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        ))))זזזז, , , , כהכהכהכה((((ויקח רומח בידו ויקח רומח בידו ויקח רומח בידו ויקח רומח בידו ' ' ' ' פנחס ב� אלעזר ב� אהר� הכה� וכופנחס ב� אלעזר ב� אהר� הכה� וכופנחס ב� אלעזר ב� אהר� הכה� וכופנחס ב� אלעזר ב� אהר� הכה� וכווירא וירא וירא וירא 
ששה ניסי� נעשו  ))))::::סנהדרי� פבסנהדרי� פבסנהדרי� פבסנהדרי� פב((((' דהנה איתא בגמראה ראה ראה ראה והנוהנוהנוהנ

שמבאר את כל ' הק חחחח""""באוהבאוהבאוהבאוהועיי� . ש"עיי, עהלפינחס באותה ש
, ש"העני� אי  שהיה בשלימות הגמור ללא שו� פניה עצמית עיי

�אש קודש להבת , והיה כל כולו קודש קדשי� לש� שמי
�ז ביער את הרע מתו  כלל "ועי, שלהבת לאבינו שבשמי

 ותעצר המגיפהותעצר המגיפהותעצר המגיפהותעצר המגיפה""""ז "ועי, ישראל וביטל כל הטומאות והחלאות
ונמתק ונמש  חסדי� ורחמי� על כלל , "מעל בני ישראלמעל בני ישראלמעל בני ישראלמעל בני ישראל

הנני נות� לו את בריתי הנני נות� לו את בריתי הנני נות� לו את בריתי הנני נות� לו את בריתי """"ז זכה ל"ועי, ישראל בכללות ובפרטות
�שאמר בהאי  עעעע""""ק מקוצק זיק מקוצק זיק מקוצק זיק מקוצק זי""""דהרהדהרהדהרהדהרה' משמי' וכדאיתמרי, """"שלו�שלו�שלו�שלו
דרייט זע  ארו� א שארפער דרייט זע  ארו� א שארפער דרייט זע  ארו� א שארפער דרייט זע  ארו� א שארפער "ה למשה "דאמר הקב, לישנא

ה ברוב "דהיינו שהקב. כ"ע, "שיק איה� א גריסשיק איה� א גריסשיק איה� א גריסשיק איה� א גריס, , , , יונגערמא�יונגערמא�יונגערמא�יונגערמא�
שעשה אותו מעשה בשלימות , קנאה קדישא חביבות לפינחס

שלח לו בדר  חביבות פריסת , לבדו' הגמור וכולו בלתי לה
�        .שלו
ב על כל "פינחס שהיה שליט ובעה, גבור הכובש את יצרואיזהו איזהו איזהו איזהו 

ז "עי, שקידש וטיהר כל איבריו, ח איבריו בקדושה וטהרה"רמ

זכה להשגות כה 
נשגבות באותו 

ונמש  , מעשה
 �רחמי� וחסדי

        .בור כלל ישראלע
ל יוב� למה "הנפ פ פ פ """"ועועועוע

ויקח רומח ויקח רומח ויקח רומח ויקח רומח כתוב 
ולא שנטל חרב  בידובידובידובידו
ק "דהתוה, בידו

מרמזת לנו שכל 
הצלחתו היתה 
משו� שלקח את 

איבריו בידיו  חחחח""""רמרמרמרמה
�        .והיה שליט עליה

בדר  מוסר הלימוד הלימוד הלימוד הלימוד 
שעל , בפשטות

א לקדש ולטהר "כאו
א "ח איבריו כ"רמ

או� או� או� או� ", לפי השגותיו
זי  דרהייב� בבורא זי  דרהייב� בבורא זי  דרהייב� בבורא זי  דרהייב� בבורא 

        .""""בר  שמובר  שמובר  שמובר  שמויתיתיתית
פנחס זה אליהו והנה והנה והנה והנה 

שעתיד לבוא ולבשר 
לנו את הגאולה 
הקרובה במהרה 

        .בימינו

וג� ביו� זה הוא זמ� 
מיוחד ומסוגל לשוב 
בתשובה שלימה 

דהרי , לפני אדו� כל
י� מיתת צדיק

לכ� יומא , מכפרת
דהילולא דיליה הוי 
 �עיצומו של יו

ובפרט ביומא , מכפר
ק "דהילולא של רביה

 �בעל האור החיי
י שביו� זה "זיעוכ

נשפע משמי מעל 
, ר"כל ההשפעות בגו

אשר יומא דהילולא 
דיליה כידוע בפרט 
, לבני אר" ישראל

שמקו� קבורתו 
נהפ  לתל תלפיות 
ואלפי� ורבבות 
� מתכנשי� לציו

המצויינת השוכנת 
מול מקו� המקדש 
בהר הזיתי� אשר 

ק ירושלי� "בעיה
וזכותו של בעל , ו"ת

\  

 

        

  

  ת"ר  ש"מוצ  נ"הדה  
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

  דברי תורהדברי תורה

ד "צ אב"ממורינו הגה
        א"דקהילתינו שליט

        
        ב''תשע תמוז ז"י

  גגגג""""גליו� תקעגליו� תקעגליו� תקעגליו� תקע
 זמני כניסת ויציאת השבת

 

        בלקבלקבלקבלקפרשת פרשת פרשת פרשת 

        ''''ח הקח הקח הקח הק""""עובדא דצדיקיא על רבינו האוהעובדא דצדיקיא על רבינו האוהעובדא דצדיקיא על רבינו האוהעובדא דצדיקיא על רבינו האוה
  עעעע""""משנה למל� מריישא זימשנה למל� מריישא זימשנה למל� מריישא זימשנה למל� מריישא זי' ' ' ' ק בק בק בק ב""""והרהוהרהוהרהוהרה

  ע "תש - ב"ארה -בארא פארק

        ))))בבבב, , , , כבכבכבכב((((' ' ' ' וירא בלק ב� צפור וגווירא בלק ב� צפור וגווירא בלק ב� צפור וגווירא בלק ב� צפור וגו
דלכאורה תחילת פרשה או ולהבי� ולהבי� ולהבי� ולהבי� 

וכא� ', תחילת עני� מתחילה ע� פסוק א
        .'ק בפסוק ב"בפרשת� מתחילה התוה

רשה זו מסופר על בדר  רמז דפוהנראה והנראה והנראה והנראה 
ואית� אי� ', העני� של בלק ובלע� וכו

רק א� ע� ישראל , מתחילי� פרשה
הוא ' ולכ� פסוק א, מתחילי� בפרשה

        ".ויסעו בני ישראל"

ה שנזכה לשמחת� "הקביעזור יעזור יעזור יעזור 
, של ישראל בכללות ובפרטות

שמירה עליונה לכל ישראל בכל 
�ונזכה , מקומות מושבותיה

, צ"להתעלות בקיו� התומ
ש ומידות "להתמדת התויר

,  ח"תורה עבודה וגמ, טובות
בשמחה בואו לפניו ' את ה עבדו

צ בשמחה "ברננה בקיו� התומ

את כל אשר עשה ישראל ' וירא בלק וגו
  )ב, כב(לאמורי 

דכל כוונת בלע� הרשע היה ל "י
להכניס את רעת עינו בקדושת ישראל 

אשר כל זרע ישראל ע� , לדורותיה�
קדושי� הבאי� לעול� בקדושה ה� 

ומתייחסי� אחר אבותיה� דור , באי�
ה ועד "אחר דור עד אברה� אבינו ע

  , סו# כל הדורות
כ בזכות "א גגאולת ישראל היוזכות 

  .יחוס� הטהור והקדוש
פרשת במדבר ( ילקוט שמעוניבוכדאיתא 

בלו ישראל את יבשעה שק )רמז תרפד
התורה נתקנאו אומות העול� בה' מה 

סת� , ראו להתקרב יותר מ' האומות
פיה' הקדוש ברו) הוא אמר לה' הביאו 

  ,לי ספר יוחסי' שלכ� 
משפחות עמי� כש� ' הבו להשנאמר 

 ויתילדו על משפחות�, שבני מביאי'
  .כ"ע' וכו
אשר רצה בלע� לעקור ולהרוס את וזה 

כח הקדושה הזאת מישראל ע� 
וכמאמרו מי מנה עפר יעקב , קדושי�

  , י"ברש' ומספר את רובע ישראל עי
, אמרו כי מראש צורי� אראנווכ� 
י אני מסתכל בראשית� "ברש

ובתחילת שרשיה� ואני רואה אות� 
י� וגבעות הללו מיוסדי� וחזקי� כצור
ובכל מאמרו , על ידי אבות ואמהות

, כוונתו היתה לקללה באותו העני'
אמר רבי  :)סנהדרי� ד� קה(ל "כמאמר חז

יוחנ' מברכתו של אותו רשע אתה למד 
ביקש לומר שלא יהו , מה היה בלבו

   .כ"ע, לה� בתי כנסיות ובתי מדרשות
שבכל ברכה של בלע� לפי תוכ' היינו 

וד מה היתה כוונתו הברכה יש ללמ
וכ' לבסו# ביקורו אצל בלק ,  לקללה

יע* לו עצה אי) לבטל את קדושת 
  .דורות ישראל

שכל מעייניו היה לפגוע בקדושת הרי 
וידע , ורות הקדושה בישראלהמש) ד
שכל זמ' שישראל מקודשי� ג� ידע 

ומגודרי� בגדרי הטהרה והקדושה לא 
  , יוכל לה�

ל אשר עשה ישראויש לומר הרמז 
הכוונה לקדושת זיווג� של  "לאמורי"

ז איתא שנקני� באמירה "ישראל שע
אמר רב גידל  :)קידושי� ט(כדאיתא 

אמר רב כמה אתה נות' לבנ) כ) וכ) 
ה' ה' , קנו עמדו וקדשו, לבת) כ) וכ)

ומהאמירה  .הדברי� הנקני� באמירה
שראה כח קדושת�  ויגר מואבהזאת 

 )ע"בלק תש(. בזה

 

תורה וגדולה , ר"חיי בני ומזוני רויחי ואריכי בגו, וטוב לבב
שמחה שלימה וגאולה , ברכה, ישועה, במקו� אחד

ק שוי� יעצט אוי# א זיסע אופ� "השלימה ולבני� ביהמ
        .אוי# אייביג

             

  ע"זי 'ק האלוקי רבינו האור החיי� הק"הגה~ 
  ~ו תמוז "דהילולא טא יומ

        
דהילולא של צדיק אזי נעשה שמחה בעולמות ביומא ביומא ביומא ביומא 

�ולכ� נקרא , דהצדיק מתעלה מעלה מעלה, העליוני
, הילולא מלשו� חתונה דיו� זה כחתונה של הצדיק

אלא , סדר העול� הוא שאי� עושי� חשבונות, ובחתונה
העשיר , כול� כאחד באחוה וריעות בשמחה ובששו�

כ� , כגדול כול� מקבלי� מכל טוב בחתונה זווקט� , והעני
 �הדבר הזה ביומא דהילולא של הצדיק נשפע ממרו

ומידה טובה מרובה שבשמחתו של הצדיק , שמחה גדולה
, כל אחד את אשר יחסר לו, ג"נשפע ממרו� כל טוב ברו
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 'ב' המש� בעמ

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
            רררר""""עטעטעטעט    רררר""""מר� אדמומר� אדמומר� אדמומר� אדמו    קקקק""""ק כק כק כק כ""""מפמפמפמפ

 אאאא""""שליטשליטשליטשליט
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  ניצוצי אשניצוצי אש

  ק"הרה ח מפי"דא
  א"ט זיע"מר� רבינו הקוה

        
, נפל וגלוי עיני� - אלא שתשובתו בצידו , שהיו גדורי�

שלא שמר על אופני עבודת הקדושה שהוא בשמירת 
וזה , ההיפ� מעצימת העיני�, והיה לו גילוי עיני�, העיני�

ולרשע  ))))טזטזטזטז, , , , תהלי� נתהלי� נתהלי� נתהלי� נ((((וזהו שנאמר . גר� לו כל הנפילה
כדאיתא כי כל הלומד , אמר אלהי� מה ל� לספר חוקי

י יחזה י יחזה י יחזה י יחזה - - - - דדדד- - - - ל אשר מחזה של אשר מחזה של אשר מחזה של אשר מחזה ש- - - - נא� שומע אמרי אנא� שומע אמרי אנא� שומע אמרי אנא� שומע אמרי א
 ))))טזטזטזטז, , , , כדכדכדכד(((( נפל וגלוי עיני�נפל וגלוי עיני�נפל וגלוי עיני�נפל וגלוי עיני�

ק דהתחלת כניסת האד� לשערי "בספהאיתא איתא איתא איתא 
י קדושת "קדושה וטהרה ויראת שמי� היא ע

אמר  ))))הההה""""הההה, , , , אאאא""""ברכות פברכות פברכות פברכות פ((((ה בירושלמי "העיני� וכ
ה אי יהבת לי לב� ועיני� אנא ידעת דאת "הקב
, על א  כל המדרגות שהשיג, ובלע� הרשע. לי

ל "וכמו שאמרו חז', אשר מחזה שדי יחזה וכו
ה נת" לאומות העול� נביא כמו שנת" "שהקב

ולכאורה יפלא אי� לא פעל עליו כל , לישראל
ופרצ� במה , תראלא אדרבה הכשיל� יו, זאת

אלא , ורה שלא בטהרה לא די שאינו מוסי  קדושהת
מוסי  כח ומזי" להחיצוני� להחטיאו יותר , אדרבה

וקדושת העיני� הוא , ל"ומניק את הקליפות רח
        . כי זה כל האד�, ההתחלה של כל העבודה

אפילו ', ל נא� שומע אמרי אל וגו"הכתוב הנש ש ש ש """"וזוזוזוז
ולא עוד , אד� שנמצא בדרגה של שומע אמרי אל

שהיא מדרגה גבוהה , ג� אשר מחזה שדי יחזהאלא 
שיפול מכל  -מכל מקו� יוכל להיות נפל  -מאוד 

כשאינו שומר את העיני� בקדושה , המדרגות
כשלא ישמור על  - היינו וגלוי עיני� , מראות ברע

  .ו"עיניו ח
 

  עובדא דצדיקיאעובדא דצדיקיא

  'א' המש� מעמ

        
וכידוע , מי ידמה לו ומי ישוה לו' ההילולא הקבעל בעל בעל בעל 

שרצה להגיע  אאאא""""יעיעיעיעזזזז' ' ' ' ט הקט הקט הקט הק""""ק מר� הבעשק מר� הבעשק מר� הבעשק מר� הבעש""""הרההרההרההרהמ
יע� כי ', ', ', ', האור החיי� הקהאור החיי� הקהאור החיי� הקהאור החיי� הקק לפגוש את בעל "לארה

ק אשר נשמת "אמר עליו מר� הבעשטה
ונשמת , ק  נשמת רוח דוד דאצילות"האוהחה

והיה , ק הוא נפש דוד דאצילות"מר� הבעשטה
ויתגלה , רוצה שיתקשרו ביחד נפש ורוח דדוד

, הנשמה וחיה דאצילות ותהיה הגאולה אמיתית
מש  שמ� השמי� לא הסכימו לכ  וכידוע הה

ק מלבוא לאר" ישראל "ומנעו את מר� הבעשטה
ק מקאמארנא נתיב ק מקאמארנא נתיב ק מקאמארנא נתיב ק מקאמארנא נתיב """"עיי� בספר נתיב מצותי  מהרהעיי� בספר נתיב מצותי  מהרהעיי� בספר נתיב מצותי  מהרהעיי� בספר נתיב מצותי  מהרה((((

        .))))שביל ראשו�שביל ראשו�שביל ראשו�שביל ראשו�, , , , אמונהאמונהאמונהאמונה
, כעת שכבר עברו עלינו כמה מאות שני�אבל אבל אבל אבל 

וכולי עלמא מודי שכבר הגיע , ועדיי� לא נושענו
�        .זמ� של תיקו� השל

****        
ע שהיה "ק זי"והחהק בעל הא"על הרהמסופר מסופר מסופר מסופר 

א "בגלות ונזדמ� לו להיות אצל עשרת השבטי� וי
והיה זה עוד לפני  ))))כמה גירסאות בדברכמה גירסאות בדברכמה גירסאות בדברכמה גירסאות בדבר((((בני משה 

�וש� היה מנהג שבליל , שנתגלה גדולתו בעול
ק לאחר סעודת שבת עלו אנשי המקו� "שב

והיה , לביתו של הרב וישבו בשבת אחי� ג� יחד
ושי� ד פיר"זה בפרשת בחקתי והרב דש� אמר י

כ אמר "ולאחמ' וכו" א� בחקתי תלכו"על הפסוק 
ת זו אמרו עכשיו בשמחה גדולה בש� הרב "שד

כששמע זאת בעל , חיי� ב� עטר' הקדוש ר
ק שאומרי� שמו ע� תיאורי� נשגבי� "האוחה
 - ב� עטרב� עטרב� עטרב� עטר שמושמושמושמות זו אומרי� בש� "אמר שד, כאלו

פחד נפל על הרב ועל המסובי� , ללא שו� תואר
האורח בכבודו של קדוש זה ומיחו על הזילזול של 

ד "וכ� היה בסעודת עתיקא קדישא שאמר י, בו
ושוב , חיי� ב� עטר' פירושי� בש� הרב הקדוש ר

ק כדאתמול שמו ללא תואר ב� "אמר בעל האוחה
ושוב חיל ורעדה אחז את כל הנאספי� , עטר

ד "ר אמר עוד י"ס רעד"וכ� בשל, ומחו בידו
�שמו ללא תואר ב� ק "ושוב אמר האוחה, פירושי

אז תפסו אותו ומחו בו והסגירוהו בחדר , עטר
עד דהכא והכא כבר , למע� דעת מה יעשה בדינו

יצאה השבת ובכל העיר התחילו לנשוב רוחות 
 �חזקות וקולות וברקי� עד ששרו של גיהנו
, נתגלה לרב ואמר לו שמסוגר אצל� צדיק הדור

את  וכל זמ� שהוא לא מבדיל על הכוס אי� פותחי�
, ק למקומ�"הגיהנו� לרשעי� החוזרי� במוצש

וכיו� ששמע זאת הרב דמתא נפל עליו אימה 
ק ופייסו כהלכה ושיחררו "ופחד ומיד ניגש לאוחה

�אז נתגלה אפס קצהו גדולתו של בעל , לשלו
ע עליוני� ותחתוני� רעדו "ק זי"האוחה

        .מקדושתו של רבינו

 :וירא בלק ב� ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי
. ולמה אמר לשו� ראיה, "וישמע בלק"קשה דהיה צרי� לומר 

ויש לפרש , "ציפור"ועוד קשה למה הזכיר שמו של אביו 
והיה עושה , דבלק היה מכש� גדול, ק"י מה דאיתא בזוה"עפ

שהיה רואה על ידו , "ידוע"הנקרא בש� י הציפור "כשפי� ע
פ דבלק ראה בכשפי� של אותו "כ יל"וא, כל העתידות

קוד� שזה ' אפי, ציפור את כל מה שעשה ישראל לאמורי
שהוא מלמדו , כמו אב לבנו, אירע והרי נעשה לו הציפור

  .שבלק היה כבנו, י הציפור"ע וירא בלק' וזהו הפי, ומדריכו
***  

קשה כפל : ויגורו מפני בני ישראל ויגר מואב מפני האב
בני " "הע�"וג� מהו שינוי הלשו� , "ויקוצו", "ויגר"הדברי� 
' הא, סוגי פחדי�' ויש לפרש דה� פחדו מה� ב, "ישראל

שאי� , פחד רוחני' והב, פחד גשמי כי הע� היה רב ועצו�
והטע� , לה� עצה בדר� הטבע שישכרו עמי� וחזקי� נגד�

שאי� נצחונ� כפי הטבע אלא בנס " בני ישראל"כיו� שה� 
  .ופלא

***  
ויק� בלע� בבוקר ויאמר אל שרי בלק לכו אל ארצכ� 

ויש , קשה מה כוונת התורה להדגיש שזה היה בבוקר :'וגו
: 'הא, אופני�' לפרש דנתכוי� הכתוב לגנות את בלע� בב

, כדי שימהר לשלוח אחרי� נכבדי�, ששלח� מיד בבוקר
, שמהר לשלח� קוד� זמ� הסעודה, להודיע צרות עינו :'הב

כי זה הרשע הוא מקור , כדי שלא יצטר� לתת לה� אוכל
וכל מה דאפשר "וכותב רבינו בהמש� הפרשה (הצרות עי� 

  .)"לדרוש לגנאי בבלק דרשינ�
***  

קשה מה : ויהי בבוקר ויקח בלק את בלע� ויעלהו במות
, וגר ברגלידהנה בלע� היה ח, ויש לפרש, בלק" ויקח"' הפי
 קשה לו ליל� הרבה מיד, י דר� הטבע מי שהוא חיגר"ועפ

ולכ� מספרת התורה שבלק היה , ובפרט לעלות להר, בבוקר
והיה סומ� ותומ� בו שיוכל לעלות , לוקח את בלע� בידו

  .להר
***  

י "עפ .א: טעמי� למה עשה זאת דוקא בבוקר' ויש לפרש ב
בשלוש שעות ' א ה זוע� רגע"דהקב' מה שאמרו בגמ
ולכ� לקח את בלע� בבוקר שהוא היה , ראשונות של היו�
ק דבלק היה "י מה שאמרו בזוה"עפ .ב. יודע אותו הזמ�

שאז , ולכ� בחר לעשות זאת בבוקר, י ציפור"ה כשפי� עושע
  .ויעלה ביד� כשפיו, יצפצ� הציפור כידוע

***  
שיי� בהריגת " שתיה"קשה מהו לשו� : וד� חללי� ישתה

כשהאד� הורג , י דר� הטבע"ויש לפרש שעפ, נפשותה
אבל אצל , הרבה אנשי� אז נפשו חסה על ד� הנשארי�

הד� של כלל ישראל נחשב אצל� כמו שאר , אומות העול�
  .משקי� שה� שותי�

***  
יש לפרש דהצדיקי� ובני ישראל : ולא ראה עמל בישראל

שהצדיקי� הג� שעושי� , ואומרת התורה" ישראל"נקראי� 
, אינ� מרגישי� שיש לה� עמל, מצוות וכל עסק� בתורה

וכאד� המשתעשע , כאד� המרויח, אלא אדרבה
  .לרוב חשק� בתורה, בשעשועי�

***  
י המסופר "יש לפרש עפ: אלוקיו עמו ותרועת מל� בו' ה

על רבי עקיבא שהיו סורקי� בשרו  )'א ב"ברכות ס(' בגמ
ישראל  של שמע" אחד"במסרקות של ברזל והיה מארי� ב

שהיה " אלוקיו עמו' ה"וזהו פירוש הפסוק , ויצאה נשמתו
בזמ� ' אפי, אלוקיו בתכלית החיבה' מדבק נפשו בה

  .שדוקרי� בגופו בחרבות ומסרקות –" תרועת מל� בו"ש
***  

יש לפרש דנתכוי� בלע� לומר : תמות נפשי מות ישרי�
, ואז ייטיב מעשיו, שהוא מוכ� לעשות תשובה ביו� המיתה

ראיתי רשעי� שאמרו לי בפירוש : ק"ז וזל"ס� רבינו עומו
היו , כי א� היו יודעי� שיחזרו בתשובה ותיכ# ימותו

אלא שיודעי� שאינ� יכולי� לעמוד בתשובה זמ� , עושי�
 האור ספרי להוצאת המכו�' י"ע נער�( .רחמנא ליצל�, ארו�
 לנו לתת שהואילו ח"תשו, ב"ב' ב 9 סוקלוב רחוב' הקדוש החיי�

  ).בזה להשתמש שותר
 

 

מגי� לכל ' אור החיי� הק
        .העול� כולו

ה שכל התפילות "הקביעזור יעזור יעזור יעזור 
 �ביו� זה יתקבלו לרחמי

        .ולרצו� לפני אדו� כל
****        

שלפני נסיעת מקובל מקובל מקובל מקובל 
גרשו� מקיטובגרשו� מקיטובגרשו� מקיטובגרשו� מקיטוב' ' ' ' ק רק רק רק ר""""הרההרההרההרה

ק אמר לו גיסו "לארה עעעע""""זיזיזיזי
ק שיל  "מר� הבעשטה

כידוע , ק לישיבתו"לאוחה

  תורת אמתתורת אמת
  פניני� יקרי� על הפרשהפניני� יקרי� על הפרשה

  עע""זיזי' ' ח הקח הק""מרבינו האוהמרבינו האוה  

 

ע בכל מקו� שהל  "ק זי"לאחר שנתגלה האוהחה
ובהיותו , הרבי" תורה לרבי� ופתח ישיבות

ק היו לו שני ישיבות באחת לימדו "בירושלי� עיה
למדו תורת ' ש� נגלות התורה ובישיבה השני

ויי� ללימוד וזו היתה מיועדת רק לרא, הנסתר
ט צוה לגיסו כשיל  "ומר� הבעש, קדוש זה

, ק שיכנס לישיבתו שבה לומדי� נסתר"לאוחה
ק "בהגיעו לירושלי� מיד פנה לישיבת האוחה

 �שלומדי� בה נגלה ולאחר זמ� שנתעלה ש
י וקדושת "בתורה בקדושה וטהרה בקדושת אר

, ע"גרשו� מקיטוב זי' ק ר"ירושלי� וקדושת הרה
שיבה שש� לומדי� תורת הנסתר רצה ליכנס לי

והתחיל להתעניי� , ק"כציווי גיסו מר� הבעשטה
אצל חבריו בישיבה לתורת הנגלה וא# אחד לא 

לפי , ידע להגיד לו מהישיבה לתורת הנסתר
שבישיבה זו למדו א  ורק מי שהיה ראוי ליכנס 

�ולכ� לא ידעו , ש� בשלו� ולצאת מש� בשלו
גרשו� ' ק ר"ות והרהאבל הי, להגיד לו על ישיבה זו

לא נח ולא ', כבר ידע מישיבה זו מגיסו מר� הק
 �שקט עד אשר נודע לו שיש איזה מערה במקו

ק "מסויי� ובחצות הלילה בא רבינו האוהחה
וכ  הוה ', ללמוד ש� תורה ע� תלמידיו הק

גרשו� הל  לש� בחצות הלילה ועמד ' ק ר"שהרה
 שומר הפתח שלא נת� ליכנס, ש� בפתח המערה

ק "לכל מא� דבעי אלא ברשות תחילה מהאוחה
גרשו� ליכנס למערה ' ק ר"לא נת� להרה, ע"זי

ורק א� יבקש רשות , שלא קיבל עדיי� רשות לכ 
ג "ק ר"למחרת הל  הרה, ק אז יכניסו"מהאוחה

ק וביקש ממנו שהוא רוצה להכנס "ע לאוחה"זי
בדברו עמו ' ח הק"האוה, לישיבתו לתורת הנסתר

וראה בו שהוא תוכו כברו והוא כלי  תעה על קנקנו
שאל אותו מי היה , ראוי לקבלת תוספת קדושה

ענה לו , ק"ל לפני הגיעו לירושלי� עיה"רבו בחו
ח שיכניסו "והסכי� האוה, שהבעל ש� היה רבו
ולאחר שעברו כמה ימי� , אותו לישיבת הנסתר

שוב לא הרשה לו להכנס שומר הפתח באמרו 
למחרת הל  לרבינו , שאי� לו רשות להכניסו

ח ושאלו על מה עשה ככה שצוה לא "האוה
כששאלתי אות  ' ח הק"אמר לו האוה, להכניסו

ט היה "ל אמרת לי כי מר� הבעש"מי היה רב  בחו
משו� דכינוי בעל ש� משו� דכינוי בעל ש� משו� דכינוי בעל ש� משו� דכינוי בעל ש� ((((לא ידעתי במה מדובר , רב 

ק ק ק ק """"היה נפו" אז בימי� הה� והרבה שהתעסקו בשמותההיה נפו" אז בימי� הה� והרבה שהתעסקו בשמותההיה נפו" אז בימי� הה� והרבה שהתעסקו בשמותההיה נפו" אז בימי� הה� והרבה שהתעסקו בשמותה
�לה שרב  כ נתג"אבל לאחמ ))))נקראו בש� בעל ש�נקראו בש� בעל ש�נקראו בש� בעל ש�נקראו בש� בעל ש

אז איני רוצה , א"זיע' היה מר� הבעל ש� טוב הק
מאחר שיש ל  רב גדול , שתהיה עוד תלמידי

א תמשי  להיות "ט זיע"מר� הבעשונורא כמו 
  .כ"ע. תלמידו שלו

 'ג' המש� בעמ



 

 

 

 ג

 ג

ט "נסתלק לשמי מרו� היה אז מר� הבעשכשרבינו כשרבינו כשרבינו כשרבינו 
הרי� מר� , לפני נטילת ידיי� לרעווא דרעוי�

שרבינו , "המערבי כבה נר"ט את קולו ואמר "הבעש
והוסי# שמניי� , נסתלק לגנזי מרומי�' ח הק"האוה

משו� דבנטילת ידיי� יש סוד שרק חד , ידע זאת
ק "וסוד זה ידע האוהחה, בדרא יודע לכוי� זאת

ומכ  יצא לו שכבה נר , ומעתה נתגלה לו סוד זה
        .ח נסתלק"מערבי ורבינו האוה

� הגדולה תג� בעדינו ושנזכה למתנת חינזכותו זכותו זכותו זכותו 
ויושפע שפע רב לכל בית ישראל בכל מקומות 

תורה וגדולה , מושבותיה� בגשמיות וברוחניות
זאלע� האבע� זאלע� האבע� זאלע� האבע� זאלע� האבע� "וכל בית ישראל , במקו� אחד

ושנשמע ונתבשר בשורות " געפוילט אלס גוטגעפוילט אלס גוטגעפוילט אלס גוטגעפוילט אלס גוט
וזכותו הגדולה של הגאו� עול� בנגלה , טובות

קודש הקדשי� רבינו חיי� ב� עטר יג� , ובנסתר
        . # אייביגי אוי"עלינו ועכ

************        
' אלעזר בר' ק ר"ד של הרה"כ היו"ביו� זה ג~ 

  ~ 'משנה למל�'א בעל האלימל� מרייש
        

ק מריישא היה בכוחו הגדול להמשי  "שהרהכידוע כידוע כידוע כידוע 
רפואות וישועות לכלל ישראל והיה מיוחד לצדיקי 

מסופר מסופר מסופר מסופר ו, דורו להמשי  רפואה וישועה לכל ישראל
חולה ק משינאווא על איזה "א הגיעו להרה"שפ

ל ובכו והתחננו "מסוכ� שהרופאי� נואשו מחייו רח
ק על חולה זה "בראות הרה, לפניו עבור ישועה

שלחו , שהוא ממש בסכנת חיי� ואינו יכול לעוזרו
ק מריישא שימשי  לו "ע� מכתב בקשה אל הרה

ק "החולה בהגיעו לריישא אל הרה, איזהו רפואה
ק ברפואות "מיד התחיל הרה, ע� המכתב בידו

אחר , נמש  לער  של שבועיי� עד שנתרפא כלילו
ק משינאווא "ק חזרה אל הרה"שהבריא שלחו הרה

א� לוקחי� חייל , ע באמרו כדר  אנשי הצבא"זי
ממחנה האחת אז לאחר זמ� שולחי� אותו בחזרה 

ק "וג� שלח עמו מכתב להרה... ממקו� שבא
ע שהיה כתוב בתוכו שעשה שליחותו "משינאווא זי
ק "בראות הרה, שהיה לו רפואה ל-ותהילה לא
הכה בכ# ידו על קצה , ע מה שכתב"משינאווא זי

השולח� כמה וכמה פעמי� והקול נשמע מחו" 
דער אויבערשטער האט אסא  דער אויבערשטער האט אסא  דער אויבערשטער האט אסא  דער אויבערשטער האט אסא  "לביתו ואמר 

�ע נית� כוח "אלעזר זי' ק ר"אמנ� להרה" צדיקי�צדיקי�צדיקי�צדיקי
        .מיוחד מ� השמי� לרפאות בני ישראל

****        
למעלה מדר  ע היו ניסי� "אלעזר זי' ק ר"הרהאצל אצל אצל אצל 

הטבע בכל התחומי� ובפרט ברפואות וישועות 
ע "ק משינאווא זי"ומי לנו גדול כהרה, לכלל ופרט

א  ע� כל , שהיה נחשב לגדול הדור ולמופת הדור
זה היה שולח אליו אלע שווערע קויטלע  ועל ידו 

ק מריישא היה מכי� היו מחתיכת קוגלע  "שהרפואות שהרה
ס ובצלי� שעבר עליה� כמה שבתות ויותר וכ� מעפר 'ובובע

ובאותו רגע שנטל , ל סוג של רפואה זו"ועשה להנ', לבינה וכו
וכשאותו צדיק חזר לעירו עשו , רפואה זו תיכ# ומיד הוטב לו

שלה� היה  וג� ראש הקהל, לו קבלת פני� כל בני הקהילה
פנה אליו הצדיק , ל"כ כאופ� הנ"במסיבה זו והחל להשתעל ג

ק מריישא ונת� לו תרופה נגד "ל שכעת הוא בא מהרה"וא
לאחר שלקח , ואתה קח ל  ויהיה ל  לרפואה, השיעול
יצא לרחוב והחל להשתעל עוד הרבה יותר מקוד� , התרופה

ז אחז א, ע מרוב השיעול"עד כדי כ  שלא היה יכול להחזיק א
באו , עצמו בעמוד המנורה שברחוב העיר ועקרו ממקומו

צוה לה� הצדיק , במרוצה לצדיק זה ושאלו אותו מה לעשות
כשהגיע החולה וסיפר , א"ק ר"שמיד ייסעו לריישא להרה

ושרבו צוה עליו לקחת את , ק מריישא כל אשר קרהו"להרה
ה אמר לו רבינו שיקח אותה תרופ, התרופה ולא עזר לו מאומה

�א "ק ר"ועוד אמר לו הרה, ה ישפיע זה לטובה"ובעז, שוב פע
אני איני מתערב , ל שהוא רבי ואני רופא"שיגיד לצדיק הנ

        .ע אוי# אייביג"זי. בעסקיו וא# הוא שלא יתערב בעסקיי
************        

 � ר אליעזר צבי מקאמארנאר אליעזר צבי מקאמארנאר אליעזר צבי מקאמארנאר אליעזר צבי מקאמארנא""""יעקב משה ביעקב משה ביעקב משה ביעקב משה ב' ' ' ' ק רק רק רק ר""""הרההרההרההרהד של "יוג� ג� ג� ג
יצחק ' ק ר"רהה ה"המוהל אצלו היה זקנו אבי אביו ה, ע"זי

ואמר עליו שיהיה מוצלח גדול ופועל , ע"אייזיק מקאמארנא זי
' ק ר"הסנדק היה הרה, ישועות בקרב האר" עבור הכלל והפרט

ובהבטה ראשונה על הר  , ע"יצחק אייזיק מזידיטשויב זי
ואפילו א� יגור , הנימול אמר שיש לו נשמה גבוהה עד למאוד

�        .ביער ירוצו אליו אלפי חסידי
        .שהיה אצלו מופתי� נוראי� למעלה מדר  הטבעידוע ידוע ידוע ידוע וכוכוכוכ

****        
ה שזכות� של כל הצדיקי� זאלע� מגי� זיי� אוי# "הקביעזור יעזור יעזור יעזור 
' ק ר"וזכות הרה, ר משה"חיי� ב' ר ק"הרהזכות של , אייביג

ק "וזכות הרה, אלימל  מריישא' ק ר"אלעזר ב� קריינדל בהרה
סאפרי�  אליעזר צבי' ק ר"יעקב משה ב� חנה שרה וב� הרה' ר

        .מקאמארנא זאלע� מגי� זיי� אוי# כלל ישראל אוי# אייביג
        

ה שימי בי� המצרי� יתהפכו לששו� ושמחה ויתגלה "הקביעזור יעזור יעזור יעזור 
לנו במהרה פנימיות ימי� אלו בביאת משיח צדקינו ונזכה 
לשמחת עול� בשמחה שלימה ובישועה שלימה וגאולה 

ד "ושיתעורר עת רצו� לתשובה מאהבה כאמור שבי, שלימה
ויעשו כול� אגודה אחת , דצדיקי� הוא זמ� מסוגל לתשובה

שנזכה להתעלות בהתמדת התורה , ש"לעשות רצונ  בלב
ש ומידות טובות ולשמחת התורה והמצוות לשמור "ויר

ש עבודה "ולעשות ולקיי� בשלימות ורצו� ודביקות בתורה ויר
וכל הלבבות נשברות יזכו , ר"ונפעול כל טוב בגו, ח"וגמי
חת עול� הכלל ופרט ושמירה עליונה לכלל ישראל לשמ
ולכל כלל ישראל , ל בכל מקומות מושבותיה�"ק ובחו"בארה

חיי בני , ר"ישועות גדולות בגו, ר פרנסה בהרחבה גדולה"בגו
, נ"רפואות שלימות בריאות השלימות הגוה, מזוני רויחי ואריכי

 ק שוי� יעצט"שמחה השלימה ולגאולה השלימה ולבני� ביהמ
  .אוי# א זיסע אופ� אוי# אייביג

�        .היו נושעי
ק "היה שפע� בא איש אחד להרהוכ� וכ� וכ� וכ� 

ת נפלו ע ששברי זכוכי"משינאווא והזכיר א
�ופה , לתו  עיניו וכבר דרש בכל הרופאי

א להצילו א  ורק "אחד אמרו כול� שא
, בניתוח שהוא דבר הכרו  מאוד בסכנה

, ק מריישא"ק אל הרה"ושוב שלחו הרה
, ק מריישא"וכשהזכיר את עצמו אצל הרה

צוה עליו לשכב על שולחנו והכי� שעוה 
ז הוציא השברי "ועי, כפתילה דקה מ� הדקה

, יות מעיניו וכל זה היה מרגע לרגעזכוכ
, ק משינאווא"כ שלחו בחזרה להרה"ואחמ

ק "ל נענה ואמר על הרה"ובשמעו את כל הנ
א מריישא שאפשר לומר מה שהמליצו "ר

� """"הרמבהרמבהרמבהרמבעל  � � �ע שיותר ממה שעביד "זי
        .באסותא עביד בצלותא

 �ק משינאווא שפעל "אמר מ� דהו להרהפע� פע� פע� פע
אמר  ,ק מריישא"אצלו סגולה שקיבל מהרה

ק מריישא לא הסגולות אלא "לו הרה
        .התפילות

****        
ע היה רגיל לקרותו "מגארלי" זיק ק ק ק """"הרההרההרההרה

 �ופע� שלח , "דער ריישער דאקטערדער ריישער דאקטערדער ריישער דאקטערדער ריישער דאקטער"בש
ק מריישא מכתב "ק מגארלי" להרה"הרה

, בקשה שישלח לו איזהו רפואה עבור חולה
היות : ק"ק מריישא וזל"השיבו הרה

שמעול� לא נתתי רפואה לאיש מבלי 
 �הא� של החולה לכ� הנני מבקש לדעת ש

        .שישלח לי את שמו וש� אמו
ק משינאווא שזה לא "כמו שאמר הרהל ל ל ל """"וכנוכנוכנוכנ

עני� של הסגולה והתרופה אלא עני� של 
ולכ� לפני כל סגולה ורפואה שנת� , תפילה

כ לש� אמו של החולה המבקש "היה צרי  ג
כל זה עשה בשביל לכסות את , לרפואה

ע כדר  עצמו ולהלביש הכל בדר  הטב
�ק מגארלי" ק מגארלי" ק מגארלי" ק מגארלי" """"ק משינאווא והרהק משינאווא והרהק משינאווא והרהק משינאווא והרה""""הרההרההרההרה((((. הרופאי

ק מריישא ק מריישא ק מריישא ק מריישא """"יע� כי הרהיע� כי הרהיע� כי הרהיע� כי הרה, , , , ק מריישאק מריישאק מריישאק מריישא""""היו דוד הרההיו דוד הרההיו דוד הרההיו דוד הרה
דוד מקשאנוב דוד מקשאנוב דוד מקשאנוב דוד מקשאנוב ' ' ' ' ק רק רק רק ר""""ר את בת הרהר את בת הרהר את בת הרהר את בת הרה""""נשא בזיוונשא בזיוונשא בזיוונשא בזיוו

        ))))עעעע""""ק מצאנז זיק מצאנז זיק מצאנז זיק מצאנז זי""""ע בהרהע בהרהע בהרהע בהרה""""זיזיזיזי
****        

פע� שאחד מצדיקי הדור היה בריישא היה היה היה היה 
אמר לו רבינו שיעשה לו , והשתעל בכל כוחו

דוע וכי, איזהו רפואה שמזה יתרפא
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   077-470-2136: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

  ישראל של מאורן
 יעקב רבי ק"הרה, הצדיקים שני יחדיו נועדו כאשר

 מאלכסנדר יחיאל רבי ק"והרה ע"זי מראדזמין אריה

 ק"הרה של בנו בשבח מראדזמין ק"הרה הפליג, ע"זי
 'הק ספרו שם על רסםנתפ שלימים מי -  מאלכסנדר

 אור'ה רבנו נשמת לו יש כי, עליו ואמר - ' ישראל ישמח'
  . הקדוש' החיים

 המקורבים אחד הזכיר כאשר כי, מסופר חסידים בפי

 שנאמרו דברים אותם את' ישראל ישמח'ה באזני
 כי, נודע זאת אך. מאומה השיב ולא שתק, אודותיו
 ק"קאבד טרונק יהושע ישראל רבי ח"הגה נסע כאשר

 -  ישראל לארץ ל"זצ' מלכו ישועות ת"שו' ס"ומח קוטנא

 ואקס אלעזר חיים רבי ח"הגה חתנו בלווית( ו"תרמ בשנת

 -  )ל"זצ' חיה נפש ת"שו' ס"ומח טארניגראד ק"אבדק
 חסידי עדת את הנהיג לא שעדיין(' ישראל ישמח'ה הפקיד

, למסע שנלוו האנשים אחד בידי כסף סכום )אלכסנדר
 שמע. רבנו קבר שעל הציון את וישפץ שיתקן וביקש

 שבפי מה על וגם השליחות דבר על מקוטנא הרב
 אני מקבל: "ואמר מראדזמין ק"הרה של משמו חסידים
 שהתבטא לי ידוע כי, מראדזמין ק"הרה אמר שכך

, בנים פקודת על הוא ומתחנן אברך אצלי נוסע': ואמר
 שהקדו' החיים אור'ה נשמת לו שיש יודע הוא אין אך

 ישמח'ה בזה וכיוצא', בנים היו לא הקדוש' החיים אור'ול
  ".זרע אחריו הותיר לא' ישראל

 רבי ח"הרה של משמו המובאת -  אחרת גרסא לפי

 חתן היה, אביו אבי, שזקנו( ל"ז דמבינסקי בעריש

 יהושע ישראל רבי הגיעו כאשר - )מאלכסנדר ז"האדמוה

 רכתב ליטול ואקס אלעזר חיים רבי וחתנו מקוטנא
 נסיעתם לפני, מאלכסנדר יחיאל רבי ק"מהרה פרידה
 ק"מהרה גם להיפרד שיסעו הציע, ישראל לארץ

 ישמח'ה, בנו את שיזכירו ביקש אורחא ואגב מראדזמין
 מארץ שבו כאשר. בבנים נפקד לא שעדיין', ישראל

 אם יחיאל רבי ק"הרה שאלם, לאלכסנדר ובאו ישראל
 עשו כדבריו כי לו פרוויס, לראדזמין ונסעו כבקשתו עשו

 מראדזמין ק"הרה נענה, לטובה בנו את הזכירו וכאשר

 יש לבנו הלא. מאלכסנדר הרבי ממני רוצה מה: "ואמר
". ?בנים לו יהיו ואיך הקדוש' החיים אור'ה נשמת את

 בנו את להזכיר שלח לא ויותר מאלכסנדר ק"הרה שמע
  .ענין באותו
 שגחהלה חברה' םעמט, בפולין שהתפרסם בכרוז

 הוקמה אשר(' ישראל בארץ צדיקים וקברי מצבות ותיקון

 עפר מאותו הניח דודו כי - ה"תשמ אלול', כרמנו' בבטאון - לימים
 אביו ובקבר, ע"זי מאלכסנדר יחיאל רבי ק"הרה בת, אמו בקבר
 של בקברו וגם, לאחריה שנה שנפטר ל"זצ בצלאל רבי צ"הרה
  .)ע"זי' שמואל תפארת'ה בעל ק"הרה

 ספר ל"זצוק מאלכסנדר משה יהודה רבי ק"הרה הוציא כאשר
 של מאורן' בשמו נקב', ישראל ישמח'ה של תורתו מליקוטי

  :וכתב נימק הספרים ובפתח', ישראל
 רבי ק"הרהש כמפורסם', ישראל של מאורן' הספר זה קראתי" 

' ישראל ישמח'הק "הרה על אמר ע"זי מראדזימין אריה יעקב

' החיים אור'שה וכמו. 'הק' החיים אור' בעל נשמת לו שיש ע"זי
 של מאורן' בשם ק"הספה יקרא כן' אור' בשם' הק ספרול קרא

  ".'ישראל
 מנחם אברהם רבי ר"האדמו ק"כ של מנהגו היה וכך

 שבהר רבנו לציון לעלות, רבות שנים במשך, ל"זצוק מאלכסנדר
 חודש ראש בערב', ישראל ישמח'ה של דהילולא ביומא הזיתים
  .מראדזמין ק"הרה של אלו דברים מחמת, שבט

 מקור' בספר, מובא ע"זי מצאנז חיים רבי ק"הרה על גם יכ, יוער(
 ששמע, ל"זצ מיכלזאהן בונם שמחה חיים אברהם רבי ג"להרה' חיים
, ל"זצ סאמפאלנע ק"אבדק לאסקי יחיאל חיים רבי ח"הגה מפי

 מראדומסק אברהם רבי ק"הרה מפי ששמע אחד חסיד מפי ששמע
  .)הקדוש 'החיים אור'ה רבנו נשמת לו שהיתה שאמר, ע"זי

•  

  ..."הוא' ה מלאך כי"
 יהודי ניצב ורצוץ שבור: א"שליט פריינד נטע רבי צ"הגה סיפר

. תחינה ובפיו הקדוש' החיים אור'ה רבנו של קדשו לציון סמוך

 הארה האירה בו, רגע לאותו עד ,שאין לו זרע חלפו שנים זה
  :בדמע לחש והוא האיש של בלבו

 אקרא, זכר בןב אפקד שאם, עלי אנוכי מקבל, עולם של רבונו" 
 עלי ימיו כל עליו הצדיק שם את ישא והוא' חיים' שמו את

 את הקלה רצון ועת רחמים שעת זו היתה כי התחושה". אדמות

 כן, חש וכאשר .בדידותו למעון הקדוש הציון מן בלכתו צעדיו
  ...זכר בן לו נולד השנה ולפקודת היה

 של נויזק מיותבפתאו נפטר לכן קודם אחדים חודשים אך 
, וחשב לקרוא לו דוד חיים ,שנקרא דוד ,עולמו לבית האיש
 ונסע האיש קם, בנפשו עצות להם לשית ידע שלא לבטיו מתוך
, ע"זי מבעלזא אהרן רבי ק"הרה של קדשו למעון, אביב לתל

 ושאל כהווייתם דברים סח פנימה הקודש אל נכנס וכאשר

  ...הדרכה
 בחיל והשיב מבעלזא ק"הרה הזדעזע, לשאול כילה אך

 לצרף ניתן איך! מלאך היה הקדוש' החיים אור'ה: "וברעדה

  .'חיים' בישראל שמו ויקרא "...?מחתא בחדא אדם עם מלאך
  )ל"הנ 'הקדוש החיי� האור ספרי להוצאת המכו�' י"ע נער�(

  

' מלומאז מורגנשטרן מאיר יחיאל רבי צ"הרה ידי על ט"תרפ בשנת

 דער וקדוש צדיק גרויסער דער אויך ווי: "היתר בין נכתב, )ל"זצ
 האט', ישראל ישמח' ספר פון מחבר דער, ע"זי רבי סנדערכאל

 זכרונו החיים אור ינורב פון קבר דעם אויף המצבה געענקט

 תפארת' ובספר' זכיות עשר' בספר( מובא זאת אף". לברכה

 של ברשותו שהיה' מלאכי יד' הספר גליון על כי, )'ישראל

 ציון שעל המצבה נוסח את ק"בכתי כתוב מצאו' ישראל ישמח'ה
 אבן אלוקים חמד ההר, דדהבא נברשתא: הלשון בזו, רבנו
 והארץ, ה"לטוב ה"חשב םי"אלוק ו"של ה"קל ה"ושיח יקרה

 היא וקנה ירכה, הנרות שבעת יאירו כאשר מכבודו האירה
 היא, תעלומה כל לאור מוציא, בה חפצי שמה ורא עמו העולה

 המקובל, מלא' א כבוד המופלא הרב ה"ה, הדרה היא זיווה
  .ל"ז עטר בן חיים ו"מה ת"כש קדישא חסידא אלוקי
 אנשי נבוכו, יםמרומ לגנזי' ישראל ישמח'ה נסתלק כאשר

 כי, ביניהם דיברו' טהרה'ה ובחדר באלכסנדר קדישא החברה
 הקברן שכן, בקברו ולהניחו הצדיק בתכריכי לאחוז יהין מי

. שנתו הוציא לא, יחיאל רבי ק"הרה, אביו של בקבורתו שעסק
 חיים רבי ח"הגה', ישראל ישמח'ה של אחותו בן ניצב בחדר
 אל ניגש והוא, ל"זצ' לבראזווא טושין ק"אבדק דמבינסקי ברוך

. לקבור חפצים ואינם מהקפדה פוחדים כולם: "ואמר המיטה
 מעשי על דודי לי ימחל! ?דודנו את נקבור לא כן מחמת האם

  ". הקברן אהיה ואני
 עם קטנים שקיקים מונחים היו הטהרה שבחדר, היה המנהג
 בטרם הקברים בתוך מניחים היו אותו, ישראל ארץ עפר

 החברה אנשי שכחו והדחק הבהלה מחמת הנהו. כיסויים
 אל ברוך חיים רבי נכנס כאשר ורק, עפר מאותו ליטול קדישא

. ישראל עפר ארץ בידו שאין נזכר בקבורה לעסוק כדי הבור תוך
 נדחק, הטהרה מחדר שקיק לו יביאו כיצד ונבוך משתומם בעודו

 עפר לך הא: "והפטיר עפר שקיק לו הושיט, אדם לקראתו

 את ברוך חיים רבי נטל". הקדוש' החיים אור'ה של מקברו
 המותר ואת, שנהגו במקומות והניח חופן ממנו הוציא, השקיק

 האיש מי: "בקול קרא, ויצא מלאכתו שכילה לאחר. בכיסו הצניע
 כי ידע אז. אדם לו נענה ולא, "?ישראל ארץ מעפר לי שהביא
 סיפר ל"ז קידמבינס בעריש רבי ח"הרה, אחיו בן(. הוא פלא מעשה

  אורות החיי�אורות החיי�
�  סיפורי� יקרי� ונפלאי�סיפורי� יקרי� ונפלאי

  ''ח הקח הק""על בעל האוהעל בעל האוה
  

  " להורות נת�"תלמידי רבינו בעל התאחדות 
  אנטווערפע� –לונדו�  –בני ברק  –ירושלי� 

  קול רנה וישועה באהלי צדיקי�
מרבי$ תורה לעדרי� , גדולה בבית מאיר נתיבתינוהעל השמחה , בעת הישמע קול רינה

  ,לשומעי לקחו המתחממי� לאורו" מוסי� חיי�", דבריו כצו� נובעי� ,וכמעיי� המתגבר
  א"ש ישיבתינו שליטצ רא"הגה

  ק לעלוב"ד ק"וגאב
  נשגר ברכת מזלא טבא וגדיא נאה

  והברכה אחת היא לאמא של מלכות ששלנו שלה היא
  ל"זצוק "להורות נת�"ח רבינו ה"א  א"הרבנית הצדקנית תליט

  ג"עב' ח תחי''לרגל שמחת התנאי� לבתו הצנוה
  טשרנוביל -� מבחירי ישיבת מאור עיניי א"שליט ישראל הלברשט�ח רבי "הבה

 א"בבובזכות השמחה נזכה לביאת גואל צדק , שפע שפע רב לכלל ישראלור שמשמחה זו י"ויה

  

 ש "לרפועליזה בת שושנה נא להתפלל לרפואת האשה החשובה מרת 

        א לאור מחדשא לאור מחדשא לאור מחדשא לאור מחדשהופיע ויצהופיע ויצהופיע ויצהופיע ויצ
""""�        ''''הקהקהקהק" " " " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי

        ע� ביאורע� ביאורע� ביאורע� ביאור
        """"אור יקראור יקראור יקראור יקר""""

***  
  ~. מנוקד ומפוסק באותיות בהירות~ 

  

 ~�  ~. פסוקי המקרא מצוטטי� במלוא
  

 "אור החיי�"ק המוזכרי� ב"ל וזוה"כל מאמרי חז~ 
  ~. הובאו בו' הק

  

  ~. פ מתוק מדבש"ק מנוקד ומבואר ע"הזוה~ 
  

 ~�  ~. ביאור הענייני� העמוקי
  

  ~ .ח"ת נחוצות ולקט מפרשי האוההוספו~ 
===  

  0527616618: ל"מו 036765382: הפצה
 \\\הביאו את האור הביתה\\\

  

  מזל טוב
לכבוד ידידינו 

, ש"מחשובי אנ
  ה"ה

ר אברה' יוס� "הר
  ו"הי היילברו�

 -בארא פארק
  ב"ארה

  לרגל אירוסי הבת

ברכ� מה אבחדוה ובשמחה עצו
ראשו� למקראי קודש , מעומקא דלבאה

 ק"כמקושר ל, נובאומ! כוח מהונו ומאו
מאיר פניו לכל , א"ר שליט"אדמו מר�

�  ה"ה, רב חינא ורב חיסדא ,אד
 יוס" משה הערבסטיוס" משה הערבסטיוס" משה הערבסטיוס" משה הערבסט ' ח ר"ידידי הנה
  ב"ארה -בארא פארק -ו"הי

 לרגל השמחה במעונ� באירוסי הבת
  ט"צ לאויש"ג בשעטומ"עב

�עשרת , תזכה להמשי� בפעלי� הברוכי
�ע� כל ברכא� , והזיווג יעלה יפה, מוני
עד כי ייתי מלכא משיחא , ישאדנפ

  ומלכינו בראשינו 
  -חבר� כעתירת וברכת

 יייי""""אאאא    - - - - שלמה עמארשלמה עמארשלמה עמארשלמה עמאר 

 

  

  ברכת מזלא טבא
על כל , י�למעלת ידידינו היקר

מיקירי , י�וחביב י�אהוב ה�מכירי
, ברכה ימחזיק �כלי, ש"וחשובי אנ
, ק מלעלוב"נ למרנ' רבוה"דבקי� בלו

  ה"ה
 שמואל הערבסט מנח'' ח ר"נהה

  ב"ארה – בארא פארק– א"שליט
 יוס� משה הערבסט' ח ר"ובנו הנה
  ב"ארה - בארא פארק - ו"הי

הבת  -חת אירוסי הנכדהלרגל שמ
  צ"בשעטומ ג"עב

ר שיזכו לרוב נחת ושובע שמחות"יה
  כעתירת המערכת

  לעילוי נשמת
  המפורסם החסיד זקיני

 אלקים לשמח שזכה
  ואנשים

 מרדכי רבי  ח"הרה
 שלמה בן רבי  ברוך

  ל"ז
  גייגר

  תמוז ז"ע ט"נלב
  .ה. ב. צ. נ. ת

===  

י נכדו ידידינו "הונצח ע
חיים מאיר ר "היקר הר

 ו"הי גייגר

  

        מזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאה
, פרי ע! חיי�, אוצר כלי חמדה', אוצר מלא יראת ה, להאי חסידא ופרישא, נשגר בזאת טנא מלא ברכות, בשמחה ובחדוה

  ,מ"הגאו� הצדיק פא, משפיע ומורה דר�, פה מפיק מרגליותהאי גברא רבא , משנתו ז� ונקי, ט"ש חוב"יו
   אאאא""""בידרמ� שליטבידרמ� שליטבידרמ� שליטבידרמ� שליט    נחמ�נחמ�נחמ�נחמ�מורינו רבי מורינו רבי מורינו רבי מורינו רבי     הההה""""הההה

   א"ק תובב"ורב דקהילתינו בקרתא דשופריא בירושלי� עיה א"ט זיע"הקוה ר"אדמומר�  ק"כ ב�
  שמו מהללי�, ס"צנמ, החשוב והמפואר צ ב� לחתנו"הולדת הנכד בשעטומשמחת רגל ל

  א"שליט מיכל הלפרי�מיכל הלפרי�מיכל הלפרי�מיכל הלפרי�    יחיאליחיאליחיאליחיאלג רבי "הרה
  .ר"קודש אכי שפע לכל ישראל ומשמחה זו יושפע, ח"רוות נחת ממנו ומכל יוצר שיזכה ל"יה

  המערכת
 

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
 ר בזה לקד� הוד מעלתהננו לשג

כליל המעלות , בר� היקרהא ידידינו
אהוב , 'עוסק ויגע בתורת ה, תוהמידו

, וענוות ח� נסוכה על פניו, על מכיריו
   וחסידות חרי" ובקי במכמני התורה

�ייייג רבי "הרה  חיאל מיכל הלפרי�חיאל מיכל הלפרי�חיאל מיכל הלפרי�חיאל מיכל הלפרי
   א "שליט

צ רבי נחמ� בידרמ� צ רבי נחמ� בידרמ� צ רבי נחמ� בידרמ� צ רבי נחמ� בידרמ� """"חת� הגהחת� הגהחת� הגהחת� הגה
        אאאא""""שליטשליטשליטשליט

  צ"בשעטומ הולדת הב�לרגל שמחת 
ב תענוג ור ושיזכה לרוות ממנר "יה

ו לתורה לחופה ולחנכ ולגדלו, ונחת
אושר , מתו� שמחה ואורה ט"ומעשי

   .ועושר והרחבת הדעת

  

        ל טובל טובל טובל טובברכת מזברכת מזברכת מזברכת מז
בהדרת כבוד וברוב 

 הערצה אביע את רחשי
לבבי הכנה והעמוקה להאי 

פה  ,חסידא ופרישא גברא
  , מפיק מרגליות

ד ד ד ד """"אבאבאבאבצ צ צ צ """"מורינו הגהמורינו הגהמורינו הגהמורינו הגה
        אאאא""""שליטשליטשליטשליט    דקהילתינודקהילתינודקהילתינודקהילתינו

התנאי� לרגל שמחת 
   'המהוללה תחי לבתו

ג החת� המופלג בתורה "עב
�  ק "בנש, ויראת שמי

  ישראל הלברשטא�ישראל הלברשטא�ישראל הלברשטא�ישראל הלברשטא� הרב
  צ"א בשעטומ"שליט

 �מבר  מריחוק מקו
    ומקירוב הלב
   –שמואל בריללשמואל בריללשמואל בריללשמואל ברילל

  ב"ארה בארא פארק 
  

        ל טובל טובל טובל טובברכת מזברכת מזברכת מזברכת מז
בהדרת כבוד וברוב הערצה 

לבבי הכנה  אביע את רחשי
והעמוקה להאי גברא 

פה מפיק  ,חסידא ופרישא
  , מרגליות

ד ד ד ד """"אבאבאבאבצ צ צ צ """"מורינו הגהמורינו הגהמורינו הגהמורינו הגה
        אאאא""""שליטשליטשליטשליט    דקהילתינודקהילתינודקהילתינודקהילתינו

  התנאי� לרגל שמחת 
  'המהוללה תחילבתו 

ג החת� המופלג בתורה "עב 
�  ק "בנש, ויראת שמי

  ישראל הלברשטא�ישראל הלברשטא�ישראל הלברשטא�ישראל הלברשטא� הרב
  צ"א בשעטומ"שליט

 �מבר  מריחוק מקו
    ומקירוב הלב

   –גוטהגוטהגוטהגוטה' ' ' ' אליאליאליאלי
  ב"ארה  -פלעטבוש 
  

  הצטר�
  ג' אתה
לגדולי' 

וצדיקי' אשר 
קבעו השיעור  

  בו

 


