
   עטרת ראשנועטרת ראשנו
 א"ר שליט" אדמו מרןק"דברי תורה מכ

  

ר ַעל ָהָאֶרץ ֵהָמה ֲאׁשֶ ל ַהּבְ ר תֹאְכלו ִמּכָ ֵני ִיְשָרֵאל ֵלאמֹר זֹאת ַהַחָיה ֲאׁשֶ רו ֶאל ּבְ ַּדּבְ ּּ ּ ׂ ַסע ְפָרֹסת .ּ ּ ּכֹל ַמְפֶרֶסת ַפְרָסה ְוׁשַֹסַעת ׁשֶ ּ
ֵהָמה ֹאָתה ֹתאֵכלו  ּבְ ַּמֲעַלת ֵגָרה ּבַ ּ ּ    .)ג- ביא(ּ

 לפי שישראל ,לשון חיים' זאת החיה'י "פרש

 לפיכך , וראויין להיות חיים,דבוקים במקום

. 'וכו וגזר עליהם מצות ,הבדילם מן הטומאה

זאת החיה  '.)חולין עא(ל "י בשם חז"ועוד פרש

 .  מלמד שהבהמה בכלל חיה'מכל הבהמה

למה רק כאן , י"לכאורה צריך להבין דברי רשו

מפרש ,  בהמות טהורות וטמאותבמצות סימני

וראויין , שישראל דבוקים במקוםהטעם משום 

וגם צריך להבין למה הבהמה  .להיות חיים

 . בכלל חיה

והנראה לומר שכדי שיהיה האדם תמיד 

וישרה עליו השכינה , בדבקות בשכינה

ה "כמו שהתפלל על זה דוד המלך ע, הקדושה

 ה"הויעד אמצא מקום ל ')הקלב (תהילים ב

י שיתקן חלקו "הוא ע', שכנות לאביר יעקבמ

בתיקון ניצוצי קדישין שנפלו מהשכינה שהוא 

והנה , ה"ו ה"ה ו"ד ה"ן כזה יו"בחינת שם ב

י לימוד התורה "עיקר התיקון השכינה הוא ע

זוהר כמו שמבואר ב, וקיום מצוותיו בשלימות

בכל אורייתא ובפקודין ש .)ג רפא"ח(הקדוש 

 .מפרק שכינתאלאו איהי אלא ל, דילה

והנה כדי שיהיה התורה והמצות בתכלית 

 וחיותי שיעשה במוחין "הוא רק ע, השלימות

ושהתבונן במחשבתו שכל תכלית התורה , ואור

, ומצוות הוא כדי לתקן את השכינה הקדושה

ואז יהיה לו , כמצות אנשים מלומדהיעשה ולא 

 .הדבקות אמיתי בשכינה הקדושה

י התורה ומצות " עוגם אז יהיה בכוחו לעלות

כי הרי כל , ן אתערותא דלתתא"את הניצוצין מ

י בירורי חלקי השכינה "הוא ע, ן"ענין העלאת מ

כמבואר בארוכה , מלכים שמתו' י הז"שנפלו ע

שער לט דרוש (ד "נ ומ"ק עץ חיים שער מ"בסה

דרושי כוונות (שער הכוונות וכמו שמבואר ב. )'ב

א עיקר כונתינו וזאת הי: ל"וז )קריאת שמע דרוש ו

 כדי ,ן" לתקן את זו,בענין התפלות והמצות

א עתה בזמן "ן אל או"שיכלו לעלות בסוד מ

 ואנו ,ה" אשר הם נופלים ואובדים בעו,החורבן

י מעשינו "צריכים להקימם ולהעלותם ע

 .הטובים

בחינת  'זאת החיה'מה שמרמז התורה וזה 

ל שיש באדם "כמו שידוע ממרן האריז, חכמה

לקי נשמה שהם נפש רוח נשמה חיה חמשה ח

, נפש מלכות, שהם נגד חמשה פרצופים, יחידה

, יחידה כתר, חיה חכמה, נשמה בינה, א"רוח ז

אשר ' .)קהלת ז יב(החכמה תחיה בעליה ו ש"וכמ

,  הנקראת אכילה תורה ומצותנת בחי'תאכלו

לכו לחמו ') :ג רעא"ח(איתא בזוהר הקדוש כמו ש

  . דאורייתאנהמא )משלי ט ה(' בלחמי

וזה בא התורה להורות ששלימות קיום התורה 

במחשבה וחיות לשם ומצותיה הוא כשיעשה 

 ן"שם ב' יג ב'ה"מכל בהמ'כדי לתקן , שמים

שנתפזרו בכל  'אשר על הארץ', בחינת השכינה

 .י"ש רש"דבוק במקום כמאז יהיה ו, הארץ

 ,בכלל חיהי שהבהמה " רששמרמזוזה מה 

תורה ומצוות במחשבה שצריך לקיים ה לומר

ה " בהמנתבחיכדי לתקן , וחכמה בחינת חיה

תהלים קד (ש כולם בחכמה עשית "כמ, ן"שם ב

 .)כד

כל מפרסת פרסה 'כ מפרט התורה "ואח

י שמובדלת "רשפ ו'ושסעת שסע פרסות

מלמעלה ומלמטה בשתי צפרנין כתרגומו 

חטאים  שיש היינו שבא לרמז .ומטלפא טלפין

 משם ה" ינת בחי למעלה שהואשפוגמים

 למטה שהוא חטאים שפוגמיםויש , ה"הוי

היחוד ה ו"שם הויכ אין "וע, ה" ונתבחי

 , בשלימות

היינו  ' בבהמהמעלה גרה'ז אומר התורה "וע

יצחק יהודה יחיאל רבי ק "ז הרה"אאש לפי מה

-אוצרהקדוש  בספרו כותבא " זיעמקאמרנא

, ן"פעמים שם ב' ד'  בגי'גרה'ש) :פדף (החיים 

היינו . ש" אתערותא דלתתא ענתשהוא בחי

י שיקיים את התורה ומצות יתוקן שם "שע

ואז מעלה גרה , ה וכל ניצוצי השכינה"הוי

ן את הניצוצין משם "בבהמה שיוכל לעלות מ

ן נגד "פ שם ב"ובא לרמז ד, ן שהוא השכינה"ב

 'אתה תאכלו'. ה שפגם"אותיות של שם הוי' ד

תורה ומצות כן צריך להיות תכלית כוונת ה

ומזוכך וזהו הסימן שהוא טהור , שמקיים האדם

 .בשלימות

שרואים שרק החזיר מה כ " גש לומרולפי זה י

 שיש לו 'מפרסת פרסה ושסעת שסע'יש לו 

ומכיון שאין בכוחינו , ה"ה ובו" ביהשני פגמים

לא ש היינו' גרה לא יגר' שזה הוא, ן"לעלות מ

וא טמא לכן ה,  משםן" מ ולתקן להעלותיםיכול

אבל לעתיד , ה"שם הויב הוא מרמז לפירודכי 

אומרים לכן , בשלימותיהיה ה "שם הוישא ולב

שבאמת עתיד ) מדרש תהלים קמו. ר יג ה"ויק(ל "חז

שלמו לו כל ו כי לעתיד י,החזיר להיות טהור

כי לעתיד יהיה , סימני טהרה ויהיה מעלה גרה

ויהיה השכינה בתכלית , ה בשלימות"שם הוי

 .א"ות בבהשלימ
)ק"ג לפ"רעוא דרעוין תשס(
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   זזפפעטרת עטרת 
 ע" זיתינורבומ אמרות טהרות

  עטרת חכמיםעטרת חכמים
ע"עיונים וביאורים מרבותינו זי

ָלִמים ן ֶאת ָיָדו ֶאל ָהָעם ַוְיָבֲרֵכם ַוֵיֶרד ֵמֲעשת ַהַחָטאת ְוָהעָֹלה ְוַהׁשְ ַּוִיָשא ַאֲהרֹ ּ ּׂ ּׂ   . )ט כב( ּ

והוא על ידי )  אשמות יא('  כאשר ירים משה ידו וגבר ישראלהוהי' כמו שכתוב אצל משה רבינו, צה לומרר

, את ידו כח ביד משה להרים היה,  על ידי עשיית מצות של ישראלוכן. שראל הקדושיםתשובה שעושין י

כשהיו עושין , ה כאן" ה.י" כמו שפירש שם רשו"ח, וכאשר יניח משה את ידו וגבר עמלק, וגבר ישראל

 באדחות, 'חסר י' ידו ' כתיב'וישא אהרן את ידו' אז, מדות טובות, ות ומעשים טוביםישראל הקדושים מצ

וישא ' לזה.  כי כל רוחניות של עשיית המצות היה פורחת לעילא'אל העם ויברכם'. שמאל נכלל בימין, אחד

וידוע הוא שעל ידי חטא .  כנגד מצות עשה וזהו'ויברכם'  ועל ידי זה.'אל העם'כ לעילא " ג'אהרן את ידו

א אברהם יצחק ויעקב כ ב"ואח, כדאיתא בבראשית רבה, רקיעים'  השכינה הקדושה למעלה מזהנסתלק

שישראל , כ כאן כשראה אהרן"וזהו ג. והורידו את השכינה בחזרה למטה תוך ישראל, משה אהרן עמרם

 השכינה הקדושה בחזרה' וירד' וכן', ויברכם' אז, צות ומעשים טובים מדות טובותהקדושים עוסקים במ

,  עושה אהרןוכל זה היה', יםהעולה והשלמ'וכן . חטאים שלהם עושים בתחלהה שהיו' מעשות החטאת'

 .  והבן'וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים' וזהו, שו ישראל עוד שום חטא ועוןכדי שלא יע

 ) מקאמרנאאליעזר צבימרבינו ' בן ביתי'(

ר  ר ִדּבֶ ה ֶאל ַאֲהרֹן הוא ֲאׁשֶ ַּויֹאֶמר מׁשֶ ּ ֵבד ה"הויּ ְקרַֹבי ֶאָקֵדׁש ְוַעל ְפֵני ָכל ָהָעם ֶאּכָ ּ ֵלאמֹר ּבִ ּ
ן ַּוִידֹם ַאֲהרֹ   .)י ג( ּ

ל דהנה "ולדעתי י, לכאורה מה השייכות בין זה לזה. )יהושע י יג(וידום השמש דין ואידך במסורה ' ב' וידם'

וזה , ה ואין לו צד המהפכו"והולך וזורח מצד גזירת המלך הקב, הליכת השמש ודאי עושה כי אין לו בחירה

ואהרן מצד , ניו בבחרות ימיהםאהרן מצד הטבע היה לו לבכות ולהרים קולו במרירות מפני מיתת שני ב

כ הוא גדול מכל הנבראים אשר "א, הבחירה בחר בדרך הטוב לשתוק וקבל באהבה הכל מצד בחירה בטוב

להראות כי הצדיק ,  אצל יהושע'וידום השמש'ז " עי'וידום אהרן'י "דע,  כאן וזה הפירוש.אין להם בחירה

משל שיהושע אצל  'וידום השמש'ז "עי, ו"ורה ח ויש בידו לעשות שלא כדרך הת,מצד הבחירה בחר בטוב

  .על כל הנבראים

 ) מקאמרנאחיים יעקבמרבינו ' פרי חיים'(

ֵעיָנ ה ַוִייַטב ּבְ ַמע מׁשֶ ַּוִיׁשְ    .)כי ( יוּ

היה בית דין של , שאצל תורה שבעל פה כמו צרת הבת וסדר פרשיות שבתפילין וכיוצא בזה, ודע אחי

 כי הלכות הקבועות בתורה שבעל פה מסור ביד, ומשה רבינו כאחד מהם, משה שוה לכל בתי דינין

וכפי מה שיטו , פ היוצא מתורה שבכתב"כפי מה שימצאו סברתן שכך הוא הלכה של תורה שבע, חכמים

 ולמה לא שאל 'וישמע משה וייטב בעיניו'ולזה נאמר אצל משה רבינו  .מצוה להכריע כדעת הרוב, סברתן

כי מוטבח היה , 'לכם' עמדו ואשמעה מה יצוה ד')  חבמדבר ט( שאמר ,פי מלך עליון כמו אצל בנות צלפחד

ולא היה משיבין לו , 'לא בשמים הוא')  יבדברים ל(אלא שעל זה נאמר , כל עתמשה שהשכינה מדברת עמו ב

אם יש לחלק בין קדשי שעה , הוא מכלל תורה שבעל פה אשר תלוי בסברת חכמים, כלל על ענין כזה

הוטב ,  שפילפלו בטוב בהלכהובאמת אחר .וכפי אשר יכריעו הרוב כך הוא הלכה, לקדשי דורות או לאו

אלא הודה ואמר לא שמעתי כי , ולא בוש לומר לא שמעתי, והודה, בעיני משה סברת אהרן והכריע כדבריו

וכל מה שתלמיד , ואף שבאמת למשה נגלה כל תעלומות, דבר הלכה למעשה התלוי בסברא לא ימסרו לו

כידוע , ל דור ודור עם דורשיו וחכמיוותיק עתיד לחדש וכל סברות של תורה שבעל פה וכל הכרעות ש

היאך יסבירו כל דור ודור והיאך , הכל נגלה לאדון הנביאים, :)חגיגה טו' עי(אליעזר בני אומר וכיוצא בזה 

כדי שלא יכריע הלכה למעשה , אבל דבר זה לא היה אפשר לו לשמוע מלמעלה, יכריעו כל חכמי דור ודור

 . והבן היטב דברי אמת,  פילפול וסברא והלכה כרביםאלא להלכה למעשה צריכין, מן השמועה

 )מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא' אוצר החיים'(

ֵהָמה ֹאָתה תֹאֵכלו ּבְ ַסע ְפָרֹסת ַמֲעַלת ֵגָרה ּבַ ּּכֹל ַמְפֶרֶסת ַפְרָסה ְוׁשַֹסַעת ׁשֶ ּ ּ ּ ּ    .)ג יא( ּ

שסימני טהרה , שפעם אחד אמר בדרך הלצה וצחות, מזידיטשובצבי שמעתי ממורי דודי רבינו הקדוש 

 'מעלה גרה'הוא , הוא אותן האנשים שהולכין רוב ימיהם אחר עסקי מעשה הבהמה, טהורהשל בהמה 

ישעיה (מלשון ' מפריס פרסה'וגם , שנותן אותם לצדקה וחסד, שמעלה את המעות שלו המכונה בשם גרה

ואם חסר , ואלו שני סימנים הם סימני טהרה לאנשים פשוטים, דמקרבא הנייתא, פרוס לרעב לחמך)  זנח

 . ודי בזה להזהיר, חד טמאא

  )מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא' היכל הברכה'(
  
  
  

ְפֵני ַו ּ ַותֹאַכל אֹוָתם ַוָיֻמתו ה"הויֵּתֵצא ֵאׁש ִמּלִ ּ ּ
  . )י ב(ה "הויְפֵני ִל

שני חוטים של אש יצאו מבית , כיצד היתה מיתתן
נכנסו בחוטמו של זה ' ב', קדשי הקדשים ונחלקו לד

, ובגדיהם קיימים, ונשרף גופם. בחוטמו של זה' וב
היה אהרן עומד ותוהא . 'ותצא אש מלפני ה'שנאמר 

. וביד בניי שכך הגעתני, כך עבירה בידי, אומר אוי לי
אמר לו אהרן אחי . משה אצלו והיה מפייסונכנס 

. מסיני נאמר לי עתיד אני לקדש את הבית הזה
הייתי סבור או בי או בך . באדם גדול אני מקדשו

עכשיו נמצאו בניך גדולים ממני , הבית מתקדש
, כיון ששמע אהרן כך. וממך שבהם הבית נתקדש

. צדק עליו את הדין ושתק שנאמר וידום אהרן
אברהם . קים שמצדיקים עליהם את הדיןולמודים צדי

יעקב . 'ואנכי עפר ואפר'צידק עליו את הדין שנאמר 
קטנתי מכל החסדים 'צידק עליו את הדין שנאמר 

 . 'ומכל האמת אשר עשית את עבדך

 מכילתא דמילואים כג, תורת כהנים

כי בסיני מגודל ' מסיני נאמר לי'ביאור הדבר 
להיות במורא השמחה והדביקות לא נזהרו כל כך 

ואל אצילי בני ') שמות כד יא(ועל זה נאמר , ופחד
כי באמת , דהיה ראוין להשתלח' ישראל לא שלח ידו

ולכן צריכין , החכם ישכיל בהאי נהירא דינא יתיב
אבל , ובסיני וויתר להם, להיות תמיד במורא ופחד

ויהיה פירוש או , אמר לו שהבית יתקדש במכובדים
יהיו באימה ויראה לפני שהמכובדים והגדולים 

עד ששאר העם ילמדו , המקום ברוך הוא וברוך שמו
קל וחומר ומה אילו קרובי המקום מורא שמים כל כך 

או שיתפרש . מכל שכן אלו, עליהם באימה ופחד
יתקדש במכובדים , כ באימה"באם לא יזהרו כ

שדרך המכובדים מגודל , שיעשה דין במכובדים
, ביום שנבנה המקדשבפרט , תשוקה ואהבה למקום

 .לקרב ביותר

שרצו , וזה היה חטא נדב ואביהוא כמבואר לקמן
וקירבו במקום שלא היה , להוסיף אהבה על אהבה
. וזה בעצמו חטא גדול והבן, ראוי שיתקרבו כל כך

וסבר ' כך עבירה ביד בניי'וכיון שאמר אהרן כל 
ואמר לו משה שזה היה מגודל אהבה , שעשו עבירות
נמצא שבזה , אל יתברך מסרו נפשםוהתשוקה ל

שלא זכינו לכל כך אהבה ', גדולים הם ממני וממך'
סבר הייתי או 'כי , ותשוקה ומסירת נפש לאל יתברך

שיתרבו בנו כל כך שפעת ' בי או בך יתקדש הבית
 .והבן, אלהי עד שלא נוכל לילך בהדרגה

עיין דברי רבינו , ובזה יתורץ כל המבוכת הראשונים
כי , ולדרכינו יבא הכל לנכון. ם" הראמה שהוקשה

על ידי משה ואהרן לא נתקדש הבית לא בדרך 
, דאם היה נתקדש לא היה מתו נדב ואביהוא, ראשון

כי אף שחטאו היה ממתין להם כמו בסיני מבלי 
י נדב "וע. לערבב השמחה מכל שכן שלא חטאו

ולכן , ואביהוא נתקדש בדרך השני שהוסיפו אהבה
והבן מאוד , ן התשוקה ממשה ואהרןגדולים בזה עני

 . הצדקות הדין בא מכניעת הנפש לאל יתברך

  מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא' עשירית האיפה'



  שולחן הטהורשולחן הטהור
 ע" זי מקאמרנאייזיקאצחק ירבינו  ל'זר זהב' ו'שולחן הטהור'לקט הלכות מספר 

 בסימן ל. סדר כתיבת התפילין

þõ½ô −òíô íô¾ñ íë−³×î ðîë−¼  ö−ñ−õ³ñ íþî³ .ג
³îïîïôî ,½ñ êñî íïîïôñ −òíô ö−ñ−õ³ñ ðë−¼ óêî"³ ,

ðëñë íïîïôñ êñê −òíô êñ íïîïôñ ðë−¼ óêîê. . öî×òî
³î¾îðš −ò−ô ñ×ñ ðë¼−¾, ó¾ñ ñêþ¾− ³¾îðš ó¾ñ 
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  עטרת תפארתעטרת תפארת
 ע"עובדות וסיפורים מרבותינו זי

 א" זיעענסק'אלימלך מליזמדרגותיו הנוראים של רבינו 

שפעם אחת , ה" זלהברהם מרדכי מפינטשובאק רבי "סיפר לי מורי חמי הרה

ואמר לו ? מה יהיה גורלי ועסקי,  הקדוש אחד מתלמידיוט"הבעששאל את מרן 

אקשור אותך בעולם , ואמר לו מרן, ויאמר לו אין אני יכול לנגן! מרן שיהיה חזן

, ל"וסיפר לי מורי חמי שהוא בעצמו היה מכיר את החזן הנ. ותוכל לנגן, הניגון

אל רבינו אור , ל"ופעם אחת בא החזן הנ. יה בעולם מנגן נפלא כמוהוולא ה

אחד נקרא , עם שני משוררים, ע" זיאלימלך מליזענסקה רבי "שבעת הימים מו

רבי ובין בנו הצדיק , ל"והיתה מבוכה בין רבינו הנ, באס ואחד נקרא סתם זינגער

שלא יבלבל אותו כי היה ירא הקדוש , אם יכבד את החזן לקבל שבת, אלעזר

, ט"ומגודל פחד קדושת מרן אלקי כי נקרא חזן של הבעש, החזן מקדושתו

שלח רבינו , וכשהתחיל החזן להתפלל. ויהיה מה שיהיה, הסכימו בהכרח לכבדו

, ל"כ שלח רבינו הנ"ואח, והחזן והבאס יחד יקבלו שבת, ל שהזינגער ילך לו"הנ

 שיתבטל ממציאות מגודל אור כי ירא, שיפסיק ואל יתפלל עוד לפני התיבה

על ידי שירות של צדיק , וקדושה והארות אלוקית שהיה נפתח לרבינו אלימלך

אך לא היה מתפלל לפני , ואחר כך כיבד אותו רבינו מאוד בכל השבת. זה

 .התיבה

שיספר לו ממדריגת ומקדושת מרן , ובמוצאי שבת קרא הרבי רבי אלימלך לחזן

, ועיקר סיפורו היה. לא שמעתן אוזן, ענינים נוראיםוסיפר לו , אלקי אור ישראל

ואיך היתה עליית נשמתו בהקיץ , האיך היה יראתו ואהבתו של מרן את אלקים

וכשהיה אומר הלל . לצפות בכל חדרי תורה ומרכבה, בכל העולמות, ובלי זעזוע

ושמע , עד שראה המלאך של אותו הפרק, לא אמר כל פרק מהשיר, הגדול

, וקדושתו ופרישתו היה נורא מאוד מיום הוולדו. ואמרו ביחד, לונעימת שיר ש

ובפרטות עם מרן אלקי , ל"ועם אליהו ז, ואיך היה מדבר עם נשמות הצדיקים

 את מרן ש"הריבופעם אחת שאל מרן . ל שהיה שכיח אצלו בכל שעה"י ז"האר

 והשיב ?ולא בדרך עבודה, מפני מה דיבר הסודות כל כך באתגליא, ל"י ז"האר

איך מרן , וגם סיפר לו החזן. היה הכל מתוקן, שאם היה חי עוד שתי שנים, לו

והיה , ומה היתה תשובותיהם אליו, ועם רעיא מהימנא, היה מדבר עם המשיח

ובשיחות כל , ובכל התורה כולה, ובמעשה מרכבה, בקי במעשה בראשית

ומידות , םוהיה מלא אהבת השם ויראת הש, ובשיחות מלאכי השרת, ברייה

 .טובות חסידות וענוה ואהבת ישראל

שפעם אחת למדו התלמידים , והעיד, ואחר כך עמד החזן הצדיק על רגליו

וקיבלו , עד שנזדככו כל כך, וליהטה אש סביבותיהם, לפני מרן אלקי, תורה

בקולות וברקים וקול שופר , כדרך שקיבלו ישראל על הר סיני, תורה מפי מרן

, כי אותן הקולות לא נתבטלו כי הם אלקות(. ל כמו בהר סיניהכ, חזק מאוד ממש

. )אלא שצריך קדושה וזיכוך, )דברים ה יח(' קול גדול ולא יסף'וזה לדעתי פירוש הפסוק 

כי עבודת וקדושת ישראל מרן , ואין זה תימה! זה לא השגתי: ל"והשיב רבינו הנ

על הנהר , והיה גדול מאוד ומאוד ובפרט שהיה עבודתו וקדושת, אלקי

. אשרי יליד אשה שזכה לכך, ומפי אחיה השילוני, דניעסטער מקום טהרה

שכל הנזכר לעיל היה גם כן לרבינו אלימלך , והבינו היראים ששמעו זאת

 . ע או מעין זה"זי

 מעשה השם



   עטרת זקניםעטרת זקנים
  ממאורי הדורותיומא דהילולא

   הנועם אלימלך בעלא"יע זענסק'מליז בן רבי אליעזר ליפמאן אלימלךרבינו 
 ז"א אדר תקמ"כ

 כאשר בשנות נעוריו ערך ביחד עם אחיו , ובוצין בוצין מקטפיה ידיע,ע" זיאליעזר ליפמאןז לאביו רבי "רבינו שהארץ האירה מכבודו נולד בשנת תע

 עלה ונתעלה להיות רבם ומנהיגם של אלפי ע" זיריטשהמגיד ממעז ולאחר פטירת . וזיככו וסיגפו את גופם הקדוש,גלותע "זי זושא מאניפולי' ק ר"הרה

 נר לרגלם של אלפי בני 'נועם אלימלך ' ועד היום ספרו הקדוש, אשר אלפים ורבבות מישראל הסתופפו בצילו,בני ישראל בגלילות פולין ומחוצה לה

  . תורתו מגן לנו היא מאירת עינינו, הקדושהנוסעים לציונו ומקום ציונו נהפך לאבן שואבת ומשנה לשנה מתרבים ,ז"א אדר תקמ" ביום כסתלק נ.ישראל

 יצחק אייזיק ק" הרה שקבלו מפי זקינם הגדול רבינו,)המשך משנה שעברה' חלק ב(א "להלן נביא כמה עובדות והנהגות המפוזרים בספרי רבותינו זיע

 וכשהגיע אל ,ם כבר הגיעא : רבי אלימלך קודם הסתלקותו שאל עליו אשר מסופר שרבינו, הנועם אלימלך רבינו מגדולי תלמידי,ע" זיסאפריןמכפר 

 חותנו של רבינו איש האלוקים אברהם מרדכי מפינטשובק רבי " וכן אשר קבלו מרבינו הגה. עכשיו הוא העת שאסתלק לגנזי מרומים: אמר,ביתו וראהו

  . הנועם אלימלךרבינו  מגדולי תלמידי כ" שהיה ג,ע" זי'היכל הברכה'בעל ה יצחק אייזיק מקאמרנארבי ק "הגה

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

והוא באופן כמו ששמעתי משם רבינו מרן רבי 

 שהקשה אם נכתבין ונחתמין ,ה" זלהאלימלך

 ,ם שעובר על בר ישראליניבראש השנה כל עני

 למה נוסע בתוך השנה לצדיק הדור ןכם א

השיב כיון  ו,שיושיע לו מה שצריך לישועה

שהצדיקים אמיתיים שבדור מחדשים בכל עת 

 ששם לא נרשם ,שמים חדשים והארץ חדשה

חסרון של האיש הזה על מה שמעכבין לו 

 מאלו שמים והארץ חדשה יכול הוא ,ישועתו

  . להושיע לאיש הזה ישועתו

  )א"מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא זיע' בן ביתי'(

 ,וקהומעשה היה שבא צדיק אחד ממדינה רח

שהיה דרכו להיות סגור ומסוגר ולא דיבר עם 

 והיה מעוטף בטלית ותפילין ,שום אדם

 ולומד תורה יומם ,ובפרישות מכל הנאות

 וכששמע את שמע רבינו , והיה צדיק,ולילה

 ,אלימלךר "הקדוש אור עינינו רוח אפינו מוהר

מעניני מופתים נפלאים ורוח הקודש ומדריגות 

 ובא לבית מדרשו של ,מה היה מת,נפלאות שלו

 ורבינו צפה ברוח קדשו ויצא לנגדו ,רבינו

 ונתן לו שלום בסבר ,מביתו לבית המדרש שלו

 'אם יסתר איש במסתרים' ואמר לו ,פנים יפות

ירמיה (' אני לא אראנו השם צבאות'אז ודאי 

 כי לא היה מכיר , והצדיק הזה תמה,)כג כד

נו  ושום אדם לא הכיר מהותו ועני,אדם שם

 ודיבק נפשו לרבינו והיה ,בכל מדינה זאת

  . מגדולי תלמידיו

  )א"מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זיע' היכל הברכה'(

אם ' אלימלךועל זה אמר רבינו הקדוש רבינו 

ירמיה (' יסתר איש במסתרים אני לא אראנו

 אלא כשדעתו מעורב , ולא אשגיח עליו,)כג כד

עניני עולם עם הבריות ועוסק בצרכי הגוף וב

הזה ביחודים ובאהבת ישראל ובתקוני 

 חוזר ויחזק כוח אלקי וכוח ל ידי זה ע,השכינה

  .  השכלי באור מופלא ובלב נכנע לב אמת

   )א"זיע מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא' נתיב מצותיך'(

 ,כי תכלית השלימות הוא להיות מעלה ומטה

אברהם ר "ר מוהר"וכך שמעתי מאת אדמו

 מה שקבלתי ממורי יל ממעזיבוזיהושע העש

  אובין הונטין הונטין אוביןאלימלךורבי רבינו 

  . ] למעלה למטה למטה למעלה[

  )א"זיע מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא' היכל הברכה'(

מי שהוא ירא שמים באמת לא יטול ידיו אלא 

 ולא , שהם גוש אחד,מכלי חרס זכוכית אבנים

וכך נהג אדונינו  , דשבירתן זהו מיתתן,ניתקנו

 ואחריו נהגו ,אלימלך מליזענסקהקדוש רבינו 

 ולכל זה יש פנים בהלכה ,כך הרבה תלמידיו

   .למעיין אמת

  )א"מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זיע' שלחן הטהור'(

וקבלתי ממורי וחמי הקדוש החסיד המפורסם 

 שקיבל אברהם מרדכי מפינטשובה "מו

 רבו ,מליזענסק ל" זאלימלךמרבינו הקדוש 

 שבכל יום שאין אומרים ,ל" זאליהומרבו עד 

 אלא ,תחנון אין אומרים פסוקים ולא קדיש

   .מתחיל והוא רחום בתפילת ערבית

  )א"מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זיע' שלחן הטהור'(

 אחר מעריב לא אלימלךר "ורבינו הקדוש מו

 אלא יושב ,היה מדבר שום דבר עם בן אדם

   .נה ומייחד יחודיםושו

  )א"מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זיע' זר זהב'(

 לא היה מדבר שום דיבור אחר אלימלךרבינו 

פ יזהר מאוד לידע " ועכ,מערב עד אחר השינה

   .בכל דיבור לדבר טוב

  )א"מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זיע' זוהר חי'(

 וזהו המדריגה ,אליהו הנביא נתלבש בגוף שלו

ד "ן והראב"תנאים ואמוראים ולרמבהיה ל

 ולרבינו ,ש טוב"י ומרן הריב"ומרן האר

 והוא מדריגה גדולה עד , שני פעמיםאלימלך

לבש תי שמל והוא מזדעזע הרבה ולו,מאוד

 ומדבר ,בגוף אין ביכולת לסבול כלל אורו הרב

   .עם הצדיק כאשר ידבר איש אל רעהו

    )א" זיעמרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא' זוהר חי'(

 אלימלךודרך הקדוש הזה שמעתי השם רבינו 

 שפעם אחת אחר תפילת ,ה"קדשי קדשים זלה

 היום :השחר אמר לתלמידיו הקדושים

התפללתי בדביקות גדול בלי שום מחשבה 

 ואדם הרשע , והלכתי מעולם ועד עולם,זרה

 ,הבליעל לא עיכב לי מלהלוך מעולם ועד עולם

ל חושב מה לי לעכב והוא עבור כי הרשע הבליע

 כי הוא ,את אלימלך מלעלות מעולם ועד עולם

 עבור ,עצמו שלי הוא ותפלתו גם כן שלי הוא

 מה לי לעכב לו ,שכל עשיתיו הוא שלא לשמה

 ובשעת .להלוך בתפלתו ממדריגה למדריגה

 נראה : ואמר,אמירתו היה בוכה בבכיה גדולה

 וכל ימיו לא ,לי מזה שהוא נאבד משני עולמות

 שאם היה ,שה שום רצון הבורא ברוך הואע

 היה עושה יותר רצון ,ה אבן תחתיו"בורא הקב

   .הבורא ברוך הוא ממנו

  )א"מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא זיע' זקן ביתו'(

 כי דברי ,)תהלים ל ד (חייתני מירדי בור

 אין בהם ,חסידות ומוחין ודביקות בלי תורה

בינו  וכך שמעתי גם כן בשם ר,שום ממש כלל

ל שאמר בפה " זצאלימלךהקדוש הרבי רבי 

 אם מדברים חסידים דברי חסידות אין :קדשו

 אף אם הם מדברים ,היצר הרע מבלבל אותם

 כי יש לו נחת רוח מזה אחר ,כל היום כולו

 כי דברי ,שאינם לומדים בתורה הקדושה

תורה שלומדים בני ישראל עם הקדוש הם לו 

   .ל" כנודע מדברי רז,לסם המות

  )א"מרבנו אליעזר צבי מקאמרנא זיע' זקן ביתו'(

וכיוצא בו שמעתי בשם רבינו הרבי רבי 

 היה מתנהג במדה זו שתמיד ,ה" זלהאלימלך

 ובעת שהיה צריך להושיע ,שפלות הרוחבהיה 

 היה מגדיל ,את ישראל בין בכלל או בפרט

 בוודאי : ואמר,עצמו בעבודת הבורא ברוך הוא

ילתי עבור איש ההוא וכך ה את תפ"ישמע הקב

 בעת שצריך להושיע 'עשה לך רב' וזהו ,יהיה

   .את ישראל

  )א"מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא זיע' זקן ביתו'(

 ,)ויקרא י י(ולהבדיל בין הקודש ובין החול 

 ולהבדיל בין האור ,ולהבדיל תרין במסורה

ובין החושך לרמז על טפשות איזה אנשים 

 , להם אור והארהש שיהיה"ששותין הרבה יי

 כי אצל ,וזה הארה ואור הוא מקליפת נגה

 היה אסור לשתות שום משקה אלימלךרבינו 

בימים אחרונים של סוכות עד אחר גמר 

 , שלא יתערב זר בשמחת של קדושה,הקפות

 ,וזהו להבדיל בין האור ובין החשך של עצבות

 כי ,לא יהיה זה הענין על ידי שתיות משקים

רה מאירת עינים ומשמחת לב אם על ידי התו

   .אמן כן יהי רצון

  )א"זיע מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא' היכל הברכה'(

חידוש נפלא , אלימלך מליזענסקואמר רבינו 

שצפו ברוח קדשם עד סוף , הוא לי על התנאים

וכתבו כל כך גזירות רעות ויסורים , כל הדורות

ולא ראו שאלימלך , שיהיו קודם ביאת משיח

וכל אלו הרעות והגזירות כבר ,  בעולםיהיה

כל זה , המתיק אותם וביטל אותם אלימלך

 מפינטשובאברהם מרדכי שמע מורי חמי רבי 

  .ל מפיו הקדוש"זצ

  )א"זיע מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא' נתיב מצותיך'(
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