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ÏË  .È·¯  ˘Â„˜‰  ÂÊÈ"ÈÎÚÂ  Ú"‡  Ó˙‰Ú  ÂÊ‰  ‰¯Â˙‰  ÏÈÁ"  Ù"ÌÈËÙ˘Ó‰  ‰Ï‡Â  "Â‚Â  ,'Â„˜‰  ÂÈ·¯  ÍÈ‡ ˙‡Ê  ¯È·ÒÓ  ˘

˜ÂÒÙ‰Ï? 
 השוו אשה לאיש -" אשר תשים לפניהם"כי איתא במכילתא " ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"זה פירוש ו

 ‰  Ï·Â˜  „ÁÈÈ"‰È˙ÈÎ˘Âהיינו  ,  צריך  להשוות,  ÙÌ˜È˙Ó‰Ï  ÍÈ¯ˆ˘  ‰¯Â˙·˘  ÌÈÈ„  ÏÎÏ  ˘Â¯Èלכל  דינים  שבתורה  
 .מרדכי ואסתר' אשה ואיש בחי' שהוא בחי

Ó .Ó·¯ „ÓÂÏ ‰ ·Â˙Î˘ ‰ÊÓ ˘Â„˜‰ ÂÈ"‰Ï‡Â "‡Â ˙ÙÒÂ˙ ÌÚ"Â? 
' בחי,  ÈÂ·È¯Â  ˙ÂÙÒÂ˙'  בחי,  )'ל'  ר  נח  פ"ב(שונים  אמוסיף  על  הר"  ואלה"  כל  מקום  שנאמר  -"  ואלה"זה  פירוש  ו

‚Ú ‰Â‡"Ê שפירשו " 'לא מרובכם חשק ה"ש "כמ‚‰Â‡. 

Ó‡ . ˘Â¯ÈÙ ‰Ó"ÌÈÂ˘‡¯‰ ÏÚ ÛÈÒÂÓ"? 
 ".ראשית גוים עמלק) "ד"במדבר כ(כ "כמש, ÏÓÚ ÔÓ˜‰' ישהוא בח, ÓÌÈÂ˘‡¯‰ ÏÚ ÛÈÒÂ' זה בחיו

 

  ~  ~˘̆  ˜È„ˆ Ï˘ ÂÁ·  ˜È„ˆ Ï˘ ÂÁ·~~  
)Ó˙ ¯ÙÒ ÍÂ'˘ ÂÁ·˘Ï ˆ˜È„ '- ˙Â¯Â„‰ È˜È„ˆ È¯·„Ó ‡ÏÙ ËÂ˜ÈÏ ÈÊ"ÈÎÚÂ Ú"‡· Â„‚˙Ï¯ ˙Â‡¯Â È·Ó‰ ˘Â„˜‰ Â" ÁÈÊ"ÈÎÚÂ Ú"‡ 

˘‰¯‰ Ë˜ÈÏ"Á¯ Á"‡¯ ˘Ë·Ú¯‚ËÈÏ˘ " ‡ÁÓÂ˘·È Á·ÏÒ¯· È„ÈÒ( 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ‚‰‰"˜ ·¯˜ÂˆÊ Í‡·¯ÚÈÂ‡ ÔÓÏÊ ‰ÓÏ˘ È"Ï 
‰ ÏÚ·"˙ÁÓ‰ÓÏ˘ " 

)Ï ËÈÈˆ¯‡È‰ ÌÂÈÎ"¯„‡ ‰( 
במשך "  קול  תורה"ל  מגדולי  פוסקי  הדור  וראש  ישיבת  "שלמה  זלמן  אויערבאך  זצוק'  ל  הגאון  רא

ולא  זו ,  וזה  נגד  דרכי  אבותיו,  ת  ברסלבהגיע  אבל  בקובלנא  על  בנו  שהוא  מתקרב  לחסידו,  כיובל  שנים
לילך  נגד   ונפשו  בשאלתו  שיורה  הרב  לבנו  שלא,  אף  זו  שרוצה  להשתדך  עם  משפחה  של  חסידי  ברסלב

 .שכן הוא עובר בכך על מצות כיבוד אב ואם, רצון הוריו
כה גש  אליו  ותשאל  אותו  פסק  הל,  נחום  יצחק  פראנק'  יש  לי  מחותן  ושמו  ר,  ז  ואמר"ענה  לו  הגרשנ

 . בזה מה שהורה מרן החזון איש
איך  האב  אייך  שוין "  מנחת  שלמה"השיב  לו  ה?  אבל  מה  פוסק  הרב",  אב  התעקש  ושאל  בשניתה

, ]יצחק  נחום'  כבר  עניתי  לך  שאל  את  המחותן  שלי  ר[,  "נחום  יצחק'  ר"פרעגט  מיין  מחותן  ,  נטפערטעג
ז  לא "ת  הדברים  והוא  חשב  שהגרשקשה  היה  לאב  לעכל  א.  האב  שמע  את  הדברים  ויצא  עם  בנו  מהבית
, ל  בטלפון"שלמה  זלמן  זצ'  והוא  החליט  להתקשר  אל  ר,  רצה  לפסוק  בצורה  חותכת  בנוכחות  בנו
איך  האב  אייך  שוין :  "ז  במי  מדובר  והוא  ענה  לו  בתרעומת"משהחל  להרצות  את  שאלתו  זיהה  הגרש

של  צדיק  ערך  חזון  איש  שהחזון עיין  בספר  שבחו    (.ובזאת  סיים  השיחה,  ]כבר  פסקתי  לך!"  [ט'גיפסקנ
 ).   איש אמר שבענין זה לא שייך כיבוד אב

¯Ù˙˘Î  ‡˘˙ È ~È"Ù˘˙ ¯„‡ Ê"‚ ~ Ï‚È˙ ÔÂ" ·- ‰˘Ë ' 



 
Ó· .‰ÊÏ ÔÂ˜È˙‰ ‰Ó? 

י  הרוח "כי  ע,  "משיבי  מלחמה'  ולרוח  משפט  וכו)  "ח"ישעיה  כ(כמו  שכתוב  ,  רוח'  בחי  -  ÌÈËÙ˘Ó‰תיקונו  ו
 Â˙·˘  ÌÈÈ¯‰„לאיש  לכל    היינו  השוו  אשה  -"  אשר  תשים  לפניהם"ז  "ועי,  ל"נתתקן  הגאוה  והעבודות  אלילים  כנ

ה "ל  נתייחד  קוב"י  הרוח  הנ"וע,  כי  כל  זמן  שיש  עבודת  אלילים  בעולם  חרון  אף  בעולם,  ÌÈÈ„‰  ˙˜˙Ó‰היינו  
 . ושכינתיה ונמתקו הדינים ונסתלק החרון אף מן העולם

Ó‚ .¯ ¯‡È·˘ ‰Ó ÏÎÓ ‡ˆÂÈ ‰Ó·ÂÊ ‰¯Â˙· ˘Â„˜‰ ÂÈ? 
ÌÈ„Â˜È ¯י  הרוח  באים  "וע,  ˙Â¯ÈÙÎ  ¯Á‡  Ï‡  ¯·Ú˙‡,    הרוח'שהוא  בחי,  י  הצדיק"הנה  כלל  הדברים  אלו  שעו

ÛÎ  ˙‡ÁÓ‰Â  ,ונתרבה  האמונה  כמבואר ,  "הידים"ונתגלה  הארת  "  רגלין"נתעלו  ה,  הרוח'  י  הצדיק  שהוא  בחי"כי  ע
 .למעלה

Ó„ .‰Ê ÔÈÚ ˜È„ˆ‰ ÛÒÂÈ Ïˆ‡ ÌÈ‡Â¯ ‰Ó? 
' כי בלעדי בחי, "ש את ידו ואת רגלוובלעדיך לא ירים אי) "א"בראשית מ(הצדיק ' כ כתיב ביוסף שהוא בחי"עו

 .ל"הצדיק אי אפשר להעלות ולהרים את הידים והרגלים כנ' יוסף שהוא בחי

Ó‰  .˘  ·˙ÂÎ  ˘Â„˜‰  ÂÈ·¯"‰Ï‚  "ÈÁ·  ‡Â‰  '  ÌÈ„È-Â  "¯˙Ò  "‰ÈÁ·  ‡Â  'ÔÈÏ‚¯  ,·  ‡Â‰˘  ¯˙Ò˘  ¯‡·˙Ó  ‰Ê  ÍÈ‡ÁÈ '
ÔÈ„È· ‰Ï‚Â ÔÈÏ‚¯· ÊÓÂ¯Ó ‰‰Â·‚? 

' רגלין  בחי'  ידים  ונסתר  הוא  בחי'  שנגלה  הוא  בחי,    מכלל  הדברים  אתה  שומעוהנה:  בינו  הקדוש  מבאר  זאתר
, "הידים"הוא  במקום  גבוה  דהיינו  "  נגלה"ז  התגלות  ה"עכ,  "נגלה"הוא  למעלה  מ"  נסתר"ואף  ש,  מרדכי  ואסתר

È‡¯ÂÓ‡Â  ÔÈ˜Â˘·  ÌÈ‡ Ì˙אך  הוא  ענין  שכתוב  בזוהר    ,‰Â˜ÂÓÚ  ÔÈÚ,  יםדשהיא  למטה  מי"  רגלין"ב"  הנסתר"ו
ÔÈ„È·,  וכן  נביאים  וכתובים,  מ  הם  במקום  שהוא  למטה  ממקום  האמוראים"ואף  שהתנאים  למעלה  מאמוראים  מ ,

 ).שם מבואר ענין זה' בפירוש שנדפס בסוף התיקונים בדף י' עי(וכבר מבואר על זה תירוץ 
 

·„ È¯ÂÓËÈÏ˘ ·¯‰ ÂÈ¯"‡Ú ÂÊ ‰¯Â˙ Ï 
שמי  שהיה  בא  אליו ,  ·Ì‰¯·  ‡ÂÈ‡זה  היתה  העבודה  של  .  ¯ÂÌÎÈÏ‚¯  ÂˆÁנתבטל  העבודת  אלילים  כמו  שכתוב  ו

È„È  ÏÚÂ  ÌÈ„Â˜È¯  Â˙Â‡  „ÓÏÓ  ‰È‰  ‡Â ‰.  ורחצו  רגליכם  זה  תיקון  הרגלין.  אומר  לו  לרקוד,  היה  מקודם  מרקיד  אותו
‰Â‡‚‰ ÏÂËÈ· ‰˙È‰ ‰Ê. 

  גאוה ,יש  גאוה  בלימוד.  שאדם  רוקד  בפרט  בעיגולים  עד  שלא  יהיה  שום  גאוה  .יטול  הגאוה  זה  הריקודיםב
אבל  אם  הוא  לא  רוקד  סולו ,  אלא  אם  אדם  רוקד  סולו  ¯Â‡‚  ÌÂ˘  ÍÈÈ˘  ‡Ï  „Â˜È‰·.  כל  גבה  לב'  תועבת  ה,  בתפילה

 .הוא שוה לכולם, הוא רוקד יחד עם כולם. אז אין שום גאוה

‡‡·˘  ‰Ï‡  ÏÎ  ˙‡  ‡ÈˆÂ‰Ï  ‰ˆ¯  ÂÈ·‡  Ì‰¯·Â „Â˜¯Ï  Ì˙Â‡  „ÓÏÓ  ‰È‰˘  È„È  ÏÚ  ÌÈÏÈÏ‡  ˙„Â·Ú‰Ó  ÂÈÏ‡  
  ‡ÂÁÓÏ  ¯È˘ÏÂÌÈÙÎ  .  השירים  הריקודים  זה  מוציא  את  האדם  מהעבודה  זרה .  זה  הריקודים"  חצו  רגליכםר"וזה

 .מהגאוה

ועל . מתבטלת העבודה זרה, ממילא נתבטל כל הגאוה, נשא לבו את רגליו, כשנתעלה הרגלין על ידי הריקודיםו
הוא  לומד ,  בגלל  הרהור  גאוהאדם  חולה  ,  כל  זמן  שעבודה  זרה  בעולם  חרון  אף  בעולם.  תקין  הדיניםמידי  זה  נ

 .בגלל שיש הרהור גאוה הכל הולך לסטרא אחרא. ומתפלל אבל יש לו הרהור גאוה

והעצה ' הרבי אומר בסעיף ה. ‡È„ˆÏ  ¯˘Â˜Ó  ˙ÂÈ‰Ï  ÌÈÎÈ¯ˆ˘  Ì„Â˜Ó  ¯ÓÂ‡  È·¯ ‰˙Ó˜‰,  יך  לא  יהיה  לו  גאוהא
ורק  שאדם  מקושר ,  כל  גבה  לב'  תועבת  ה,  הגאוה  היא  עבודה  זרה.  את  הגאוה  זה  כל  רגע  להתקשר  לצדיק  לבטל
 .להראות לו את האפסיות שלו אפילו שהוא לומד, לבטל לו, הצדיק יכול להראות לו, לצדיק

Î‰Ó„‡‰  ÈÙ  ÏÚ  ¯˘‡  Ì„‡‰  ÏÎÓ  „‡Ó  ÂÈÚ  ‰˘Ó  ˘È‡‰  È  .עלה  לשמים  הביא  עשר  מכות,  משה  קיבל  תורה 
, ה  של  מרים  וכל  ההשפעות  שמשה  הביאבאר,  הוציא  את  עם  ישראל  ממצרים  עם  ענני  כבוד,  קריעת  הים,  למצרים

Â‡‚‰  ÂÏˆ‡  Ì‚  ‡ÏÈÓÓ  ‰ÊÎ  ˜È„ˆÏ  ¯˘Â˜Ó˘  Ì„‡  Ê‰ ‡.  וכל  זה  לא  היה  לו  הרהור  גאוה  אחד.  ועוד  השפעות,  מן
˙ÏË·˙Ó. 

כי  הצדיק .  ינת  רוחא  איש  אשר  רוח  בוחוצדיק  הוא  ב,  מובא  בתיקונים  בתרועה  דאיהו  רוחא  אתעביר  אל  אחרכ
 . פנים בפנים' א ראה את השהוא זכה לביטול כל הגאוה הו

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

‰˘¯Ù‰ ˙ÏÈÁ˙Ó ˙ÂÏ‡˘· ÔÈÈÂÚÓ˘ ÈÓ 
 ‡˜È˙Ú‰ ¯ÈÚ ·ÏÒ¯· ˙·È˘È· Ï·˜Ï ¯˘Ù‡ 

È‰ Ô˘Â˘ Ô¯‰‡ ·¯‰ Ïˆ‡ ÔÎÂ"Ó‰È· ¯ˆÁ· Â"‡È·‰ Â„ÈÚ ·ÂÁ¯· „ 

Ê" .ÛË ÌÈÓÒ ÍÏ Á˜" ,‡Â‰ ‰Ó" ÛË"? 
 .הוא צרי

Á . ÂÏ ÔÈ¯Â˜ ‰ÓÏ"ÛË"? 
לכן  קרוי "  שרף  הנוטף  מעצי  הקטף"  אלאועל  שאינו  

  והצרי  קורין  לו )גוממיא(א  "ז  גומ"ובלע',  נטף'
 .)ק"טהעריא(א "טריאק

Ë" .˙ÏÁ˘Â" ,‡Â‰ ‰Ó? 
ובלשון  המשנה  קרוי ,    חלק  ומצהיר  כצפורןשםּבֹשורש  

 .צפורן וזהו שתרגם אונקלוס וטופרא
Ò" .‰·ÏÁÂ" ,‡Â‰ ‰Ó? 

 .א"וקורין לו גלבנ ,שם שריחו רעּבֹ

‡Ò  .‰ÓÏ…Ë˜‰  ÈÓÓÒ  ÔÈ·  ·Â˙Î‰  ‰‡Ó    ˙¯) ÂÏ  ‰È‰  ÈÎ

 ÌÎÂ˙· ‡ÏÂ ÛÂÒ· Â‡ ˘‡¯· Â˙Â‡ ·Â˘ÁÏ-ÌÈÓÎÁ È˙Ù˘ (? 
  סממני  הקטרת  ללמדנו  שלא  יקל ביןומנאה  הכתוב  

בעינינו לצרף עמנו באגודת תעניותינו ותפילותינו את 
י "כדי  שיראה  הש(,    נמנין  עמנופושעי  ישראל  שיהיו

 .)גור אריה -שגם הפושעים חוזרים בתשובה וירחם עלינו 
·Ò" .ÌÈÓÒ" , ·Â˘ ·Â˙Î ‰ÓÏ"ÌÈÓÒ"? 

 .)וכדלהלן, שמזה לומדים על עוד סמים(, אחרים -סמים 
‚Ò"  .Â‚Â  ÌÈÓÒ  ÍÏ  Á˜  '‰ÎÊ  ‰Â·ÏÂ"  , ÌÈ„ÓÂÏ  ‰Ó

‰Ê‰ ˜ÂÒÙ‰Ó? 
  למשה א  סממנין  נאמרו  לו"מכאן  למדו  רבותינו  י

' נטף'שנים  והוסיף  עליהם  "  סמים"מיעוט  ,  בסיני
ונאמר  עוד ',  הרי  ביחד  ה'  שהם  ג'  וחלבנה'  'ושחלת'

, הרי  עשר,  לרבות  עוד  כמו  אלו"  סמים"הפעם  
 .א"ה י"הרי בס' לבונה'ו
„Ò .ÌÈÓÓÒ‰ Ô‰ ‰Ó? 

-'ד,  החלבנה-'ג,  והצפורן-'ב,  הצרי-'  א:ואלו  הן
-'ח,  ולת  נרדשב-'ז,  וקציעה-'ו,  מור-'ה,  והלבונה

 -'ט,  )הנרד  דומה  לשבולת,  שהשבולת  נרד  אחד(,  וכרכום
 .והקנמון-א"י, והקילופה-'י, הקושט

‰Ò . ‰ÓÏ‡Ï‰È˘¯Î ˙È¯Â· Ì‚ Ô‡Î ‰Ó ? 
אלא  שפין  בו  את  הצפורן ,  בורית  כרשינה  אינו  נקטר

 .כדי שתהא נאה
ÂÒ" . „·„··‰È‰È " ,‰ÂÂÎ‰ ‰Ó? 

, וחלבנה-3,  חלתוש-2,  נטף-1(  הנזכרים  כאן  הארבעהאלו  

  יהיו  שוין  משקל  במשקל  כמשקלו  של  זה )נה  זכהולבֹ-4
וכן  שנינו  הצרי  והצפורן  החלבנה ,  כך  משקלו  של  זה

 .מנהוהלבונה משקל שבעים שבעים 
ÊÒ . ÔÂ˘Ï ÍÈÈ˘ ‰Ó"„·· „· "‰ÊÏ? 

אחד ,  "יחיד"נראה  בעיני  שהוא  לשון  "  בד"ולשון  
 . זה כמו זה-באחד יהיה 

ÁÒ" .¿ÓÀÓ»lÁ" , ‰Ó‰ÂÂÎ‰? 
שיערב  שחיקתן  יפה  יפה  זה  עם ,  "מעורב  "כתרגומו

 .זה
ËÒ . ÔÂ˘Ï ÍÈÈ˘ ‰Ó"¿ÓÀÓ»lÁ "‰ÊÏ? 

, )'יונה  א("  חיםוייראו  המָּל"ואומר  אני  שדומה  לו  
על  שם  שמהפכין  את ,  )ז"יחזקאל  כ("    וחובליךמלחיך"

המים  במשוטות  כשמנהיגים  את  הספינה  כאדם  המהפך 
וכל  דבר  שאדם ,  יםבכף  ביצים  טרופות  לערבן  עם  המ

 .רוצה לערב יפה יפה מערבו באצבע או בבזך
Ú"  .¿ÓÀÓ»lÁ"  "¯Â‰Ë"  "…̃∆„˘"  ,Â‚Â  ˙È˘ÚÂ  ¯ÓÂÏ  ÍÈÈ˘  ‰Ó '

˘„Â˜Â  ¯Â‰Ë  ÏÚ  ?) ‡Ï˘  ¯„Ú‰‰  Ô‰  ‰˘Â„˜‰Â  ‰¯‰Ë‰  È¯‰

¿a Ô‰· Â˘Ó˙˘È ‡ÏÂ ‰‡ÓÂË· Ô‰· Â˘Ó˙˘È ÏÂÁ-ÌÈÓÎÁ È˙Ù˘ (. 
ח ָּלֻמ  ְמכלומר(,  דש  יהיהוטהור  יהיה  וקֹ,  ח  יהיהָּלֻמְמ

 .) שפתי חכמים-י עשיה וטהור וקודש יהיה מאליו "יהיה ע
‡Ú  .ƒ‡  ¯˘‡  „ÚÂÓ  Ï‰‡·  ˙Â„Ú‰  ÈÙÏ  ‰ÓÓ  ‰˙˙Â»e≈Ú „

‰Ó˘ ÍÏ" ,‰Ê· ·Â˙Î‰ ˙ÂÂÎ ‰Ó? 
 המזבח הפנימי שהיא שעלרת שבכל יום ויום היא קטֹ

כלומר  לא  שצריך  שיניח  ממנה  לפני  העדות (,  באהל  מועד

 .) שפתי חכמים-' למשמרת אלא להקטיר וכו

 ‡˘˙ ÈÎ ˙˘¯Ù ~È"Ù˘˙ ¯„‡ Ê" ‚ ~˙ ÔÂÈÏ‚" ·-Ë ‰˘ ' 



 
 

·Ú" .ƒ‡ ¯˘‡»e≈Ú‰Ó˘ ÍÏ „" ,‰ÂÂÎ‰ ‰Ó? 
כאילו (,  כל  מועד  שאקבע  לך  אני  קובעם  לאותו  מקום

אמר  ולמה  נקרא  אהל  מועד  לפי  שכל  מקום  וכל  זה  שאני 
 .) שפתי חכמים-קובע לך לדבר עמך אינו אלא שמה 

‚Ú"  .…̃∆„‰Ï  ÍÏ  ‰È‰˙  ˘'"  , ˘„Â˜  Ì„Â˜Ó  ¯Ó‡  ¯·Î  È¯‰
ÌÎÏ ‰È‰˙ ÌÈ˘„˜ ?)-ÌÈÓÎÁ È˙Ù˘( 

כלומר (,    שלא  תעשנה  אלא  לשמי-  'להקדש  תהיה  לך  
 -אם  ארעב  לא  אומר  לך  )  תהלים(דכתיב  ,  כמשמעו"  לי"לא  

 .)גור אריה
„Ú  ."  ¯˘‡  ˘È‡‰˘ÚÈÂÈÓÚÓ  ˙¯ÎÂ  ‰·  ÁÈ¯‰Ï  ‰ÂÓÎ  " ,

 ·Â˙Î˘ ‰ÊÓ ˜ÈÈÂ„Ó ‰Ó"‰· ÁÈ¯‰Ï"? 
  אתה  עושה  במתכונתה  משלך  כדי אבל  -להריח  בה  

 .למכרו לציבור
‰Ú  ."  Ì˘·  È˙‡¯˜  ‰‡¯Ï‡Ïˆ· ‰ËÓÏ  ¯ÂÁ  Ô·  È¯Â‡  Ô·  

‰„Â‰È" ,·Â˙Î‰ ˙ÂÂÎ ‰Ó? 
לא שקרא (. את בצלאל,  מלאכתילעשות -קראתי בשם 

  ראה  בכל -ה  אמר  למשה  "רק  שהקב,  את  בצלאל  בשמו
ישראל  לא  ראיתי  לפני  איש  אחד  מיוחד  למלאכה  זו  זולת 

 .) באר מים חיים-בצלאל 
ÂÚ  ."  ‡ÏÓ‡ÂÂ˙Â‡ÌÈ˜Ï‡  ÁÂ¯  ‰Â·˙·Â  ‰ÓÎÁ·    "Â‚Â ,'

 ‰ÂÂÎ‰ ‰Ó"‰ÓÎÁ·"? 
 . דברים מאחרים ולמדשומעמה שאדם 

ÊÚ ."‰Â·˙·Â" ,‰ÂÂÎ‰ ‰Ó? 
 . דברים שלמדמתוךמבין דבר מלבו 

ÁÚ ."˙Ú„·Â" ,‰Ó‰ÂÂÎ‰ ? 
 .הקודשרוח 

ËÚ ." ·…L¿Á«Ï˙…·»L¬Á«Ó" ,‰ÂÂÎ‰ ‰Ó ÏÚ? 
 . חֹשבמעשהאריגת 

Ù"  .…̄Á·Â  ˙˘Ô·‡Ï  ıÚ  ˙˘¯Á·Â  ˙‡ÏÓÏ   ÏÎ·  ˙Â˘Ú
‰Î‡ÏÓ" , ‰ÂÂÎ‰ ‰Ó"˙˘¯Á·Â"? 

 .'חרש חכם') 'כ' ישעיה מ(כמו , אומנותלשון 
‡Ù . Ì‚¯˙ ÍÈ‡ÒÂÏ˜Â‡ ‰·È˙‰ "˙˘¯Á·Â"? 

לשון  התרגום (,    פירש  ושינה  בפירושןואונקלוס

, )'ובנגרות  אעא  וגו'  אונקלוס  ובאומנות  אבן  טבא  וגו
 ".נגר"וחרש עץ קרוי , "אומן"שאומן אבנים קרוי 

·Ù ." ˙˘…̄Á·ÂÔ·‡˙‡ÏÓÏ " , ‰ÂÂÎ‰ ‰Ó"˙Â‡ÏÓÏ"? 
לעשות המשבצת , להושיבה במשבצות שלה במלואה

 .למדת מושב האבן ועוביה
‚Ù"  .  ÌÎÁ  ÏÎ  ·Ï·Â·ÏÍÈ˙ÈÂˆ  ¯˘‡  ÏÎ  ˙‡  Â˘ÚÂ  "  , ‰Ó

˜ÂÒÙ‰ ˘Â¯ÈÙ? 
, וכל  אשר  נתתי  בו  חכמה,    חכמי  לב  שבכםשארד  ווע

 .ועשו את כל אשר צויתיך
„Ù" .˙Â„ÚÏ ÔÂ¯‡‰ ˙‡Â" ,‰ÂÂÎ‰ ‰Ó? 

 . העדותלוחותלצורך 

‰Ù"  .  ˙‡Â‰¯ÂÓ‰‰¯Â‰Ë‰  "  ,  ˙‡¯˜  ‰ÓÏ" ‰¯ÂÓ‰
‰¯Â‰Ë"? 

 . זהב טהורשםעל 
ÂÙ" . È„‚· ˙‡Â„¯˘‰" ,‰ÂÂÎ‰ ‰Ó? 

שאי ,    אומר  אני  לפי  פשוטו  של  מקרא)י"לשון  רש(
לפי שנאמר אצלם , אפשר  לומר  שבבגדי  כהונה מדבר

, לכהן  הקדש  לאהרן  הכהן  ואת  בגדי  בניו  בגדיואת  
בגדי  התכלת  והארגמן ,  אלא  אלו  בגדי  השרד  הם

ונתנו  עליו ",  ותולעת  שני  האמורים  בפרשת  מסעות
" ונתנו  עליו  בגד  ארגמן",  )ב"י'  במדבר  ד("  בגד  תכלת

 .)'שם ח(" ונתנו עליהם בגד תולעת שני", )ג"שם י(
ÊÙ .˘¯ ‡È·Ó ‰Ó"‡¯ ÈÈ‰ÊÏ ‰? 

ת ומן  התכל  ")'ט  א"שמות  ל(שנאמר  ,    דבריונראין
, "והארגמן  ותולעת  השני  עשו  בגדי  שרד  לשרת  בקדש

ואם  בבגדי  כהונה  מדבר  לא ,  ולא  הוזכר  שש  עמהם
 .מצינו באחד מהן ארגמן או תולעת שני בלא שש

ÁÙ . ‰Ó‡Â‰ ÔÂ˘Ï "„¯˘‰ È„‚·"? 
,  יש מפרשים לשון עבודה ושירות-"   השרדבגדי  ")‡

 )·.  ואין  לו  דמיון  במקרא',  לבושי  שמושא'כתרגומו  
ני  אומר  שהוא  לשון  ארמי  כתרגום  של  קלעים וא

ותרגום  של  מכבר  שהיו  ארוגים  במחט  עשויים  נקבים 
 .)שלינווערג(ז "ן בלע"לצידי, נקבים

ËÙ" . ˙‡Â˙¯…Ë˜˘„Â˜Ï ÌÈÓÒ‰ " ,‰ÂÂÎ‰ ‰Ó? 
 . הקטרת ההיכל שהוא קדשלצורך

ˆ"  .Ï‡¯˘È  È·  Ï‡  ¯·„˙  ‰˙‡Â  "Â‚Â  ,' ÔÂ˘Ï  ·Â˙Î  ‰ÓÏ
‰Ê? 
שהפקדתיך  לצוותם  על  מלאכת   אף  על  פי  -"  ואתה"

  מפני  אותה השבתאל  יקל  בעיניך  לדחות  את  ,  המשכן
 .)שי למורא בשם צידה לדרך' ועי(, מלאכה

‡ˆ"  .  Í‡˙‡Â¯ÂÓ˘˙  È˙Â˙·˘  "  , ÔÂ˘Ï  ·Â˙Î  ‰ÓÏ
"Í‡"? 

,   שתהיו  רדופין  וזריזין  בזריזות  המלאכהפיאף  על  
 .שבת אל תדחה מפניה

·ˆ . ÍÈ‡ÌÈ„ÓÂÏÓ ˙‡Ê "Í‡" ? 
למעט  שבת  ממלאכת ,  מעוטין"  רקין"  ו"אכין"כל  

 .)י משכיל לדוד"שי למורא עפ' עי(המשכן 
‚ˆ" .ÌÎÈÈ·Â ÈÈ· ‡È‰ ˙Â‡ ÈÎ" ,‰Ê· ÂÚÈÓ˘Ó ‰Ó? 

אות  גדולה  היא  בינינו  שבחרתי  בכם  בהנחילי  לכם 
 .את יום מנוחתי למנוחה

„ˆ" .‰ È‡ ÈÎ ˙Ú„Ï 'ÌÎ˘È„˜Ó" ,Ú„È ÈÓ? 
 .םמקדישכ'  כי אני ה- האומות -" לדעת"
‰ˆ"  .  ˙ÂÓ  ‰ÈÏÏÁÓ˙ÓÂÈÂ‚Â    ,'‰˙¯ÎÂ  "Â‚Â  ,' ˘È  È˙Ó

"È· ˙˙ÈÓ"„" , ˘È È˙ÓÂ"˙¯Î"? 
  בלא -"  ונכרתה",    אם  יש  עדים  והתראה-"  מות  יומת"

 .התראה



 
 
 
 

 

 
 

 ¯˙Ò‡ „ÂÒ-ÔÈÓÂÈ ˜È˙Ú „ÂÒ  
שאז  מתקיים .  סוד  הגאולה,  הם  הקולות  של  מגילת  אסתר,  "וכל  העם  רואים  את  הקולות"

שהם  טובי ,  ו  צדיקי  אמת  שבכל  דור  ודור"הם  ל,  "ויבקשו  למלך  נערות  רבות  בתולות  טובות  מראה"
ואת "כי  עכשיו  כשקוראים  את  מגילת  אסתר  .  ומעולם  לא  טעמו  טעם  חטא,  ושום  מום  אין  בהם,  מראה

שמלכה  על  מאה  עשרים  ושבע  מדינה  במקום  אסתר ,  מלכות  דמסאבא,  היא  ושתי"  ליהאשר  נגזר  ע
, הם  צדיקי  אמת"  הכפירים  שואגים  לטרף:  "אבל  עכשיו,  ובטלה  את  בנין  בית  המקדש,  המלכה

 .נצוצות שנשארו בכל הכלים של עשרת הספירות) ט"רפ = 1(+ ח "שמתקנים את הרפ

= לתקן  את  כל  עשרת  הספירות  של  עולם  הנקודים  ,  ותולכן  בועז  לוקח  עשרה  צדיקים  בנישואי  ר
, לתקן  את  עשרת  הספירות  של  עולם  הנקודים,  ולכן  עם  ישראל  היו  במצרים  מאתים  ועשר  שנים,  210

, ועכשיו  באו  אסתר  ומרדכי  לחדש  את  מתן  תורה.  ואז  היתה  הגאולה  ושירת  הים  ואחריה  מתן  תורה
 .קבלת התורה מאהבה ולא מיראה

והתחייבו  גלות  כי  עברו  על  שבע  מצוות ,  .)שבת  פח('  כפה  עליהם  הר  כגיגית  'שאז  במתן  תורה
שיגזור ,  העמיד  להם  מלך  קשה  כהמן'  אבל  עכשיו  ה.  שעל  זה  לא  היה  כפיית  הר  כגיגית,  בני  נח

ועתה ")  ז"ד  י"במדבר  י(כמו  שנאמר  ,  כאשר  דברת  לאמר'  ואז  יראו  את  כח  ה,  "להשמיד  להרוג  ולאבד

כנגד  עשרת  הספירות  שתוקנו ,  )ד  רבתי"יו(גדולה  '    בי-"  אשר  דברת  לאמרגדל  נא  כח  אדני  כי

אשר  ישלטו  היהודים  המה "ונפלה  ונתבטלה  כל  מלכות  הרשעה  "  ונהפוך  הוא"ואז  .  בשלימות  בפורים
 .שנכנסה עם גופה לגן עדן, 1411= גימטריא שרח בת אשר , א אלופי עשו"ובכל י, "בשונאיהם

„ ‡ÁÓ˜ ‡ˆÓÂ˜ ‡ÏÓ ‡˙‡ „ÂÒÂ‰„È , È„È„ ‡ÙÒÎ È¯ÎÎ ‡ÙÏ‡ ‡¯˘Ú ÈÁ„Â)ÂË ‰ÏÈ‚Ó(. 
אלא  כאן  מדובר  שהמן ',  קומץ'החתם  סופר  על  מגילת  אסתר  מפרש  לא  כפירוש  הרגיל  על  

ולקיים ,  שנשבעו  בהר  סיני  שלא  לעבוד  עבודה  זרה,  הרשע  טען  שכל  עם  ישראל  עבר  על  שבועת  שקר
'   את  אשר  ישנו  פה  עמנו  עומד  היום  לפני  הכי  ")ד"ט  י"דברים  כ(כמו  שכתוב  .  ג  מצוות"את  כל  התרי

כולם היו במעמד , וכל הנשמות שהיו ויהיו עד סוף כל הדורות, "אלקינו  ואת  אשר  איננו  פה  עמנו היום
 .וכולם נשבעו, הר סיני

ועדיין יצר , ובפרט שבועה שלא לעבוד עבודה זרה,  שנה עברו על כל השבועות850וכל המשך 
. שישראל  שעברו  על  השבועה  חייבים  כליה:  וטען  המן  הרשע.  קד  ביניהםהרע  של  עבודה  זרה  היה  מר

אבל  הוא .  ואילו  אומות  העולם  שלא  נשבעו  שלא  לעבוד  עבודה  זרה  ושאר  מצוות  אינן  חייבין  כליה
שהוא  קומץ  המנחה  שבא  אך  ורק  על ,  שכח  שעל  שבועת  שקר  יוצאים  ידי  חובה  בקרבן  עולה  ויורד

ואפילו על , שאין להם אפילו לחם לאכול, הוא המכפר על דלת העם, ודוקא קומץ המנחה. שבועת שקר
והכל .  שכל  הגזירה  שלו  התבטלה  תוך  שלשה  ימים,  וזה  החידוש  שהביא  המן.  שבועת  שקר  שלהם

יום  הנפת  העומר  את  הלכות ,  שלמדו  ביום  שני  של  פסח,  בזכות  הבל  פיהם  של  תינוקות  של  בית  רבן
 . כשחוזרים בתשובה שלימה, ועל כל חטאתשזה מכפר על כל עון , קומץ המנחה

 

 



 
 
 

 

 

 
 

 ללימוד התורה תפילה 
נר "זכני  לקיים  את  שני  הפסוקים  הנוראים  ,  רבונו  של  עולם  כל  יכול  אשר  לא  יבצר  ממך  מזימה

  = 1  +  249נר  זה  גימטריא  הגמרא  ,  "נשבעתי  ואקימה  לשמור  משפטי  צדקך,  לרגלי  דברך  ואור  לנתיבתי

ותזכני  שלא  ימושו  דברי .  360=  ס  "ש=  כי  שכלי  ,  "ור  עד  נכון  היוםהולך  וא"ועל  ידי  זה  יהיה  שכלי  ,  250
, ואזכה  להיות  התלמיד  הכי  טוב  בישיבה.  ויומם  ולילה  אהגה  בתורתך  תמיד,  התורה  מפי  יומם  ולילה

, ואזכה  להיות  תמיד  שמח  בשמחה  עצומה,  ואזכה  לשמור  את  הזמן  והעינים,  והכל  אזכור,  והכל  אבין
, שאזכה לשמוח בדברי תורה, 348= שמח = במדבש " כי  אמרתך  מדבש לפימה  נמלצו  לח"כמו  שכתוב  

שתמיד  יהיו  לי  רצונות  עצומים ,  346  מדבש    =1+    משה    =346=  רצון  =  וכן  מדבש  ,  כמו  ששמחים  בדבש
כי ,  שהיא  שלהבת  אש  ממש,  ועל  ידי  זה  אזכה  שתתעבר  בי  נשמת  משה  רעיא  מהימנא,  ללמוד  תורה

חכמה (ם  "ת  נהי"ד  חג"עשר  ספירות  חב  +  146  מהימנא  281  רעיא  345ה    מש346=    מדבש    =1  +  משה

כי  משה  רבנו  הוא  הדבש  האמיתי ,  782=  שלהבת  אדם  )  =  נצח  הוד  יסוד  מלכות,  חסד  גבורה  תפארת,  בינה  דעת
, ועל  ידי  זה  אזכה  לשמור  את  הזמן  ואת  עיני  הקדושות,  שאזכה  שיתעבר  בי.  ושלהבת  האש  האמיתית

ועל  ידי ,  ואעצום  את  עיני  מחיזו  דהאי  עלמא  כלל,  לא  אראה  שום  דבר  בעולם  כללשיותר  לא  אסתכל  ו
שעל  ידי  זה  תבנה  ירושלים ,  אמרת  התורה-ועל  ידי  זה  אזכה  ל,  זה  תתעבר  בי  נשמת  רעיא  מהימנא

ועל  ידי  שאשמור  את  עיני ,  א  פעמים  נזכרת  ירושלים  בתורה  נביאים  וכתובים"כי  תרמ,  עיר  הקודש
ותשעה באב יהפך מאבל , במהרה בימינו אמן" ונך את ציון ותבנה חומות ירושליםתיטיב ברצ"והזמן 

 . אמן, ויבנה בית המקדש במהרה בימינו, מיגון ואנחה לששון ושמחה, ליום טוב

שאזכה ,  ובפרט  להצליח  בישיבה,  זכני  ללמוד  תורה  במסירות  נפש  יומם  ולילה,  רבונו  של  עולם
-עד שאזכה על ידי לימוד ה, א להוציא עיני מן הגמרא הקדושהואזכה ל, להיות שם התלמיד הכי טוב

וזכה ,  כמו  שזכה  משה  רבנו  שזכה  בזכות  לימוד  התורה  לקרני  הוד,    לקרני  הוד360=  קרני  =  ס  "ש
 .375  =  15=  '  הוד360=  קרני  '375=  אותיות למשה , להתעבר עוד פעם בנשמת שלמה המלך עליו השלום

ויתגלה  לי  האור  הגנוז  בתורה  על  ידי  שאלמד ,  אירו  במאור  התורהרבונו  של  עולם  זכני  שעיני  י
והאר  עיני  במאור ,  שאזכה  על  ידי  לימוד  התורה  לראות  מסוף  העולם  ועד  סופו,  תורה  ללא  הרף

וכמו ,  "ונבא  לבב  חכמה"  אמר  אמימר  וחכם  עדיף  מנביא  שנאמר  .)בבא  בתרא  יב(וכמו  שכתבת  ,  תורתך
ואזכה  להיות  ממארי  דעינין  שרואין ,    בתפארת  ונביא  בנצח  הוד  שחכם)'ל(שמוסבר  בתיקוני  זוהר  

עינים  הם  דברים  עליונים  וגבוהים  מאד  והם   ")ד"בתורה  רנ(וכמו  שכותב  רבנו  הקדוש  ,  מראות  וחזיונות
ואם  היה  האדם  זוכה  לעינים  כשרים  היה  יודע  דברים  גדולים  רק ,  רואים  תמיד  דברים  גדולים  ונוראים

ועל  ידי  זה ,  לכן  זכני  לשמירת  העינים  בתכלית  השמירה,  "  הם  רואות  תמידכי,  ממה  שעיניו  רואות
 . אזכה לראות מסוף העולם ועד סופו

 



 

 

 

 
 

 

הו למוסדות"תרם שליטק בתשובה-א"הרב חזרו ראשון(-והבנים ממקור נורא  )סיפור

הרה)ט"רי-אלפים'ב סיפר זה ר"סיפור כמה"הי.ב.א'ח עוד עם שנסע שליטימתלמידו עבורא"הרב להתרים
שליטמוסדות הבעהא"הרב את להחתים וביקשו דלת באיזה ודפקו רמלה לעיר הו"והגיעו הנ"ב אבל התחיל"ק ל

וכו אותם וביזה עליהם נכנע',לצעוק שלבסוף עד מהצעקות התפעלו ולא איתו ודברו התעקשו האברכים אבל
הו להם לחתום שיש"והסכים אותו שיברכו וביקש שנמצאק אחר בן ועוד מאד קשה באופן לסמים שנפל בן לו

פשעים מיני כל מחמת לו,בכלא ישועהואמרו לו יהיה בודאי אזי הצדיק למוסדות שתרם סיפורי(שבזכות המון יש
שליטישועות שלוא"שהרב הקדושים למוסדות שתורם מי לכל מתקשר)פועל שבועיים כעבור פלאות פלאי והנה

ו הזה אליוהיהודי בא זקן שיהודי חולם הוא לילה שבאיזה ומספר לבית חזר הבן שפתאום עצום בהתפעלות מספר
סמים לוקח ואתה שלך ההורים את מצער אתה למה עליו החלום,וצועק אבל ברצינות החלום לקח ולא והתעורר

אני תפסיק לא אם אותו חונק וממש בגרונו אותו תפס הזקן לילה ובאיזה פעמים כמה והתעוררחזר אותך יהרוג
איך זוכר אתה האם אותו שאלו וההורים לביתו וחזר צחוק לא שזה והחליט שלו הגרון על סימנים וראה בבהלה

של תמונה לו והראו הזקן שליטנראה הרב זהא"מורינו אמר שנתעורר ואחרי והתעלף נפל התמונה שראה ותיכף
בחלום שראיתי ב.הצדיק שנמצא השני שהבן להתנהגוההמשך והתחיל תשובה הרהורי גם קיבל פתאום כלא

הפשעים על יחזור שלא והבטיח ישראל,בעדינות עם להחזיר ואיום נורא באופן שפועל הצדיק בכח השגה שום אין
לזה שזכה הדור אשרי אשרי  .בתשובה

הו המוסדות"חתם של למגבית לגמרי-ק החוב  ונתבטל

הצד)כ"ר-אלפים'ב מאנשי אברך חשסיפר בחברת לשלם גודל חוב לו שהיה הו'ש3333בסך'יק ק"וחתם
בקלות החוב לשלם לו והיה מקומות מכמה גדולים סכומים קיבל פלא ובדרך בנים שובו של  .למוסדות

ר"הצה צצ'ח זצוק'שמואל ברסלב"יק חסידי מזקני  ל
י( היארצייט אדר"ליום  )ז

מבו)א"רכ-אלפים'ב כשהיה היין משתה בעת בהתלהבותפעם צעק ידע דלא עד ר"סם פון קדושה "אליעזר'די
ר( של ה(,)אליעזר'הקדושה עובד היה הזה מעלה'הצדיק משרפי בשינה,כחד לילה חצות עליו עבר לו,לא היה

מעל במירון רשבחדר האלקי התנא זי"ציון ועכי"י הקא"ע לציון לילה חצות בעת לילה כל יורד ועוסק'והיה
הש הבוקר"יבעבודת עד קודש,ת באש פירצות מיני כל על מוחה תמיד והיה אדם מפני חת ולא עצום קנאי והיה

עצומה אהבה לו שליטוהיה הרב אמיתיא"למורינו חסיד ברסלבר זה מה השגה לו היה  .כי

שמענו לא התורה זכינו-קריאת התורה לקבלת  אבל

הג)ב"רכ-אלפים'ב השבועות בחג פעם סיפור יש התורהוכן קריאת לשמוע ברסלב מחסידי קבוצה עוד עם יע
שליט הרב שליטוידועא"ממורינו הרב המיליםא"שמורינו לשמוע קשה ולפעמים מאד מתלהב התורה קריאת בעת

זו(כראוי הנהגה קדושים צדיקים מהרבה ר"והצה)ידוע אח'ח אמר שמעתי"שמואל לא התורה קריאת באמת כ
זכיתי התורה לקבלת  .אבל

נפלאים(-"אליעזר"'גימ318המספר סיפורים  )כמה

הרה)ג"רכ-אלפים'ב ר"סיפר שישי"הי.מ'ח בליל הקבועה בחבורה הצדיק(ו על סיפורים והוא)שמספרים היות
הנפלא הגליון בהוצאות חשובים אברכים כמה עוד עם תורה("התחדשות"עוסק דברי מאוד נפלא באופן שמפרסם

שממורינו וכוא"ליטהרב יקרים ומאמרים נפלאים הארץ)'וכו'וסיפורים ברחבי כתובות להרבה לשלוח צריך והיה
שאפ לו אמרו לדואר חוברתוכשהגיע לשלוח משקלשר היה,גרם350עד והמשקל החוברת את גרם318ושקלו

בדיוק שוקל הצדיק פרסום של שהחוברת הנפלאה מההשגחה התלהב הגימ'המסוממש שליטשםשל'של .א"הרב
יותר זה,ועוד בנושא אתו לדבר מהחברים לאחד להתקשר צריך היה החוברת בענין שעסק לו"והנ,שבעת אומר ל

השעה הטלפון על נרשם אליו שהתקשר  .3.18שהשעה

 
 



 
 

דקות עשרה ושמונה שעות שלש פעמים שלש היה שישי בליל החבורה של הזמן פעמים פעמים-חמש שש  148וכן

פלאי)ד"רכ-םאלפי'ב ממש וזה הצדיק על נפלאים סיפורים שמספרים שישי בליל נפלאה חבורה שיש ידוע וכן
התגלות של סיפורים ומספרים לצדיק שמקורבים יהודים מופיעים פעם וכל זו חבורה שקיימת שנים כבר פלאות

של הנוראות העבודות וכן ממש הטבע שידוד ונפלאות נסים ממש דורינואלוקות סוףא"שליטצדיק בלי ממש וזה
השחר בעלות נגמר שזה פעם והיה לילה חצות אחרי עד נמשכת החבורה הרה,ולפעמים ר"ומספר סלמה'ח יעקב

תמיד"הי לו ונרשם החבורה את תמיד מקליט והוא זו חבורה לסדר נפלאה נפש במסירות עוסק שהוא האברך ו
החבורה של הזמן היה דקות וכמה שעות היתהומספר,כמה החבורה פעמים שחמש שעה-148-שלפלא

דקות וחמש גימטריא(וארבעים המספר דקות,")נחמן"שזה עשרה ושמונה שעות שלש היה פעמים  ).318(וכשש

שם עוד שיש אומר האמת-הצדיק הוא שכן  ונתברר

ש)ה"רכ-אלפים'ב בנו את שלח בדורינו המקובלים מגדולי אחד לאחרונה היה זה שצריכהסיפור אשתו את יזכיר
אצל שליטרפואה הרב השםא"מורינו את שליטוכשאמר הרב שליטאמרא"למורינו שםא"הרב עוד לה שיש

שנים"נעמי" הרבה שלפני האמת הוא שכן אמר ואביו לאביו זאת וסיפר זה בשם שלו לאמא שקוראים ידע לא והבן
לז התייחס לא והוא זה שם לה שהוסיף צדיק איזה והנההיה שליטה ברוהא"הרב השם"יודע מזה עצום  .ק

חדש סים כשמכניסו-קנה שליטותיכף  א"הרב

המעשה)ו"רכ-אלפים'ב מבעל זה ששמע מאברך השבוע נשמע זה שליטכשהיה,סיפור הרב בגלותא"מורינו
מאנבהולנ לאחד התקשר להכניס"ד שצריך לטלפן"סים"ש הסים כשהכניס תיכף להולנד וכשהגיע וכמובן(מיוחד

י לא אחד ואפישאף המספר ידע'ודע לא בעצמו קול)הוא כששמע והשתומם נדהם ומה מצלצל הטלפון פתאום
החדש הסים של המספר הצדיק ידע איך זאת(הצדיק סיפרו אנשים שכמה פעמים כמה היה כבר זה שהצדיקסיפור
המס ידעו לא בעצמם שהם לטלפון להם  .'התקשר
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 ) א אדר"ליומא דהילולא כ(ק רבי אלימלך מליזענסק "הצה
 לוי יצחק בנדר בגודל הזהירות על החינוך הטהור ' ק ר"סיפור נורא שסיפר הצה
פעם  בא  המלמד  של  נכדו  של ...  ל  "צ  זצוק"ט  מה  שסיפר  רלוי"ו  דף  רל"מובא  בספר  שיח  שרפי  קודש  ח
שאל  רבי .  ו  ואמר  לו  שנכדו  משום  מה  אינו  רוצה  ללמוד  כהוגן  אליל"הצדיק  רבי  אלימלך  מליזענסק  זצ

וכך  נמשך .  ולא  ענה  לו  תשובה,  הרי  רבי  טוב  הוא  ומדוע  אינך  רוצה  ללמוד  אצלו,  ילדי,  אלימלך  את  הילד
ושאל ,  וענה  לו  אצל  מלמד  זה  וזה?  אמור  לי  היכן  למדת  אתה,  הדבר  עד  ששאל  רבי  אלימלך  את  המלמד

ל  המלמד  עד  שנודע  לו  שהעוזר  של  המלמד  בדור  הרביעי  היה  משכיל  ועוסק וחקר  אצל  מי  למד  רבו  ש
נו  וכי  מתפלא  אתה  עוד  על  נכדי  על  שאינו  רוצה  ללמוד "ענה  ואמר  לו  רבי  אלימלך  להמלמד  ,  בחקירות
 .ז"ק שומרי אמונים דרוש האמונה פ"וכן מובא סיפור זה בספה. "אצלכם
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