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תל  בחקותי  ונתתי  אם  אותם  ועשיתם  תשמרו  מצותי  ואת  כו 
 (ג ,  ו )כ   גשמיכם בעתם 

 כ_ל המעשיםמים  ין _להם טעם מרומ החוקים שא בעשיית  
ומצות הם שיש להם    , חוקים הם מצות שאין להם טעם  הנה 
  ,גם מהו ועשיתם  , ולמה אמר כאן תלכו וכאן תשמרו  . טעם

ועוד קושיית המפרשים למה אינו    , כיון שישמרו בודאי יעשו 
אבל אמת הוא שבתורה יש קומה    , כתוב רק שכר הגשמיות 

רוחניות מן רמ״ח איברים רוחניים היינו רמ״ח מצות עשה  
ושס״ה גידים רוחניים שהם שס״ה לא תעשה ובאדם יש גם  

גידים  ושס״ה  אברים  רמ״ח  בצלם    , כן  נברא  האדם  והנה 
מר בו יתברך שום תמונה  ולהבין הענין וכי שייך לו   , ים ק אל 

נקראת   שהתורה  התורה  של  בצלם  הוא  הפירוש  אך  ח״ו 
יתברך ים שהוא צמצום שה ק אל  א  '  לתוך    צמו ע ת  צמצם 

ת  התורה כדי שיוכל האדם שהוא בעל גבול ותכלית לדבק א
שהוא בלי גבול ותכלית ולא היה באפשרי    ' יתברך שה   עצמו 

תורה  עצמו לתוך ה   ' יתברך לדבק בו יתברך לכן צמצם ה 
ים של התורה שהוא הקומה רוחניות  ק ואדם נברא בצלם אל 

והנה האדם השלם הוא    א תעשה רמ״ח מצות עשה ושס״ה ל 
כשהוא א׳ עם הצלם דהיינו הקומה גשמיות שלו הוא א׳ עם  
הקומה רוחניות של תורה אדם העליון וכשמנענע אבר גשמי  
מנענע ומעורר אבר העליון וזה נקרא אדם שלם כמאמר  

אך צלם יתהלך איש ר״ל מי שמהלך עם הצלם    , ז()שם לט 
שהוא א׳ עם הצלם אז נקרא איש אבל כשלא עשה איזה  
מצוה או עבר איזה עבירה הוא חסר אבר א׳ או גיד א׳ ואינו  

 .שלם 
לעשות החוקים שאין להם טעם הוא    מפני מה נצטוונו   והנה 

כי במצות שיש להם טעם אין צריך שום אמונה בעשייתן  
לא יעשה  שמבין שצריך לעשות כך אבל בעשיית החוקים  

שאמר לעשות כן וצריך    ה " רא ב אותם רק כשמאמין שיש בו 
הרגלין   שהם  רגלין  נקרא  האמונה  והנה  רצונו  לעשות 

בו המעמיד את התורה שקודם כל צריך להאמי  רא  ן שיש 
הוא  ב  חבקוק  "ה,  בא  כמאמר  ויעמוד  צוה  הוא  ויהי  אמר 

והעמידו על א׳ וצדיק באמונתו יחיה שהעמיד כל התורה  
 . על האמונה 

ואם בחוקותי תלכו שחוקים הם מצות שאין להם טעם    וזהו 
באמונה לכן אמר תלכו שהאמונה נקרא רגלין    והם תלוים 

כנ״ל ועשיתם אותם ר״ל תעשו את המצות למעלה שתגמרו  
מה   כל  ר״ל  בעתם  גשמיכם  ונתתי  העליונה  הקומה  את 
הגשמיות שלכם יהיה הכל מקושר בקומה   שתעשו אפילו 
הכל   גשמיים  דברים  ושאר  ושתיה  העליונה אפילו אכילה 

 )מאור עינים(      . או"אלם  ו יהא מקושר בקומה עליונה ב״ה לע 
 · · · 

 ב_לימוד התורה בדחי_לו ורחימו נותנים חיות _לבריאה ומושפע כ"ט
הקדושה    כי  התורה  ע"י  ומלואם  העולמות  ברא כל  הש"י 

בצירופי השמות המרומז בכל אות ואות מאותיות התורה  
ובני ישראל בעוסקם בתורה הקדושה נותנים כח וחיות לכל  
העולמות וברואים כי כן הי' רצונו הפשוט בנתינתו התורה  
לעמו ישראל כי בעת עוסקם בתורה הקדושה באיזה ענין  

ים בזה הדבר חיות היינו בעוסקם בתורה בענין  אזי המה נותנ 
בריאת שמים וארץ אזי המה נותנים כח וחיות לשמים וארץ  

בד  בתורה  לעסוק  צריכים  לכך  ודבר  דבר  בכל  חילו  כן 
כדי ליתן כח וחיות לכל דבר ודבר בעוסקו ממנו   ורחימו 

הכתוב אם בחקתי תלכו ר"ל  ר  בתורה הקדושה וזהו שאמ 

בד  התורה  וחיות    ורחימו חילו  שתלמדו  כח  ותתנו  כך  כל 
הנקרא    רה הקדושה בעולמות כמו שאני בראיתם אותם בתו 

התורה   חקת  חקקתי  אני  כאשר  היינו  בחקתי  וזהו  חקה 
להבראות על ידה העולמות כמו כן גם אתם תלמדו על זה  
האופן שתתנו חיות לעולמות וזהו ועשיתם אותם עשיה היא  

ת אלקים את השמים  ביום עשו   )בראשית ב, ד( בריאה כמש"ה  
ונתתי גשמיכם   האופן  בזה  ואת הארץ אם תלמדו התורה 
בעתם ר"ל שתשפיעו לכם השפעות טובות וגדולות מבריכה  

 )מאור ושמש(                         ם. העליונה ותשרה ברכה עליכ 
 · · · 

 ישב ו_לא עבר עבירה כא_לו עשה מצוה 
הגמרא ישב אדם ולא עבר עבירה וכו', כאלו עשה    פ ע"   י"ל 

וזש"ה   הוא לא תעשה,    ואת מצותי תשמרו מצוה,  דשמור 
 )תורת חיים, יו"ד כ"ה אייר(כנ"ל.        ועשיתם אותם ותהיה כאלו  

 · · · 
 בהשתוקקות _לעשיית המצוה יושפע _לכם כ_ל טוב

המפרשים ז"ל הלא שכר מצוה בהאי עלמא ליכא כו'    דקדקו 
נראה   אך  ז"ל.  וכמ"ש  שכרם  לקבל  ומחר  לעשותם  היום 
המצוה   האדם  עושה  לפעמים  הבורא  בעבדות  דהנה 
וכמ"ש   בסה"ק  כמבואר  ורחימו  בדחילו  גדולה  בתשוקה 

)קיט,  ששתי כעל כל הון    )יט, א(בתהלים הנחמדים מזהב וכו'  
והאנשים ההם נקראים שומרי מצות    טובא  אי גוונאוכה   ד(

כמ"ש ואביו שמר את הדבר מצפה מתי יגיע לידו המצוה.  
עשה   כאלו  והוה  למעשה  מצרפה  הקב"ה  טובה  ומחשבה 

מצוה. והנה שכר המחשבות ותשוקה קודם שיבא    ה המעש 
לידי מצוה ג"כ נחשב למצוה. והנה שכר המחשבות ותשוקה  

אבל שכר עשיית    , למצוה קודם למצוה אנו אוכלים בעוה"ז 
הנשארים   הם  העשיה  לידי  שבאו  המצות  אותם  המצוה 
לעוה"ב. ולזה אמר אם בחקותי תלכו דהיינו שכר הליכה  
מצפים   דהיינו  ושמרתם.  בהמצות.  הוא  שלכם  ומחשבות 
מתי יבא לידי ואקיימנו. ועשיתם אותם. ואח"כ באו לידי  

והתשוקה    ה העשי  המחשבות  שכר  נוטלים  אזי  המצות. 
ודם לעשייתם. ולזה אמר ועשיתם אותם. דאלו  להמצות ק 

אזי מהצורך לטמון שכר    ה ח"ו לא נגמר הדבר לבא לידי עשי 
בזו    ה התשוקה והמחשבות של המצות לעוה"ב אבל אם תהי 

המדריגה שכל מחשבותיכם בהליכה. ושמרתם. כמו ואביו  
ועשי  וגם  הדבר.  את  גשמיכם  שמר  ונתתי  אזי  אותם  תם 

 )תפארת שלמה(                                              ו'. בעתם כ 
 · · · 

 (לא ,  ו )כ והשמותי את מקדשיכם ולא אריח בריח ניחחכם  
 _להחזיק מעבודתו עיקר העבודה הוא _להיות שפ_ל רוח ו_לא  

לרמז מה ששמעתי מאיש אמת אשר היה בעצמו אצל  נראה  
זי"ע בפ' בחקתי וכאשר קרא את   המגיד הקדוש מקאזניץ 

חיותינו   בחיים  נזכה  'הלוואי  בזה"ל  אמר  הזה  הפסוק 
את מקדשיכם' והוא פלאי,    שיתקיים זה הפסוק והשימותי 

טובות   גנוזות  שבהתוכחה  נודע  הנה  כי  לרמז  נוכל  אולם 
ומלא ברכות ונסתרים מעין כל חי רק לפנים נראים כי המה  
קללות ח"ו, ועפ"י יתבאר דביו הקדושים כי עיקר תכלית  
עבודת האדם להיות אפס ואין בעיני עצמו ולא יגבה לבו  

והאדם אשר חושב    כמאמרם ז"ל מאד מאד הוי שפל רוח, 
בלבו שהוא כבר הגיע לאיזה עבדות הבורא בודאי אינו שוה  
היינו   חרבה  עריכם  את  ונתתי  וזה  שלו,  העבדות  כלום 
בסוד   פ"ר  העולה  עי"ר  בתיבת  שמרומז  וגבורות  הדינים 
מנצפ"ך יהיו נחרבים ובטלים באופן והשימות את מקדשיכם  

הגעתם לש  יהיה שממון כאלו לא  ער  אשר עבודת שלכם 
ואז   ענוה,  תכלית  ולא  בבחי'  ותהיו  המלכים  מלכי  המלך 
לפני   לרצון  שלכם  העבדות  ויעלה  ניחוחכם  בריח  אריח 

ולנחת רוח להבורא יתעלה, וע"ז דייקא ביקש    המקום ב"ה 
אותו צדיק בתפלתו שיזכה בחיים חיותו לזה שידע האדם  
שלא הגיע כלל לעבודת הש"י, ואז בודאי בעבדות כזה נזכה  

 )עטרת ישועה(                                     ביהמ"ק אמן. לבנין  

 שאמרות קוד 
 שליט"א   מוויזניץ מאנסי ר  אדמו" מכ"ק  

  בדברי ישראל  ' אי  )כו, כו( ד ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אח 
ובת    )ח"ב צה, א( בזוה"ק   ש כי נשי"ם רומז לנשמות ישראל כמ" 

שרומז לתפלה    כהן דא נשמתא עילאה ברתי' דאברהם, ומפרש 
אח"  בתנו"ר  להיות  וצריך  יחד,  אנשים  היינו  ד בעשרה   ,

הכ'    בביהכנ"ס ולא ביחידות בביתו, והביא דברי רש"י שמפרש 
ואתכם אזרה בגוים, שבשעה שגולין למקום א' רואין    )כו, לג( 

זא"ז ומתנחמין, אך אם אין גולין למקום א' רק מפוזרין בגוים  
שכ  וכתב  להתנחם,  זא"ז  רואין  שכאשר  אין  בתפלה  הוא  ן 

ולא רואין זא"ז,   ו א לבדו ומתפללין ביחידות בבית " מפוזרים כ 
הוא בחי' ואתכם אזרה בגוים, משא"כ תפלה בציבור בביהכנ"ס  
זל"ז, ובזה   נותנין כח והתלהבות  ומתנחמין, כי  זא"ז  שרואין 

ר"ל שאם יתפללו    ' נשים לחמכם בתנור אחד עשר  ואפו  ' מפרש  
אנשים   אז  עשרה  בביהכנ"ס,  בציבור  לחמכם ' יחד  ,  ' והשיבו 

 לפרנסה עיי"ש.   גל ו ס מ לכם הפרנסה, כי תפלה בציבור  תשוב  
  "ש חז"ל מצינו כי התפלה לעצמה מסוגל לפרנסה, כמ   ובדברי 

, כן  )תהלים סג, ה(   כי אברכך בחיי בשמך אשא כפי   )ברכות טז, ב( 
תפלה, ואם עושה  אברכך בחיי זו קרי"ש, בשמך אשא כפי זו 

כמו חלב ודשן תשבע נפשי,    )תהלים סג, ו( אומר    תוב הכ יו  כן על 
ברש"י    התפלה עצמה זוכה להשפעות טובות. וכמבואר מ י ש הר 

א(  י,  לשלום    )שבת  לרפואה  היא  שעה  חיי  צורך  שתפלה 
בשברי לכם מטה לחם, כלומר כאשר יהיה ח"ו    וזהו   ולמזונות. 

תפללו  שי בתנור אחד,    דוחק בפרנסה, ואפו עשר נשים לחמכם 
 אל ה', וזה יגרום שישיבו לחמכם במשקל. 

יש לפרש מה שאומרים בימים נוראים 'בנפשו יביא לחמו',    גם 
, ואשפוך את נפשי  )שמואל א, א, טו( נפ"ש היינו תפלה, עדה"כ  

לפני ה', שע"י בנפש"ו דהיינו תפלה, יביא לחמ"ו. גם י"ל בזה  
ה תעשה וצוך אלקים ויכלת  אם את הדבר הז   )שמות יח, כג( מש"כ  

עמד, שאם תעשה את הדבר הזה של וצו"ך אלקי"ם דהיינו  
תפלה, כי בעת התפלה מתפללין ומצוים לאלקים, אז ויכל"ת  

ואת כל  ' עמ"ד, יושפע לך שפע פרנסה, כמו שפירש"י עה"פ  
 , זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו. ' היקום אשר ברגליהם 

לעורר הנפש  ם  כי יש ב' אופני   הלבבות בחובות  דהנה איתא    א"י 
לעבודתו, הא' על ידי הערת השכל, והב' ע"י הערת התורה,  

, כי השכל הוא עצם רוחני הנגזר  ם לב' אופני   צריך טעם ש   וכתב 
העולם העליון, והתאוה אשר באדם יסודה בעוה"ז, ומחזקים    מן 

אותה ההנאות הגופיות, משא"כ השכל מפני שהוא נכרי אין לו  
שיח  והתאוה  מי  השכל  נחלשת  ולכן  כנגדו,  והכל  אותה,  זק 

מתגברת, ולכן צריכין להערה ע"י התורה, שהתורה יחזק השכל  
וידחה מעליו גובר התאוה, ובחמלת הבורא ועוצם טובתו על  
האדם חננו דבר שיתקן בו עניניו ויכונו בו דרכיו, והיא התורה  

  ו מתאוותי   ו הנאמנה השומרת הצדק בגלוי ובנסתר, ומרחקת 
להתרחק מעניני    עיי"ש. הרי שהתורה מחזק האדם ונותן לו כח 

עוה"ז, וכידוע דבריו שכאשר לא יתחברו בכלי א' המים והאש,  
 כן לא תתחבר בלב המאמין אהבת העוה"ז ואהבת העוה"ב. 

כאשר תהיה שברון ח"ו בעניני    בשברי לכם מטה לחם   ' הפי   וזהו 
ר"ל נוטים לתאוות עוה"ז,    שתהיו בבחי' מט"ה לח"ם ,  הלכ"ם 
אחד העצה   בתנור  לחמכם  נשים  עשר  ל ואפו  רומז  עשרת  , 

, ר"ל שהעצה הוא שיעסקו  ם דברות שכל התורה נכלל בה ה 
ך  לא תשקעו בתו  , ששוב והשיבו לחמכם במשקל בתורה, ואז 
עוה"ז  משפיע  עניני  התורה  כי  לקדש ל ,  שיוכל    עצמו   אדם 

 . חמים עלינו ועכ"י גשמיות, ונזכה להשפעות חסדים ור עניני  ב 
 ( , נערך ע"י הועד להוצאת ד"ת שיכון וויזניץ, מאנסי נ.י. ש"ק בהר בחקותי תש"פ ל  )לי 
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 זיע"א   מרדכי שרגא מהוסיאטין רבי  הרה"ק  
"ד נ תר   יר י א   ב כ" 

  רבי ישראל מרוזין ל"ה בעומר תקצ"ד לאביו הרה"ק    – בכ' אייר  זיע"א הפציע   מרדכי שרגא מהוסיאטין רבי  של רבינו הרה"ק    אורו 
 זיע"א.   מבארדיטשוב רבי משה הלוי  ע"ה בת הרה"ק    שרה זיע"א, ולאמו הרבנית הצדקנית מרת  

 זצ"ל.   רבי צבי קאבלינסקי ע"ה בת דודו    ברכה דינה לפרקו נישא לרבנית מרת    בהגיעו 
, תחילה ישב בפאטיק, ולאחמ"כ תקע  בהיות רבינו בן טו"ב שנים, נתעטר בכתר האדמורו"ת   פטירת אביו הק' בג' חשוון תרי"ב   לאחר 
 בעיר מיקוליניץ, שם התגורר כג' שנים, ולאחמ"כ העתיק אהלו לעיר סטריזוב, ובשנת תרכ"ה נתיישב בהוסיאטין.   אהלו 

, ומנו"כ בהוסיאטין רנ"ד לחודש אייר שנת ת ב  ו ביום כ" אל עמי  ויאסף 

זיע"א    רבי מרדכי מטשערנאביל נקרא ע"ש דודו הרה"ק    רבינו 
  זיע"א   רבי שרגא פייביש מקרעמניץ וע"ש זקינו הרה"ק  )יו"ד כ' אייר(  

זה עדיין בחיים חיותו של   זיע"א,  והיה  הרה"ק מטשערנאביל 
בזה   אינו  שנה  ט"ו  כבר  שדודו  זיע"א  מרוזין  הרה"ק  ואמר 

זה פלא ששנתיים לאחמ"כ בכ' באי  וראה  יר נסתלק  העולם, 
 הרה"ק מטשערנאביל זיע"א לגנזי מרומים. 

הרה"ק מרוזין זיע"א אמר שבעבור רבינו היה מוכרח לשבת  
במאסר בכדי להביא לעולם נשמה שלא היה בזו העולם ערך  

 ב' אלפים שנה.
·   ·   · 

תפוס  פעם   במוצש"ק  רבינו  ישב 
עילאה   בדביקות  הק'  ברעיונותיו 
בקודש   ומשמשו  בקודש,  כדרכו 
שבת'   במוצאי  ה'חמין  לפניו  הגיש 
לא   כלל  רבינו  אבל  קאווע,  כוס 
הרגיש בדבר וממילא נתקרר לגמרי.  

ליף בכוס חמין שני, אך  ח המשמש ה 
אותו הדבר חזר ונשנה שנית וגם זו  

שכבר הביא פעמיים חמין    נתקררה. כשהעיר המשמש לרבינו 
ואמר   מדביקותו  רבינו  נתעורר  אז  או  שותה,  אינו  ורבינו 

שב  בערב  למטה  יורדת  יתירה  כשהנשמה  הנה    "ק למשמשו: 
לשכון אור בתוך גוף האדם, הנשמה שבתוך האדם מבקשת  
מוצאי   וכשמגיע  נפשית,  טובה  לה  שיעשה  יתירה  מהנשמה 

תה, שואלה  שבת והנשמה יתירה מוכנה לעלות למקור מחצב 
הנשמה שבאדם את הנשמה יתירה אם היא עשתה לה טובה?  
טוב, אבל אם הנשמה היתירה   זה  ואם נענית לה בחיוב הרי 
אומרת: לא די שלא עשיתי טובה בעבורך, אלא אפילו עבורי  
לא עשיתי כלום ואולי גם קלקלתי, הרי אז מתחילים הנשמות  

ערט דעם געוויין,  לבכות נורא. וסיים רבינו בלשון קדשו: אז מ'ה 
 .ווי'זשע קען מען טרינקען' 

·   ·   · 
מטריסק הרה"ק   המגיד  אברהם  כח    רבי  את  הפליא  זיע"א 

שרד שלמד לפני    זכרונו של רבינו שלא שכח הגהת הלבושי 
הלא   ופשטות:  בתמימות  רבינו  והשיבו  שנה,  מששים  יותר 
אומרים כי אין שכחה לפני כסא כבודך, אם דבוקים בה', אין  

 השכחה שולטת בכאלו.
·   ·   · 

איש אחד שהיה מסתופף בצל רבינו קרה לו פעם מקרה לא  
והיה מתבייש להראות פניו   מכוער רח"ל,  ונכשל בדבר  טהור 

כעבור זמן התיישב בדעתו, יעבור עלי מה, עד מתי  בפני רבינו, 
רבינו   לפני  ובא  רבי,  פני  את  אראה  ולא  בביתי  לבדי  אשב 
והתנצל על מה שלא בא עד עכשיו יען כי נכשל בעבירה רח"ל.  
כשסיים את התנצלותו אמר לו רבינו שיעיין בתרגום על הפסוק  

, וכאשר  )קהלת י, ד(   אם רוח המושל תעלה עליך מקומך על תנח 
רוחא   אין  אם  דבריו:  ואלו  בתרגום,  עיין  הקודש  ממעון  יצא 
דיצרא בישא מתל בך, ומתגבר למיסק עלך, אתרך טב די הויתא  
נהג למיקם ביה לא תשבק, ארום פתגמי אורייתא אתבריאו  
אסו בעלמא למשבק ולמנשי מן קדם ה' חובין רברבין. ופירוש  

ליך, המקום הטוב  הדברים: אם רוח יצה"ר מצחק בך ומתגבר ע 
נבראו   התורה  מצוות  כי  תעזוב,  אל  בו  לעמוד  רגיל  שהיית 

 רפואה לעולם להקל ולהשכיח מלפני ה' העבירות החמורות. 
·   ·   · 

אלעזר  זיע"א לחסידו הר"ר    מהרשד"י מסלאנים סיפר הרה"ק  
הרה"ק    ביין  מחסידי  יהודים  בשני  מעשה  אהרן  ז"ל:  רבי 

לח   מטשערנאביל  חג  זיע"א שנסעו אל רבם  וג במחיצתו את 
היו   והדרכים  מאד  קשה  חורף  היה  שנה  באותה  הפסח, 

, ולא היה סיפק בידם להגיע טרם  ג משובשות ומלאות בבוץ ושל 
חג הפסח לרבם הק', אך ליפטר בלא כלום אי אפשר, אשר על  
כן גמרו בדעת שהנה קרובים הם לעיר הוסיאטין בה התגורר  

הק', וישימו פעמיהם  רבינו, ובלית ברירה ישהו במחיצתו בחג  
לעיר הוסיאטין, והגיעו שמה ביום י"ג ניסן קודם בדיקת חמץ,  

ל  א ולאחר שסידרו להם איזה אכסניא לשהות, שמו פעמיהם  
הולכים   מתי  החסידים  אחד  את  ושאלו  המדרש  בית  עבר 
הגבאים   הולכים  ערב  שלעת  להם  ואמר  שלנו,  מים  לשאוב 

רבי הולך לשאוב  לשאוב לעצמם מים, ושאלו אותו אבל מתי ה 
מים שלנו, הביט בהם אותו חסיד בתמיה וכי הרבי 'שואב מים',  

וחם בקרבם שלא זכו להיות אצל רבם וגם פה לא יראו  ר ונפל  
כלום, וחשבו שלפחות יראו את רבינו בעת אפיית מצות מצוה  
אחר חצות היום, ושאלו אותו א"כ מתי הרבי אופה מצות, אך  

בית רוזין לאפות מצות ביום    גם בזה התאכזבו בשמעם שמנהג 

ה' ניסן יומא דהילולא של הרה"ק מאפטא זיע"א, ונפלו פניהם  
ביותר וכבר התחרטו שהגיעו בכלל להוסיאטין מפני שלא ראו  
כלום ואפילו קבלת שלום לא נתנו להם לגשת, וכך עבר עליהם  

כשהם מלאים    התקדש חג ערב פסח ותפילת ערבית של ליל  
 בחרטות על בואם שמה. 

והנה הגיע ליל הסדר, וכבר חשבו שלפחות במעמד קדוש זה  
אכזבתם   גדלה  מה  אך  מעט,  ולהתרומם  משהו  לראות  יזכו 
לסדר,   השלחן  את  לערוך  מתחילים  שהגבאים  בראותם 
וכמה   זהב,  וכלי  כסף  כלי  ומוציאים 
מיני קערות גדולות הכל בפאר והדר  
יונים   כמה  וכן  מימיהם,  ראו  שלא 

כול  עשויים  וזהב  ושושנים  כסף  ם 
טהור, והחלו מריבים זה עם זה, היכן  
ובפרט   צורה,  ובאיזה  להניח כל כלי 
התווכחו על קערת הסדר של הרבי  
או   מכסף  שושנה  שם  להניח  האם 
להם   כך שקרא  כדי  עד  מזהב  יונה 
נסוב   מה  על  ושאלם  לחדרו  רבינו 
הוויכוח והכריע ביניהם. ולהחסידים הנ"ל חרה מאד כל זה כי  

ינה היכן יעמוד כל דבר, ועוד בפרט בלילה נשגב  מאי נפקא מ 
כזה, וכבר רצו לחזור לאכסנייתם ולערוך הסדר לבדם, אך גמרו  

 אומר שימתינו עד אחר הקידוש של רבינו ויחזרו לאכסנייתם. 
ואחר שגמרו הגבאים לסדר השלחן, נפתחה הדלת והנה רבינו  

ו,  נכנס להיכל קדשו לערוך את הסדר, כשפניו הק' מלאות זי 
עצומה,   יד השלחן בשמחה  על  ונעמד  טוהר,  אומר  כולו  וכל 
ועצם עיניו והכריז: 'קדש', ולפתע החל כל גופו לרעוד מפחד  
והחל   בכח,  בשלחן  תפס  אותו  שאחז  הפחד  ומרוב  ויראה, 
השלחן מרטט ורועד עם כל כלי הכסף, היונים והשושנים אשר  

ולא מן    עמלו וטרחו לסדר קודם, ולא נשאר זכר לא מן היונה 
אכפת   היה  לא  וכבר  ויהי המקום לחרדת אלקים.  השושנה... 

 להחסידים הללו לא מהמים שלנו ולא מהמצות מצוה... 
פאר שטנען   האסטו  את המעשה:  מסלאנים  הרה"ק  וסיים 

 .  ]עתה הבנת מה זה רוזין[ וואס מיינט רוזין  
·   ·   · 

רבי נחמיה  ה"ה הרה"ק    – זיע"א  היהודי הק'    צעיר בניו של מרן 
זיע"א היה רגיל לסוע אל הרה"ק מרוזין זיע"א ופעם    מביכוב 

בעת שישבו הני תרי קדושים, נכנס גם רבינו שהיה אז ילד צעיר,  
וביקש הימנו שיאמר לו מימרא ויאציל עליו מברכתו ואמר לו  

'זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו',    )ראש השנה כז, א( אהא דאיתא  
לזכור  של אדם את    שצריך  מפיו  שיוצא  דיבור  בכל  ולשמור 

 יחידו של עולם אחד יחיד ומיוחד. 
·   ·   · 

היה לרבינו חסיד שלא התקיימו ילדיו רח"ל, והנה נולדה לו  
לה שם ויברכו שיתקיים,    בת למזל"ט ובא לפני רבינו כדי שיתן 

ואמר לו רבינו שיש סגולה לתת שם מפרשת השבוע, חיפשו  
ולא מצאו בפרשה שם של אשה, ואמר רבינו לחפש בהפטרה,  
סיפור   שם  נמצא  אולם  אשה,  של  שם  היה  לא  שם  גם  אך 
שמשון הגיבור, ומיד הורה רבינו לתת לה שם צלופונית ע"ש  

ו בשם זה ותתקיים  אמו של שמשון הגיבור, והזהיר שישתמש 
 ותאריך ימים, וכך הווה.

·   ·   · 
ע"ה, בת הרה"ק מרוזין זיע"א כי    גיטל'ה סיפרה הרבנית מרת  

הרה"ק   משטעפ אחיה  נחום  מנחם  התארח    נשט י רבי  זיע"א 
בביתה כשנתיים לפני פטירתו, ושח לה דברים על אודות גדולת  

ילע  )ווא אחיו הק', וכה דיבר בקדשו: הנה יש לנו אחים מובחרים  
  –   רבי אברהם יעקב מסאדיגורא , הראשון בקודש הוא  ברידער( 

הוא   –   רבי דוב בער מלעווא ש הוא הוא רוצה ויכול, השני בקוד 
הוא   בקודש  השלישי  רוצה.  ואינו  משה  יכול  דוד  רבי 

כשהוא לוקח את ספר התהלים בידיו וקורא בו    –   מטשארטקוב 
בכוונה עצומה כפי שהוא אכן יכול, הקב"ה מוסר את העולם  
בידיו ואומר לו: נא בני, נהל אתה את העולם. ברם, מאחר והוא  

הוא מחזיר מיד את העולם להקב"ה ומוותר    – עניו גדול וטוב לב  
ולם  על ההזדמנות הניתנת לו. לו היה הקב"ה מוסר לי את הע 

רבי מרדכי  כבר הייתי יודע מה לעשות בו. הרביעי בקודש הוא 
מהוסיאטין  יודע    –   שרגא  ישראל',  'שמע  אמירת  עם  הוא, 

 להחיות מתים.
·   ·   · 

 •  ישרא_ל כ_ל וע_ל ינוזכותו יגן ע_ל •
נר    : מקורות )  זכרון, יפה שיחתן,  בית ישראל, היחס מטשרנוביל, ימי 

 ישראל, קרית מלך(

 

 פרשת התוכחה 
 המאור עינים נרפא בקריאת התוכחה ש_ל מרן הבעש"ט הק' זיע"א

להבעל שם זיע"א לפני שנתקרב  הרה"ק בעל המאור עינים  
היה איש חולה ובעל ייסורים. פעם הראשונה שהגיע    טוב 

אל הבעל שם טוב היה שבת פרשת בחוקותי. הבעל שם  
טוב בעצמו היה הקורא בתורה, כשהגיע לפסוקי התוכחה  
קרא להרה"ק לעלות לתורה, חלשה עליו דעתו. והנה, עם  
שמיעת כל פסוק ופסוק היוצא מפי הבעש"ט, חש כי הוא  

שס  לאחר  והולך.  פסוקי  מתרפא  כל  את  הבעש"ט  יים 
 התוכחה הרגיש הרה"ק כי נתרפא לגמרי וחזר לאיתנו. 

 )ספרן של צדיקים(
·   ·   · 

 יש בה כ_ל הרפואות והצ_לות והטובות
: שבתוכחה מרומז ברכות גדולות מאד שלא  בשם הרב ז"ל 

במלבושים   להתלבש  והוצרכו  לסבלן,  העולם  יכול  היה 
 כאלה עד שנכתבו כקללות. 

 בתוכחה יש שם כל הרפואות והצלות והטובות.  : ואמר 
 (אמרי פנחס, אות רנה, מדרש פנחס א, ל ) 

_לימה_ש_אה__שמשון_בן_צירל_צילה_לרפו___ת_היניק_זכו_ל_
 

 היה אומת • • הוא
כיון דהשתיקה היא רק סייג    סייג לחכמה שתיקה. 

וגדר להחכמה א"כ מה הוא החכמה בעצמה, אלא  
אדם אחד עושה רעה לחבירו או שמביישו ברבים  
והוא שותק ולא יצא לריב נגד האיש הזה זאת  
היה רק סייג לחכמה בלבד, אבל החכמה בעצמה  
 הוא עוד יותר שלא אכפת ליה כלל במה שדיבר  

   עליו ולא ינטור שום שנאה על חבירו בעבור זה.   

 -[ה]-

 אהבה מוסתרת 
שכל פרשת התוכחה המה ברכות    הצדיקים דברי  מודעת זאת  

ו לישראל  בקריאתה ,  מתענגים  להגשמת    היו   ומייחלים 
 על זאת. הבאנו כמה אמרין טבין  הכתובים הללו, ובס"ד       

 הקב"ה אומר שאנו שייכים _לו 
זיע"א היה פעם אחת אצל    רבי מרדכי מדראהביטש הרה"ק  

מלובלין הרה"ק   בפרשת    הרבי  השבוע  באמצע  זיע"א 
בשבת  בחקות  לשבות  שטוב  מלובלין  מהרבי  ושמע  י, 

מהפך   הוא  כי  מקאזניץ,  המגיד  אצל  בחקותי  פרשת 
לברכות  לקאזניץ .  התוכחות  התורה  ונסע  בקריאת  ויהי   ,

את   לקרוא  התחיל  וכאשר  ציבור,  כשליח  המגיד  שימש 
התוכחה הרים את קולו ובקול הולך וחזק מאד, וכשהגיע  
לפסוק 'ונתתי את עריכם חרבה והשימותי את מקדשיכם'  

, ועלה  אמר 'אבינו שבשמים, מי יתן ונזכה להיות בשעה זו' 
 )מאמר מרדכי(      אז ברעיונו לפחות מאה פירושים ע"ז.         

 ראה במדור 'נראה אור' ביאור ה'עטרת ישועה' ע"ז
·   ·   · 

 הקב"ה אומר שאנו שייכים _לו 
זיע"א והתאונן  הרבי ר' בונים  חסיד אחד נכנס אל הרה"ק  

התוכחה,   בקריאת  לתורה  לעלות  לו  שקראו  על  בפניו 
ובלית ברירה עלה לברך שלא ברצונו, ועתה הוא חושש מה  
יעלה בגורלו, אולי ידבר בו מאומה מהם חלילה, והשיבו  
הרה"ק 'גם אני עברתי על פרשה זו, ואדרבה היה לי קורת  

',  רוח מרובה שבכל התוכחה נזכה הרבה פעמים תיבת 'לי 
ועוד, ומכאן שהקב"ה   לי ככתוב ואם עד אלה לא תשמעו 

 )שיח שרפי קודש(אומר לישראל שאנו שייכים לו ית"ש.           
·   ·   · 

 מע_לה יתירה בברכות המוסרות בק_ל_לות
וקללות  ברכות  בזוה"ק    בענין  וכן משמע  בספרים  איתא 

ורבים הברכות    ובזוהר חדש דבפנימית כולם ברכות נינהו 
שמצינו   וכעין  הנגלים,  מברכות  יותר  בהקללות  הצפונות 

ב(  בש"ס   טו,  קטן  העולם  )מועד  בריאת  דכמו  ונראה  עיי"ש 
וכבר   פנימית,  בתוכו  ונכלל  גשמי  עולם  שבחיצונית הוא 
אמרנו דכמו דבדבר ה' שמים נעשו, כן במחשבתו ית"ש  

ב, ורק  נברא פנימית העולמות, והנה פנימית העולם כולו טו 
בחיצונית העולמות יש מציאות הרע, וע"כ בעולם העשיה  
זה שהוא חיצונית דחיצונית הוא כולו רע, והטוב הוא נסתר  
בתוכו ומלובש בלבוש רע, וע"כ לעומת זה הם הקללות  
ורק החיצונית   פנימי וחיצון הפנימית שבהם הוא ברכות 
הוא קללות, וידוע דכל דבר שהוא בהסתר והעלם יש בו  

ה יתירה וע"כ הברכות העטופים בלבוש קללות הם  מעל 
עיקר   ז"ל  שאמרו  למה  מקביל  והוא  גבוהים  יותר  עוד 
נמשך   שהוא  ואיש  עתיקים,  והדברים  בתחתונים  שכינה 
פנימית   אחר  נמי  נמשך  העולם  פנימית  אחר  במעשיו 

 . הקללות שהם ברכות, וח"ו להיפוך הוא להיפוך 
 )שם משמואל(

 


