
 מליזענמק זצ"ל אלימלך ר' הרביהרה"ק
א

 והי' הששי, לאלף תע"ז בשנת נולר זללה"ה אליסלך ר' הרביהרה"ק
 משםו זללה"ה הבעש"ט מרן וקדושו ישראל אור כ"ק בצל ממסתופפים להיותיכול
 לזרהש לו הי' שם" "בעל השם כי אותו, לרעת רצה לא אמנם תק"כ, שנת עדת'ק
 שנם אלימלך ר' הרבי וקסבר בהשבעות, קעסקו רבים שם" "בעלי היו אזכי

 הקרוש האר-י מפי כבר נאסר זה ורבר ההשבעות, בעלי מאותם הואהבעש"ט
 שם "בעל התואר את שרק ז"ל להרר"א נורע אשר ואחרי הסכנה, מפניז"ל
 בשמות שימוש או השבעות עם להבעש"ט לו אין רבר אבל נושא, הואטוב"

 העולם, בזה ז"ל הבעש"ט ה" לא כבר אבל אליו, להתחבר ברעחו נמרהקרושים,
 ממעזריט81 בער דוב ר' הרבי אצל ז'ל הבעש"ט של החסידות תורת ללמודוהלך
 להיות עליו נטל הגדול המגיר רבו פטירת ואחר חבריא, רמן לאחד וה"דל

 בית קבע ליזענסק ובהעירה נאליציא, במרינת ושיטתו, ז"ל הבעש"ט ררךסמורי
 אשר הרבה תלמירים והעמיר סביביו, כל על ואורה תורה יצאה ומשמהמררשו,
 המגיד מלובלין, החוזה הקדושים הגאונים ומהם אחריו, החסירות דגלנשאו

 ישרחל אוהב ובע"ס ושמש, סאור ובע"ס מרומנוב, מענרלי ר' הרבימקאזניץ,
 זללה"ה.וכו'

 ותלמיריר הבעש-ט מטרת הראשונה, לתקופה ב"מבוא" בארוכה, ביארתיכבר
 והחסידים הצדיקים לסעלת להניע אפשר הזה בזמן שנם להראות והואזללה"ה,

 עצמם את ויטהרו יתקדשו אך אם והאמוראים, התנאים בזמן שהיוהראשונים,
 עכר"ם ובמס' סוטה, מס' סוף )במשנה יאיר בן פנחס ר' שחשבם קרושותבעשר

 מדן אצל נראה וכה המתים, ולתחיית אלי', וגלוי הקודש לרוח יגיעו ע*ב(כ'
 לומדם בעת נם כי לתלמידיו צוה כה אשר זצ"ל, אלימלך ר' הרביהרה"ק
 את תסיד ובשוותו עיניהם, לננר ,אמורא" וכל ,תנא" כי תמונת יה"בגמרא

 במסירת וטהודים קרושים חיים לחיות לו למופת המה היו עיניו, לננרחז*ל-
 כון ניסא להו דסתרחיש ראשונים מ"ש כ'.( ,ברכות דל כסאמרם כמוהם,נפש

 סוסר זיל הרר"א ה" וכה כף. השם אקרושת נששייהו מסרו קא הוו קמאיא*ל
 .נועם לס' בהקרמתו דל אלעזר מו"ה הרה"צ בנו כתב כאשר קרה*ש עלנפשו

 הברכות כל אקייס תעשה הנרוי שסך כבוד "למען : וזשל ראשון, דפוסאלימלך"
 נפ1שר ולמסור ישראל, מברך להיות הרניל מו"ר אבי כבור פה על תסידאשר
 והרהיק נפשו". במסירת הנאמנה בתפלתו רעות נזרות סהם ~בטל עת בכלעליהם
 : ואהר זו הקרסה שהשמיטו הסדפיסים על תמיר התרעם שלמה" .תפארתבע*ס

 שפעאי אביו על סוהר"א הרהשק בנו העיד כי סאיד ולי חביבה זו,הקרטה
 יתברד*. שמו קדחצת על נפשו שססר מה חוץ ישדאל עבורנששו

 לספאר יובל מי וכף, פרישות נקיות, זהירות, זריזוחע קדושות:ובעשר
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-
 דעהדור קכב

 צרקתו הגיע היכן עד ונוראים רבים מעשים עליו יסופר אשר כל את,למנות
 צדיקים, של בספרן אודותיו הרבה בזה נכתבו כבר הללו, קדושות בעשרוחסידוו-
 שכתב סה לדוגמא להביא בזה לנו ודי אלימלך, נועם ס' שבסוף הקורשובאנרת

 המרמים אותם של פניהם על להוכיח הכתוב "בא : וז"ל מסעי פ' משה בארנס'
 מה, יודעים אתם אין באמת אבל במדרגה העליונה למעלה ו;גיעו שכברננפשם
 בכללות א"ע וקשסו תקנו לא עדיין כי לבותם ומהשכל מראות עיניהם4מח

 לזה צריך כי בסתריו, מקנן והנחש במגורם אורב היצר ועדיין כו'ווסדות
 תעניות בהרבה כו' וחומריות נשסיות תאוות כל ולשבר לכתת רבמזרכבות
 מאדומו"ר בפרס הקדושים מרבותינו שראיתי סה הוא הסעס כי הסינופוםונודל
 הקדוש האיש לו עשה סינומים וכסה שכסה זצ"ל, אליסלך מוה-ר בוציקהרה"ק
 יום בכל א"ע והכה יסר ועדיין העליונה במדרנה הי' כבר אצלו וכשהייתיוזה,

 ותעניתים סיגופים שאר חוץ נעססלין ברען שקורין והשורפים העוקציםבעשבים
 מה על נם תשובה עשה כי בשמו עליו ואמרו הנ"ל..." הרה"ק שעשהיסקואות
 זה על תשובה ועשה ביריו, דרי' על והכה אסו משדי יונק- תנוק בעודו12עשה

 תמיד להיוח צריך "הצריק : כמאמרו היתה שיטתו א(. יריו את ושרףשסי~פים
 כל על חסאים מלא בעיניו הוא שתמ~ד הצדיק "ררך נח(. פ' גנוע-אבתשובה"
 שמיני(. פ' ,שם כו'" כר לו תחשכ חמורה לעבירה קל דבר ואפי' עבירה,נרנור

 שאירע ממה הססופר אחר דבר כאן להזכיר לנו די ענותנותו סרת :ענוה
 אחר אל בואו בעת "הרב", ושויע "התניא" בע-ס זצ-ל סוהרש"ז להנהיקפ"א

 לידו שבא חדש ספר על הטתנגד הנאון הרב שאלו המתנגדים, הנאוניםהרבנים
 דעתו סה לדעת רוצה והוא הספסל, תחת אצלו סונח והס' אלימלך" "נועםב12ם
 אם גם המחגר, מהות לפניכם אצייר : ואמר "הרב" ענה וספרו, המחבר,על

 דבר לכם אוסר ה" ולא שותק ה" הספסל תחת בעצמו אותו סניחיםה"תם
 נוע"א שבסו"ס הקורש באנרת וראה רבה. בית )ס' סאוד ברך ושפל ענובהיותו
 : יאמר כה קרושים פ' אלימלך ובנועם שם,פ8ש

 עצמו על אדם שיאמר אפשר ובלתי נחשב ואין כלא הוא האדם"הנה
 כשאדם לא אם נחשב, כאין והאדם וססש, חשוב דבר סשסע שהוא"8ני",
 "אני" הנקראת *ייו הקדושה שכינתו ומשרה ב"ה הבורא קדושת עצמו עלממשיך
 כ"ז אבל עליו, השורה השכינה מחמת "אני. כשם נקרא הזה הארם אזלןדוע,
 בח"א )ראה כלא..." עצסו בעיני שפל להיות הארם צריך זו במדרנה'שאינו
 שם,. ס"ש ה' פרק זאל הבעשףט(8שיסת

 כדי הנסלים בין ביער בקיץ ח"ע לנלנל נוהנ בהעתו כי עלעיסופר

 פ"א פאה בירושלפי שאלתו על תשובה א' לתכם השכתי 11 עובדא עשאא(
 כד אביו פיה איסי' לי' עבר'ת כד אסדו ואם. אב סכ'בוד אני פפוי חבתששד
 אכיו נפפרו כבר העולם לאויר גצאתו שסרד ספרו צורך דיאיזה 5פף, פיחימחתי'
 סקיכור 8פור הי' נ"כ לידתו אתר ויותר שגתים שגה. תיים ה'1 אלו נם האוששו
 א-ש הג"ל העוכדא וע"פ אךא בכיכור שתייב שנותיו ער הניעו שלח כיון ואםשוב

 יחקי בה,זתם או"א בככור שולולו פה ול נם א?ע פסגפים היו כייבדונריקיפ
 כ83ל.אידים
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קכנ ז"ל פליזענמק אלימ?ך ר'הרבי

 ותולעה רמה בו שלטו שלא זו למררנה הגיע כבר וכאשר אותי, ויעקצושינשנו
 הנמלים שאפילו אתה משוקץ כסה אלימלך, , הוי אמר אותו, נשכו לאיהנמלים

 ! בושה לאותה אוי בשרך, את לסבול יוכלולא
 שצריכים להלמיריו אמר ז"ל מלובלין החוזת הרה-ק תלמידו : חטאיראת

 קדשו לחרר נכנם שפ"א ז"ל, אלימלך ר' הרבי כמו עכ"פ חטא יראילהיות
 ושאלהו רבו מצער מאוד ונתבהל ודואנ, יושב דל הרר"א רבו את וראהפנימה
 והוסיף לידי, ?בירה שכאה אצטער לא איך והשיב מצטער, כה הוא מהעל

 עובדא4 הוי והכי חולין, בשיחת התפלה באמצע הפסיק כי ואמר לבבשברון
 לפניו רוח קשת אשה באתה פשמו, קראו לה' הורו לומר התחיל שכבראחרי
 הלא החוזה ושאלו בתה. ושם שמה על אותה ושאל לילד. המקשה בתה עלבבכף
 רבו לו והשיב שאטר" "ברוך קודם הוא שהרי להפסיק מותר "הודו"באמצע
 שאמר ברוך אחר הודו ששכנז עסח שעפ"י כיון הוא, עבירה אעפ"כהרר"א
 הודו... באמצן להפסיקואסור

 והצטש-
 צריכים כי החוזה הרה-ק ופיים מאוד.

 ! חטא יהאת מדרצח מניע היכן עד מזהללמוד
 "והי' וז"ל: הנוף, טהרת ע"ד כתב אמור פ' ושמש מאור בס' :טהרה

 והם נבנ"מ אלימלך רבנו הרב ואדומויר הקדוקג הבעש"ט שבאו עד שמםהעולם
 עד תורה הרהור שום אדם יהרהר שלא בו יבואו צדיקים לה' שערשתחו

 הצבור רוב שאין מפני אל8 בטלדהו לא הנמרא שחכמי לקריו עצמושיטבול
 צריכין ומצות תורה נופי להשיג הרוייפ האגשיס אותן אבל בהם, לעמודיכולין
 זו..ף בטבילה מאוד נזהריןלהיות

 אלימלך טעם הספר כל חלא ם בהשישת והדב,ןת המחשבה טהרתועל
 אעצ עישה "הריני : אוטר הי' ליסודו בשעת בקודש דרכו ה" וכא מצה,מלא
 צדץ דרכי )ס' לשכינה" עמעון להיות היתה עבודתו וכל לשכינה" מרכבהשצמי
 ג(.בשמו(

 הרבי הרה"ק אחיו אל והלכו שעות, איזה ישן הי' פ"א כי עליוויסופר
 שהי' הזה שבחרר המזוזה על ידו את והניח הרר"ז והלך אותו. שיעורר ז-ל זושאר'
 שינח אצל מזוזה ענק מה להרר"ז ושאלו מסט"ו, ומח הרר"א נתעורר ומיד בויו8ן

 ל5י בי תסיר ונראה ירענו כן "ועל : וז*ל בתב רל1א פצוה החינוך בספרב(
 רבריהם יסהרו והחמירים הצריקים כנפש בעליונים ורבקותו הארם נפשחשיבות
 פרע". ופבעי רת יורעי בין ומפורםם ירוע וזה עלי) שירברו טה בבללסעול

 עהשת ברסב'ן ראה לשגינה" 1פעון להיות והנשאה הרפה הפררנה ע-רנ(
 זדג ענק על פקופותבכפה

 הסרכבה- הן ,האבות חז"ל שאפרו תהו,
 כוהצצ )זהו לשכינה, הפרכבה הן היו כאלו הקרושה השבינה עצפם עלוהפשיבו השרי שכ"כ

 קפן רבר קפן, ורבר נרול רבר הניח שלא ריב1ז על כ-ח רף סוכה במם'חז1ל
 ער ונתקדש נתנרל כה שריב1ז הייפ 5רכבה. טעשה ניול דבר ורבא, דחבתהוייות
 דבר בל1ם הפ ודבא דאביי הוייות וע1ב הקרושה לשבעה 81רכבה" להעתשזכה
 לשבהמץ* 1טרכבה להיות יהיינו פרבבה1 ל81עשה זכה שכבד האיש ינביקפן

 והלן. טררנות, טררנות בזה יש ובוראי. הקיושהם,בוששגות
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 דעהרורקכד-

 לנגדי ה' שויתי כמ"ז ב"ה הוי, השם לפניו תמיד להיות צריך כי להםוהשיב
 שנכתב מה על שסומכים אלא ו שינה בשעת זה רבר לקיים אפשר ואיךתמיד,
 את לכסות המזוזה על ירי את הנחתי אך כאשר וע"כ שבחדר, בהמזוזההשם
 שם לצייר כדי ממטתו ומיד תיכף לקום מוכרח והי' לישן עוד יכול הי' לאהשם
 זריזות, ע"י לשכינה, מעון שהי' עד בהשי"ת דבוק הי' כך כל עיניו, גנדהוי'

 תחה"מ, הקודש, רוח חסירוהע חטא, יראת ענוה, קדושה, טהרה, נקיות,זהירות,
 ולא אלימלך, נועם שבסו"ס קטן" ו"הצעטיל ה"הנהגות" שקורא מי כל יראהכאשר
 כאשר ידו על ונפלאות נסים ולהעשות אלי', לגלוי הקודש, לרוח זכה אםיפלא
 מהם: אחדים לדוגמא ואביא מספר, עצמו נפלאות עוברות עליויסופר

 האבד"ק ז"ל שמעלקי ר' שהרבי ז"ל אלימלך ר' להרבי נודעכאשר
 שבועות א"ע טלטל עליו, לחלוק קרח עדת עליו קמו כי בצער, שרויניקלשבורג
 ממנו וביקש החודש פרנס אל הלך ומיר ותיכף לניקלשבורנ, שהניע ערוירחים
 לררשוע הצבור את להקהיל דמתא השמש את ולשלוח הכנסת, גבית לדרושרשות
 לא בדרשה כי ובראותו נלהבה, דרשה דרש והרר"א גקשתו, מילאהפרנס
 שונים, לרפואה ססים ישנם כי לכם דעו ואמר פתח חפצו, למסרתיניע
 יועילו לא הללו הסמים ומעוננים, מפונקים אגשים גהם לרפאית סמיםישנם

 המוח זכי לאנשים דחייא סמא הם תורה דגרי כאכרים, נסיםלאנשים
 מרים בסמים להשתמש צריכים הדעת וקטני נסים לאנשים אבל דעת/ובעלי

 בעבירות ופשעו שחטאו מה כל את ואחד אחד לכל לחשוב והתחילוחריפים,
 שנעו עד שמעלקי, ר' הרבי רבם הצדיק את לאהוב יוכלו לא וע"כ ר"לחמורות

 ד(, ז"ל להרר-ש ופייסו בתשובה וחזרו בבכי' העםכל

 בעל הנאון )אבי לבוב אבד"ק ז"ל זאב מרדכי מו"ה הגאון שהרבויסופר,
 מתפאר שכבודו ששמעתי היות : לאסור אלימלך ר' להרבי כתב זיל( יעקבישועות
 לו והשיב זי. למדרנה לביא אני נם יכול איך נא יורני זשל אלי' נלוי לוורש

 שואל שכבודו עתה רק אלי' נלף לי שיש מעולם אמרתי לא אנכי- הן :הרריא
 נברא לא כבודו אבל "לי', נלוי לו יש שבתלמידי הקסן שנם לו אומר אני-אותי
 בנסתרות. עסק לו ואין להלאה נם זה בררכו ילך בננלה, לתורה רקלזה

 סיפר ראשונה משנה בעהם"פ דל יצחק אפרים מו"ה הנאין הרבתלמידו
 אהד כלב ועבר ביתו שלפני האיצסבא על הרר"א רבו עם ישב אחת פשםני

 לשאול בנפשו הרהיב ולא הרר"א רבו פני נשתנו כי ראה ורא"י ונבועיפניהם
 דרה אשר הסמוכה מעיר מיוחד ציר בא אחדות שעות עבור ואחר ככהן עלאותו
 שני מאוד וצהלו בת ילדה הרה"ק בת בי בפיו ובשורה הרהקק של בחו,פם

 שהיינו וחשבתי "ריבה", תיבת אמר עלינו עבר אשר הכלב הנה לו וחסרהרה"ק
 שריבהש כי דואה אני עתה סאוד, נבהלה נפשי וע"כ עלי שיתעורר ומחלוקועריב
 דעתו. ונחה בחע ילדה שבתי *לדה,היינו

 בת2ו, סק"ח ק'8 מ" או"ח רבה ובאיי' ו' אות שיב ברכות ירפ באערעיד(
 ב(:עלוחך. 8' אל'פלך נועס בם' וע' ארם. שבלכ פה פכ'ד הקורש ברוחשהיודע

 2הבו88 18 כגושים רברי לשניהם אוסר שבהם הוקן חענית סרר ר'8 תע~ית 88'זע'
 והבן, *עשידש(, שתרי להפ ששגלה רשמ, ב*פ יעקביעין
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קכה ז"ל מליזענסק אלימלך ר'הרבי

 ילמדהו כי להרר"א, מראפשיץ ז"ל נפתלי ר' הרבי הרה"ק אמר אחתפעם
 יבין כבר הוא אמיתית ואהבה יראה לו שיש מי : לו והשיב ועיפות. חיות-שיחת
 ר"ב(. ע' )החסידות בעצמואותה

 פ"א ז"ל, הרר"א רבו אצל בליזענסק היותו בעת ז"ל מלובלין החוזההרה"ק
 לעת תשליכני אל ; בחזקה לההפלל אדם כל שעל דע : הרר"א הרה"ק לואמר
 ירמזון מה על השומעים כל הבינו ולא וסכוסים נפלאים היו הללו הדבריםזקנה,
 הנורא המקרה לו קרה כאשר החוזה, פטירת לפני בשנים רבות אחרי אךמליו,
 פירוש הבינו אז כנודע, החלון בעד והשלך הקץ את לדחוק ביקש אשרבעת
 "אל בחוקה להתפלל והזהירו עתידותיו חש כי ו"ל הרר"א הקרוש רבורברי

 ! זקנה"  לעתתשליכני
 קמחה, אשר ומופתיו אותותיו ורבו נפלאים, סיפורים עליו יסופר וכהנהכהנה

 בדברו הצלחה, בפרקי הדור פאר בשו"ת ז"ל הרמב"ם כתב כבר כי פלא, כלואין
 לצו ומי 1 באריכות עיי"ש בעוברים" כמו בעתידות "הביט : הדבקות אודותעל
 בנה אלימלך נועם ספרו שכל אלימלך ר' מהרבי יותר ההוא בדור בדביקותגדול
 כשישער כי יודעת "ינפשי : וז"ל יו"ד, דרוש מינץ מוהר"י בדרשות וע' זה. יסודעל
 אשר שהאדם זה דבר לקבל עליו יקשה טבעיית בבחינה זה דבר בשכלואדם
 ולבסל הטבע ולשטת לשכינה, מעון בחייו להיות נפלאה למדרנה יעלה יסודובעפר

 מן למעלה הם האלקיים שהדברים להבין בראשו עיניו החכם האמנםהנזר-וע
 טבעיית". השכלה בחינת בכור להביאם ואיןהטבע

 במעשה להראות זללה"ה, הקדושים ותלמידיו ז"ל הבעשיט מטרת היתהוזאת
 קדושות בעשר א"ע ומקדש לשמה, תורה שלומד סי כי התורה, כח אתובפועל,

 הסבע, חוקי עם"י ידו על ונפלאות נסים הקב"ה יעשה יאיר בן פנחסדר'
 ! לנסים" "סדר שיש הטבע, מן שלטעלה בדבריט גם השי"ת"טביע אקח-

ב.
 וכפי זשי אבולאפיא הי"א תלמיד הנסים בעל ניקוטהא יוסף רמהי""ק

 והנפלאות הנסים .פעודת : יאמר לשה-ש(, בפי' אלקביץ במוהר"ש סובאאשר
 על השמש כפעולת היא זו ופעולה סתקיימת, בלתי פעולה חיא האסונהלחיזוק
 סאירה שתה" לתוכה לחדור אששר מבלתי חתרים אורה קרני אשר מתנות שלסס

בעצס".
 את להעמיד אפשר וחנפלאות, הצפים בכח יא כי ז"ל, הדרקא זאתידע

 אוסטריח סדינות ופכל מווין לנשב שהחלו הרוחות ננד האמונה4 וסנן הדתפבצר
 להשפיע דקדושה, השפעה בכח וחזק, אדיר בכח להזדיין צריכים אם כיונרסניא,

 רגשי את ~הגביר והיהדות, הדת רוח את לרומם קודש, שפש הסביגה כיעי
 מאוד נששרה סביבה אשר כזאת, וסכיבה ; סישראל וש"פ אישל- כי ביבמקודש,
 "לאה ,חום ייר ,דנ* יהפיץ בכחה ית"ש, נאונו פהדר ובפאד פהורה ה'ביראת
 הגדול מבית שיצאה דקדושה ההש8עה שפעיה נסה ועד ישראל, בני בתיבכי

 : הלזו פהעובדא לראות נוכי סביביו כן % ףי אליפלך ר' הרבי שלאשוקדוש
 אתרא יהאי ז"ל פראדאפסק שלפה" שתפארת צעיס הנהקק א"לע-*"א
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 רשה דור'קכו

 הה"צ- שמע וכאשר ז-ל אלימלך ר' הרבי את מכרת שהיתה אחת זקנה שםשהיתה
 זקנה' שהיא לו ואסרו אצלו שתבא לה לשלוח ביקש מזה שלמה תפארתבע"ס
 אודות מה דבר מפיה להציל אלי' הוא הלך ולבוא, לצאת עוד תוכל ולאביותר
 היא כי השיבה צדיק, אותו של בקשתו מה לה ואמרו שמה ובבואו ז"ל,הרר"א
 סמה לדעת היא יכולה וסה והכירים, התנור בין היתה ותטיד מבשלתהיתה

 השבוע יסות כל במשך כי לו, לספר תוכל זאת את אך ולפנים, לפני שםשנעשה
 ועשאק יום כשהגיע אבל זו, את זו ומריבות מתקוטטות הסשרתות היוכנהוו
 בכיות נדרי" "כל לפני יו"כ בערב כמו שם הי' שבתא, דמעלי פניאבהדי

 שבת מקזושת ואהבה חן ורוח מזו, זו מחילה בקשו המשרתות וגםוהתפייסות,
 ה(. שבת ערב בכל הי' וככה כולם, על שפוכההיתה

 השבת, את ישראל בני שמרו איך תמונה, לנו לצייר נוכל זו עובדאועפ"י
 את וראו מדרשו בבית והתפללו פנימה הקודש אל באו אשר האנשיםאלה
 את עת בכל ראו אשר האנשים התנהגו ואיך ז"ל, הרר"א של שבת"ה"פני
 נפשם במסירת א"ע ומקריבים עומדים ותלמידיו, הרר-א הקדושים, ועכדיו ה'כהני
 מצרים. בלי עזה באהבה והמצוה התורה מזבחעל

 על מקפיר ז"ל הרר"א הי' העם, על ההשפעה את להגביר למען כןועל
 בנוסח המתפללים שיהיו צריך "אך ; ואטר "הכמות", על ולא החסידים,"איכות"

 להוציא שלא מהפרישות הראשון העולם, מדרכי פרושים החסידים(, )שבחרוזה
 הקפרח אפ" עליהם שלץיקפיר גם בלב, אפי' חברו את מקלל יהיות ושלא ספיו,שקר
 גאהה ומדת ממון, וחמדת קנאה לו להיות ושלא מפיו, שבועה להוציא ושלאבלב,
 לו שאיל באמת בעצמו מרגיש שיהי' גם גנותה... הכתב על להעלות אפשריבלתי
 ופרש"י, ותוספות בגמרא עכ"פ למדן שיהי' ועיקר ישראל... גרות מדאגתמנוחה
 ומי חברים, ודכוק חברים אהבת ועיקר ע"ח, בספר כמבואר הקזדש דרכיושאר
 בסושפ סשה ר' להרב )אגרת זו..." מכת אינו בודאי הללו המרות כל בושאין
 אליסלך(,טעם

 גדולן יותר אויב מפני לירוא לה אין "החסידות", "כי : אוסר הי'והוא
 התפשטות עם כי העם, כל שדרות בין והתפשטותה הגדול פרסומה מפניכאשר

 מן ותעבור תהלוך תמס "החסידות* אז לחסידים, כולם והיו. העם בקרבהחסידות
 חוזים מעשח. ואוקי חס*דים פילוסופים, יהיו העם שכל אפשר אי כיהעולם,

 שערב וצ"ל, אליטיך רכנו כשם שסעתי כתב, כהר פ' לשטים אור בטפרה(
 נכט זו עובדא ועפ"י לסעלה, שטסופף כטו הוא וזה יו"כ, ערב בחינת הואשכת

 מפני-שאימת הדטאי על כשבת נאטן הארץ עם ס"א( פ'ר רטאי )ירושלפי ו'לפאטרם
 זת ה81 טי הזה, כהיום עינינו ראזת לפי ~לע והוא כשכת, לשקר וירא עליושנת
 שובת איסת הי' ז-ל הרר'א של בביתו אם אבל שבת, איטת ספמ בשכת לשקרשירא

 חז"י כיסי שאז להכין נוכל הסשרתות, על נם טביביו כלעי
 בבחי' השכם הי.

 איואצ והי פבובותם, כל נל חז"ל שהשפיעו קורש סהשפע וסחנות, פינות בכליו'כ,
 ע5 ,בירכ ע"ה יכל נאסין היום גם אשר בזה"ז, יו-כ איסת כסו הע"ה, עלשבת

 והכז. יו-כ כבתי' הישבת כי חז'ל מיסי וש. עי,ו, יו"ת ,חאופת ספו השנח בכל לו נאפין לא אס גםהרפאי
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קכו ז"ל מליזענמק אלימלך ר'הרבי

 האטתית ו"החסירות" האמתיים, "החסירים" יתבסלו אז כן יהי' ואםוריאים,
 להר"א ב"החסירות" )מובא תחתיהם..." תבוא ורצוצה שבורה חסירות ורקתתבסל,
 קס"ב(. ע' ז"לסרקוס

 זושא ר' והרבי הרר"א הקרושים האחים הלכו כאשר כי מספרתהאנדה
 קאטאוויסץ, עד אשכנז גבול אל ובאו להחסירות נפשות לעשות בגולהזללה"ה
 לבוא הגבול את תעברי אם להס ואמר השטן בא הלאה, ללכת מוערותופניהם
 כי ראו מפניו, נבהלו אז לחסירים, ישראל- כל את אהפוך כי תרעו אזיינרמניא
 החסירות תאבר אז כי לחסידים, ההמוניים כל יהיו אם "החסידות" שני נגררעה
 ולמקומם. לארצם ושבוכולה,

 ולא ישראל לכללות רק כוונתו כל שיהי' צריך השפעות המושך"הצריק
 הי* הוא שרה(. חיי פ' אלימלך )מעם בעולמש אינו כאלו כלל עצסו עליחוש
 עוסק הייתי הנה "...שער בסכתבו עצמו על שהעיד כמו סקיים, תאה דורשנאה

 הייתי ומזה לבו ירבנו אשר איש לי נותנים והיו בעזה"ש אדם לבניברפואות
 מעות..," אצלי ק לא ומע~ם ראשון הנמצא לעני ומחלקמפזר

 בזה אינו כאלו כלל וב"ב לעצמו חש לא אשר כמוהו וערא קדושאיש
 גדול היותר השפעה בעל הי' ישראל, כללות לסובת רק היתה עבורתו וכלהעולם,

 וצדקתו, קדושתו גאון הרר טטני נבהלו תמהו כן ראו המה ישראל, בית המוןעל
 ה" וכה הקרוש, מפיו חיים אלקים דברי לשמוע לפניו העוסדים תלמידיווצדקת
 בשפע קידש שפע והמונו, ישראל על הרוחניים הסשפיעים זללה"ה ותלמיריוהוא
 היתה אשר זו סביבה אל לחדור ברלין  משכילי השפעת יכלה לא אשר עדרב,

 טהורה. ה' ויראת דעת ברוחסלאה
 לא כי חפשיות, דעות עם חדשה, תקופה הרת בעת אז הראה ןעלהרר"א

 ולהכניעם, אותם לבטל אפשר ומשונחום, אולתם להראות ודברים, אוסרבמלחמת
 פובים במעשים הקרושה את להגביר קדושה בעבודה חיוביוע בעבודה 8םכ*

 שתה" הפנימיות הכחות בהתאחדות עוז, .וביתר שאת ביתר וח8צוה התורהבשמירת
 הביע כאשר לחברו, אדם בין טובות מדות ע"י ובצורהן חזקה ישראלסערכה
 : ישראל בקרב להפיצה שלח אשר בתפלתוא5צו

 והרכילוחע והעצבות והקפרעחע הכעס ומן והגאות, הפניות מן"יתשסרנו
 אחרים, על קנאתנו ולא לבנו, על ארם קנאת יעלה ולא רעות... פדותישאר
 חסרונם.,." ולא חברנו מעלת אחד כל שנראה בלבנו תן5דרבה

 את "כי : אמר ישראל, בקרב להפיץ ברלין משכילי שהחלו הספרותולעומת
 וסחבר זה צדיק יושב באיסליא ושם חידשא הרב את השמים מן שלתו זה, לעומתוה

 יתן ומי שלהם מינות ספרי כל מבטל הטהורים חיבוריו עשי אשר סשרהגופ5יץ
 החסידים בקרב נתפשט ומאז הרחיר"א..ף. ספרי של לשקוד ישראי של לבבםוהי'
 כחוק ביום, יום מדי הרחיד"א, שערך לישראיא וחוץ סדר את ללמוד ה'ויראי
 יעבוד.ולא

 עשה אשר ופופתיו ואותותיו זצ"ן אלימלך ר' הרבי הרהשק ח= ימיקורות
 כ"א ביום תקם"ז בשנת צדיקים. סיפורי לשם שנתחברו בספרים ט5ורסמיםכבר
 ועל עליע יגן וזכותו 5רומים, בגנזי סחצבתה פקור אל הפהורה נ5שו שבה5יר
 אמן. ישראלנל

.88ח88188
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