� נבר� לאלוקינו בזימו� בעשרה ועוד

א בעל " זיעצבי הירש מזידיטשובק רבי "רבינו הגה

 הסתופ� בצילו וקרא עליו הפסוק 'צבי לצדיק'ה

אי� שכל ' שביל� במי� רבי� ועקבותי� לא נודעו'

פ המעשה שזכה " ע,דרכיו היה בהעל� ובהסתר

ע� אחת בחצות לילה התלבש לראות בעצמו אי� שפ

רבי משה לייב במלבושי נכרי� והל� לבית יולדת 

ונשא על שכמו עצי� , ענייה והיו ימי חור� וקור

להסקה והיטב לה התנור לחמ� הבית וג� בישל 

ועל א� הדר� אמר את התיקו� חצות , בשבילה חמי�

 ורבי צבי שהל� בלאט אחריו ,תיקו� רחל ותיקו� לאה

 ,ת בהעל� ובהסתר"� שעובד את השיוראה כל זאת אי

 ומה שנוהגי� בבית .ל"אז המשיל עליו הפסוק הנ

רבותינו הקדושי� לחלו� התפילי� בברית מילה מקורו 

ל " וז,טהור ממה שקיבל רבי צבי מרבו רבי משה לייב

וכ� ראיתי למורי  : פרשת תזריע'צבי לצדיק'בספרו 

ר משה יהודה לייב מסאסוב שחל� "הקדוש מוהר

י קבלת הגאו� הקדוש "פילי� וכל מעשיו היו עפהת

, ר שמעלקא נשמת� צרורות בצרור החיי�"מוהר

ובעזרת הש� יתבר� יש  :וראה לשונו במכתב שכותב

לנו שלוחי� לשלוח לג� עד� אל כבוד אדוני מורי ורבי 

 . מורינו הרב רבי משה לייב מסאסוב

 אהבת ישראל

ת ישראל תקצר היריעה מלהכיל ולכתוב את גודל אהב

ומעשיות לאי� , שהיה לו על כל אחד ואחד מישראל

מספור יש עליו על מצות פדיו� שבוי� שהציל אנשי� 

ואי� שהרני� לב , בישראל מתחת ידי שליטי� אכזרי�

אלמנות ויתומי� ובכל יו� וי� בבוקר הל� לכל בית 

ואמר על עצמו שלמד , אלמנות שבעיר לדרוש שלומ�

שהיה במסיבה ע� כפריי� , אהבת ישראל מכפרי אחד

 אהבת אותי או :אחרי� וכטוב לבו ביי� שאל לרעהו

 :אחר כ� שאל אותו,  אהבתי� למאוד:ויענהו? לא

 מהיכ� אוכל :והשיב לו? הידעת מחסורי אשר יחסר לי

אז אמר לו חבירו , אנכי לדעת את אשר יחסר ל�

 אי� תאמר כי אהבתני א� אינ� מרגיש מה :הכפרי

מד כי אהבת ישראל הוא להרגיש כל מזה ל, שחסר לי

 ומסופר .מחסור� ולסבול כל מכאוב� ובצרת� לו צר

שפע� אחת עסק באסיפת מעות לפדיו� שבוי� ולא 

ובסו� היו� חשב , עלה בידו לאסו� הסכו� הנדרש

בליבו ה� ביטלתי היו� מתורה ותפילה וג� לא עלה 

וכמעט שעלה , בידי לקב� המעות ולא פעלתי כלו�

ישב על התורה והעבודה ולבטל עצמו ממצוה בליבו ל

בו ביו� אירע שיהודי אחד גנב איזה חפ� , רבה זו

ודע וובהי, והכוהו מכות נמרצות והובילו לבית המשפט

זאת לרבי משה לייב ר� כדרכו להשתדל והוציאו 

 הא� היטב ל� המכות :כ אמר לגנב"אח, ילחופש

נב ויע� הג, ומהיו� והלאה בל תעשה כמעשי� הרעי�

 כי ה א� לא עלתה היו� בידי מה בכ� אקוו:ויאמר לו

מיד הרגיש רבי משה לייב כי , יהייעלה בידי בפע� השנ

שא� לא , מ� השמי� סבבוהו לשמוע הדיבורי� האלה

עלתה בידו לקב� מעות פע� אחת מה בכ� הא� בגלל 

 .זה יתבטל ממצוה חשובה הזאת

 הסתלקותו

ה והוא היה פע� אחת עשה שמחת נישואי� לחת� וכל

ושמח מאוד מהניגוני� והכלי זמר , העומד מצד שניה�

 ביו� יית� שבשעה שילווניששמחו בחתונה ואמר מי 

 ע� הניגו� וכלי זמר הזה לבית מועד יונכפקודתי יולי

' אחר שני� רבות כשהגיע עת פקודתו ביו� ד, לכל חי

הדר� לחתונה א� נסעו בעלי המנגני� על , ז"שבט תקס

ופתאו� התחילו הסוסי� לרו� ע� העגלה , בעיר בראדי

, יעלו הרי� ירדו בקעות עד שבאו סמו� לבית העלמי�

 מי הוא : ושאלו,וראו המזמרי� ע� רב בישראל

יב נזכרו יוכשנודע לה� שזהו רבי משה ל? הנפטר

המעשה אשר שמעו מפיו וניגנו הניגו� של החתונה ע� 

רבי מ "השאיר אחריו בנו מ. הכלי זמר כרצו� קדשו

 והרבנית פעסיא לאה ,ל" זציקותיאל שמואל שמעלקא

נדפס ממנו ספר . ל"זצ דוד הגר מזאבלטובאשת רבי 

 .'ל"ליקוטי רמ'
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 מדברי רבותינו

 ,משה לייב מסאסיב' רהקדוש מו שאמר כ

ת את זה לעומת זה עשה " ר'לזאלעז'

 כמו שיש צדיקי ,)קהלת ז יד( אלוקי

 ,בקדושה המשפיעי� מאה ברכות על ישראל

 כי כל שיש בקדושה יש ,כ� יש בקליפת נגה

  .בקליפה דוגמת�

 שכל ,משה לייב' מהצדיק הקדוש רוקבלנו 

 ה� דבר ,מה שיש בקדושה יש כנגדו בקליפה

 כדי , זה לעומת זה ממש, דבר גדולקט� ה�

שיהיה הבחירה חופשית לדבק עצמו בזה 

  .או בזה

 )יזיק מקאמרנאיהיכל הברכה לרבינו יצחק א(

ואמר  ,)קהלת ז יד( וזה לעומת זה עשה אלקי

 של מה ,יב מסאסיבימשה ל' הקדוש ר

 שוחט ,א"שיש בקדושה יש כנגדו שהוא מס

 לכל אלה יש נגד ,חז� שמש רב רבי למד�

ד שהקדושה נכנעת לפני  ועו,א"שהוא מס

א כמו יעקב לעשו עבד� "שהוא מ� סמי 

  . שאמר משמוממורי דודי כ� שמעתי ,יעקב

 )יזיק מקאמרנאיזוהר חי לרבינו יצחק א(

דוש רבי משה קהצדיק הפע אחת היה 

 והוא , אצל שר אחד לפדות שבוי אחדלייב

 והיה עומד ,עדיי� לא טע כלו באתו היו

והעבירו  , קע�ש בבית התבשיל הנקרא

לפניו תבשיל אחד שהיה שויו שמונה מאות 

 שאחזו ד ועלה הריח בנפשו ע,ולישגילד� פ

מורי דודי  וסיפר זה לתלמידו ,מוסבול

משה לייב  : ואמר בזה הלשו�רבינו צבי

 של 'נשמת כל חי'האט זי� דער מאנט 

 ,ממש האט ער פיל מער תענוג ,שבת

  .ונתשיבה דעתו

 )זיק מקאמרנאייהיכל הברכה לרבינו יצחק א(

יב מסאסוב ימשה ל' הצדיק רבי רואמר 

 ,)ידקהלת ב ( 'הכסיל בחוש� הול�' ה"תנצב

 החכ מה עושה בחוש� עומד ולא :ואמר

 כי מי שיש בו ,כוונת הקדושתוכ�  ו.הול�

 מינות אינו רוצה בעול ומרירות אלאצד 

רוצה ליל� במדריגות רמות ואינו רוצה 

 :ו שאמר הקדושה וז,לסבול עול תורה

שעומד בימי חש� הוא הול� הכסיל בחש� כ

בגדולות ובנפלאות ליל� במדריגות גדולות 

 וכשאי� לו בחינות אלו ,להשיג אורו יתבר�

אזי מואס בתורה ובתפלה ואינו רוצה 

 מתפלל שלוש שעות אחר ,לסבול עול תורה

וכבי הרכש בני רחצות היו ובמרוצה כ

 וכ� בעני� הלימוד ושאר עבודה ,הרמכי

 אבל איש ,בגדולותאינו רוצה ליל� אלא 

אזי תופס  ,מסכ� וחכ כשחש� עומד בעיניו

וראה א דר� עוצב בי 'דר� של איש פשוט 

 לומד ,)קלט כדתהלי
 ( 'ונחני בדר� עול

מתקשר באהבת ומתפלל בפשיטות ו

 כי רחמיו של , ושב לכל המדרגות,ישראל

ת רבי לרח על כל בבחינתו ודעתו "השי

 . ורצונו

  )יזיק מקאמרנאימצותי� לרבינו יצחק א נתיב(


