
 מממרעייסק זצ"ל אורי נרהדדה"ק
או

 זצשל שלמה טרה הרה*ק תלמיד מססשן4יסק דצשל אורי מוה*רהרה*ק
 דתנ4 מה כי בפשיטות הבין זיל מוהר-א הרה"ק אשר הדבר הוא נפלאמקארלק.
 נשסצע: שורש לפי רבו הוא מי לדעת סימן הוא שזה שמים", כמורא רבך.ומורא

 לקיים שתוכל כדי נשמתך, שורש לפי רבך הוא זה עליך, אימתו אשר הרבזה
 בהם מצא לא אצלם, שהי' הדור צדיקי בכל וע"כ שמים-, כמורא רבך*ומורא
 לפניהמא בעומדו עליו אימתם נפלה שלא מפני נשמתו, שורש לפי רבו שיהיאחד
 שיום לו והחזיר שלום לו שנתן ומיר ז"ל מקארלין מוהרשש הרהאק אל שבאעד

 שם וישב נשמתו שורש לפי רבו הוא זה כי הבין סזה נדולה, איסה עליונפלה
 רבים.יסים

 מו8הדם עא קטן בעש"ט קורין היו מקארלין הר"ש "שלמורו : אמרהוא -
 השי"ת". עבידת רק ממנו לקכל רצה לא הוא אבל לעשות, שפעלהרבה

 פעולות ועשה בראשית מעשה לעשות יכול מ*' מנעסכיז הרב :"ואמר
 וראהשי ידעתי אנכי רק מזה יודע ה" לא איש ושום מתחרט, הי' אבלהדבה,
 מתחרס".אצהי'

 החפידיגש מן מתרחק הי' ז"ל מקארלין שלמה ר' מורו אצי בהיותו :"אמר
 מועיל אינו כי ובתפלה, בתורה ועסק שס מתבודד שהי מיוחדת רירה לו ה"רק
 החסירים". עם חסידות לספרכלל

 פעמים...". אלף נוזמא בלי למד נדה והלכות סליחה שהלכות*ואמר
 יבשצ התפלה ע"י ואח"כ להשי"ת, תפלה ענין להשינ מביא הלימוד"אמר:

 לשמה". תורה ללמודיהשיג
 א" דיבור וע"י שקי, של אחת תנועה עשי פי' תרחק, שקר מדבר :"ואמר

 במחשבהן יעלה "רל .:י.אל איי ויכך לנו ומתיח מהקב"ה, עי"ז תרחק שקר,של
 יי,ר ניצל שקר דבר ליונר הזהיף יאמר ר"ל. שקר של תנועה אפי'לעשות

 זרות*.ממחשבות
 עבדנ ובמשה בה' ויאמינו ה' את העם ףראו בהורה, שכתונ מה על"ואמר

 סוף ים בקריעת ורק מקודם ראו אשר האותות בכל האמינו לא וכי תמוהוהדבר
 חותהצ מהם רואים שהמה עי"ז בצדיקים המאמינים יש כי הכוונה אמנםהאמינו,
 ראי' שום במופת שאין יודעים סדע אנשי אבל עם, מפחותי המה והםומופתים,
 ודור בו, מאמינים וצדקתו קדושתו גודל את רואים אם רק ז"ל ברכב"םכמבואר

 ים בקריעת אבל מופת, בשום האמינו לא עתה עד ע"כ דיה רור הי'המדבר
 האמינת אז הקדושה השכינה את ראו בעין חמן כף הים על ששחה ראתהסשף
 ובמעצצ בה' האמינו אז הכירו, כבודו ואת ה' את שראו ה' את העם הראויזהו

 קדושהן(. ג8אמרי8בדו8,
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 דעהדיררנב

 אלה קודש דיבורי כי קדףשי, "אמרי מהקונטרס האמורים הדבריםהעתקזי
 את הרחיק סעמא ומהאי לחלמידיו, הורה אשר ההסידות ושורש יסורממה,

 קשין והיו והנפלאגת, הנסים בשביל רק להחסידות המתקרבים ההמונייםמחסיד*ם
 לישראל נרים קשים הגרים על חז"ל שאמרו כמו בעיניו, הילו החסידותנרי

 האמיתיית. החסידות תפגם ההמוניים החסירים ע"י כי למרחוק בהביסו8ס8מיע
 אני נוסע, להיכן ואני אצל* נוסעים אתם עליו שעמרו לאנשים1ואמר

 )שם(, בהשי"ת" רבוק להיית ונוסע8~ך

 ושחלו ,בו, ~דבקה מ"ע יקיים הוא להצדיק הנסיעה תכלית בזה להםהורה
 העוסק האדם כי בת"ח... עצמך הרבק אלא בשכינה, א"ע ידבק אפשר וכי*טשל
 א1ע ידבק אלא בשכינה, א"ע לדבק לו אפשר אי דעלמא ובמילי ארץבירך

 בהש"ת בו ולדבקה לקיים לו אפשר ובתפלה בתורה תמיד העוסק והת"חבהתשח,
 שיהט לא אבל הקרושה. בשכינה דבוק הוא בעצמו הוא כאלו לו ויחשבתפיר,
 הביא כה ואסנם עוה"ז, לחיי ומניית והצלחות ומופתים אותות לשם אליונוסעים

 התאוננה פ*א כי יסופר כאשר הרצון, הזדככות ולידי הרוח, להתרוממות חסידיו1ת
 עניים, כולם ואצלו עשירים, חטירים ישנם הצריקים כל אצל מרוע לפניומרבנית

 יאמור וצוה לך עשירוחע מבקשים שהחסידים הדבר כן האם לה, אמר והעל
 לומר וצותה רבה בשמחה יצאה הרבנית עשירות, להם ואתן שיבואולהם

 האמת הרה"ק, להם שאל פנימה באו וכאשר הרה"ק, אל פנימה שיכנסולהחסידים
 אחד פה כולם אמרו עשירות, לכם אתן תאמרו כה אם בעשירות, רוציםשאתם
 הרהשק אמר אז ה', ואהבת שמים ביראת אם כי בעשירות רוצים אנו1ין

 בכך. חפצים שאין תראה היאלהרבנית

ב.
 ועבודה, חורה של חסידות אנ"ש אצל הנהיג זצ"ל אורי ר' הרביחרה"ק

 שיטת ע"פ החסירות על הוא גם התנגר וע"כ רעות, ומדות השקר מןוארחק-
 מזידיסשוב, זצ"י מוהרצשה הרה"ק של הדרך לפי הקבלה שיסת וורפ8ב"ה
 נופו ה" פה לי יאמר סר, הוא מקובל בעי אם אחד. וצדיק מקובל לבעליאמר
 צרקנו. משיח של טט יה*' מה או סשרע"ה, של גופו הי' מה או ארה1ר,ופל
 מלא שזכך אחר ודאי החיים", "עץ ספר זצ"ל להאר"י לו הי' מאין לי אמורצם

 בזמן היום אסנם כן לא הכל... אה וראה העליונים, בעולמות באמת וה"קומוע
 בעולמות שמשוסטים סוברים זה ידי על החיים1 "עץ בס' ורואים כשמביסיםווזה,

 והרהשק בזה, ה8קוביים אחר עם בהתווכחו ופ"א ו ושקר שוא וזהוהעליונים,
 א(, ימים אלף א' רעיון להחויק יכויושהוצ ז"י אורי ר' הרבי הרה"ק לו ענה עשז בע.ם, הזוהשק את שיודע לו אמראמשבל

 הרהיק בשפ ע.ז פוסיף והוא קסיו ע' ז*ל פרקום טוהר'א 9הרה1ג חחםירותא(
 סוחין בע5 כי דקטוות 9טוחין דגרלות פוחין בין שהחילוק ז-ל טקאזגיץירהרשי
 סוחין בע5 אב5 9בקרים, חדשים הבזק. כמראה וירוצו הרעיונות יחחיפודקטנות
 ויע' ישליטחם ויביאם וירחיבם בפוחו רב זסן אחדים או א' רעיון יחזיקונריות
 י פ1נן. זצ'ל סקאז.יץ מוהר'י הרה'ק בטערכתלעיל
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רצ ו*ל ממפרעליממ אורי ר'הרבי
 ית"ש, כבודו מקום איה פשוס יהורי את כששואליס : הלצה גדרך אמר6*א

 בבקיאות יתחיל אזי ללמרן, זאת שואלים ממעל, בשמים פשוטה תשובהי*ענה
 וכףן ת'ק.שנה מהלך לרקיע ער הארץ מן איתא הצינה במס' הנה ויענהבששס
 זאת שואלים סספר, אין עייונים עוימות לחשוב יתחיל אזי לסקובי זאתקשואלים

 ! ברברו" נהי' ושהכל דיבור כדי תוך מיד ישוב החסיד,-8י
 "הצדיק אמר: ז"ל מפשיסחא "היהורי" הרה"ק של החסירות ררך על02

 את שיעבדו איך ישראל בני ללבות למסה מלמעלה חדש ררך להסשיך רוצה ה"הזה
 בעולם, הף לא עדיין זה ורבר התורה באמצעות תשלה זו שבלב בעבודהה'

 עתידים כך וטתוך הענין את נמר ולא העבודה באמצע לעולמו חתלך נשטך8מנם
 קרוש(. )אמרי העבודה" בררכי בהסתר הניתן הדרך מן לסעותשנשים

 נד%הע ונשמה גדול מוח להם שיש אנשים יש תתעלם, אל ומבשרך :*ואפר
 יתעלמו לא אעפ"כ לה', שכלם ועיני לבם לשעבד בפניסיוחע ה' את לעבורויכויים

 זוהמתם להעביר כדי הגופניים, בכחות נם ה' את שיעברו מנופם, היינו מבשרםנם
 )שם(. הנוף" לתועלת נעשה מ"מ הנשמה לתועלת לזה שא"צ אעקפ החומרבחתשת

נ
 ו~אסר: בשמו, נאמר קדוש. "אמרי הקונסרס של הראשונהבהה5שה

 אחריהם יגרר שלא מי כי יהיו, ישראל ושונאי "רביים" יהיו הימים*באחרית
 חייף. וימררו וישטמו ישנאו אותו וכיסם, נרונם ימלא4לא

 לבן, בבנדי עטוף יכונה צדיק ובשם מקובל בעל לפניו בא פ"א : שםעוד
 נאמר קדשים בקדשי ביו"כ כה"ג של בתפלתו הנה ז*ל, אורי ר' הרה*קחצאיו
 ממניפ קשה ועוד הגשמים, % רק אז להתטלל מה ובקה"ק ביוקכ לכה"נ ה"יא האם וקשה לנשמים, צריכים שהעולם בשעה ררכים עוברי תפלת לפניך יכנס54ח
 הם ואם להתקבל, תפלתם צריכה בוראי א"כ ה"רוב" דרכים עוביי יהיואם

 כי לך יע אבל רובו. אחר נידון העולם שהרי זה, על להתפלל א*צהמיעהג
 היורדים והרוחניות הגשמיות להברכות רמז הם הנשמים ובנמרא, שבסתבבתודה

 היצירה לעולם עד הצינורות דרך העליונים מעיסות הברכות פפקור הו5פיפ8ון
 בעלי מחנות הארץ בקצה ישנם אפנם לארץ, להורידם כדי העש" לעוים5פו5ם
 מחמת ישראל, בשביל למסה היוררת השפע את לעכב תפלתם בכח הרוציםשרוע

 הכהן התפלל ועליהם ררכים, העוברי הם והם ישראל, יבני ה8רטיתשנשתם
 בפרשת העומדים דרכים עוברי תפלת יכנס שאל קוהשק ובמקום הקדוש ביום18ד%
 שנאתם בשביל ישראל מבני והרוחניות הנשמיות והברכחץ השפע את ימנועדרכים

 לענים עטופי .רביים" גם נמצאים אלה בימיע היזם 08 נעשה מה אב5הפרפית,
 דרכים. עוברי של המחנות אלה אלחשייכים

 במעלות לעלות רוצים שהיו החדשים ה"רביימי רנלי את רוחק הי'וע*כ
 את נם לרחות וביקש ומופתים, שותות ע"י ההמונתם החסידים את אליהם5לפשוך
 באריכות זה אורות וראה משאתו, ולהורידו ז"ל, מפרעמישלאן מוהר*םארה*ק
 קדושו. א5רי לס' מבוא ע%ם"ינ*18ר

 שבאו הצעירים "הרביים" אלה בער ז"ל להרהשק לו וי' קשהובאינה
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 דעהדור,-נר

 )טעטה(. דבש מי כוס לשתות להם נותן שהי' בזה הנסיון על מעמידם הי'לפניו,
 מדרגות-, לכל קץ הי' אז קצת נתבסם ואם שני, כוס לו מילא אחד כוסוכששתה

 אסתייע יא אבל בזה לנסות רוצה ה" מבעלז דל רוקח שלום ר' להרה"צנם
 שמר4 זכוכית כלי את ושבר תרנגול פרח ואח"כ מזה, שכח ש"ק בליל כיסלתא,

 שבביתי... הכלים לשבר בא הוא הנה ואמר, מוהר"א הרה"ק נהם אז המי-דבש,בו
 בנסיון4 ועמד בזה הנסיון על העמיד מרומנוב זצ"ל כהן מהרצ"ה להה"צנם
 וסיפר רצופות, שעות כששה סגור בחדר ביחד שניהם ישבו מלכה מלוהובסעודת
 שטע* ההתבודדות מחדר ויצאו שבהפרדם מרומנוב, כהן מהרצ"ה שלהנבאי
 שעליו הרמב"ם( נירסת )לפי רב את לקנאות לנו יש לשל אמר מוהר"אשהרה-ק
 רייב(; חך רצ"ד-רצ"ז. ע' )החסידות פימיו חולין שיחת שח שלא חז"לאפרו

 זמן הי' השופטים, שפוט בימי ישראל לבני מלך מלוך שקודם במו"אמר
 יהי' כן כמו ישראל מלכות נתגלה ואח"כ יעשה, בעיניו הישר כל אישאשר
 מלכותו יתגלה ואח"כ יעשה בעיניו הישר כל איש בבחי' צדקנו משיח ביאתקודם
 )שם(. המשיח" מלךוחל

ך.

 מושט החסיד הרה"ג בזה"ל: הבאתי מ"ח( )ע' הראשונים" "חסידיםבספרי
 התואר זצ"ל מסטרעליסק הקדוש רבו על פ"א כתב סטרי, ראבד"ק ז"לזיסקינד
 תואר כתב איך סטרי, האבד"ק ז"ל ענזיל ר' הגאון וישאלהו הגאון,.." הרבקמורי
 הג"ם ויענהו שבדור, הצדיקים מן אלא שבדור הגאונים מן שאינו רבו עלנאת

 גאון התואר .משפט ומה גאון, בשם העולם יתארו וכיו"ב לכבודו הן :זיסקינד
 הוא גאע התואר בי וספרים סופרים מפי לי שמיע מלתא הא אבל טיבו,וסה
 תבשל לא כתיב בתורה למשל, והאדירוה, התורה את הנרילו האלה החכמים בייען
 בחלב בשר לבשל אסור להם יבאר תלמידיו עם בלומדו המורה אמה בחלבגדי
 תילים תילי וקוץ קוץ כל על דרשו בחכמתם והגאונים להגיד לו אין יותריחד,
 חמפרשים4 כל עם בחלב בשר הלכות וכל רבתק הלכתא שנעשה עד הלכותשל
 כהררים שהם שבת הלכות וכן אמו, בחלב גדי תבשל לא מהתיבות רקיצא

 להם יקרא בצדק וא"כ י'(, ,חגיגה מרובות והלכות מועט מקרא בשערההתלוים
 כתיב דברים בספר והנה וגובה, נאון אותה ויערו התורה את הגדילו כי גאוןבשם
 דבקה2, יראה, אהבה, בו, ולדבקה ה', את ליראה ה', את לאהבה פעמים,הרבה
 רק בזה וידיעתכם בזה, -סלסל לפלפל ידכם לאל ואין מאוד נפלאו אלהשלשה
 עם דברים לערוך "8 עמרו אכן אמו, בחלב גדי תבשל לא בפסוק דרדקיכמלמד
 ופחד ונהרתם תראו אז דבקות, יראה, אהבה, בענין מסטרעליסק הקדושאדומו"ר
 באשר הללו תיבות בשלשה ידיעותיו עצמו ומה מחשבותיו, עמקו מה לבבכםורחב
 וכו', שבהע בב"ח, בהלכות נאונים אתם כי לדעת תוכחו אז וכו', מרבותיוקיבל
 נכוחים. דברים משיב ודפח"ח ודבקות", יראה, אהבה, בהלכות גאון הוא הקדוש,והוא

 כי עליו העידו ותלמידיו ופוסקים, בתלמוד נאון באמת הרה"ק הי'ואולם
 מפאת גאוטתו, 8ת והסתיר פה, בעל כמעט כליו נושאי עם הרמב"ם את יודעהי'
 וענותנותו. חסידותופדת
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רנה ז"ל מממרעלימק אורי ר'הרבי-

 מעכלי ר' ררבי הילולא יום אלול, כ"א ביום פסירתו לפני ימיםשני
 של נדולה סנהדרי ישנם בשמים הנה חסידיו, קהל לפני אמר וצ*ל,מזלאטשוב

 מוהר"מ הרה"ק שלמטה, וב"ד שלמעלה וב"ד כ-ג, של קטנה וסנהדריע*א
 עון על קשה לענוש מחמיר שהי' ולהיות הללו דינים מבתי באחר הי'סזלאטשוב

 וימלא שלמטה לב"ד אחד כעת נפקר וע"כ לעילא, לעילא סלקוהו ע"כ ברית28ם
 שבעוה"ז. הדור מצדיקי אחד בוחרים זהמקום

 כי בזה, אותם מודיע הוא כי מחשבתם על עלתה ולא הבינו לאהשומעים
 ימים, שני ואחרי - ז"ל הרר"מ הרה"ק של מקומו למלאות שנבחר הקדושהוא
 טוב ממליץ להיות מעלה של לישיבה נקרא תקפ"ו שנת אלול לחודש כאגביום
 ועכ"י. זי"ע מטה, דריונל

ובש~ונשימם
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