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נא לשמור על קדושת הגליון

עטרת ראשנו

דברי תורה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

א ת ַֹתי אֵ ּ ֶלה ְּב ִק ְר ּבוֹ ּ .ולְ ַמ ַען ְּת ַס ּפֵ ר
משה ּבֹא אֶ ל ּפַ ְרעֹה ִּכי אֲנִ י ִה ְכ ּ ַב ְד ִּתי אֶ ת לִ ּבוֹ וְ אֶ ת לֵ ב עֲ בָ ָדיו לְ ַמ ַען ִׁש ִתי ֹ
ֹאמר הוי"ה אֶ ל ׁ ֶ
וַ ּי ֶ
א ת ַֹתי אֲ ׁ ֶשר ַ ׂ
ְּבאָ זְ נֵי ִבנְ ָך ּובֶ ן ִּבנְ ָך אֵ ת ׁ ֶ
יד ְע ּ ֶתם ִּכי אֲנִ י הוי"ה )י א-ב(.
ש ְמ ִּתי בָ ם וִ ַ
אֲשר ִה ְת ַע ּ ַללְ ִּתי ְּב ִמ ְצ ַריִ ם וְ אֶ ת ֹ

צריך לדעת למה נתן התורה ב' טעמים
צריך למה הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו,
אחד למען שתי אתתי ,והשניה ולמען
תספר באזני בנך.
והביאור בזה יש לומר ,דהרי ע"י אותיות
והביאור התורה נברא העולם ,כמו שאיתא
בזוה"ק )ח"ב קסא (.אסתכל באורייתא וברא
עלמא ובאורייתא אתברי עלמא .היינו
שבכל העולם יש בהם אותיות התורה .וכן
אמרו חז"ל )ברכות נה (.יודע היה בצלאל
לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ.
וכשהאדם חוטא ח"ו יורדים אותיות התורה
להקלי' .וזה ידוע ממרן האריז"ל )שער
הכוונות דרושי הפסח ד"א .פע"ח שער חג המצות

פ"א( שכל ענין ירדתן של ישראל בגלות
מצרים ,היתה כדי לתקן את הניצוצין שירדו
באותן ק"ל שנים שפירש אדה"ר מאשתו.
וזהו מה שמרמז כאן התורה ,האיך יתקנו
וזהו ויעלו את אלו הניצוצין האותיות
שבמצרים ,שיצאו מבחינת הכבדתי בחינת
חכמה ,כי כב"ד בגי' ל"ב נתיבות חכמה.
ומלבו בחינת בינה ,כמו שאיתא בפתח
אליהו בתיקו"ז )הקדמה יז ,(.בינה לבא ובה
הלב מבין .שמחכמה ובינה יצאו כל הכ"ב
אותיות כמבואר ממרן האריז"ל )עץ-חיים
שער טנת"א פ"ה(.
ואיך מתקנים אותם ע"י למען שתי אתתי
ואיך היינו כי אתת"י בגי' ח"י פעם שם
מ"ה ,וכידוע )עץ-חיים שער התיקון פ"א( ששם
מ"ה החדש הוא המתקן והמברר כל
הניצוצין ,שהם אלו הכ"ב אותיות.

וגם נתקנים ע"י אל"ה בקרבו היינו כמו
וגם שמבואר ממרן האריז"ל )שם בדרושי
הפסח( ,שיש ק"ך צירופי אלהי"ם ,וכ"ד
צירופים מתחילה באות א' ,וכ"ד באות ל',
וכ"ד באות ה' ,וכ"ד באות י' ,וכ"ד באות
מ' ,וכל יניקתו של פרעה היה ,מן מ"ח
צירופים האחרונים שכנגד שני אותיות מ"י
של שם אלהי"ם ,ואמנם השי"ת כדי
להכניעו ,הכה אותו עשר מכות מן ג'
אותיות אל"ה משם אלהי"ם ,אשר הוא לא
היה נאחז ויונק מהם ,וזמ"ש למען שתי
אותותי אלה בקרבו ר"ל כי שלש אותיות
אל"ה דאלהי"ם אשר לא היה לפרעה
אחיזה ויניקה ,בהם היה רוצה להכותו ע"י,
ולחברם עם ב' אותיות מ"י אשר בקרבו של
פרעה שהוא יונק מהם ,ועל ידי התחברותם
יושלם שם אלהי"ם שהוא כח הדין ,ואז
יכהו ע"י עיי"ש.
ולדרכינו הכוונה שע"י אותיות אלה יוציאו
ולדרכינו את היניקה שהיה לו בכ"ב
האותיות ,כי צריך שתבוא אל פרעה למען
אותיות התורה ששתי בקרבו ,וצורך עתה
להעלותן ולהוציאן ,על כן הכבדתי את לבו.
ועל זה ממשיך התורה לומר עוד ,שגם
ועל התיקון לאלו הכ"ב אותיות שנפלו
במצרים תלוי ולמען תספר באזני בנך
תיקון בחינת אוזן ,כמו שאומרים חז"ל
)קידושין כב (:אזן ששמעה קולי על הר סיני.
ומבואר ממרן האריז"ל )ע"ח שער דרושי
הנקודות פ"ב( הטעם למה השבעה מלכים
תתאין מתו ,לפי שהיה חסר מהם אור האזן

העליונה ,ועי"ז נעשה כל ענין שבירת
הכלים ופיזור כל הרפ"ח ניצו"ק עיי"ש.
וזה שמסיים התורה שכל הכוונה הוא את
וזה אשר התעללתי במצרים לשון העלאה,
להעלות את האותיות שהם אלו הניצוצין
שנפלו במצרים.
וידעתם כי אני הוי"ה שעוד צריכים לתקן
וידעתם את בחינת הדעת שהיתה בגלות
במצרים כידוע )שם בשער הכוונות ובפע"ח
בדדושי הפסח( ,שהיה חסר מהם הדעת
להכריע שיש בורא המחדש בכל רגע
מעשה בראשית ,והוא ממלא כל עלמין,
ולית אתר פנוי מיניה ,וממש אלופו של
עולם בכל תנועה ,עד שבא משה רבינו
בחינת הדעת ,ועל ידי הנסים שנעשו על
ידו ,נתפרסם שיש בורא המחדש ומחיה
בכל רגע את כל העולמות ,ולית אתר פנוי
מיניה ממש כמבואר ממרן הבעש"ט הקדוש
זי"ע )בעש"ט עה"ת שמות טז(.
וע"י שיתקנו ויבררו את האותיות שנפלו
וע"י במצרים ,תהיו ראוים לקבל את אותיות
התורה בהר סיני כמ"ש 'בהוציאך את העם
ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה'
)לעיל ג יב( ,היינו שכל תכלית גלות מצרים
היתה כדי לברר משם האותיות התורה,
ועי"ז יהיו ראוים לקבלת התורה ,וזה היה
ע"י שהיכה אותם בעשר מכות ,ויצאו משם
כל האותיות התורה ,זכו אח"כ בני ישראל
לעשרת הדברות ,ולקבלת האותיות התורה
בשלימות.
)רעוא דרעוין תשס"ט לפ"ק(

עטרת חכמים

עטרת פז

אמרות טהרות מרבותינו זי"ע
וְ ִאם יִ ְמ ַעט הַ ּ ַביִ ת ִמ ְה ֹיות ִמ ּ ֶ ׂ
הוא
שה וְ לָ ַקח ּ
יתו ְּב ִמ ְכ ַסת נְ פָ ׁשֹת
ושכֵ נוֹ הַ ָ ּקרֹב אֶ ל ּ ֵב ֹ
ּ ְׁ
לו ּ ָתכ ֹּס ּו ַעל הַ ּ ֶ ׂ
שה )יב ד(.
יש לְ ִפי אָ ְכ ֹ
ִא ׁ

ואם ימעט הבית מהיות משה ]ודרשו
ואם חז"ל[ מחיותו של שה )פסחים פט(.
]שהוא[ בקטנות ,ולקח הוא אמונת
אלהות ,דלית אתר פנוי מניה ,ובכל
תנועה אלופו של עולם גניז ,ובזה יתמתקו
הדינים ,ושכנו רזא דצדיק )תיקו"ז מג.(:
הקרב אף שהוא בחלם ,הוא כמו 'כל
הקרב הקרב אל משכן הוי"ה' )במדבר יז
כח( שמקרב עצמו אל ביתו ולא שם עצם
קרב ,היינו שיקשר עצמו עם צדיק הדור,
שמקרב עצמו אל ביתו להשפיע בה כל
טוב.
)'היכל הברכה' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(
וְ ִאם יִ ְמ ַעט הַ ּ ַביִ ת ִמ ְה ֹיות ִמ ּ ֶ ׂ
הוא
שה וְ לָ ַקח ּ
יתו ְּב ִמ ְכ ַסת נְ פָ ׁשֹת
ושכֵ נוֹ הַ ָ ּקרֹב אֶ ל ּ ֵב ֹ
ּ ְׁ
לו ּ ָתכ ֹּס ּו ַעל הַ ּ ֶ ׂ
שה )יב ד(.
יש לְ ִפי אָ ְכ ֹ
ִא ׁ

רצה לומר אם ימעט מלכות שמים,
רצה מהיות משה שהוא בחינת יסוד
צדיק ,כי רבינו האלהי הקדוש מרן האר"י
זלה"ה ,מחלק לאות ה' לי' ד' ,ועם ש' הרי
שם שד"י ,שהוא ביסוד צדיק כנודע.
והוא שבני ישראל לא יוכלו להעלות מ"נ
על ידי תפלתם ועבודתם ובלימודם ,עבור
דחקות עול הגלות שיש להם ,א"כ מה
יעשו בני ישראל שצריכים שיהיה להם
חלק ביחוד הזה ג"כ ,לזה אמר הקב"ה
כביכול ולקח הוא ושכנו הקרוב אל
ביתו היינו שישתתף עצמו לאיש הכשר
תלמיד חכם ירא שמים שהוא קרוב אל
ביתו .במכסת נפשות הוא לשון כסוי
ולבוש ,כלומר שיקרב עצמו לאיש הצדיק
הכשר הזה ,שבשביל מעשים טובים שלו
הוא מגין ומכסה על שאר בני ישראל
כנודע מרז"ל ,שיש כמה אנשים כשרים
עובדי השם יתברך שבזכותם עומד
העולם בכלל ,וה"ה כאן אמר הקב"ה
כביכול ולקח הוא ושכנו בשותפות
הקרוב אל ביתו יותר ממנו ,במכסת
נפשות שיש בו כח לכסות נפשות ישראל
שלא יבוא עליהם שום קטרוג .איש לפי
אכלו בסוד 'אכלה ומחתה פיה' )משלי ל
כ( שהוא לשון יחוד כנודע מרז"ל )יומא

עיונים וביאורים מרבותינו זי"ע

עה (.וכן איתא בע"ח
פ"ז( עיין שם ,ותבין ענין זה בטוב .לזה
אמר שלקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו
יותר ממנו במכסת נפשות כנ"ל .אז איש
היינו כל איש שאינו יכול כל כך לכוון
היחודים הקדושים הללו מחמת דחקות
וטרדות פרנסה וכיוצא .אז איש לפי
אכלו אפילו במעט כוונה שלו תכוסו
ומתכסים בזכות הצדיק הכשר הנ"ל ,על
השה של יחוד הזה עם הבית .והבן.

)שער הארות המוחין

)'בן ביתי' מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא(
לו אַ ְך ּ ַב ּיוֹ ם
ִׁש ְב ַעת י ִָמים ַמ ּצוֹ ת ּתֹאכֵ ּ
יתו ּ ְ ׂ
הָ ִר ׁ
שאֹר ִמ ּ ָב ּ ֵתיכֶ ם וגו'
אש ֹון ּ ַת ְׁש ִּב ּ
)יב טו(.

מן התורה בביטול בעלמא סגי לחשבו
מן כאין .כי באמת כל הקליפות הם אין
ואפס תהו ,ואין בהם ממש הבל וריק.
והוא מעין העתיד ביטול הקליפות
בכללות .אבל מדרבנן צריך עוד בדיקה.
כי צדיקים נדמה להם כהר )סוכה נב (.אף
אחר שחיטתו וביטולו .כי הם הפכוהו
לטהרה לעבודת השם יתברך .ובחינה
זאת קיימת אף אחר ביטולו .כי נתקדש
בקדושתן .אבל צריך בדיקה לאור הנר
)פסחים ב ,(.תורה ומצות אור ונר ]כמ"ש
כי נר מצוה ותורה אור )משלי ו כג([.
להפכו לקדושה על ידי תורה ומצות,
וצריך בדיקה וחיפוש יתירה .שלא יטעה
את עצמו ולא יתטפש.
)'אוצר החיים' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(
תו ָרה אַ חַ ת יִ ְהיֶה לָ אֶ זְ ָרח
ּ ֹ
וְ לַ ּגֵר הַ ּגָ ר ְּבתוֹ כֲכֶ ם )יב מט(.

רצה לומר בודאי בלי ספק האזרח שהם
רצה צדיקים וחסידים קדושים ,שתורתם
מאיר מסוף עולם ועד סופו ,וכן הם
בעבודתם מאירין לכל העולם ,עליהם
אמר הכתוב הקדוש ולגר הגר בתוככם
כלומר שישתתפו תמיד עם שאר ישראל
הקדושים ,שאין בהם כל כך כח התורה
או שאין להם כל כך פנאי ללמוד ,שזהו
שיאמרו אלו צדיקים בכל יום ויום בעת
למודם בכל לבם ,בשם כל ישראל שנהיה
כולכם בתוככם.
)'בן ביתי' מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא(

הוא
הוא להוי"ה לְ ֹ
הו ִציאָ ם ֵמאֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ּ
לֵ יל ִׁש ּ ֻמ ִרים ּ
הַ ּ ַליְ לָ ה הַ ּזֶה להוי"ה ִׁש ּ ֻמ ִרים לְ כָ ל ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ש ָראֵ ל ְלדֹ ר ָֹתם
)יב מב(.

לכאורה קשה להבין את הפסוק ,שמתחילה אמר ליל
לכאורה שמרים הוא להוי"ה ,ואחר כך אומר הלילה
הזה לה' שמרים לכל בני ישראל.
ואפשר לומר שזה ידוע מחכמז"ל
ואפשר עה"פ 'ואת ערם ועריה' )יחזקאל טז ו( ,שבמצרים
היו בני ישראל ערום מן המצוות .וזהו הטעם מה שאמרו
חז"ל )הגדה של פסח( 'ויוצאנו הוי"ה ממצרים' )דברים כו ח(
לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי שליח,
אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו .כי הרי
המלאכים נבראים ממצוות ומעשים טובים כמו שאמרו
חז"ל במסכת אבות )פ"ד מי"א( ,אבל כאשר היו בני
ישראל ערום ממצוות ולא נבראו מלאכים ,לכן היה
מוכרח הבורא עולם בכבודו ובעצמו להוציא את בני
ישראל מארץ מצרים.
)ילקו"ש שמות רמז קצה(

וגם איתא במדרש )שמו"ר ג ד( ,שמשה רבינו ע"ה שאל
וגם מאיזה זכות הבורא עולם מוציאם ממצרים ,ואמר לו
הקב"ה 'בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את
האלהים על ההר הזה' )ג יב( ,שבזכות התורה"ק אשר
עתידים הם לקבל אותה ,בזכות זה מועיל להם עכשיו
שיגן עליהם לגאול אותם מעבדות לחירות.
וזה אמרתי ראיה שכתוב 'אנכי ה' אלקיך המעלך מארץ
וזה מצרים' )תהלים פא יא( היינו שבזכות 'אנכי ה' אלקיך'
שיקבלו את התורה"ק בהר סיני ,בזה הזכות 'המעלך
מארץ מצרים' הוציא את בני ישראל ממצרים .אבל
כשכבר קיבלנו את התורה"ק צריך לקיים אותם
בשלימות ,ואז יהיה לנו הגאולה בשלימות ,שצריך ללמוד
התורה"ק ולקיים אותה ,ובזה הזכות יגן עלינו לגאול
אותנו מהגלות המר והנבזה.
וזה שמרמז הפסוק ליל שמרים הוא לה' להציאם מארץ
וזה מצרים היינו שלא היו לבני ישראל שום זכות רק
להוי"ה להוציאם מארץ מצרים שהקב"ה רצה לגאלם,
והוא משום שיקבלו בני ישראל את התורה"ק לעתיד.
אבל עכשיו שכבר קיבלנו התורה"ק אז תלוי הכל בנו
אבל בקיום ועסק התוה"ק ,וזה אמרו הלילה הזה לה'
שמרים לכל בני ישראל לדורתם היינו שלדורתם לאחר
שקבלנו את התוה"ק תלוי הכל בנו ,ואז יהיה בוודאי
הגאולה השלימה במהרה .ויעזור לנו הבורא עולם,
שישלח לנו במהרה את מלך המשיח ,ביחד עם אליהו
הנביא ,ולשמוע קול שופר בשמחה רבה ,אכיה"ר.
)'מעשה שלום' מרבינו שלום מקאמרנא(

שולחן הטהור

לקט הלכות מספר 'שולחן הטהור' ו'זר זהב' לרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זי"ע
 סימן לח.מי הם חייבין בתפילין והפטורים
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עטרת תפארת

עובדות וסיפורים מרבותינו זי"ע
(סיפור בהמשכים )א

ָ תו ַרת הוי"ה ְּב ִפ
.(יך ִּכי ְּביָד חֲזָ ָקה הוֹ ִצאֲ ָך הוי"ה ִמ ּ ִמ ְצ ָריִ ם )יג י
ֹ ּ ְל ַמ ַען ִּת ְהיֶה

 אלא.גיסיו חפץ אף הוא לסייע בעבודת האכסניה
 "לקחתי אותך לחתן.שחותנו מנע זאת ממנו בכל מחיר
 השאר לישב...בחור גאון בתורה ולא בתור פועל עבודה
 ואנו כבר נסתדר בעבודת,על אדני התורה והחסידות
 אז החליט. חלפו שנתיים ור' מרדכי נחלה מאד."המקום
 מששמעה זוגתו.ירחמיאל להושיט יד מסייעת באכסניה
 "ותורה מה תהא עליה? אימתי תספיק:כן שאלה אותו
"?לשבת וללמוד
"אל דאגה" נענה ירחמיאל "בוודאי לא אזנח את
 רק שעות מועטות ביום אעזור בניהול.לימוד התורה
 בטוחני כי.האכסניה וביתר שעות היום אמשיך ללמוד
העבודה באכסניה לא תמנע בעדי מלהמשיך ולשבת על
."אדני התורה והיראה

 "עד כאן! ותו לא! לבתי הצעירה אקח כבר:ר' מרדכי
חתן בחור ירא שמים מופלג בתורה ובחסידות אשר
 מה גם.לעולם לא יצא לעסוק בענייני מסחר כלל
שבעבודת האכסניה כבר מצויות די והותר ידיים
מסייעות ואם כן חתני הצעיר יוכל לישב ביום ובלילה על
."מבועי התורה והחסידות באין מפריע
 מצא ר' מרדכי לבתו חתן,משהגיעה עת דודים
 את ירחמיאל הלמדן והחסיד אשר בד בבד עם,כלבבו
גאונותו העצומה נודע בשערים במידותיו הטובות ובלבו
.הטוב והרחום כלפי כל נפש מישראל
לאחר נישואיו המשיך ירחמיאל האברך הצעיר
לישב על אדני התורה והיראה כשהוא סמוך על שולחן
 הוא אמנם התייגע בתורה אבל כמו.חותנו בניקולייב

אכסנייתו המרווחת של ר' מרדכי מהעיר ניקולייב
 כל.שבמזרח גליציה עמדה על אם הדרך בואכה לבוב
,יהודי עובר ושב באשר הוא מצא את מקומו באכסניה זו
 ולא ר' מרדכי לבדו נהג.כשר' מרדכי עומד עליו לשמשו
 את מצות הצדקה והגמ"ח בד בבד עם הכנסת.כן
. שינהגו כמותו, השריש גם בבני ביתו,אורחים
,שנים רבות עמל ר' מרדכי לבדו בניהול האכסניה
 נאלצו גם בניו וחתניו הגדולים להשתלב,אבל משהזדקן
 הדבר היה. לסייע לאבי המשפחה,בעבודת האכסניה
 שכן חפץ שבניו וחתניו,אמנם למורת רוחו של ר' מרדכי
 אבל מכיון שניהול,ישבו רק על מבועי התורה והחסידות
. נאלצו הללו לסייע בעדו,האכסניה היה קשה עליו לבדו
 החליט,ואולם כאשר הגיעה בתו הצעירה לפרקה

עטרת זקנים

יומא דהילולא ממאורי הדורות

הרה"ק רבי דוד בן רבי שלמה מלעלוב זצ"ל
תולדותיו

מבאר רבותינו

לערך שנת תק"ו בעיר ביאלא שבפולין בבית

הנעשה אין להשיב והאב והבן עזבו את לובלין

הרה"ק רבי שלמה זצ"ל ולאשתו הרבנית מרת

בעזה"י אכתוב מעשיות מה ששמעתי מפי מורי הקדוש

רבקה ע"ה ,נולד להם בנם היקר מחמד עיניהם,

רבי אליעזר צבי זללה"ה מקאמרני מה ששמע מפי

ונקרא שמו בישראל דוד .משפחת רבי שלמה היתה

אביו הקדוש זללה"ה,

משפחה מיוחסת חוטר מגזע ישי דוד מלך ישראל
חי וקיים ,בבית אביו נתגדל הנער דוד ומשחר
ילדותו ניכרו עליו גינוני קדושה ,ומסופר בעת
שערכו גלות האחים הקדושים הרה"ק הרבי רבי
אלימלך מליז'ענסק זיע"א בעל ה'נועם אלימלך'
יחד עם אחיו הגדול הרה"ק רבי משולם זושא
מאניפולי זיע"א ,ונדו מעיר לעיר ומקום למקום,
באחת ממסעותיהם בעת שעברו העיר ביאלא עמדו
לפוש בבית רבי שלמה ,ובראותם הנער דוד הקטן
גילו לאביו כי נשמה גבוהה הביא לעולם ,ומגדולי
הדור יהיה כשיגדל ,ולגדלות נוצר להיות מושיען

ז' שבט תקע"ד
לצאת מהעיר ,צעק לפניהם ורצה לפייסם ,אך
מקודם שנתנו אפילו שלום לרבם הקדוש ,חלשה
דעתו של רבי קלמן ונכנס אל רבו הקדוש להשיח
צערו ,ומי יודע עם רבי דוד לא יקפיד על כך ,נענה
רבו הקדוש ואמר :האמת כשרבי דוד נוסע אלי הרי

מעשה אחד שמעתי מפיו הקדוש .בעיר אחד במדינת

ביחודים קדושים שלו פותח לי את כל שערי שמים

פולין היה איש צדיק ושמו רבי דוד מלעלוב ,והיה דרכו

עד ההיכל העליון ,ובאמת כילה לעשות כל זאת עוד

למכור חלב ,והוא היה צדיק ניסתר וגדול וקדוש,

בעמדו בבית החיצון ,ושוב לא היה לו מה לעשות

והצדיק הקדוש הזה הלך למנוחתו לחיי עולם הבא,

בכאן ,וחיפש איזה אמתלא לחזור לביתו ,וא"כ אין

ושבק בן תלמיד חכם גדול ,ולא ידע משום דבר של

לך על מה לדאוג ובודאי לא יקפיד עליך ,והוסיף

עסק פרנסה ,כי כל ימיו נתן לו אביו הקדוש הנ"ל

ואמר הרבי הקדוש :רק בהתגלות משיח צדקינו אז

פרנסה ,וחשב בדעתו ,הנה שמעתי שהרב הקדוש רבינו
מאטלי

מטשארנאביל,

מפרנס

הל"ו

צדיקים

יתגלה ויכירו וידעו כל באי עולם מה הוא גודל יקר
קדושתו של רבי דוד.

הנסתרים ,אפשר יפרנס גם אותי ,ונסע לדרכו ,לבוא

בצל הרה"ק מפינטשוב

אל רבינו הקדוש רבי מאטלי מטשארנאביל זכי"ע
זללה"ה ,והנה רבינו הקדוש הזה הרבי רבי מאטלי,

בבית

היה דרכו שבא אביו הקדוש בכל לילה מעולם העליון,

מתלמידים ,ה"ה רבי דוד מלעלוב יחד עם ריעו

ולמד עמו תורה ועבודה ,והלך איזה ימים שלא בא

וידידו רבינו הגאון הקדוש רבי אברהם מרדכי

משחר נעוריו דרך על דרך העבודה ,ומסופר שקודם

אביו הקדוש ללמדו כמנהגו ,והתחיל להתענות ולשבור

מפינטשוב זיע"א חותן רבינו הגאון הקדוש קודש

התקרבותו אל הרבי רבי אלימלך ,עסק ביגיעה

לבבו ,ואמר בלבו בודאי חטאתי חטא גדול ,עבור זה

הקדשים איש האלוקים רבי יצחק אייזיק

בתורה ובעבודה ,ואחז בדרך הפרישות והסיגופים,

אבי הקדוש אינו רוצה לבוא אצלי ,והתענה כמה ימים

מקאמרנא זיע"א בעל ה'היכל הברכה' ,יחד למדו

ואף קיים תשובת הקנה שש שנים ,אחר כמה שני

עד שנחלש מאוד ,עד שבא אביו הקדוש רבינו הקדוש

והעמיקו בתורה ובעבודה ממה שקיבלו מרבותיהם

התבודדות ,הוסיף טהרה על טהרתו ונסע אל עבר

רבי נחום בעל 'מאור עינים' ,ואמר לו בני מה זה אתה

הקדושים .אהבה נסתרת שררה בין שני הצדיקים,

ליז'ענסק על שבת קודש ,ערב שבת קודש בבואו

מרעיש עולמות על שאין אני בא אצלך ,תדע בני שאין

ומסופר שפעם אחת הגיע רבי דוד לשבות על שבת

לקבל שלום מרבי רבי אלימלך ,החזיר הרבי פניו

בך שום חטא שעבור זה איני בא ,רק שנפטר הצדיק

קודש בפינטשוב בצל ידידו וריעו ,בעצומו של

ממנו ,ואמר :מי זה שריחו נודף רע ומלאו ליבו

הנסתר ר' דוד מוכר חלב ,וכבדו אותו שיאמר דרשה

השבת אמר רבי דוד לרבי אברהם מרדכי :שיתאמץ

לבוא אל ביתי ,ליל שבת קודש אחר התפילה חשב

שבעים יום ,והוצרכו כל הצדיקים שבגן עדן העליון

בתפילתו עד שיביא הגאולה ,השיב לו רבי אברהם

אולי מקרה היה ,וניגש לקבל שלום ולברך ברכת

לבוא לשמוע הדרשה שלו ועל כן לא יכולתי לבוא ,ועד

מרדכי :הנה עוד לא בא העת לביאת משיח צדקינו

שבתא טבא ,אך הדבר הנ"ל חזר על עצמו ,בצפרא

שיכלו השבעים יום הנ"ל לא אבוא אצלך ,ואח"כ

ואין עתה הזמן לדחוק הקץ ולאמץ להחיש

דשבתא לא הלך רבי דוד אל בית מדרשו של הרבי

אבוא כמקודם .ובזה הלילה שראה את אביו הקדוש

הגאולה.

רבי אלימלך אחר שהדבר נשנה פעמיים ,הגיע עת

הנ"ל ,ואמר לו כנ"ל ,בזה הלילה בא בן רבי דוד הנ"ל

ואהובן של ישראל.

בצל הנועם אלימלך

רעוא דרעווין פיעמו ליבו לשמוע דא"ח ,ונכנס

מהדרך ,ובא לעיר טשארנאביל ,ובבוקר בא אצל רבינו

בלאט בחסות החשיכה אל שלחן הרבי רבי

הקדוש רבי מאטלי זלה"ה ,ושאל אותו מאיזה מקום

אלימלך ,בבואו שמע קול הרבי קול חוצב להבות

הוא ,ומה טיבו ,וסיפר לו כל לבו שהוא בן רבי דוד

אש אומר :יש אנשים מלאים בתורה ובעבודה וכו',

מוכר חלב הנ"ל ,ואמר לו ,הרי אתם בן הקדוש הנורא

ורוצים שאושיט להם רוח הקודש ,אך עליהם לדעת

הזה שאמר לי אבי הקדוש בלילה ,והשיב אותו על

שאסור שיהיה להם שום פניה ומחשבת פסול בשעת

כסאו ,לפני כל האנשים שהיו אצלו ,ואמר להם שיתנו

עבודתם ,רבי דוד כששמע הדברים פרץ בבכי זמן

לו פדיונות ומתנות ,כראוי לבן צדיק וקדוש הנורא

רב ,עת מוצאי שבת קודש קיבלו רבי אלימלך בסבר

הזה ,ומאז היתה לו פרנסה ,וכן יעזור לנו השי"ת.

פנים יפות ,ואמר לבנו רבי אלעזר :הנה איש אחר
עומד לפנינו ,ומאותו היום נהפך רבי דוד לחד
מגדולי תלמידיו המובהקים של הרבי רבי אלימלך,

)'היכל כאורה' מהרה"ק רבי אשר דאם זצ"ל
תלמיד רבינו הדמשק אליעזר מקאמרנא זיע"א(

ובית הרבי היה לביתו עד ליום בו עלה נשמת רבו

רבי דוד נכנס לבית רבו הקדוש לקבל שלום ,אדהכי

לגנזי מרומים.

והכי נעצרה עוד עגלה על יד פתחה של אותו חדר,

בצל החוזה מלובלין

וממנה ירדה הרה"ק רבי קלונימוס קלמן זצ"ל בעל

אחר הסתלקות רבו הראשון רבי אלימלך ,כיתת רגליו

ה'מאור ושמש' ,גם הוא מגדולי תלמידי הרבי הקדוש

אל עבר בית תלמידו וממשיך דרכו רבינו הרה"ק רבי

מלובלין ,שגם הוא היה דרכו להתאכסן באותו החדר,

יעקב יצחק הורוויץ זיע"א ה'חוזה מלובלין' ,בבית רבו

בעת שעלה לרגל בבית רבו ,רבי קלמן בראותו את רבי

בלובלין היה נחשב בין גדולי וזקני התלמידים ,וכמים

משה עומד ופורק סחורה לתוך החדר גער בו על שהוא

הפנים אל הפנים העריצוהו רבו הקדוש .ומעשה

משיג גבולו ,רבי משה אשר לא ידע מה לעשות הלך אל

שהיה :פעם אחת ורבי דוד יחד עם בנו רבי משה עלו

אביו שעמד עוד בבית החיצון לפני חדר רבו ,וסיפר לו

לרגל בבית רבם ,בחצרו של רבו היה חדר מיוחד

כל הדין דברים שיש לו עם רבי קלמן ,הפטיר רבי דוד

החוזה

מלובלין

התוועדו

יחד

שנים

אחד מהנשמות הגדולות שהוציא רבי דוד מעמקי
הקליפות וקירבו לאביו שבשמים ,היה נשמת
הדוקטור ברנהרד אשר לימים נתפרסם בשם הבעל
תשובה

המפורסם

הרה"ק

רבי

חיים

דוד

מפיעטרקויב זצ"ל ,אחר שזכה להכניסו תחת כנפי
השכינה ,לקחו והביאו אל בית רבו בלובלין להשים
עין פקיחא עליו ,אמר לו הרבי הקדוש :אין אני
יכול לפעול לו כלום ,אלא שלחהו לפינטשוב בבית
רבי אברהם מרדכי שישים עינו עליו ,למעלה משתי
שנים היה הדוקטור בבית רבי אברהם מרדכי
והדריכו ועלה אותו על דרך המסילה העולה בית
ה' ,עד שנעשה אדם גדול וצדיק נשגב.

לעלוב
בעיר לעלוב איווה למושב לו ,ומשם נתפרסם שמו,
כאביהן ואוהבן של ישראל ,דורש טוב היה לחסידיו
ואנשי מעשה שהסתופפו בצילו ,למען לא יחסר המזג
וכל אחד יהא פרנסתו בריוח ובניקל ,סיפורי מופת
התהלכו במשעולי העיר ,כל אחד ואחד פרק את לבבו
הנשבר בפני רבי דוד ,עד להסתלקותו לשמי רום ביום
ז' שבט תקע"ד ,ציון קדשו נהפך לאבן שואבת לבאים
לישועה ולהצלחה.

שהוקצה לרבי דוד בכל עת בואו אל רבו ,וכן בפעם

ואמר :א"כ אל נא תפרק את העגלה אלא רתום את

הזאת נעצרה העגלה בפתחה של אותו חדר ורבי משה

הסוסים ונחזור חזרה הביתה ,כשראה רבי קלמן איך

השאיר אחריו :בנו מ"מ הרה"ק רבי משה ,רבי

מתחיל לפרק החפצים מעגלה אל תוך החדר ,ואביו

שרבי דוד ובנו עולים על העגלה ופניהם אחורנית

נחמיה ,רבי אביגדור .זכר צדיקים לברכה.
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