
 

 א"ר שליט" אדמו מרןק"דברי תורה מכ
 

ה ַויֹאֶמר  ר ֱאלִֹהים ֶאל מׁשֶ ַּוְיַדּבֵ
ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם . ה"הויֵאָליו ֲאִני 

ָדי  ֵאל ׁשַ ֶּאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעקֹב ּבְ
ִמי -ב ו( ָלֶהם ּנֹוַדְעִתי לֹא ה"הוי ּוׁשְ

  .)ג

דבר אתו ' וידבר אלהים'י "פרש

למה 'לומר משפט על שהקשה לדבר ו

צריך להבין הרי . 'הרעותה לעם הזה

כן הוא באמת ראוי לדבר מנהיג 

ועוד . בישראל שדואג לצאן מרעיתו

ועיין ' נודעתי'צריך להבין מהו הלשון 

, ועוד צריך להבין. י"כ בזה רש"מש

הרי תחלה כשנגלה לאברהם בין 

 אשר ה"הויאני 'הבתרים נאמר 

 ) טו זלעיל( 'הוצאתיך מאור כשדים

 .ה"ואים שכן נודע לאבות בשם הויר

אלא הנראה לומר על פי הקדמת 

ע " הקדוש זיט"הבעשדברי מרן 

, )ת עמוד התפילה אות קנט"ט עה"בעש(

הוא  ,דינים בשורשןהסוד המתקת ש

, י שימצא בתוך הדין שורש חסד"ע

ונמתק הדין ,  חסדלואז נעשה הכו

כי הגבורות , בשורש חסד שיש בו

, וב והחסדבשורשן הם תכלית הט

הוא , י שימצא בדין שורש חסד"וע

מעורר שורש הגבורות שהם כולם 

 . חסדים

כי דינים הוא משם , והביאור בזה

וחסד ורחמים הוא משם , י"אדנ

י שמוצא החסד והרחמים "וע, ה"הוי

נעשה היחוד השלם , בתוך הדינים

י היחוד נמתקים "וע, י"ה אדנ"של הוי

ך ונשפע עליו א, כל הדינים מעליו

 .טוב וחסד

 'וידבר אלהים אל משה'י "רשוזהו שפ

דבר אתו משפט על שהקשה לדבר ש

היינו . ולומר למה הרעותה לעם הזה

שמשה רבינו אמר למה נגזר על בני 

ולמה לא תשפיע , ישראל דינים ורע

ז השיב לו "וע. עליהם חסד ורחמים

וידבר אלהים אל 'ה למשה "הקב

, שמתוך אלהים בחינת דינים' משה

יש שם חסד ' ה"הויויאמר אליו אני '

ז מעורר שורש הגבורות "ועי, ורחמים

 . שהם כולם חסדים ורחמים

וארא אל אברהם ואל 'ועוד אמר לו 

ששם שדי ' יצחק ואל יעקב באל שדי

 כמו שאמרו, מרמז על צמצום ודין

מאי דכתיב : ל"וז.) יבחגיגה (ל "כאן חז

 אני הוא שאמרתי 'אני אל שדי'

ה "היינו שאמר לו הקב. לעולם די

שיראה וילמד מדרך האבות , למשה

איך הם המתיקו מעליהם , הקדושים

את כל הדינים והצער שעברו כל ימי 

בחינת ' ה"ושמי הוי'שאפילו , חייהם

כי ', לא נודעתי להם'רחמים וחסדים 

הם בעצמם המתיקו מעליהם את כל 

י שמצאו מתוך "והוא ע, הדינים

ולכן גם , הדינים שורש החסד שבו

כדי להמתיק , אתה תלך בדרך הזה

 . את כל הדינים שיש לבני ישראל

ה למשה שילמד "וזה הדרך אמר הקב

לכן אמר לבני 'וזהו , כן את בני ישראל

שציוה למשה ' ה"הויישראל אני 

, להגיד לבני ישראל את הדרך הזאת

שאפילו שנראה ששורה עכשיו דינים 

צריכים אתם לדעת שאפילו , וצער

ק "זוה(בחינת מלכות ' אני'ה ששנרא

מכל מקום הוא , בחינת דינים.) ג רעו"ח

שהוא כולו רחמים ' ה"הוי'שם 

 .רק צריכים לגלותו, וחסדים

כמו (ל "וזהו הסוד מה שאומרים חז

שבזכות יצחק ) ט כאן"שמביא הבעה

. אבינו יצאו בני ישראל מגלות מצרים

, כי הרי יצחק הוא שורש הגבורות

רש החסד שבתוך י שימצאו שו"וע

ז יעוררו שורש הגבורות "עי, הגבורה

ח שער מוחין דקטנות "ע(בחינת יצחק 

, ואז יצאו מגלות מצרים, )ג"שער כב פ

נוסח והוא (וכמו שאומרים בתפילה 

עוררה  ')כ בתהלים פ ג"פ מש"רחום ע

 . 'ךוהושיענו למען שמ'ואז  'גבורתך

במהרה בימינו תהיה הגאולה ולכן גם 

 כמו שאומרים ,צת יצחקעל ידי מלי

יצחק יאמר פלגא ש:) שבת פט(ל "חז

שגם לעתיד , ש" עעלי ופלגא עלך

שימצאו , יהיה הגאולה באופן הזה

, מתוך הדינים והצער שורש החסד

ז יעוררו את שורש הגבורה "ועי

ויתמתקו כל הדינים בשורשן שכולו 

ועת צרה וכמו שכתוב , טוב וחסד

 .)ל זירמיה ( היא ליעקב וממנה יושע

מתוך ה יעזור שיהיה במהרה "והקב

 . א"ה בבצרה המציאם פדות ורוח

 )ק"ע לפ"רעוא דרעוין תש(
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 ש"נרות ומוצהזמני הדלקת 
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ע" זיתינורבומ  תורהדברי

ִמי  ָדי וׁשְ ֵאל ׁשַ ָּוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעקֹב ּבְ  ה"הויּ
 . )ו ג( ּלֹא נֹוַדְעִתי ָלֶהם

. 'ד'ומרמז על , טעם רביעייש ה' וארא'מתיבת ' ר'הנה על האות 

אלא . י בזה"וצריך להבין כוונת רש. 'אל האבות'ל פירש "י ז"ורש

ע "ל זי" זצוקא מקאמרנא"מהריק "פ דברי זקיני קוה"ד ע"נראה בס

וזה לשונו ) בראשית טו ו(' ה ויחשבה לו צדקה"והאמן בהוי'פ "עה

אלא , כי אמונה אין צריכה לחכמה, ד"חסר יו' והאמן': הקדוש

וכדברי , אמונה פשוטה בדביקות ואהבה באלהי אחד אלהי ישראל

, אמרתי זאת בשבת העבר, ה אבל לא בחקירות והבנות"רבותינו זלל

צבי אלימלך ר "ואמרו לי שכך פירש הצדיק אור מופלא מהור

חרון 'אני א'אשון ו'ני ר'ת א"ר' וארא'וזהו . ל"ע עכ" זימדינאב

. ש"ה וב"אמונת אלהי עולם ב, )ישעיה מד ו(להים 'ין א'מבלעדי א'ו

היינו שתהיה אמונה פשוטה . ל אל האבות"י ז"וזה שפירש

. מן אברהם שהיה ראש למאמינים, המושרשת בלב ישראל מהאבות

מספר , ר"ש אתוון ד"על האות רי' ד'ולכן הטעם רביעי שהוא 

וזהו , )חבקוק ב ד(' וצדיק באמונתו יחיה'כ "לרמז על מש, ק"צדי

ש על מסירות "מק' אחד'ת רבתי של "ן באמירת הדלשצריך לכוו

 . נפשו באמונה פשוטה החקוקה בלב מן האבות הקדושים
 )מרבינו חיים יעקב מקאמרנא' פרי חיים'(

 . )ו ו('  וגוה"הויָׂלֵכן ֱאמֹר ִלְבֵני ִיְשָרֵאל ֲאִני 

או , הן על בריל, הנה שם אספקלריא מונח על כל דבר המזוכך

ואז אינו רואה , ריא המאירה מעבר לעבר בזכותויש אספקל. שפיגל

אזי חוזר ומכה ורואה אדם , ויש שמשימין תחתיו איזה דבר. צורתו

:) יבמות מט(והנה משה רבינו שראה באספקלריא המאירה . צורתו

ניכלל באור אין סוף , והיה בטל ומבוטל אין ממש, לא ראה את עצמו

) ירמיה יז ז(כטעם , ךוהיה כל מציאותו אלהותו יתבר, בסתר עליון

שהוא עצמו נעשה שמו ' ה"והיה הוי'ואז ' ה"אשר יבטח בהוי'

ושמו 'על ) ה ומצאתי"סימן ד ד(כמבואר בספר הקדוש כל בו , יתברך

 ה"הוי והיה': ל"וז(, שהם נשמות של הקדושים, )זכריה יד ט(' אחד

 אחד ה"יהו' ויהיה ,לאחד הקדושים נשמות כל יבאו לעתיד כי לומר רצה 'למלך

, )לקמן כד יב(' והיה שם'וזהו שכתוב על משה רבינו  .)'אחד ושמו

לכן אמור לבני ישראל 'וזהו שכתוב כאן . )לקמן ז א(' נתתיך אלהים'

שהוא ' ה"אני הוי'ולכן , ממש בטל ומבוטל' אין'אתוון ' אני', 'אני ה

וזהו אספקלריא ] כמו שיעקב נקרא אל[, עצמו נעשה שמו יתברך

כתוב , אבל ושאר נביאים. שאינו רואה את עצמו כללהמאירה 

והוא אור חוזר ) יחזקאל א כו(דמות כמראה אדם ' ואראה את ה

 . ודי בזה, מצורתו שרואה את עצמו
 )מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא' מעשה ארג'(

ר ָאַמר  ה ֲאׁשֶ ּהוא ַאֲהרֹן ומׁשֶ ֵני ה"הויּ ּ ָלֶהם הֹוִציאו ֶאת ּבְ
  .)ו כו( ץ ִמְצַרִים ַעל ִצְבֹאָתםִׂיְשָרֵאל ֵמֶאֶר

כ כתיב משה "ואח, י למה בתחילה כתיב אהרן תחלה"הקשה רש

אבל יש לומר טעם אחר כי קודם . לומר לך ששקולין כאחד, תחלה

והיה הוא ' ש"שהוא היה המדבר כמ, יציאת מצרים היה אהרן עיקר

אבל אחר יציאת , )ד טז(' יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלהים

 . מצרים היה משה העיקר והבן
 ) מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא' בן ביתי'(

ה ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן ְנֵטה ֶאת ַמְטך ְוַהך ֶאת ה"הויַּויֹאֶמר  ְ ֶאל מׁשֶ ָ ּ
ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ם ּבְ  . )ח יב( ֲעַפר ָהָאֶרץ ְוָהָיה ְלִכּנִ

, באים ממרה שחורה ועצבות זוהמת הנחש, הנה רוב התאות

, כין לבדח עצמו בכל היכולת שלא יתגבר עליו מרה שחורהוצרי

והך את 'וזהו . שהוא ממש אלהים אחרים אל זר אל נכר אל אחר

, וכיון שהכו כל אלהים אחרים ונפלו, יסוד עפר דקליפה' עפר הארץ

כי מכה זאת מבטל כל ' ולא יכלו החרטמים להוציא את הכנים'ולכן 

ותהי הכנם 'וזהו . טומאותכח אלהים אחרים והכישוף וכל כח ה

כ "ואח', כל עפר הארץ היה כנים'כ בכללות "ואח' באדם ובבהמה

ומכה זאת עקר כח , ל דקדושה"ן בכ"נגד שם ב' ל ארץ מצרים"בכ'

. וכל התאוות רעות וחמימות רעות של יצר הרע, כל אלהים אחרים

כי נסתלק מהם כל בחינות יניקתן , ד"חסר יו' ויאמרו החרטמם'ולזה 

והיו כפגרים מתים מבלתי , וירדו ונפלו בלתי חיות, ן הקדושהמ

כי נעקר , כקוף בפני אדם, עשות שום דבר לעשות ולדמות לקדושה

כמבואר , ד העיקרית נקודות ציון"שורשיהם שיונקין מבחינות יו

 'ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם'ועדיין . )ג"דף י(בקול ברמה 

 . סר יודח' אלהם'ולזה , שפרעה כפר בעיקר
 )מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא' היכל הברכה'(

ַׂוַיַעש  יָתה ַפְרעֹה וֵבית ֲעָבָדיו וְבָכל ה"הויּ ֵבד ּבֵ ן ַוָיֹבא ָערֹב ּכָ ּ ּכֵ ּ ּ
ֵחת ָהָאֶרץ ִמְפֵני ֶהָערֹב ֶּאֶרץ ִמְצַרִים ִתׁשָ ּ  . )ח כ( ּ

' ב נא ה"הער, לברר ולהעלות אותיות התורה' ערב'ויצא והכה מכת 

כי מכה זאת נהפך לישראל לעריבות , ינו את דברי תורתךאלה

ויצא מהם כל , ולפרעה נעשה עירוב וטירוף הדעת, התורה

, כי כמו שיש בקדושה', ביתה פרעה ובית עבדיו'ונתערב , הקדושה

בית ראשון : ל"וז:) א לט"ח( ק"זוהומבואר ב(שני בתי ישראל ראשון ושני 

ששם נאספין ונצררין , )נוןין א" ההיתרין. דא עלאה ודא תתאה. ובית שני

יתיר ' ביתה פרעה'כך יש בסטרא אחרא , כל הנשמות בצרור החיים

ושם , נגד בית שני דקדושה' ובית עבדיו, 'א מעלמא עלאה"ה

נתפסין כל הנשמות שיצאו ונפלו על ידי חטא אדם הראשון וחטא 

, וטירוף דעת' ערב'ואלו הבתים הטמאים בא עליהם , דור המבול

ויצא , ונהרסו) תהלים יח מו(' בני נכר יבלו ויחרגו ממסגרותיהם ונתצו'

 . מהם הקדושה
 )מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא' היכל הברכה'(

י ֲאִפילֹת ֵהּנָה ֶמת לֹא ֻנּכו ּכִ ּסֶ ְּוַהִחָטה ְוַהּכֻ  . )ט לב( ּ

כסום יכסמו 'מלשון ' והכסמת, ')ב"כ' חטה בגי(ב אתוון "כ' והחטה'

העוסקין בתורה , )י"כמו שפירש שם רש. יחזקאל מד כ(' הםאת ראשׁי

, אלא שפל ונבזה, מבלי להיות רב ורבי עבודה זרה, בצנעה לשמה

לא יפלו תחת , אין להם שבירה' לא נכו, 'כדרך הצדיקים וחסידים

אוחזים עצמם [והם , פלאי פלאות נעשו להם' כי אפילת, 'השבירה

' אפילת'ולזה . )ג"ב מ"נגעים פ(ובית אפל אין בודקין , אפל וחשך]ל

 . כי מקטין עצמו הרבה, ואין בו ואו להתפשט, ד זעירא קטנה"מלא יו
 )מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא' היכל הברכה'(
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½×−îó³îêñ µñ óî¾ô 
ë.

 ,õ¼ê" ö−ñ−õ³ ì−òíñ ñî×− ×
þ ñ¾"¾þî ³"³×ñ íï ñ¼ íï −ì íïë ö−êî íñì í®−®

ðí ñ×ñ−³î¼
è.
: 

 ~~~~~ מסגרת השולחן ~~~~~

ê. î¾"ì ³"ï×³³ öô−½ ê ,ì"ô−½ èëõþ ö ,ì"ë− öô−½ í ,ì"¬ô öô−½ ï ,

¼ ð× íñ−èôñ î−¾îð−ìëî"ð ë"íõ−® í ,î¾ë š½õ ö×î" í ¹−¼½ ¼-  êîí¾ óðê

ññ× óì−ò− êñ îþ¾ë ñ¼ ¾êþ ñ¾ íñõ³ ì−òíñ µþ¬®− óêî ³îñ−ïòñ ñîñ¼ ,

¾êþñ µîô½í šð ¼ëî×í ñ¼ ¾êþ ñ¾ íñõ³ ì−òíñ îñ þ−³íñ ¾− , ó½×−î

ó−êîþí −òõô. 

ë. ×"èôí ×"š½ ê" î– ¼ ö−−ëë"¾ î¬šò óñî×ð −"êšîð þ, îñ ¾− óê ñëê 

ô× ³îêñ ó−þìêñ êñî ³îêñ µñ óî¾ô ðèëí ñ¼ ì−òíñ þî½ê ð−ë í×ô" ¾

−½öôò× íï "ñ,ëí× êñð "ì,íôî "¼¾ ö−¬î¬þô½í ñ¼ îì−òíñ þ³îôð íêþò ¬ ñ

è−ëêñë −è½ êñ óê í×ôí "¼ þìê ðèë ¾îëñ êíð í ñèî−ë .ò¾ôë ö−−¼î" ë

−š½"íþêí ó¾ë ê−ëí¾ ì"ì óðê −−ìíî -  ì−òíñ ñëê í−¬þ ñ¼ êšîðî

− îšîñì ñ¼ ö−ñ−õ³ ¾êó−þôî ¾îëñ− óê îñ−õêî í×ô îñ ¾−ë îñ−õê þî½êð 

þìê ðèë î−ñ¼ .î¾ë óòôê"½ ëþí ¼"½ êñ ì"èôí −þëðë ¾−¾ ñ" šñìñ ê

í×ô ¾−¾ óîšôë óí−ò¾ë þ−³ôî îšîñì ð− ³−ëñ ³¾îëì³ ö−ë . þîôë ö×î

íï šîñ−ì ñ¼ íô³ í¼−®šî .¾ñô ö×îíêëí öî" ¬)š½"ì ( −þëðô ê−ëí¾

èôí" ë³× ê– îì−òíñ þ³îô ñëê ’îšîñì ñ¼ ,’íïë šñ−ì êñð −þí .¼î" ¼

ìòôë" −)ì"ë ³îê îô öô−½ ë’ (¼ íïë šîñ−ìí ö−ëô îò−ê¾ ë³×¾"¾. 

è.  þêîëô×íî¾ë"¬š½ ¹î½ ðñ öô−½ "¼ ê"¾. 

  אבותמעשה

ַמע ֲאֵלֶהם  ַּוֶיֱחַזק ֵלב ַפְרעֹה ְולֹא ׁשָ  .)ז יג(ּ

יצחק יהודה יחיאל ק רבי "תפרסם רבינו הגהכשנ

בגדלותו בתורה ובספריו הגדולים , ע" זימקאמרנא

עושה נפלאות ברפואות , וכבעל מופת גדול, והקדושים

, והיו המוני העם נוהרים אליו מכל קצווי תבל, וישועות

והם עמדו ושלחו אחד , היה הדבר למורת רוח המשכילים

 שמפליא רבינו מהם להתחקות על שרשי המופתים

פירסם מאמר כי כל , ואחר שחזר השליח משם. לעשות

וכששמע רבינו . ל"המופתים אינם אלא אמונה תפילה רח

ויעש האותות 'הנה כתוב בישראל : מכל זה נענה ואמר

ואילו על פרעה , )לא-שמות ד ל(' לעיני העם ויאמן העם

) שם ז יג(' ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם'נאמר , הרשע

שהמאמין ,  תלויה באמונת הלבםהעינייאן שראיית מכ

 . ומי שאינו מאמין אינו רואה אלא מהרהורי לבו, רואה

 תולדות קאמרנא

 

 מכתב שלום

îô ³×þ¼ô ðîë×" öî−ñè ñ’óîñ¾ ³þ¬¼’ 

êë¬ öî×ñ¼õô ñ¼ ê−ô¾ô öî×ñ êòë−í− ë¬ ñîôè , −ðî½−î ê³−−ñ¼ô −ñ−ô −òí êòîò−¾ë

¾ð ê¾þðô −ëë þô³−êð ê³îð−½ìêòþôêš ³−ëð êëíðð ê³ñ¾ñ , êòñ öîò−ê ö−þ−êô

ê−ô¾ð êþîíï× ,ê¼þêî ê−ô¾ð íêšñêñ šëð³íñî ëþš³íñî êë¬ ö−ìþêë ñï−ôñ. 

 þîí¬í öìñî¾ þîðôë ìñ¾−î ³¾þõ öî−ñèë)× öô−½"− ¹−¼½ í"ê ( µþ×î þ¾š¾ −ô

ì½î µþ−ë êñî ð− ñ¾ ö−ñ−õ³ ,ð− ñ¾ ñ¼ ì−òíñ îò−ð× µþë−î óþ−³− , ñ¼ ³î®ô ñ¼î

êþ ñ¾¾ ,×¼"ð .ð ¹−¼½ë ó−¾îðší î−þëðë þêîëôí −õñ íòíî ’ í×ñíñ î³¼ð −þí

ôþí ³¬−¾×"ë µþëôð ê ’ê ³î×þë ’êî ð− ñ¾ ñ¼ ’¾ ñ¼" ì½ êñë óè öõîê ñ×ë þ

óí−ò−ë ,êî"ö−ð ¾îð−ì íïë ö−ê ¾êþ ñ¾ ñ¼ µþëñ ì½ë öê× µ−þ®íð íô × , êí óèî

¾ ñ¼ µþëñ µ−þ®ð ê¬−¾õð ê³ñ−ô"íñ µþ−ë êñ ö−−ð¼ êíð −ì−ò ,êî" þš−¼ ñ× ×

¾ôë êîí îò−ëþð ö−ð ¾îð−ì"ìêî óþ−³−ð ×"µþë− × , −þëð þîšô îíô þêëñ µ−þ®î

îò−ëþ ,¾ ñ¼ í³¼ î³×þë ñ−¼î− êñ ¼îðô"− ,í×þëí óðîš óþ−³íñ µ−þ® êñê. 

í¾í ñ¼ þ−ðíôí íòíî"šñí ñ¼ë −þëð íïñ ö−−® ¬" ¬)ì"−½ ë ’−š"¬ (í×ë š½õ¾" è

ó−−³¾ µþëôð ,öò−ê ³î×þëð öî−× µþëôî íñõ³ñ íñõ³ ö−ë ì½ þ−õ¾ −þšô ³îë×¼ô 

×¼ ó−−³¾"ð . ³î×−−¾í íô ö−ëíñ −³−×ï êñ −³è¾í þ®îšî −³òëí ¬î¼−ô −õñ íòíî

šñí −þëð ñ¾"í¾í ñ¾ í×ñí š½õñ ¬"¬ ,šñë −þíð"ìë ¬" ê)−½ ’ò"ð ( îèíòôð

¾êþ ñ¾ ñ¼î ð− ñ¾ ñ¼ ³ìê í×þë µþëñ ó−ðþõ½í èíòô× , íñõ³ ö−ë ì½ë šþî

µþëô íñõ³ñó−−³¾  ,êî"½ −îí î³¬−¾ −õñ ×"¾ ñ¼ ö−−ð¼ µþ−ë êñ¾ ñ×ð ð"− , ì½î

¾í ³ìòí þìêñ"− ,ê"¾í ñ¼ í³¼ µþëô¾× ×" ö−ëñ í×þëí ö−ë š−½õô îò−êî −

¾í ³ìòí"þ ,ñ µ−þ® îò−ê¾í ñ¼ ³−ò¾ µþë"þ ,ôš"šñí ñ" ³î×þë ö−êð öî−×ð ¬

¾ ö−ñ−õ³ ³ìòí ³î®ô þôè þë×ð ê®ôò ³îë×¼ô"í×þëí −òõñ − ,ê"¼ ×" ö−ë î³ì−¾ −

ë ö−ë š−½õí íñõ³ñ íñõ³ ’òõë ³ìê ñ× ñ¼ µþëñ µ−þ®î ³îî®ôí"¼ , ö−ë ì½í ö−ð×

ó−−³¾ µþëôð íñõ³ñ íñõ³ ,]íþêí óèî"šñí ñ¼ è−¾í¾ ì" ³ìê í×þëë −è½ð ¬

î−þëðë ê−ðíñ þêîëô× þëìôí ³¬−¾ñ −ôò −êš .[íî¾ë îò−ëþ ³¬−¾ñ óòôê" ¬

óí−ò−ë ì½ êññ óè öõîê ñ×ë ó−−³¾ µþëôð ê³×ñíñ ¬šòð , µþëôð ê¬−¾õ

ó−−³¾ ,¾í þ−³íñ µ−þ®ð êîí îò−ð ¾îð−ì þš−¼ ñ×î"µþëô¾ óðîš − , ¼ô¾ôî

¾í ³ìòí þìê ì½ í−í −ñîñð îþëðô"í³¼ µþëñ ñî×− í−í − ,ö−ðí ö−êð þëî¼ð 

ðë¼−ðë ë×¼ô ö³−−¾¼ñ ,î−ñ¼ µþëô íî®ôë š½î¼ êîí¾ ðî¼ ñ×î ,ê" ì½ë ¼îðô ×

í×þëí óðîš îþ−³íñ µ−þ® ,®î"³. 

¾ô öê× ö−−®ñ −îêþí öô í−í −ñîêî"š½ ñ−¼ñ ëíï þïë îò−ëþ ×"ð , ó¾ þêîëôð

¼êð î−þëðô"ôþí ³¼ð× í×ñíñ ¬šîòð õ"ó−−³¾ µþëô óñî¼ñð ê ,ô" −þôèñ îêñ ô

½"í−³î× ñ ,ðôþí ³¼ðñ îñ−ê" ê)× öô−½"½ î"ë ( −ôò µþëô ðëñ ¾êþ ñ¾ ì−òô¾×

ó−−³¾ ,¾ ñ¼ ³ìê µþëôð ó¾ š½õ îò−ëþ ñëê"þ , µþëô ì½ëð öò−þôêð êíî

 ðëñ ¾êþ ñ¾ ñ¼ ó−−³¾]îï í¼ð −õñ[ ,ì½ë ³ðìî−ô í×ñí ê−í , ö−ë ì½¾ öî−×ð

íñ¼ôñ ñîðè óèõ í¾î¼î ó−šëðí ö−ë ð−þõô¾ íñîðè íþ−ë¼ íñõ³ñ íñõ³ ,ñî ö×

ó−−³¾ µþëô íïí óèõ ¬¼ô öš³ñ ,"¾ë ¾ô¾ôô îò−−í"ì−òíñ µþëôî −" , ³ê š−ïìôî

¾ ñ¼ í−ò¾ í×þë µþëôî þ¾ší"þ ,íïñ íï ³î®ôí −³¾ ðì−−ôî ,−¼"î−þëð ¾ ,×î" ×

õ −ò¾ þ¾¼ô èþîê í¾¼ôë"í í" −)îí"³îðñî³ öî−ñèë ð (íþ®šë , î³¼ð þêîëôî

 êîí ó−−³¾ µþëôð ì½íð íþ−íëíî íþîþëí í¾îðšíöîš−³ µþðë , ì−òíñ ³×þëî

¾ ñ¼ −êš"í óíë ¾ô¾ôôð öî−× −"í³¼ óì−òí îñ−ê× ï. 

¾í þ−³íñ ì½î µþ−ë êñë š½õ¾ íôð þ¾õêî"ì−òíñî þîïìñî − , ðî½− ñ¼ ð½î−ô

îñêí ó−þëðí ,šôë ó−−ò¼ ó−ô×ì −þëð ¼îð−×î"šôë ó−þ−¾¼î ê"ê ,¼ê ö×ñî" ñ×ð õ

íþ³í êññ óè µþëñ ñî×− ì½ êñ¾ ,î ì½¾ öî−× ñëêíñõ³ñ íñõ³ ö−ë š−½õí ,

êñëð"¾í ¾ô¾ôñ µ−þ® í"¾í í³¼ ì−òô× ë¾ì−¾ −ð× −"ò× −"ñ , öš³ñ êëð þìêô

óèõ þ¾ê ³ê ,¾í −þôèñ þ−³−¾ −õ¬ ¹−ð¼"−¼î −" þëî¼ð ö−ò¼í ³ê óè ó−−šñ ñ×î− ï

ö³−−¾¼ñ. 

ó×ìî× þ¾−− 

½ñ¼î−ô¼½ ñêî− 

îô ðîë×ñ" öî−ñè ñ’óîñ¾ ³þ¬¼ ’ó−ñ¾îþ− êòþôêš 

−³−êþ¾ íô ³îðîêô öî−ñèë "ï ³þ¼í î,− ,¾ô¼"íõ½ë ×" ìšñ óêð èþîê í¾¼ô š

ð− ñ¾ñ óðîš ¾êþ ñ¾ ö−ñ−õ³ ³î¼¬ë ,ìêî ¾êþ ñ¾í ì−ò− ¹½î− −šîôòí ³¼ðñ" ×

ìêî íñ−ì³ ð− ñ¾í ³−ò¾ ì−ò−î îòšñ½−"¾êþ ñ¾í × ,¼ô þ−¼íî" öî−× −³×êð ×

³î®ôí ñ¼ ö−þ−ë¼ô ö−ê óî¾ô í−ë ³−ê ëî¾ îð−ë ¾êþ ñ¾í š−ïìôð ,¾í þë×î îë−

¼"òí öî−ñèë ó¾ ð"ñ ,½ë −òî−¼þë íñ¼î"î³þ¼í ñ¼ ðî¼ ±þ³ñ ð. 

í šþõ ó−ì½õë íòíð ’î íò¾ô ’ ³îþî¾ ó−ðôî¼ ó−òí×íð öò³ ì½õí ³ëþší þð½ë

î×î ëíï −×−ïëî ¹½× −×−ïë óí−ð−ëî ³îþî¾ ,’ îþ−ëìñ îò³îò öí×í ñëšî ñêþ¾− ¬ì¾

öš−þí ³ê þ−ïìôî êñôí ³ê ñëšôî îþ−ëìñ îþ−ëìî ,ôèëî ’ó¾) ½"¼ ð"ë ( ñëê

êñ ê×õ−ê ,]ìêî êñôí ³ê ñëšñ µ−þ® óðîš" µõ−íñ êñî öš−þí ³ê þ−ïìíñ ×

ê¾−þë öš−þí ³ê þ−ïìíñ [³î®ôí ñ¼ ö−þ−ë¼ô ö−ê óî¾ô êô¼¬î ,] ¬−¾îô¾ í¼¾ôð

îñëšñ µ−þ® êñôí −êí îñ [−¼"¾ . ö−þ−ë¼ô ö−ê óî¾ô −êð ê³ñ−ô −êíë −³−¾š³òî

í¼"ô ,ê"êñôí ñë−š þë×¾ þìêñ ¼îðô × îñ þ−ïìíñ þë× ñî×− îñ îò³ò¾ íï ð−ô 

öš−þí ³ê ,îí êí" í³¼ ñë−š¾ êñôí ³ê þî½ôñî µ−¾ôíñ óðîš íñ−ì³ ó−ðšíñ ñ

 îíï¾ ìëïôñ óðí ³ê óðîš ëþšñ −ð× ìëïôí ð®ñ î−òõñ ðôî¼¾ íïñ îþ½ôñî îð−ë

íî®ôí ,ìêî"êñôí îñ ö³ò¾ íïñ öš−þí ³ê þ−ïì− × ,¼ îþôê êñ ¼îðôî"è ï" ö−ðí ×

−ë¼ô ö−êðí¼ ö−þ"ô. 

í¼ ö−þ−ë¼ô ö−êð ö−ðë ñîðè ðî½− öê×ô îòðôñ óñîê"ô , ö−þ−ë¼ô ö−êð ö−ðí ñ×ð

íî®ôí ³ñì³í ñ¼ šþ êîí ,ññ× íñì³í êññ −þôèñ íî®ôí ñ¼ þîë¼− êñ¾ ,

í îòôô íšñ½ôî îð−ë íî®ôí ìšñ¾ þìêôð"³î®ôí ñ¼ þ−ë¼ô ï , þë× óê ñëê

¼ê íî®ôí ñ−ì³í"−−³ò−ëî êþ−ôè ð¼ íô−−½ô îò−ê¾ õ ³þìê íî®ôë š½¼³ô êîí ó

³î®ôí ñ¼ þ−ë¼ô êþšò îï ö−ê , ìšñ¾× íî®ôí óî−šë ñ−ì³í þë×¾ öî−× ö×ñî

¼ê îð−ë êñôí"í¼ þ−ë¼ô ë−¾ì íï ö−ê öš−þí ³þïìíë ¼®ôêë š−½õô¾ õ"ô .

]í¼ ö−þ−ë¼ô ö−êð ö−ðíð êô−ò óê ¬þõëî"íî®ôí öî−ïë ³ôìô êîí ô ,ê" þë³½ô ×

¼ê íî®ôí ñ−ì³í¾ öî−×ð ðîêô"¾ õìêî ¼®ôêë š−½õô" íï ö−ê íô−−šñ þïîì ×

öî−ïë[. 

õ¼î"öð−ð öîðòë óè ë¾−−³− ï , þïîìî íšñ½ôî ¾êþ ñ¾í óðîš ì−òí¾ íô êíð

 ³ôðîší íî®ôí µ¾ôí× êñê í¾ðì íî®ô× íï ö−ê íì−òôî] í−ñ¼ µþëô ö−ê êíð

³−ò¾ [êî"î¾êþ ñ¼ íì−òí¾ íî®ôí ñ−ì³í þë×¾ ñ× × ,¼ê" š−½õôî íšñ½ô¾ õ

− ñ¾í ³ìòíëóðîš ð ,³î®ôí ñ¼ þ−ë¼ô ë−¾ì íï ö−ê , êñê −þôèñ íšñ−½ êñð

ìêî ¼®ôêë š−½õô êîí í³¼î íë ñ−ì³í"þîð−í þ³−ë íô−−šñ µ−¾ôô êîí ×. 

î×í"íþî³ ñ¾ íðîë×ñ ì 

¾ ö−ô−òë .öþ¼¬¾ 



 

 יומא דהילולא

 ח"ה טבת תקצ"כ מסאווראןל "וק בן רבי שמעון שלמה גיטערמאן זצמשה צבירבי ק "הרה

 תולדותיו

שמעו� ק רבי "ה לאביו הרה"נולד לער� שנת תקל

 אביו ,סאוורא�ל מגיד מישרי� בעיר " זצשלמה

יע קהיה מקור מחצבתו מעיר סטאמבול שבטור

ובדר� לא דר� הגיע אל מחוז פאדיליע לעיר 

ל " זצאברה רופא'  והיה בנו של של ר,סאוורא�

 מגזע הרב המפורס� רבי שמחה ,מעיר סטאמבול

 במעלליו יתנכר נער ועוד .ל"מנח� רופא זצ

תו ו ובהי,בשנות ילדותו היה מפורס� שמו לעילוי

כב� שתי� עשרה שנה היה בקי בעל פה על כל 

 כשהגיע לפרקו נשא את .סדר נזיקי� כזק� ורגיל

מחברתו הטהורה הרבנית שפרה זיסל בת 

 חתנו של דוד המגיד מסטעפי�ק רבי "הרה

 צער ולח�  והיה חי חיי,א" זיעמזלוטשובהמגיד 

 ,כ לא מש מאהלה של תורה"ודוחק ועוני אעפ

ואשתו היתה לו לעזר לעסוק בתורה ובעבודה 

 ובחסידות 

 בצל רועי החסידות

בימי חורפו נסע להסתופ� בצל רבו המובהק 

וממש קיי� , א" זיעברו� ממעזיבוזק רבי "הרה

והיה , ל והוי מתאבק בעפר רגליה�"מאמר חז

ר כל אל בית רבו משתר� רגליו בעוני ובחוס

. לקנות ממנו דרכי התורה והעבודה והחסידות

: ל'פע� אחת שאל רבי משה צבי לרבו רבי ברוכ

: ענה לו רבו. רבי מה עושי� שבא אלי היצר הרע

, האמ� לי שהוא בא אלי כמו שהוא בא אלי�

ותדע במה אני מדחה אותו אני אומר לו איזה 

. פני� יהיה לי אצל� לבד� א� אשמע לקול�

כששמע רבי משה צבי את דברי רבו האלו נפרד 

והיה די לו עד לפע� הבא לעלות מעלה , ממנו

וכמי� הפני� אל . מעלה בדר� התורה והיראה

ולא סת� אמר , הפני� היה רבו מקרבו ומחבבו

לו היה לי מניי� תלמידי כמו : עליו רבו

. תלמידי רבי משה צבי היה בנקל להביא משיח

ק רבי "ו נסע אצל הרהלאחר הסתלקותו של רב

קדושת 'א בעל ה" זיעלוי יצחק מבארדיטשוב

ק הרבי רבי "ופע� אחת נסע לבקר את הרה', לוי

נוע� 'א בעל ה"זיע' ענסק'אלימל� מליז

ובכניסתו לבית פגש באבר� אחד אשר ', אלימל�

: ושאל לרבי רבי אלימל�, עשה עליו רוש� כביר

הוא ששמו : ענה לו, מי הוא האבר� המפואר הזה

וכשמו כ� , אברה� יהושע העשיל מעיר אפטא

צורתו , הוא יש בו מחסדו של אברה� אבינו

ומוח לו , החיצונית דומה ליהושע מנחיל האר�

כמו לזקינו הרבי רבי העשיל החרי� מורו של 

ק "ומאז נתקשר בעבותות האהבה להרה, �"הש

א בעל " זיע אברה יהושע העשיל מאפטארבי

 סמ� ידיו עליו ונתפרס� והוא', אוהב ישראל'ה

 .לשופט ומנהיג בישראל

 ורבנות

 א� מצודתו סאוורא�ישב על כסא אביו בעיר 

ומכמה עיירות ,  פרושה על כל הגלילההיית

גדולות היו לו כתבי רבנות ולא הרי� איש את ידו 

והיה גאו� , בלעדו בשו� דבר הנוגע להנהגת העיר

עצו� וגדול בתורה וחכ� נפלא במילי דשמיא 

, איש אמת ורוד� שלו� וצדקה, ודעלמא

וסייעתא דשמיא מיוחד היה לו על כל פסק ופסק 

וכה מסופר שפע� תבע אחד , שהוציא מתחת ידו

�, את חבירו שגנב לו אל� חמש מאות רובל כס

ובאו לדי� לפניו ויצא הפשרה מתחת ידו שישל� 

�א� הגנב סירב וג� , לו רק תשע מאות רובל כס

לאחר כמה ימי� הגיע , ל�את זאת לא רצה לש

, התובע לפני רבי משה צבי שיכתוב לו הפסק די�

והנה אחר שכתב וחת� על הפסק די� ראה 

התובע שכתב אל� חמש מאות רובל כס� במקו� 

ביקש מרבי משה צבי , תשע מאות כפי הפשרה

ואותו טעות שהיה לו , שיכתוב לו פסק די� חדש

, שניכשכתב בפסק די� הראשו� היה לו ג� כ� ב

וחוזר חלילה בשלישי ג� כ� שכתב אל� חמש 

וראה רבי משה צבי , מאות במקו� תשע מאות

שמ� השמי� מסבבי� כ� ונת� לתובע הפסק כמו 

וכשהל� התובע ע� הפסק לנתבע הודה , שהוא

ושיל� לו כל האל� וחמש , מיד שכ� חייב לו

�אי� : ושאל אותו רבי משה צבי, מאות רובל כס

תשע מאות לא רצה לשל� שמתחילה כשפישר ל

: ענה לו,  בלי שו� מניעותלועכשיו שיל� הכו

כ "מקוד� לא ראיתי שהרבי יודע בכלל וע

סירבתי ועכשיו שראיתי שהרבי יודע שאכ� אני 

גנבתי אל� חמש מאות רובל מוכרח אני לשל� 

וג� היה לאחד מנשיאי כולל וואהלי� . ויהי לפלא

 וכה ,ששלחו מעות והחזיקו עניי אר� ישראל

כעי� : מתארי� אותו בסילודי� עניי אר� ישראל

ה "מ זצוקללה"החשמל איש אלקי קדוש הר

 .מסאוורי�

 על כס ההנהגה

אחרי הסתלקות רבותיו נעשה ביתו של רבינו תל 

והיה עוסק ', תלפיות לצמאי� לשמוע דברי ה

והיה , תמיד בתורה ובתפילה ביגיעה עצומה

ואמר על , עבודתו בחיל וברעדה וברתת ובזיע

שהוא יכול לתת די� וחשבו� על כל מעשיו : עצמו

והתפלא אחד , מיו� היותו כב� שיתסר

אמר לו רבי משה , מהשומעי� על דברי� האלה

: אמר לו, הא� זוכר אתה את החתונה של�: צבי

, וג� מי היו הבדחני� והמנגני� אינ� זוכר, ה�

אצלי הוא כל : אמר לו רבי משה צבי, ה�: אמר לו

.  חתונה חדשה ולכ� אני זוכר כל מעשי בדיוקרגע

יהודה צבי ק רבי "ומעשה נורא סיפר רבינו הגה

אחד ', דעת קדושי�'א בעל ה" זיעמראזלא

אירע , הירש פינסקער' מחסידי סאוורא� בש� ר

ומחמת זה נסתלק מ� , פע� שגר� קפידה לרבו

כ "באותה שנה בערב יוה, העול� קוד� זמנו

, יקו� בפני רבי משה צביהגיעו הרבה נשמות לת

, ל"הירש הנ' ובי� הנשמות היה ג� כ� נשמת ר

חו� מהנשמה , ולכל הנשמות נת� לה� תיקו�

הזאת שלא נת� לו רבי משה צבי תיקו� בגלל 

ורבי משה צבי התחיל , הקפידא שהיה לו עליו

זעק , להכי� עצמו לתפילת כל נדרי מבלי לתקנו

לי תיקו� רבי חוס ורח� עלי ות� : אליו הנשמה

הא� לא די בכ� שנענשתי , כמו שאר הנשמות

: ענה לו רבי משה צבי, ונפטרתי קוד� זמני

אמרתי ל� שאני איני רוצה שיהיה לי עמ� משא 

אמנ� היות שנסעת אלי כמה שני� את� ל� , ומת�

שוב אל עול� העליו� ועמוד על א� הדר� , עצה

בית די� של מעלה וש� תראה את ב� אחי� עובר 

באותו היו� ערב ,  יוכל להיות ל� ישועהודרכו

ל על א� "יו� הקדוש הל� ב� אחיו של הנפטר הנ

הדר� להיות אצל רבו רבי משה צבי על יו� 

כמו תחו� שבת לפני העיר סאוורא� נפל , הקדוש

, ונכנס לבית אחד לנוח מעט, עליו עייפות גדולה

ב הזמינו לסעודה ואכל ושתה ונכנס "והבעה

ובעל הבית , נרד� מרוב עייפותלחדר לנוח מעט ו

הזה הל� לבית המדרש לתפילת כל נדרי ונעל על 

החסיד , גביו את הדלת ושכח מלהעירו לתפילה

שנותר ש� חל� לו שנסתלק מהעול� והגיע לדי� 

כשהגיע אל בית די� של , לפני בית די� של מעלה

אני הייתי : השיב, במה עסקת: מעלה שאלו

הוא ידע , רא�חסיד של רבי משה צבי מסאוו

ואכ� , שתשובה כזאת דיה כדי להצילה מכל צרה

שירד למטה אצל רבי משה : ד נענו ואמרו"הבי

, צבי ויכתוב לו על פיתקא שהוא היה מבאי ביתו

מיהר הנשמה ללכת אל רבו ונת� לו הפיתקא 

דודו שעמד על א� הדר� ושמע כל , המיוחלת

כשראה שב� אחיו חוזר ע� , הדי� ודברי�

חט� ממנו הפיתקא ולקחו עמו לפני הפיתקא 

, ובכ� ניצל מדינא של גהינו�, ד של מעלה"הבי

כשחל� ב� אחיו שדודו חט� ממנו הפיתקא זעק 

והשומר הגוי של הבית ששמע , זעקה גדולה ומרה

מיד , זאת מיהר לפתוח לו הדלת והעירו משנתו

ל שהחשי� כבר היו� והפסיד "שראה החסיד הנ

 והיה כאמור פחות ,כבר את תפילת כל נדרי

, ר� אל בית רבו, מתחו� שבת עד בית רבו

: וכשנכנס לבית רבו הסתובב רבו אליו ואמר לו

טוב להפסיד תפילת כל נדרי אחת ולעשות בזה 

טובה לדוד� להצילו מפתחו של גהינו� ומבשר� 

 .על תתעל� כתיב

 הסתלקותו

, בסו� ימיו קבע את ביתו בעיר טישטעליניק

ח נסתלק בש� טוב וש� "צה טבת תק"וביו� כ

ומפורס� שאחר קבורתו רעדה האר� בכל , כ"מנו

כי מילתא דלא שכיחא היא , הגליל ויהיה לפלא

ק "מ הרה"השאיר אחריו בנו מ. בגלילות האלה

 ל" זצישראלוחתנו רבי , ל" זצשלמהרבי 

י " נלקט עליקוטי שושנינדפס ממנו ספר 

, ד קארסא�"תלמידו הגאו� רבי עזריאל דוב אב

שמ� 'על יורה דעה ו' פרי דעה'בעל המחבר ספר 

  .על הלכות גיטי�' למאור
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 רבינו בצילו

בי� הבאי� להסתופ� בצילו היה רבינו 

יצחק קודש הקדשי� איש האלקי� רבי 

היכל 'א בעל ה" זיעאייזיק מקאמרנא

יית� מדודו ונסע אליו אחר שנת', הברכה

צבי הירש ק רבי "ורבו המובהק רבינו הגה

ביו� ' צבי לצדיק'א בעל ה" זיעמזידיטשוב

ועטרת תפארת הנהגת , א"א תמוז תקצ"י

ורבינו נסע אליו , החסידי� הוטלה על שכמו

ושבת ש� על שבת קודש , שיסמכו ויברכו

ובערב , וכבדו במש� השבת ביותרת הכבוד

נת� לו קויטל שבת קודש נכנס אליו רבינו ו

ולאחר השבת כשבא רבינו , ופדיו� נפש

יודעי את : אמר לו, להיפרד ממנו

שהצנעתי את הקויטל שלכ בתו� ספר 

והיה זה לאות חיבה , הזוהר הקדוש שלי

ורבינו שלא הוטב לו הדבר כי לא , יתירה

כשראה שרבי משה , רצה שיעשו ממנו עסק

חיפש הקוויטעל בזוהר , צבי יצא לחו�

 .ו מש�ולקח


