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ר מבאו .ם כללוריית' אינו מרגיש יס םהש ידושל שקבלה איש מפי איש שהנהרג על קז"ם "מביא בשם תשובת מוהרי בספה"ק ערבי נחל פ' מסע 
עד שמתלבש כולו  המחשבהוכו' אל עולם  ושיוחל קדושת שמו ית' הוא מעלה את כל מרץ שיהרג עק נשכיון שמתלהב בחש ,הטעם ערבי נחלה

וכן הוא גם בשאר ייסורים שאיש הישראל סובל,  , ע"ש.לכן אינו מרגיש רק תענוגמעליו  וגשמיותו נתפשט ,במחשבה ובטלו חושיו והרגשותיו
ותר קושי קשים הם היסורים, אבל כשהאיש מעלה בדעתו  שהוא כדי למרק חטאיו ולטהר אותו אז במידה שמתעמק ומתקשר יותר במחשבה זו, י

 )אש קודש שבת תשובה ת"ש(                                 היסורים נעשים קלים ויותר נח לו לסבול אותם ...                                                                                

 פרק נה

 אתה הראת לדעת
הפרק הקודם העלה אותנו אל מושגים שלא היינו רגילים אליהם כל כך. 

התוודענו אל מעלתנו הנשגבה בעיני השי"ת אשר הכין לנו סעודה מלכותית 

הוא ברא את התורה בשביל ישראל. מיוחדת ברמה הגבוהה ביותר ששייך. 

כלומר בשביל ובשבילך ובשביל כל מי ששייך לעם הנבחר. ומתוך הרמה הגבוהה 

 של הסעודה המוכנה אתה למד על מעלת האורח בעיני המלך.

'עבודה  סיימנו את הפרק בדבריו הנכוחים של רבנו ה'חובת התלמידים', באמרו:

ת היום יום אינה מניחה לנו להגיע שהרי שגרופעולה והרגל רב צריכים לזה'. 

למקום הזה לחיות בהרגשה זו באופן תמידי ורגיל. החיים ושגרתם נותנים לנו 

את התחושה שניתן להסתדר לא רע בכלל גם ללא התעלות והתרגשות בעבודת 

ה', אלפי אלפים של יהודים, ובצינעא ובהבלעה נוסיף שגם מהשייכים באופן 

ים עם תפילה מהירה וזריזה שבקושי את רשמי לעדת החסידים, מסתדר

המילים ניתן לומר בהם כסדרן, ולמה אנו צריכים להתאמץ להגיע לדרגות של 

 עמקות והתרגשות ואף להתלהבות בתפילה. 

רבים הם האנשים שקובעים את חלקם בתורה לדקות ספורות ביום ולכל היותר 

ת עצמנו כל היום שעה בודדת בשיעור דף היומי, ולמה אנו צריכים להשקיע א

כולו בדבקות בתורה הקדושה ולהעמיק בה בכל לב נפש ומאוד, להעלות את 

עצמנו לדרגות גבוהות יותר ויותר, בעיננו זה נראה דבר ששייך רק לצדיקים 

 גבוהים ואנשי מעלה ולא שווה לכל נפש.

זוהי המטרה שצריכים אנו לחזור ולשנן, לחזור ולתרגל את הידיעה הנכונה 

ת, את המצב המדוייק של ההערכה העצמית הנכונה והברורה, אנו אנשי והאמתי

מעלה ממלכת כהנים וגוי קדוש, השי"ת חפץ בקרבתנו ובהתקשרותנו אליו, ואנו 

מצדנו צריכים לעשות את כל הפעולות שהמצב הזה לא יפסק ולא יסתם בשום 

 מצב ובכל אופן שהוא.

את קול ה', לכולנו אמר משה  והאמת, כולנו עמדנו למרגלות הר סיני ושמענו

'אתה', והוא מראה  'אתה הראת לעת כי ה' הוא האלקים אין עוד מלבדו'.רבנו 

באצבעו הקדושה לכל אחד ואחד מאתנו בנצחיותה של תורה, 'אתה הראת 

לדעת וגו'', והמחשבה עולה לכולנו בדעתנו, אני? אני הראתי לדעת כי אין עוד 

 ונה, היכן עמדתי כשהראתי כדבר הזה?מלבדו? מתי היה כדבר הזה לאחר

אבל אין אנו יכולים לערער ולהרהר ח"ו על קביעה זו שהרי משה רבנו בעצמו 

כתב זאת בתורתנו הקדושה הנצחית, וגם אם לא נמצא תשובה לדבר אנו 

מאמינים בתכלית האמונה הפשוטה שאכן הדברים נכונים, אולם ניתן גם לענות 

 תשובה ברורה לכך.

כל אחד בדעתו ובמצבו, האם לא נכנסה בליבנו ובמחשבתנו המחשבה נזכר נא 

הקדושה של הלואי והייתי מגיע למדרגה של הצדיק הקדוש הזה שאנו מקושרים 

אליו ולשושילתא דדהבא העולה למעלה למעלה, הלואי והייתי מתפלל תפילה 

אחת או קטע מן התפילה בנוסח המיוחד והמרומם כפי שאמרו האי צדיק 

, ואימתי אזכה להגיע לדרגה העילאית בתורה ובשמחה של מצוה כאותו וקדוש

 צדיק מסויים שעומד לנגד עיניו.

אם נזכרת שעברה פעם מחשבה כזו בליבך ומוחך, אין לך רשות שוב להרהר, 

ברור כי 'אתה הראת לדעת כי אין עוד מלבדו', הנשמה שלך שואפת לאותה 

זכה ותמה אולם אנו חייבים לזכור שוב ראיה עליונה להידבק בחי החיים בעבודה 

 ושוב:

 'עבודה והרגל ופעולה רבה צריכים לזה'.

  

 

 

 לשרש אחריה / שיר
 

 במיטה שוכב לו זלמן החולה
 רגלו כואבת יש בו מוגלה

 פצע רחב גדול, עמוק וכואב
 מחייו וכאביו חושב הוא ודואב

 

 לפתע נכנס בנו החכם שמעון
 מלווה ברופא גדול וגאון

 אמר, אני משלם -הגיע  לטפל בפצע
 העיקר שתישאר לנו אבינו, בריא ושלם

 

 טיפל בו הרופא בכל כוחו וידיעתו
 עם תרופות ומשחות בעזרת נסיונו

 וכך נתרפא והלך ככל האנשים
 ימים, שבועות ואפילו כמה חודשים

 

 כאביםאבל לפתע שוב מרגיש הוא 
 עזים, חדים, ברגליו שבים הפצעים
 גדולים ושורפים יותר ממה שידע

 אוי! עד מתי! בכה, שלא נדע.
 

 לא הבין איך הפצע חזר שוב
 בלית ברירה שכב במיטתו כולו כאוב

 חשב והעמיק עד שהבין מדוע
 ואז נהיה הוא יותר רגוע

 

 מיד נסע לפרופסור בעיר הבירה
 רפא אותי ביקש, וסיפר מה שקרה
 הרופא הקודם שאלי הגיע לרפאות
 פתח וניקה, מרח ומשח תחבושות

 

 אבל לפנים הבעיה כלל לא חתר
 ואת שורש מקור הבעיה לא סתר

 לכן רופא כל בשר אבינו רוענו מלכנו
 תעלה ארוכה ומרפא לכל מכותנו

 

 יודע אני שעושה אתה הכל בשבילי
 והבנתי מה רצית בפצע בפצע ששלחת לי

 השכל לחטאי ומכתיללמוד מכך מוסר 
 שעלי לתקנם עד היסוד, ולעוקרם ממידותי

* 
 מחשבות לישנם אנשים שרודפתם רח"

 וכן יש להם תאוות ומידות מזוהמות
 ואינם מבינים איך באה זאת להם

 הלא בצעירותם תיקנו את חטאיהם
 

 ולמה לא ישכילו ויבינו בדעתם
 כי תאוותיהם ומידותיהם לא תם

 בקרב הנפש משום שדחפו והסתירו זאת
 ושמחו שלא ייצא החוצה הקיא והרפש

 

 והדרך הנכונה האמתית והיחידה היא
 את הכל בפנים חלילה מלהחביא

 להשליך החוצה הכל שלא ישאר עוד
 ואת הרע לתקן לגמרי עד היסוד

 (עפ"י 'צו וזירוז')
 תשו"ח להרה"ח מ. רוזנברג הי"ו 

 ששלח שיר נאה זה
 
 
 

 הגליון יו"ל ע"י 
 5061267250קרית קרעטשניף, רחובות דוד משה הרשקוביץ הר"ר 

  dmh@okmail.co.il  לתרומות והנצחות ולהצטרפות לרשימת התפוצה

 לטובת נשמתו הטהורה של 
  קלונימוס קלמישרבה"ק 

 הי"ד זיע"א בהרה"ק אלימלך 
  לרגל יומא דהילולא

 מרת פייגא בת חיה פרומט ע"ה ולע"נ 
 ד' מרחשון

 גליון ס' -שנה ב 
 פרשת נח 

 ויומא דהילולא
 תשע"ז

 כתיבת ספריו הקדושיםתפילה על השלמת 
 

רבש"ע! כמה ימי עבדך, מתי אשלם את חובי אשר ערבתי לנפשי והבטחתיה 
 להוציא מקרבה חבורים וספרים אלו, דרכים, כללים, השגות רעיונות ופשטים,

 שהיא הרה עמהם. היספיקו שבעים שמונים אף תשעים שנות עבודה להריק את

 עניה זו, אנא ד' הארך ימי וברך אח עבודתי עד שמכל עבודה מועטת רצון ותקות

תצא עבודה רבה ומכל רשימת עטי יפיץ ענינים שונים ודוד המלך התפלל 'אל 
 תעלני בחצי ימי', לא בחצי ימים, רק בחצי ימי, הימים שלי, לפי עבודתי וחובותי

                                                                        . שעלי לשלם לנפשי
 מב( )צו וזירוז

 

 
 מעלת לימוד ספרי והנהגת הצדיקים

 

ומי שמסתכל בספרים קדושים ורואה בגדלות 
הצדיקים, אף אם אינו מקבל עוד על עצמו ללכת 
בדרכיהם הקדושים ועוד לא התקשר בהם, רק 

ך שרואה את האור והקדושה בהם אימזה בעצמו 
 שה עלו למדרגה גבוהה כזויילודי אשאנשים 

מתבטל בעצמו ואומר כך צריך איש הישראלי 
ך ילהיות, ואני מה, הלא אין אפילו דעת א

לעבוד להתקרב להתנהג, ומכל שכן מי שמתחיל 
וללכת בקדושה רואה בכל פעם יותר שצריך הוא 

 רק לעזר ה' ומתפלל 'הורני ה' דרכך'.
 )מוצאי יום הכיפורים תר"צ(

 נח לעילא ונח לתתא
 

האדם ע"י עבודתו בתורה ותפילה כשהוא מוציא מפיו אותיות קדושות הרי הוא 
מצייר בנשמתו את ציור דמות דיוקנו שמורכבת מאותיות אלו, וצורה זו מאירה 
מפניו בעולם הזה, בבחי' 'חכמת אדם תאיר פניו' ודמות דיוקנו זו היא צורתו גם 

 ון, צורתו הרוחנית שבנה לעצמו כאן בעולם התחתון.בעולם העלי
בתורה כ'יעקב יעקב' וגם 'נח נח' וכדו' שהם  וזהו בחי' הצדיקים שנכפלו בשמותיהן

 בצורתם של לעילא ולתתא באותו דיוקן בהיותם שלמים בצורתם הקדושה.
'ולא בו בלבד מצטיירים  האותיות מאורות של מעלה, רק גם שאר אנשים 

את דבריו בליבם ונפשם ומתנהגים כן, אז אורות אלו גם בגופם ודיוקנם שמכניסים 
 מצטיירים בפועל'.

 )דרך המלך נח תר"ץ(

 נשמת הצדיק אב לכל הנשמות
 

כי נודע שנשמת הצדיק היא בחי' אב לשאר 
נשמות ישראל שממנה ניזונות ומאירות, כל איש 
ישראל יש לו נשמה פרטיית לעצמו, והצדיק 
נשמתו לא לעצמו בלבד רק נשמה יותר גדולה 

 להאיר גם לשאר נשמות ישראל.
ז"ל ושאר  שהבעש"ט והאם אין כל אחד יודע

הצדיקים ז"ל לא לעצמם בלבד רק גם לכל 
ישראל שהתדבקו בהם האירו, ולא לזמנם בלבד 

ולכל הדורות הבאים טיהרו קידשו רק גם לנו 
בסדר הנהגה בלבד שנתנו לנו אך  אוהאירו. ל

להתנהג עשו לנו טובה וקדשו אותנו, רק הם 
הביאו אור וקדושה לעולם וכל האוחז בו 

 מתקדש.
 ך יתרו תר"צ( )דרך המל

 אנו הלומדים תורתו והולכים בדרכו נחשבים לגוף הצדיק בעולם הזה
 

אור הצדיקים לא לעצמם בלבד היה רק לכל העולם, כמו השמש שמאיר לעולם ומי 
ליהם משיג קדושה ונשמה את עצמו א שפותח את חלונותיו האור שופע לו, כן מי שמקרב

יתירה מן אור הצדיקים. לא בזמן שהיה הצדיק בעולם הזה בלבד, רק גם עתה. ורק 
כשמתרחקים ח"ו מהם  אז בהסתלקות הצדיקים גם אור נשמתם עולה ומסתלק מן 

 העולם הזה, כי נודע שכל נשמה בעולם הזה אי אפשר לה שתתקיים בלא גוף. 
צ"ל שלכן כל שחכמתו מרובה ממעשיו אין חכמתו מתקיימת מפני וכנודע מהרוזינער ז

 שהחכמה שיתירה על מעשיו בלא גוף היא ואי אפשר לה להתקיים.
וכשמתקרבים אל הצדיקים נעשים אנו גוף, ונשמותיהם ואורן וקדושתם איתנו, ואם לאו 

 .... נשמותיהם נשארות בלא גוף ועולות למעלה
את האיש בדרך שאינו יודע בחושך ובצלמות ופתאום והנה  לם העליון שמוליכיןוויש בע

אור מאיר לפניו, מאין הוא האור, אור נשמת הצדיק היא, וכן בעולם הזה יש שהאיש 
ישראל מרגיש בקרבו עליה בקדושה ועבודה ברצון ומחשבה וזאת היא  התגלות קדושת 

 )שם יתרו(                                                                   הצדיק שהיה לפניו שמתעורר בו עתה.   

'אני מבקש ומתחנן לפני כל אחד 
מישראל שילמוד בספרי, ובטח זכות 
אבותי הקדושים זצוקללה"ה יעמוד 

 ()מתוך הצוואה .לו ולכל ביתו בזה ובבא'

 



 חסיד בכל דרכיו
 ץהיה זה בפרוס הימים הנוראים נוהג היה רבינו להיוה בקוזני

אדמו"ר רבי ירחמיאל  "קהיום הלולא של חותנו הר בי"ג אלול

מנהגו היה לטבול במקוה  .משה זצוק"ל ולהשתטח על קברו

 ה נוהגהי'נה צסאיפלפני בואו אל הציון ואחרי צאתו בשובו ל

ה טבל בה רטובל במקוה צוננת שלפי המסווום דלסור לעיר רא

בקשו מקורביו  .כשהוא מצונן ניץלקוז עבשנה זו הגי .ט"הבעש

למרות שתקפו  םהיולא שמע אלבילה במקוה טלהניאו מן ה

והתכונן ללכת למקוה  ,נסיעה לראדוםהר על תלא ויו .חום

  ו'.הבעש"ט ביום  ה שלרקה

 ,התעקש לבל ילך)הי"ד( ר' אלימלך  ומחמל נפשו ודבנו יחי

אך  ,מקוה הקרהבבטבילה  ים בתענית באם יסתכן אביויאו

והמשיך  , והלך למקוה ירד וטבל עלה ונסתפגללא הועיל

גברה  משך היוםוב ,בליל שבת היה חושש בגרונובנסיעה. 

 .לה עד שהרופא שהובהל אליו אסר לו את הדיבור לגמריחהמ

ה ומחלתו עדין בתקפה והדיבור נכבר בפיסצ בראש השנה היה

שש רציני שיצטרכו להכניס שפופרת ח והיה ,קשה עליו ביותר

שופר ב להקוע ולא ביטל מנהגו גברל זאת התכגרונו ובב

 .כמנהגו תל למני התקיעובבעצמו אחרי שגם ט

כל המסופר עד כה בא לבטא את חולשתו הגופנית של רבה"ק 

איש  שלא היה מסוגל להתפלל כש"ץ בראש השנה, ומתוך כך

רוש בשבת שובה דל י"כי הרבי זדעתו  לא העלה אז על

בבקרו של אותו  שרכל כאהומה הופתעו  .במצבו זה בבהכנ"ס

משום  השלח להכריז בכל בתי התפילה שבעיר על הדרש תשב

  מעשה

חומת שמירת בפירצה  ץותקיפי העיר פר יאחו מעשיר .הישה

עמו הרבה להחזירו למוטב והזהירו בכל  לדשתהרבינו  .השבת

ציף פניו החואף , במריו דעמ ץ גדראלא שאותו פור ,חומר הדין

לת קורצא בי בירנו מן הרבנות ע"י אכיעים עליו שייכלפיו וא

ינה לא מספיקות דת המפשביעותיו מלשינות(, שיד -) אכמל

  .כחוק

בר שהשעה דבת שובה כש רבינו ז"ל ראה משום כך את דרשת

ר זשבת התאהובקנאתו לכבוד המקום וכבוד  ,ה לוכצרי

וצב להבות חבקול ו ,ולא שת לבו לדלקת מיתרי הקולרה ובבג

כל בני  דהשבת במעמ ריע על קדושתתאש הרעים וה

 שנעשו לב אחד לבצר את חומת השבת ולגדור דע ,להיהקה

כנע יו את אותו אביר לב להרכין ראשו ולההכריחפרצותיה ו

  .למרותו של רבם

ל אמר מרן ז" 'דרך המלך'פסה בסוף ספר דנש הבאותה דרש

בהתרגשות גדולה ובקול חוצב להבות אש כדברים הללו: 

ת שלחו לי בוני שקיני תיי פה לעסוק בעניתלחאשר הת'כ

אבל בערים שוטים  .משרת הרבנות שלי שילשינו עלי בענין

ת ותיקונים למצ ל מלעשותדני שאחדיחה הם רוצים להפזב

 לכבודהאם רק את משרת הרבנות מוכן אני להפקיר  ית',השם 

האם אין אתם יודעים  ,וארי מוכן אני להפקירואת צ םגה' הלא 

מוכן  ,ה' אחד וכו' שאיש ישראל שאומר שמע ישראל

  ,ה' לכבודלהתלות ולהשרף  ,שחטילה ,דקרילה

פחד גדול נפל על הנאספים בשומעם דברים נחרצים ומלאי 

אהבת ה' ויראתו שנובעות מתוך ליבו של רבינו ה' זיע"א, 

ומטבע הדברים אף עוררו קנאת ה' בקהל הרב שנאסף כולו 

ת כאחד בבית הכנסת הגדול, ומתוך אותה אהבת הבורא ואהב

עמו ישראל ומתוך כל התקיפות הגדולה שביטא רבינו זיע"א 

בבואו לקנאות קנאת ה' סיים את דבריו הנחרצים בבקשה 

ה ולא ירצה זרו מהדבר הבתד קש אני שלאבאבל מאישית: '

 ה'.את עלבוני בדבר הז תבועשום איש ל

* 

יעה לשיאים גוש השם ומסירות נפשו הדלג בקיפואם היה מו

 עןשמים הרי גם שמסירות נפשו למ דבכבו ובר היהדכשהמ

ר "מודת אביו האצבע הולך .נפש מישראל הגיעה לשיאים

המוסר נפשו 'כי  ',אמרי אלימלך'ורשות בפול שכתב מגדה

והרי זה כמוסר  ,המוסר נפשו בעד ה' לבד ןישראל גדול מ בעד

בזה כמה עצומה אהבתו למלך  נפשו עבור בן המלך שמוכיח

  ו.את נפש גם בשביל בנו הרי הוא מוסר שבילו אלאבשלא רק 

אחרונה הר זצוק"ל לפשוט את כתונתו "מודמוכן היה הא

מלה חביד אבהית מלאה  .מישראל בשביל הפחות שבפחותים

למען  רחמים היה מטפל נכל האלפים שצבאו על דלתותיוו

הפקיר את עצמו את  ,ולגדויהיה זה קטן או  ,חינוך הזולת

סך כל מאמץ בכוחו שבעל פה כמו חלא  ,יאותורעתותיו ואת ב

יצב את מעמדם יול את השתילים הרכים חבכוחו שבכתב לטפ

צחון במלחמת יד את דוחם ולהנחילם את הנדהרוחני לעו

 עולםיה שום דבר שבהוכשם שלא  ,ברזל היהד עמו .היצר

ם ייר בין חפרפמסוכן המ יו של חולהחיקשה בעיניו כדי להציל 

לת ק עמדה שארל קושי כאשר על הפמכ נרתעלא  ךכ ,ותולמ

מוכן  יהוה ,העבן סורר שיצא לתרבות ר ו למוטב שלתזרחה

  ל.להציל נפש אחת מישרא ידלהפקיר את עצמו כ

עלות  למןיר בורה למכתיפה בשעורי עסדר יומו היה עמוס ל

מנו זמ 'קרע'ל הכרף חאך  .וכלה אחרי חצות ליל השחר

קהל אשר באו לתנות פר יום יום לקבלת מס יש שעותדוהק

ש נפ נדכא ומרלכל  חתופבו ייושב היה כשל .צרותיהם לפניו

קיהם ם פתקאותיהם ועם שעומקבל את ההמונים שבאו לפניו 

 ם.חלי דנדרו בחעמוסי הסבל ושפכו 

לו צם מופלאים מאד ראו איניש נשגבה וענידעבודת קו

מופשט מעולם  זה נראה איה .תקאותהפ עת קריאתביו במקור

עליונים ה מרחף כולו בעולמות ,ומהצקות עדביותיו בהווו

קרוב מאד ונתון כל כולו לצרות נפשו של  וובאותה שעה הריה

ק כל דבר דן ובוחין ומקשיב ובוזמא .קטן כגדולכ כל אדם

ץ חמנשא יגונים מיהודי מ פורק דעץ ומעודימי .בוניםנבפלס 

 חה מבצבצתוומצרותיו ומטעינו על כתפיו הוא עד שנהרת ר

הפסקה קצרה היה מפסיק כמעט לאחר כל  .בפניו של היהודי

ני יו אותה עת בעניתעלו במחשבש פתקא ורושם דברים

הקדוש. )הוא הפירוש שרצה והר זהם הם פירושיו ל ,קבלה

רבינו להוציא לאור עולם על הזוהר הקדוש בדרכו הייחודית 

של רבינו כפי שמדריך ב'מאמר ראשון של 'שלשה מאמרים' 

קר לימוד ספרי חסידות וקבלה הוא בדרך של לימוד כי עי

עצמי לפי מצבו ומדרגתו של האדם, ופרוש במהלך כזה רצה 

לפרש את כל  הזוהר הקדוש, כפי שמזכיר בדברי ההקדמה 

או הכל כי ר יןועין בעשנותרה ונדפסה בסוף ספר 'דרך המלך'(.

חד בשעה כאם ותחתונים שמים וארץ נשקו בו יוניעולמות על

  .זו

ל "ממרן ז דמיר שבא להיפרזאל רבה של קורר ישהג"ה בשומע

כנס מפני המון האנשים ישל שבועות ולא יכול לה באיסרו חג

מא יש לעשות מה שלא ש אלרר ישהג"רטן  .שצבאו על פתחו

רבינו  ברים הגיעו לאזנידה .תוודיפריע המון זה את רבינו מעב

יר וראה נילו הרבי פיסת  ההרא .והיו נקרא הנ"ר ישראל פנימה

ה מולא הבין מהם מאו ,ה פלאי פלאיםרות בו רמזים בסתרי

דברים  - :לו רבינו אמר .יני קבלהנולה בעגדיעתו הדלמרות י

 עדמתן הקבלת הפתקאות ועתה  דיאלו רשמתי עכשיו תוך כ

בא אלי עם ר' אלטר תשאגמור עם ההמון שאינך סובלו ו

 ם.דבריהאת  דיח אלעזר מטרטשין ונלמד

היה מפזר על שחרורו של בחור מחסידיו  ונואת כל כחו וא

מוציא עליו ממון רב  .לצבא הפולני יסישהגיע תורו להתג

כי  דקט עש ונח ואינות ואינו נחבולות שותלשוחד עושה 

יהו מדוע נשלא נמנה על מח סידפעם נשאל ע"י ח .ישוחרר

בר נוגע בציפור דו והחסידי למען כל כךעולמות  שוא מרעיה

 ה.רדחמה כל ה ,פשו ממשנ

 :וביה יניהי ז"ל השיבו מבוהר

ת דסיד שלו מרחו מוכן לילך לגיהנום כדי להציל ני שאירב -

אשר  -דה וכו' איש על הע 'ה דיפקו' :כתובכלל.רבי  נות איחש

-: סידותחה ירשו רועפ ניהם'יבא לפשר ם ואהיצא לפני

אביר  היא סגולתו שלזו  !!!ד מישראלחנפשו בעד כל אאצשת

  הרועים של רועה נאמן בישורון

 .ז"לה היה רבינו זורועה נאמן כ

 

 )מתוך תולדות רבינו להרה"ח אהרן סורסקי(
 

 

 סוגסטיה' או 'אמונה פשוטה''
עד מאוד מסגולות המרפא שהיה רושם  רבינו התפרסם

פטים' שהיה כותב היו מכובדים בידי עצעלמשחרים לפתחו, 'ר
דעם כי כל תרופה שתצא מתחת ידו והרוקחים שבסביבה בי

 ם שבסביבה.ישל רבינו הינה מוסמכת כאחד מדולי הרופא
אותו יהודי כבר הגיע לרבינו לפני תקופה, ורבינו רשם לו 

שוב להתלונן על אותה בעיה שוב. פט מסויים. ועתה בא עצער
מאז שהכתב  -תינה הלה את כאבו, -'כאב הראש חזר לי 

 היטשטש'.
יטו יו בחדר לא הבינו את הנאמר, הם הבהנוכחים הנוספים שה

 את הנאמר, אך זה בפני זה כתמהים לראות אם אחרים הבינו
א רשם לו מרשם חדש ורבינו לא שת ליבו לכך, תכף ומיד ה

 ומסרה בידו.
, לקח את המרשם, הסיר את כובעו ודחפו נהרו פניו הלה

 מתחת לבד שבתוך מגבעתו.
 אז הבינו הנוכחים את הנעשה.

אותו יהודי פשוט קיבל מרשם מרבינו עבור כאב הראש, אולם 
תחת להעביר את המרשם לבת המרקחת וליטול את התרופה 
הנרשמת שם, הוא לקח את המרשם בתורת 'סגולה' והניחו 

מתוך אמונה כי כאב הראש יחלוף כאשר הנייר , בתוך כובעו
שהכתב היה בתוך כובעו כומיני אז ינוח בסמוך לראשו הכואב. 

בטוב ובנעימים, אולם בחלוף תקופה , והרגיש ראשו לא כאב
ואז הרגיש כי הכאב שב לקדמותו.  ,הכתב התחיל להיטשטש

'רבינו ה'קמע' הפסיקה להועיל. הוא שב לרבינו ושוב שיווע 
ראש שוב מכה בי, משקיבל את המרשם הושיעה', כאב ה

 לו... הניחו שוב בתוך כובעו ורפא
וכשיצא אותו האדם  ,רבינו קלט ברגע כמימריה את מה שארע

העולם קורא הלזה 'סוגסטיה', ואנו 'הגיב לדברים באמרו: 
שתילת מחשבות  -)סוגסטיה  .טה'וקוראים לזה 'אמונה פש

במוחו של האדם שגורמות לו לחשוב ולהגיב לפי אותן 
מחשבות שנקלטו במוחו. פעולה מוכרת אצל מטפלים 

ל שינוי תודעתי ומחשבתי ובכך מועילים לסובל בשיטות ש
הכח של האמונה הוא אשר הועיל לאותו  להקל מעל סבלו(.

 )עפ"י 'זכרונם לברכה' להרב אהרן פרלוב(.                     כאב.
כי רבינו רצה להנחיל  ,מר בחששתאאם ניתנה הרשות נא

לשומעי לקחו את היסוד העצום והנשגב כי גם פעולות 
'טיפוליות' החודרות אל מחננו בכל מיני צורות ודרכים, ע"י 

קרי מוח שונים, וישנו חשש אמתי כי שיטות שפותחו במח
יסור מן האמונה הפשוטה ה'עולם' ינהה אחרי שיטות אלו ו

נו מדור דור, הדגיש רבינו הק' בפניהם, יאשר הנחילו לנו אבות
ל אותו אדם כ'סוגסטיה', גם אם ניתן לפרש את המהלך ש

אב . אותה דרך יך לקרא לזה 'אמונה פשוטה'אנחנו נמש
 .כל כךנה במשמעות אמתית ושו

 
 - - -זכותו תגן עלנו ועל כל ישראל 


