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 תשע"ח

 צ"טפרק 

 ולצלע השלישית

בעמל רב בנינו במשך השבועות האחרונים את שתי צלעות 'המשולש הקדוש'. וכמובן 

לתזכורת קצרה. הצלע הראשון, הוא 'השקפה מרוממה', להביט על עצמו בראיה כונה 

שהיא ראייה גבוהה ונעלית 'ממלכת כהנים וגוי קדוש', 'עם סגולה', עם הראוי לנבואה עד 

 ועוד כהנה שהארכנו בהם בפרקים הקודמים.היום הזה, 

ההשתלמות וההתקדמות בקניית הצלע הראשון מביאה אותנו לצלע השני, והוא 'התמדת 

הבקשה'. כיון שהוא יודע וברור לו שהוא בדרגה גבוהה יותר מכל העמים, ונשמתו היא 

האפסיות העיקרית והמובילה וכל כוחות הגוף משועבדים לה הרי שתחושת ה'אין אונים' ו

מתעצמת לזעוק בכל עת אל אבינו שבשמים 'הורני ה' דרכך', אני לא יודע את הדרך אליה 

אפנה ובה אצעד באמת להגיע עדיך מגודל האחריות שיש עלי מצד אחד, ומצד שני 

הסכנה גדולה ועצומה להיכשל וליפול מהניסיונות הקשים והנוראים העומדים בפני החי 

התמדת הבקשה' מתאחדת ומתחברת לצלע ה'השקפה באמת האמתית הזו. ומכאן '

 מרוממה'.

ומכאן נפנה אל 'הצלע השלישית', שתאחד ותחבר את כל המשולש להיות אחד מושלם, 

וזהו ה'התמדת העבודה'. וכאן עלנו להרחיב מעט את היריעה. כל העולה בכל הר שהוא 

פעמים פחות, אך וכל שכן בהר ה' יודע כי העליה קשה היא בכל מקרה, פעמים יותר ו

פעולת עליה היא קשה. אולם ככל שהעליה קשה, הסכנה של הדרדרות ונפילה אל עבר 

התחתית גדולה שבעתיים. ולכן העולה במעלה ההר הקושי מתעצם ככל שהוא ממשיך 

בעלייתו וכוחותיו אוזלים, הרי שאז צריך הוא להיזהר בכל כוחו שלא ירפה מן העליה עד 

מקום בו יוכל להיאחז בבטחה ע"י שיתפוס בחוזקה בזיז או בסלע  הגיעו אל הפסגה או אל

הבולט באמצע העלייה, בכדי שיאגור כוחות חדשים להמשיך בטיפוס במעלה ההר להגיע 

 אל מחוז חפצו. 

ב'דרך המלך' )פרשת משפטים שקלים( כתב רבנו בענין זה בהרחבה, ומספר, שאל 

כנס ידיד אחד שהכירו בימי נעוריו, והיו לומדים יחדיו הרה"ק המגיד מקאזניץ זיע"א נ

בחברותא ואף את עבודת הקודש עבדו יחדיו תקופה מחייהם. אותו ידיד שהגיע עתה 

להמגיד הק' מקאזניץ שאלו בכאב האיך עלתה כזאת ששניהם יחדיו יצאו לדרך בעבודת 

 וא נותר אי שם מרחוק.ה', והנה המגיד הק' הגיע למדרגות עצומות ונוראות כאלו ואילו ה

וענהו הרה"ק מקאזניץ את היסוד האמור. שנינו אכן עלינו יחדיו במעלה ההר, שנינו 

התאמצנו יחדיו באותה מידה, ולכן היה עלנו להגיע באמת לאותה דרגה פחות או יותר, 

אולם הנפק"מ ביננו היתה ההפסקה למנוחה. שנינו הוצרכנו למנוחה קלה בין גברא לגברא, 

ו אכן פנינו למנוחה הנצרכת אולם בעוד שאני נותרתי למעלה, נתפסתי בדבר עראי ושנינ

ובלתי מיועד לכך אבל הסתדרתי, נחתי את צורך המנוחה שלי והמשכתי במעלה העליה 

מאותה נקודה שעצרתי. אתה לעומת זאת, בעת שהוצרכת למנוחה לא הסתפקת במנוחה 

א ושם נחת את מנוחתך, ובעת קלה וארעית אלא ירדת עד למטה, לנקודת המוצ

שהמשכת בטיפוס לא היה זה המשך אלא טיפוס מחדש, וכך בכל פעם מחדש נמצא 

 שנשארת על עמדך כל הזמן ולכן הגעת לאן שהגעת לעומתי. 

זוהי נקודת 'התמדת העבודה'. בכדי לתחזק ולחזק את הרגשת הרוממות, ויחד עימה את 

אחרת להחזיק בה בלתי אם 'התמדת העבודה', תחושת החסר וחוסר האונים, אין מציאות 

עליה מתמדת ללא הפסק, וגם כשמפסיק לא יהא זה נפילה אלא מנוחה לאגור כח 

 להמשך הטיפוס.

עדיין צריך להרחיב ולפרט בה כמה פרטים, אולם המבנה המוצק של המשולש הקדוש 

 נגלה לעיננו במלא זוהרו:

       - - -התמדת העבודה, התמדת הבקשה והשקפה מרוממה 

 

 קשב וריכוז
ני דחופה עוד לפקצרה ושה ראובן ביקש לקבוע פגי

 תחילת ה'זמן'.
התארכה  השיחה שתוכננה להיות קצרה כבקשתו

 .הרבה מעבר למתוכנן
יב בשיעור להקש לונן בכאב על חוסר יכולתתמ אהו

להקשיב אבל  למתחי אהנמסר בישיבתו ברצף. הו
 חריםאהרהר בדברים הוא מוצא את עצמו מ וםאפת

לגמרי, גם בסדרים הוא מרגיש כי זה מתרחש, 
 אולם בשיעורים זה מגיע יותר מכל.

* 
זרם המחשבות שזורמות במוחו של האדם הינן 
כזרם נהר שאינו פוסק לעולם בזרם שוצף וגועש 

 הנקלע לתוכו. ששוטף בדרכו כל
את הזרם הבה ננסה לתאר לעצמנו אם ננסה לעצור 

ע את חפץ שיעזור לו לבצהזה ולהכניס לתוך הנהר 
ונו, קשה מאוד יהיה הדבר. הזרם החזק ישטוף רצ

 כל דבר שקל יותר מן הזרם העוצמתי.
רק אבן כבידה וחזקה תוכל לעצור את הזרם 

 ולעמוד בפניו שלא יעבור בדרך זו.
הבט נא בחור יקר בזרם המחשבות שלך במשך 
היום כולו, תעמוד כביכול מן הצד ותראה כיצד 

עימהן בכל  שוצפות ונוטלות אותך יחד מחשבותיך 
 הכח והעוצמה.

צה עבורך היא אם כן בשני מישורים: הא' לעבוד הע
על הפחתת זרם המחשבות  השוצפות בכוח, והב', 

כונות והטובות להתעצם לעבוד על המחשבות הנ
ט ותך לשלואלו יביאו ורים אולהתחזק. שני מיש

וט בהן כבשעת במחשבות בעת שאתה מבקש לשל
 .השיעור ובזמנים אחרים נוספים

השאלה היא רק איך באמת עושים את המהלך הזה 
 בשני המישורים.

רצויות נייחד אי"ה פרק על פחת המחשבות הבלתי 
גע בחלק החיזוק של כר נפרד ומיוחד. נתמקד

 המחשבות החיוביות.
באופן קבוע באופן שככל  תרגולדבר זה דורש 

פעם אחר פעם זה מתחזק והולך  ותואשמתרגלים 
 ומשתבח ללא הרף.

ע"י התרגיל הוא באופן הבא: לחזק את המחשבה 
יור מוחשי. לדוגמא: כששומע מגיד שיעניק לה צ

השיעור מושג או הסבר מדברי הגמ', יתן לידיעה זו 
עוצמה וחוזק. יצייר מול עיניו את המקרה עליו 

ליו דנים נסובה הסוגיא, יחיה בדמיונו את המושג ע
בשיעור, וכאשר הדבר יהיה חי וברור מול עיניו 

חוזק של אבן ובדמיונו, או אז המחשבה הזו תקבל 
כבידה וחזקה שלא תזוז בפני כל זרם מחשבות 

 אחר.
קצה המזלג, בשבוע הבא  כמובן שתשובה זו היא על

אולי נרחיב בה עוד, אולם חובה עלי לסייג ולהתנות 
את התשובה בכך שמומלץ ואף יותר מכך לבדוק 
את קושי הריכוז בדרכים המצויים היום להסיר 

 הצלחה מרובה.ביינים נוירולוגיים. חשש ששייך לענ

'אני מבקש ומתחנן לפני כל אחד מישראל שילמוד בספרי, ובטח זכות 
 הצוואה()מתוך  אבותי הקדושים זצוקללה"ה יעמוד לו ולכל ביתו בזה ובבא'.

 
  מסירות נפש שנשא רבינו זיע"אבענין מאמר 

 זצ"ל  החסיד אלימלך בנציון הי"ד בביום הילולת בנו הר
 שנהרג עקדה"ש ביום ב' דסוכות ת"ש 

 סוכות תש"בלנדפס בספר 'אש קודש'  -
* * * 

 .טובתי בל עליך )תהלים ט"ז ב'(אדנ"י אתה  להוי"האמרת 
בונו של עולם החזק לי טובה יובגמ' )מנחות נג.( אי', אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה , ר

שהודעתיך בעולם, אמר לה טובתי בל עליך, אין אני מחזיק טובה אלא לאברהם יצחק ויעקב 
 , ע"כ.שהודיעוני בעולם תחילה, שנאמר לקדושים אשר בארץ המה

את עולמו לא היה אדם שקרא להקב"ה אדון עד שבא  א הקב"ה ז:( מיום שברכות רב)בגמ' 
ולכאורה מאמר זה צריך  שנה'.וקראו אדון שנאמר 'ויאמר במה אדע כי אירינו אבאברהם 

שלאחר שאדם הראשון קרא שמות לכל בעלי החיים שלו  )ב"ר י"ז ד'(שהרי אי' בחז"ל ביאור, 
ואם כן  'אדנ"י', שאתה אדון לכל בריותיך.לך נאה להקראות , ואמר לו 'מה שמיאני ו'הקב"ה 

 ם הראשון כבר קרא להקב"ה אדון לראשונה.אד
נאמר בעת ברית בין הבתרים בה נתבשר כי הפסוק 'במה אדע כי אירשנה'  ,הביאור בזה הואו

. ואם כן, מעלה גדול ויתירה יש לקריאת 'אדון' על הגלות העתידה לבא על בניואברהם אבינו 
תה בעת שגילוי מלכותו תו של אדם הראשון היאשל אברהם אבינו על אדם הראשון, כי קרי

ית' היה בגילוי מושלם, בתחילת הבריאה שהכל היה עדיין באופן שאין צריך כל כך לעמול על 
ההכרה באדנותו ית' שהיא נגלית לכל, אבל בעת שגילוי מלכותו הינה בהסתר גמור, שעבדום 

 ב"ה אדון שמקבל עולה, אז הוא החידוש הגדול שקראו להקועינו אותם ארבע מאות שנ
היה הראשון שקראו להקב"ה 'אדון',   א אכןמלכותו יתברך בשלמות ללא רבב וחיסרון, ולכן הו

 מלכותו מתוך הסתר.ולם, לקבל עול בעכי זוהי עבודה מיוחדת 
והנה, קריאתו של אדם הראשון הקב"ה אדון לא נזכרה בתורה שבכתב, אבל של אברהם 

ששים ריבוא אותיות לתורה  אבינו נכתב בפרוש בתורה. והרמז בזה הוא, כי 'ישראל' הר"ת יש
התורה כלו' שישראל כותבים ת התורה בעצמותם.  ותיותאהן הן כידוע, שנשמות ישראל 

ולכן, רק גילוי מלכותו ית' שמגיעה מתוך צרות ישראל וגלותם, היא אשר מייצרת את התורה 
, משא"כ אדם הראשון רותיהםצליכים לקב"ה מתוך משבכתב ונזכר מהותם של ישראל שמ

 העלה אותיות ולא נכתב בתורה. שלא הקריב חלבו ודמו למען ההכרה במלכותו ית' לא
יש לבאר את הפסוק שפתחנו בו 'אמרת להוי"ה אדנ"י אתה טובתי בל עליך', אברהם ובזה 

תוך הצרות, ועל זה אמרה כנסת ישראל לפני ניו לקרא בשם אדנ"י גם מבאבינו הנחיל ל
ימי חיי אני שהודעתיך בעולם', כי את נפשי לבי וכוחי ומוחי אף את כל הקב"ה, 'החזק לי טובה 

נותן להודיעך בעולם. שכל העולם משתאה מי הוא מלך זה שיש לו עבדים שמוסרים עצמם 
 ציאות.למענו עד מסירת חייהם במ

  רק לאברהם יצחק ויעקב, שהודיעוני תחילה בעולם. ע"ז אמר לה הקב"ה, אני מחזיק טובה
המסירות נפש מתוך יסורים. יש בזה שתי משמעויות: הא', הם התחילו ראשונה בעבודת 

ש זה הוא רק מתוך שהם היו סיונות ובמסירות נפיהיום לעמוד בנ והב', כל מה שאנחנו יכולים
מיוחד לכל אחד מישראל להיות כמותם  הנחילו כוחתחילה בעבודה קדושה זו. האבות הק' 

דשו עבודה של מסירות נפש כך כל אחד מישראל יכול לחדש חידוש כשם שהם חיבבחי' זו ש
'שהודיעוני תחילה שבכוח עבודתו מתגלה אצלו עבודה מיוחדת שמאירה לו. זה הכונה 

 .תחילה'' בעולם' עבודה של
הבנה זו תאיר לנו את הנאמר במדרש בעשרה הרוגי מלכות שכשהוציאו את רבן שמעון בן 

שב"ג 'הרגני נא תחילה ואל אראה במיתת בי ישמעאל כהן גדול להריגה ביקש רגמליאל ור
טובה  ק להםבודה נשגבה של האבות שהקב"ה מחזיכי ע, תחילהרשב"ג הדגיש הרגני  חברי'.

יש עבור זה התגלתה גם ברשב"ג. כי בכך שהוא מבקש להקדים את מיתתו לפני רבי ישמעאל 
עתה לכל ישראל, שהוא מוותר על שעות חיים  כאן חידוש עצמי עצום ונשגב שהוא מחדש

הדבר ישתבש והוא ינצל, ובכל זאת המעלה ש'אל יהיה השני  אאם הוו , יתכןנוספות, ומי יודע
שאין בילתה גברה על רצון ה במיתת חברי', המעלה העליונה כל כך באהבת ישראל אאר

 שים. קדשכן בחייו של נשיא ישראל קודש ה להחיים הטבעי שבוער בכל אחד וכ
זכו לחמה זו ז עבודה זו התפשטה בישראל ואף במעבודה זו התחיל בה רשב"ג אבל מיני א

להסתלק מיד בתחילת המלחמה מתוך שליבם הטהור היה בוער כל כך  קיםכמה וכמה צדי
 ולא היה שייך שהם יראו במיתתם של חבריהם. לבורא ית"ש

בקרוב לכפר עוונותיהם ולהמשיך להם ישועה גדולה ד לכלל ישראל וזכות מיוחדת זו תעמ
 רה בימנו.תחיית מתי עמו ישראל במהממש באורו של משיח צדקנו וב

 
 

 מכון 'מחשבה טובה'
 ייעוץ והדרכה לאור תורת הרה"ק מפיאסעצנא הי"ד זיע"א

-------------------------------------------------- 

 לאמץ ברכים כושלות

 חרדות? תלותיות? בעיות רגשיות? חוסר מוטיבציה?
 קבע פגישה אישית עוד היום 

 ותתחיל לחיות מחדש
  וממוקד מטרהחם אישי  טיפול

 קבלת קהל בירושלים בני ברק ורחובות
5061267250 dmh@okmail.co.il  

 

 גופו של הצדיק בעולם הזה
ושמחת תורה, בהם כל כלל  אך חלפו להם ימי הסוכות

והתורה הקדושה  קדושההתורה עם ה ישראל ששו ושמחו
שמחה בכאלו יהודים צדיקים וטהורים, בתוך כל זה בקשו 

'זכור שנים עשר  :בתחנוניםבעת 'תפילת גשם' כולם 
שבטים... תולדותם נשפך דמם עליך כמים תפן כי נפשנו 

 '.צדקם חון חשרת מיםב -וסיימנו  -אפפו מים 
אנו, לא צריכים לדפדף בדפי קורות עמנו וחפש מתי היתה 

אין לך אדם שאין לו , 'נשפך דמם עליך כמים'כזאת ש
וכשהיו זקני עמנו מזכירים משפחה קרובה ש'נשארה שם', 

את ה'שם' היה זה רב משמעות, שאנו צעירי הדור לא 
נבין לעולם, אבל די היה בעיניהם המצועפות נתפוס ולא 

הם שנבין שזה לו פשוט יובלחלוחית שלחלחה את עינ
 [....נשאר שם -] בליבן דארט'עבכלל ה'ג

* 
ים באש במלא מובן המילה בתוך אותם קדושים מושלכ

 .היה רבינו הקוה"ט מפיאסעצנא זיע"א -טותה כפש
עם הסתלקותו ועלייתו על המוקד עלה  ,לדאבון לב ונפש

ונתעלה ברכב וסוסי אש להנות מזיו השכינה, אף מקום 
 ציון קדשו נעלם מאיתנו, 'ולא ידע איש קבורתו'.

רבבן נשמות קדושות  בואיחד עם ריצדיק קדוש זה 
נותר מהם שם  ים אשר לאשל צדיקים קדושרות ווטה

. הבה נלמד מתורתו של רבינו בעל רץאושארית ב
לת עלנו, אנו ההילולא קדישא במה שכתב בעבודה המוט

 :פרשת יתרו'דרך המלך' ללשון קדשו בה כאן. וז הנותרים
אור הצדיקים לא לעצמם בלבד היה רק לכל העולם, כמו 
השמש שמאיר לעולם ומי שפותח את חלונותיו האור 

ליהם משיג קדושה שופע לו, כן מי שמקרב את עצמו א
ונשמה 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. 
ל שחכמתו מרובה וכנודע מהרוזינער זצ"ל שלכן כ

ממעשיו אין חכמתו מתקיימת מפני 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 ....
שאינו יודע  לם העליון שמוליכין את האיש בדרךוויש בע

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

                                           שמתעורר בו עתה.   
 )שם יתרו( 

 תלוי בנו. -גוף הצדיק בעולם הזה 
 



 החץ וה'יורה'
 דאחזיע"א, ק סק רבי אברהם מקלי"רההכשנתמנה חסידים מספרים: 

תח בדרשתו פ ,כרב בעירו ,עזריטשול ממגדה גידמה ידלי חלמיגדומ
  :ה ואמרדה לפני העונאשרה
איך  כםדיאימן י ,כם תכסיסי מלחמה ביצרתא דכם הקודם לימבר !שמעו -

 ,ן אח הרובה למול היצרווך יש לכאך שכח להורות לכם אי ,םיצלירות חי
 ,כםשפגוע כדורי מות בנפוך ולפההן וום איפוא לירות בכייתהי עלולים

 .ם בינה איך מחזיקים רובהפכאאל ,את הנתיב הנכון םהבה ואורה לכ
 ,ינית זופיד בשיטה חינוכית אויחינו ז"ל היה מתיבק מקאליסק כן ר"הרכה

נפש ופירוט אמצעים ברק בחשיפת נקודות התורפה ש סתפקהלא  הוא
 ,ואיך ,והורה כיצד ,התת מטרדרך עד לנקודה אלא האיר את ,ד היצרגנ

מ"ח איבריו רבידיו האמונות את כל  ואימתי יש ללחום משהיה לופת ,והיכן
 ,וייםצים ורייקים פורפלא ן את כוחות נפשו הטמיריםווכי ד,של התלמי

 ה.יק ברכזמח מה חדשה עד שעשאו כלישבו נ פחנו ,שידד מערכות לבו
לשם כך הרי פתוח  ",ו התבטאה לא רק ב"כן תעשהדירכתו לתלמידה
ר את קונטרס בולשם זה אף חי "תחשוב אלא בעיקר ב"כן ',ערוך שלחן'ה
במה צריך יהודי נאמן ת: הוא פתר את כל השאלו '.ובהטי מחשבה נב'
 ,ן היה לו ללב ולמוחויצמ חמפת ? מהי, וכומת ,איך להרהר ,סיד להרהרחו

 לא ידע כיצדוניטמטם  מאין כמוהו אפילו זה שחושיו הוקהו ומוחו
  חו.האיר לו את אר - יקותדבילה ואיך מתעצמים במתלהבים בתפ

ו" "ל וקראוהו בשם "מחיה מתים במאמרז ונלים וטובים המליצו על רבידוג
ה ונאמנה לכך יוה עדות חהוים" מדוספרו "חובת התלמי ואואכן כזה ה -

 קריאתו

 

 
 ראיאלא   גם כי אלך בגיא צלמות

חד מבחורי הישיבה שבא אמזעזעת היתה הפרידה מן הרבי. 
להיפרד, פירפר בכל גופו מרוב התרגשות ופרץ בבכי מר, ללא 

 מילים, שהרטיט את הלבבות. 
עליו בשאגה: 'נאך אזוי פיל יאהרן  הרעים ז"ל אבל הרבי

אחרי כל כך  -] ?'מען זיך אזוי קאלט געזעגינעןצוזאמען זאל 
 היינו יחד, להפרד בכזו קרירות?[.הרבה שנים ש

הוא אף הוסיף והזהירו חמורות כי בהימלטו לרוסיה אל יפנה 
קום צטרף ליהודים עוסקים בתורה בכל מלעבודה, כי אם שי

 ו.אשיימצ

 יושב סתר
, חסוןגוף והיה מעשה בתלמיד אחד, בעל מבנה 

י כל סיכויים שעמד להיות מגוייס לצבא מבל
והאדמו"ר ז"ל קראו לחדרו לפני שהלך להשתחרר. 
טבל אצבעו בפחם שכת הגיוס, ללהתייצב ב

שבתנוא, וכתב בו משהו על מצחו של הלה, ושוב 
נטל פיסת נייר ומחק בה את הכתב. בנוסף לזה 
הזהירו האדמו"ר כי בלכתו ללשכה בל יסתכל בפני 

 ערל עד שובו.
כה, הביטו עליו, והנה, כשנכנס לרופאי הלש

פלא, בהשתוממות כאילו היה איזה למרבית ה
ותיכף ומיד העניקו לו תעודת שחרור.  פלצת,מ

כשחזר לבשר להאדמו"ר ז"ל את בשורת שחרורו, 
? הרבי על מצחושאלו הבחור לפי תומו מה כתב לו 

השיבו הרבי בחיוך: כתב שמלאכי השרת 
  משתמשין בו.

 מספר תלמיד אחד:
 - פעם ישנתי סמוך לחדרו, ושמעתי קולו כממלמל מתוך שנתו

', וכך היה חוזר הרבה פעמים רבש"ע רצוני להיות קרוב אליך'
'רבש"ע רצוני להיות קרוב אליך', ואחרי כן: 'אין מציאות 

 לת מציאותיך וכל העולם הם רקכמציאותיך ואין מציאות זו
 .הלהארות מזיו קדשך וכו'', וחוזר חלי

ה האדמו"ר זצ"ל בשעה שטיהר עצמו בסילודין יבן חמשים וחמש הכ
בן ל"ד היה כאשר כונן את ישיבתו הגדולה  .ברכב אש ועלה למרום

הכתירוהו נה צ'סה ביום שבני ק"ק פייה בן כ"ד .אלפי תלמידים דוהעמי
ופף נו אדמו"רבשעה שנתמנה ל ואת גיל העשרים אך עבר ,כרבם ואלופם

בטרם  דר עובניכרו בו כ וני הקדושהנאבל גי -בשרביט מלכותו ביד רמה 
 ם.מלאו לו שלש שני

נולד רבינו  ,זיקדושה והטהרה שבגרודבמרכז הק
בעמח"ס  ,אלימלך זצוק"ל ה"ק רבירלאביו ה "רהאדמו

 ,ולין בדורופוזקן אדמור"י  ,י אלימלך ודברי אלימלךראמ
 :ברדנתנו חסידים לאייר שנת תרמ"ט וסימן  י"ט םיוב

ויום שנכנס לבריתו  ד'שבהו יסוד' ידתבמיום שנולד היה 
הילד  ויקרא שם '.סוד שביסוד'י -"ה של אברהם אבינו ע

 ,אור ושמש"מימוס קלמיש על שם בעל "נבישראל קלו
יה דומה לזיו השל הבן  ונווזיו איק .אבי זקנו מצד אמו

חרתו שנ ושהדהק ניבגינו ,מו"רדאיקונו של אביו הא
 .נאצל שאפפו כולות מלכו דחן העילאי ובהוב נו,בדיוק

זיסק מרבה לחבב את דמו"ר רבי אלימלך מגראדהא יהה
נשמתו  ותלחשוף נצורות ברוממ ,הנפלא ועיושעילד ש

עליו מיד ו תינוק בעריסה העדעו .ולנצרו כבבת עינו
ת שיתעורר משנתו עמשמש מיוחד שיטול ידיו בכל 

רק זמן פבאותו  .כיסוי הראש ללאוישגיח לבל ישאר רגע 
 ריםפים היו מסדזקני החסי ,את מחלת השנית דחלה היל

 .להחברים מופלאים שהיו בזמן אותה מדכמה וכמה 
הרה"ק  דסכנה עמ כאשר גברה מחלתו והגיע לכלל

מעל  (תפהמצנ) 'קיקולפ'והסיר את ה
מקבל  אינני רבי ואינני :ואמר ,ראשו

 ד.שיבריא היל עדים דסיח
הרעישו אז עולמות  -גרודזיסק  תמלכובמ

 וקרעו רקיעים בתפלות ותחנונים

ובאותו  .לרפואתו של הקדוש מרחם
לשיאה  דהלילה שהגיעה מחלת היל

ה אמו הרבנית תכאשר רא ,ו עויתתתקפ
נפש התפרצה בבכיה  דשכבר באו מים ע

מו"ר זצ"ל ואמרה לו דהא דרחרבה אל 
לקח  '.ךדקח נא אתה את יל' :במר נפשה

ו כל אותו תמיט דוישב לי דרה"ק את הילה
יניו זלגו ע ,מלמל בתפלה חרישית ה,הליל

בתוך כך נשמטה  .הפוגות דמעות ללא
ש הרה"ק ז"ל וחבש לו חהכיפה מראשו 

לא יאה למנהיג ': את הכיפה באמרו
  '.שישכב בגילוי ראש דעתיבישראל 

מו"ר דכסגולה מפני העוית ציוה אביו הא
 לד בעלי הלולבהק' לאגוד אצבעות הי

כן שלח  .וירגע ,שמן ה"ארבעה מינים" שלו
מטריסק זצוק"ל ששלח לו קערת  ושהקדלפני המגיד  דלהזכיר את היל

אכיל את הילד מרק הל יוהצכסף של הרה"ק רבי יצחק מנסכיז זצוק"ל ו
ה תאו .וכך הוה ,חם מן הקערה וירפא לו

 ,רבינו ז"ל קערה נשתמרה אצל
  .ת שבתדווהשתמש בה כל ימיו בסעש

"ק רבי אלימלך רהעתיד מזהיר ניבא ה
 תווותק ,קלונימוס קלמיש ,ו הפעוטדליל

התינוק על רגליו  דאך עמ ,רבות תלה בו
 הה יתירהנפלא שבי דיל ,ותידבחס ומיד נתגלה כי אכן עילוי הוא ומתנהג

 .וגמתודמבצבצת הימנו ומעטים 

רו של אותו בנן בזיסק לעדי גרודיטו המוני חסיבברטט ובחרדת קדוש ה
 ,ול אשר ציוה לא פעםגדושים ברוך הכשרון של האדמו"ר הדק של

תקאות מתחת פלהניח את ה ,לפניו ענינים קשים משהיו באים להזכיר
  .םילכרו של בנו הקטן בן השנת

 דותבטרם מלאו לו שלש שנים ועננים שחורים כיסו את שמי החסי דעו
 .רותבר"ח ניסן שנת תרנ"ב חשכו המאו .בפולין

 וש ישראל ותפארתו האדמו"ר רבידק ,אביו

מאורע זה  .אלימלך זצוק"ל נסתלק לשמי רום
פניו ענתה בו  הכרת .הטביע חותמו בנפש הנער

ושנים רבות  ,וא באבדתוהכי מכיר ומרגיש 
הימים שלאחר  לאחר מכן אמר כי באותם

פטירת אביו ז"ל הרגיש בלבו את צערה של 
הם אבינו את אבר בן שלש שנים הכיר .אמו

בוראו ובן שלש שנים חיפש ומצא היתום הרך 
ומעתה  ,ומיםתאת אבי היה הקב"בוהצעיר 

ך הוא כולו לאביו שבשמים ובאורח פלאי יי>ש
ת אחת ומשימה אחת אופפת בב ערנהריהו מת

 '!.דש להוק - :ותאת כל ישו
נער לקלוט הרבה העל אף גילו הצעיר הספיק 

כל תנועה ו כל הגה .סקיירה של גרודזומאו
שו והיו פמאביו הק' חרשו חריש עמוק בנ

שמעו ממנו  מקורביו .ם בעמקי לבו לנצחיותרח
 .הבפעם מעשה שסיפר מאביו הק' בהושענא ר

עבודת יום הוש"ר  - כידוע -נפלאה היתה 
התפלה ארכה כמעט כל  ,זיסקדבגרו

ובאמצע  ,היום בלהט וברתת של יראה
ההקפות עם הארבעה מינים היה 

 ,זיסק זצ"לאדהרה"ק מגרמפסיק 
רוממות התההתלהבות ו. ורהתואומר 

 "קכשהרה ,ופעם .פו את הכלפנפש אה
 ,רכו בבכיה רבהדכ ' מיניםדהקיף עם ה

פרץ  -אז בן שנתים  יהשה  - ורבינו ז"ל
נענה אביו  דמי'! אבא: 'בכיהבלעברו 

אף אני  ,אבה צועק לאתא  -: ובשיהו
 א.לאב הולך וצועק

לה חשלש שנים וכבר הואז בעודנו כבן 
 ושהדנפשו הטהורה מתגלה בניצוצי ק

מפעמתו בראיה קדושה  'ה חורו
סידים חקני המזה ירא דסיפר ע ,עילאה

לפטירת  נהבשנה הראשו הימעשה שה
בית ל דוהיו מביאים את היל ,אביו הק'

פעם אחת  והנה .ישדומר קל המדרש
עקש הנער וסירב התבתפלת מנחה 

 - מר קדישאיך או :ישדלומר את הק
 .ל כסאועען ואני רואה את אבי כאן יושב ט

העדה  ץיסק מרבם הנערזי גרודדסיחנשארו גם רבבות  ותמיםמי
חלק  ,ה נתחלקהרמפואת הסידיחה

מו"ר רבי דף בצל האפותמהם החל להס
 דנכ (די"ה)זצ"ל  יסקדזורישראל מג

רבים נהרו לבית מדרשו של  ,הרבי
 הרה"ק ו המובהק הגאון האדירדימלת
ם מאיר יחיאל מאוסטרובצה יי חיבר

 אחרים הלכו אחרי .בקו בודזצ"ל ו

ביניהם  ,יםדסיחאילו ותיקים שבהו ,הווס מרא'רכהב חיאליי בהרה"ק ר

רוח דבקו בהאדמו"ר רבי ירחמיאל משה  רבעלי שא גם רבנים וגדולים
בה יתירה חייסק אשר זגרודמהאדמו"ר הגדול  מקוזניץ זצ"ל אף הוא נכד

 ו.מאת זקנ נודעה לו
ק העיר זיסועבור כולם כאחד המשיכה גרוד חודה לדאלא שעבור כל ע

תלפיות  -  גם להבא תל תולהי
אליו ונקודת מוקד לכל  םשהכל פוני

 חסידיםה מרובים היו ,המחנות
 .הנמות השיהבאים אליה גם בכל 

להשתטח על קברו של  ,מי בצרתו
יו על ימים פבכיסו -יק ומי דצ ותאו

ר בהיכלו ולחזות לבק -מקדם 

, רבינו ז"ל: קוניוזועם פני בני נב
ימנו הלה ז"ל הצעיר ה'שעייואחיו ר' 

מרובים היו גם  .ה ומחצהנבש
ואולם יום  .בה "היושבים" יםדסיחה
 .ד בשנה היה זמן קהלה לכלחא

תי של א רבהילודניסן יומא  חבר"
היו  ,רבי אלימלך זצוק"ל האדמו"ר

 ,יסקנועדים יחדיו בגרודז חסידיםה
מה שוב מאלפי הוו השרדמ ובית

 .הנחסידים אשר מכל קצות המדי
* 

 גם במעלליו יתנכר נער
ק סהחסידי הגדול שבגרודזי בפרדס

במחיצתם של חסידים הראשונים 
רך כוכבו של העלם ד ,עולם וגדולי

שיח  דבסוא ב על דעתו ומיד דאך עמ .שדהדגול מרבבות קו ,המופלא
 ה הגרודזיסקאיתעדם של זקני ובחירי המתחנך על ברכיה .שדשרפי קו

מתחבב  ,המאצילים עליו מהודם וקולט מהם קניני תורה ובינת ישישים
  .הדעבוהשוקד יומם וליל על התורה ועל  .ני כלפל ע על הכל ומתעלה

וחדות ימי  םמשוש הנעורי דוסב
 -הליכותיו  .עלומים אין הוא בא

אינו  ,זקן שקנה חכמה הליכות
ולד עם נכאילו  ,מתבטל אף לרגע

הגובר  תוורה ומצתמאון עז ליצ
הוא  .והולך ואינו יודע שבעה

ר חקום עם דמדומי ש םמשכי
 .לשקוד על תורתו ומאחר בלילות

רך דה התנהגותו מנשו םואול
ו ס בתוך נפשנרציני ומכו .ניםדשקה
הרצינות וכובד הראש היו קוים  -

עם  דויח ,בולטים באופיו של העלם
ם בסבר דמקבל כל אלבריות  זה נוח

  .פנים יפות
מפליא  ,וס שרעפיםתפדיר הריהו ת

 בעבודתו שבלב ,בדביקותו העצומה

ומחפש  נןנפשו הסוערת מתבו להמייתורקן פבה הוא מוצא  ,תפלהזו 
 רהדולהתעלות ועורג לשלימות ו רחות .עולם והמונו אונו שלסמפלט מ

חריף  .יסהתס כולו .ל-א תיבהעולה  במהירות על פני שליבות הסולם
ות נפש ואינו נהנה רמסיד בעוב .ותיוגדל כל עונבון ומלא מטעם זקנים 

שולט  .ועל עיניו על פיו ,שומר על כל חושיו .ילו באצבע קטנהפמעולמו א
חיד, ת היורש -מוחו ורוחו  .במחשבותיו ואין המחשבות שולטות בו

 דוחסיכיו מוקפים חומה ובריח, קדוש בגופו וקדוש ברוחו. צדיק בכל דר
  יו.בכל מעש

וריותה הגיעה פר ניצני נשמתו הפיוטית אשר בטו בו כבבעודו באבו נ
משתפך  ,כל כולו אומר שיר ורון נעים .הימים לשיאים מפליאים ותבבר

 וש ברוךדמקסם הבריאה והיצירה הנפלאה של הק רגשתבניבי רוחו ומ
כל  .יסיתבשפתו העס םאת הטמיר והנעל ותר לצפונותיה ומפענחח ,הוא

רה מוגבעול דשא וכל עשב 
צור ה'. כל הידרך בעבודת 
והחי אפוף  חהדומם הצומ

 .כולו נשמה ואצילות שמימית
מבחין בנימי  ומי זה אשר אינו

ורים זם מן העין השסמויי רגש
ה זומי  ,יוח חבעורקי כל צמ

ין לפרק שירה ממא נואשר אי
  ?יפה נוף

היתה אמו  ,בשנות נעוריו אלו
סעת מפרק לפרק הרבנית נו

אביה  לבית יהעם שני בנ
ים שמואל הלוי חיהרה"ק רבי 

ר "האדמו ,הורביץ שטרנפלד
גדולים  מחנצ'ין שהיה מגדולי

מפורסם  ,קני דורוזשבדורו ומ
כגאון עצום בנגלה ונסתר 

מלובלין ל ה'חוזה' ונכדם ש
גם  .מניישטט "י הטובדוה"יהו

 י,מקמא חדמראהו היה כ
הוד על נורא  ילאיעאריה דבי 

אף הוא יוצא  .כל סביבותיו
ה רה יתיביחרוחש  ,מגדרו

 ,עשירו מאוצר חכמתומ בר דבוכו בונוהג  ,רבינו ז"ל ,לנכדו המופלא
ניו עולמות טמירים פשף ל, חויבהנד חבונים ברונ תמשפיע עליו מדע

 של החסידות. נים לטרקלינהפומכניסו לפני ול רמלאי אי
וכו לזכותו של האדמו"ר ניחדמותו וואם יש לזקוף חלק ניכר בעיצוב 

י ריקעהרי שמחנכו ה ,צ'יןחנמ
ה הרה"ק רבי ירחמיאל יה
 רשה זצוק"ל האדמו"מ

שהיה בן בתו של  מי ,מקוזניץ
בי אלימלך רהאדמו"ר 

 ,יסק ותלמידו המובהקזמגרוד
ראה את עצמו  ומשום כך

כאפוטרופוס של היתומים 
. םותי להם כאב באהבתו איהו

בא  הריהו רק לפרקמפ
יסק ומאריך שבתו זרודגל

ה חקופועין קדשו  ,עמהם
ולמלא  עליהם לגדלם ולחנכם

 תניוחורם ברוחסכל מ
ם שד חבמיו .ובגשמיות

 ,מר עליו כבבת עינושו ,ניו במרן ז"לימעי הרה"ק רבי ירחמיאל משה כל
ריכו דנו ומוומכ ,נשמתו תויו התרומיות ורוממתדוימ חפליא בשבמ
ות דסו מגלה לו ,ודמאציל עליו מהו ,ה' ות ובעבודתדורה ובחסיתב
יל שלש עשרה גוכאשר הגיע ל .זז מחבבו נוואי ,ות התורהדלאים מסופנ

בי הגפן נע .יה מריםחתו הרבנית רחל באירס לו את  ,ר מצוהבוהיה ל הנש
 .פןגבענבי ה

ספר 'אש קודש' ו'חובת התלמידים( )מתוך פרקי חייו הנדפסים בסוף

 

  פרקים מתולדות חייו של רבינו הק' מפיאסעצנא הי"ד זיע"א


