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ש כדי לשוב "שכל הרוד� אחריו ית 'כל רודפיהיינו " המצרי�
יכולי�  השיגוה בי� המצרי�ולהתקרב אליו והרוצה לישועות אזי 

  .זכות לזה בימי בי� המצרי�ל
שכשהמל� בעירו ביושבו על כסא מלכותו נוע� אלימל� ב ומובא

א� כשהמל� בשדה הול� לדרכו הרי כל , קשה מאוד להגיע אליו
� 'אחד יכול להתקרב ולהגיע אל המל� בכבודו ובעצמו או� פועל

ובדריי וואכע� זה היה הזמ� של החורב� ויצא מבת ציו� , אלעס גוט
ש לאזט זי� אראפ באלו הזמני� הקשי� "הרי המל� ית, הכל הדר

אשר על כ� כל אחד יכול בניקל ובקלות , כביכול ומטייל בינותינו
יתבר� הכל יכול וברגע אחד ' והרי ה, יתירה להתקרב אליו יתבר�

יכול לפעול לנו ולכל ישראל כל הישועות ע� ביאת משיח צדקנו 
' ד יעזור ה"ה ובס"אכ� בעזולכ� אנו מקוי� ומצפי� ש, עכשיו ממש

ושנשמע ונתבשר , ותיכ� יכניסנו לבית המקדש בקרוב בימינו 
בשורות טובות אמיתיות מיט אסא� גולדענע , בשורות טובות

  .רענדלי�
  
' שהנה בפרשת� פרשת בלק אי, ד מהפרשה שלנו"נדבר בס התוע
 והנה פשטות רומח זה חרב', ובזה הרג וכוויקח רומח בידו  )ג, יח (

ק כידוע כל תיבה ותיבה מדוייקת "כ יש לדקדק שהרי בתוה"וא
צרי� ביאור כ בדווקא נכתב רומח ולא חרב ו"בתכלית הדקדוק וא

  , טע� השינוי
ולכ� יש , ז נכתב רומח"ה צרי� לומר חרב ועכאמנ� שאכ� היויתכ� 

  ,יגע פשטבאה לרמז לנו א גולד' לפרש שהתורה הק
ח איברי� של האד� "ולרמז אתא שכידוע רמ ,ח"אתוו� רמרומח 

י שמקיימ� כהוג� זוכה "וע, ח מצוות עשה"רממכווני� לעומת 
י שמזכ� "כ להיפ� נמי ע"וכמו, ח איברי� שלו"לזכ� כל הרמ

ח "איבריו בעמל העבודה זוכה שיאירו בו בגופו ובנשמתו כל הרמ
איזהו גבור הכובש את  )א, ת ד אבו( נתכהוג� ובבחי וות עשהצמ

  , יצרו
מה שפינחס ב� אלעזר ב� אהר� הכה� דק ללמדנו "באה תוהוזה 

כ ממעשיו ושלח "ת שמח כ"כ הצליח בפעולתו הזאת עד שהשי"כ
עד , ק לכ� הנני נות� לו את בריתי שלו�"כ בתוה"וכמש, לו א גריס

ת מוסר לו א שכוייח שדבר כזה לא מצינו בכל התורה "שהשי
, כ על פעלו"בשר וד� כ' ע מודה לילוד א"ה הבוכ"לה שהקבכו
  , כ במה זכה עד כדי כ�"א

מאחר ועשה זאת מיט אזא געולדיגע שלימות עד שלא היה אלא 
אצלו  הקודש קדשי� לש� שמי� ובער' וכולו הי ,'אצלו שו� פני

עד ', ת והוא ביטל וביער את כל הטינופת והגרבז"אש קודש להשי
' והיה מוכרח שיתבטל המגיפה וכמו שכ שלא נשאר שו� רוש�

  . ותעצר המגיפה לפני ישראל
ח איברי� שזיככ� ע� "ש רמ"ע ויקח רומח בידוק "כתבה תוה ולזה
כ "שזיכ� אות� כ, ל"ז זכה לכל הנ"ללמדנו שעי, ל"ע כנ"ח מ"רמ

ממילא , ח איבריו וקידש� וטיהר�"ב על רמ"עד שהוא היה בעה
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

  דברי תורהדברי תורה

 המשפיע צ"ממורינו הגה
        א"ד דקהילתינו שליט"אב

        
            וווו""""אבות פאבות פאבות פאבות פ        ––––    ג''תשע תמוז ד''י

  אאאא''''''''ככככגליו� תרגליו� תרגליו� תרגליו� תר
 קודש שבתזמני כניסת ויציאת 

 

        לקלקלקלקבבבב    פרשתפרשתפרשתפרשת

  שלימותו של פינחסל עפניני קודש 
  ש''מח איבריו וקידש� לשר� לקח ש

 

כל שיח עוד לפני שנדבר מענייני הפרשה  טר�
פתח דברינו יאיר מעצ� מעלת הזמ� שאנו 
אוחזי� בו שהנה הרי קריבי� לה� ימי 
שלושת השבועות שעליה� מובאי� מאמרי� 

ומהרבה   ני 'עבודת ישראל מקוזמבעל 
מסוגלי�  שבועותה שתלושאלו קי� שצדי

ביותר להתקרב אל אבינו שבשמי� ויכולי� 
וכמו , לפעול כל טוב וישועות וגאולה שלימה

השיגוה בי� ' כל רודפי"שמרומז בפסוק 

קודש  יכול להגיע לכזו אש' ז הי"עי
ושלימות ולקדש ש� שמי� מיט 

ולכ� היה גיבור בידיו , אזא אמת
והיה כולו קודש ממילא לכ� זכה 
שנעצרה המגיפה על ידו ונמשכו 
בזכות זה רחמי� וחסדי� עליו 

ת מודה לו "עד שכביכול השי, י"ועכ
על מה שעשה מאחר וגר� 
להמתקה גדולה ורחמי� על כל כלל 

 באו ל� לקרוא א�' גוו בלע� אל' א ויבא
 את� ל� קו� האנשי�

 בראשונה מדוע המפרשי� בזה עמדו כבר
 הסכי� השניה ובפע� מלכת בעדו' ד עיכב
, באו ל� לקרוא" א�" שאמר מה וג�, שיל�
 אליו שבאו ברור היה לא וכי, ספק בלשו�
 בלע� אמר מאתמול כבר והלא, לו לקרוא
' עי, א� בלשו� אמר ומדוע, לו לקרוא שבאו
 . 'הק ח"באוה

 הראשונה דבפע� ת"בעזהי ל"י ואולי
 שליחי ביאת מטרת כל את בלע� כשפירט

 רשות ששואל כמי בלע� היה, אליו בלק
 ה"מהקב הורשה ולא, הליכתו על והסכמה

' אפי להליכתו מסכי�' ד היה א� כי, ללכת
 בפע� כמאמרו לו אומר ה"הקב היה א�

 אלי� אדבר אשר הדבר את א� השניה
 מתייחס הליכה היה מ"מ, תעשה אותו

 להליכה הסכי�' ד וכאילו בלע� של לרצונו
 בפיו' ד שש� מה רק מדבר שהיה וא�, זו
 של ההליכה רצו� של חלק כא� יש מ"מ

 על' מד שואל היה בלע� שהלא, בלע�
 ה"הקב רצו� א�, ז"ע רשות וקיבל ההליכה

 ושייכות חלק כל מבלע� לשלול היה
, כלל עצמו ברשות הוא אי� וכי זו להליכה

 וג�, כא� אי� ההליכה על הסכמה' ואפי
 יהיה לא ישראל את לבר� מ"ע ליל�

 ר"ב( במדרש וכדאיתא, בזה חלק לבלע�
' וגו רבקה את וישלחו )ג"י ס"פ שרה חיי

' ר בש� לוי' ור ברכיה רבי, רבקה את ויברכו
 רבקה נפקדה לא מה מפני חנינה בר חמא
 עובדי יהיו שלא, יצחק עליה שנתפלל עד

 פירות עשתה תפילתנו אומרי� כוכבי�
. כ"ע, אשתו לנוכח' לה יצחק ויעתר אלא
 לבלע� חלק כל שיהיה' ד רצה לא כא� וכ�

 שו� יהיה שלא כדי, ישראל את בברכתו
 לו יהיה ולא ישראל בברכת לבלע� זכות
 . הקדושי� ישראל בסגולת חלק שו�

 הא על )הקודמי� מצדיקא חד בש�( ומובא
 בבוקר בלע� ויק� פ"עה י"ברש דאיתא
 מקלקלת שהשנאה מכא�, אתנו את ויחבש

 אמר, בעצמו הוא שחבש, השורה את
, אביה� אברה� קדמ� כבר רשע ה"הקב

 אברה� וישכ� )ג, כב בראשית( שנאמר
 מה ולכאורה. כ"ע, חמורו את ויחבוש בבקר
 ה"אע אברה� השכמת להקדמת צרי�

 בהשכמה טוב דבר עשה בלע� וכי, לבלע�
 שבח ומה, לפורעניות השכי� בלע� הרי, זו
 קדמ� כבר לו לומר שנצטר� עד בזה יש

 בלע� שכוונת הוא העני� א�, אברה�
 ממנו שילמדו כדי זו בהשכמה היה הרשע
 בבוקר השכי� בלע� א� ויאמרו ישראל

 בני שאנו ו"ק, ש"ית רצונו נגד לעשות כדי
 רצונו לעשות קו� להשכי� צריכי� ישראל

 מעשה י"שע בלע� חשב כ"ועי, ש"ית
 בני בהשכמת זכות לו יהיה שלו הרשע
 ינע, ובכ�, ה"ב הבורא לעבודת ישראל
 שיהיה כדי ישראל בקרב הטמאי� טלפיו

 להכניס יוכל ז"עי ואולי, בסגולת� חלק לו
 ז"ע, ל"רח שלו הטומאה מחלק ג� בה�
 אברה� אביה� קדמ� כבר ה"הקב אמר
 ולדכוות� ל� צריכי� אינ� י"שבנ, ה"אע
 יצא לא ממ� כי, י"בנ יטעמו מדובש� ולא
 דבר שנלמד א"וא, לישראל טוב דבר שו�

 לה� יש וכבר, הטמאה מהקליפה קדושה
 לעבודתו להשכי� הימנו ללמוד מקו�

 ויש. ד"עכ, ה"אע אברה� מקדושת ש"ית
 ' פ( הזכות' בס מ"הרי' החי ש"מ להסמי�

  .ישראל
א� , שו� השגה בדרגותיו של פינחסהג� שאי� לנו  וממילא

מהכל יש לנו ללמוד א מוסר בפשטות צו שטייגע� שא� הוא 
ג� לנו יש  ,היה כזה קודש קדשי� בכל איבריו וגידיו

להתרומ� מעט ולהתעלות לאבינו שבשמי� ולקדש ולטהר 
ל "וכבר אמרו ז, ח איברינו להתקרב לאבינו שבשמי�"רמ

יבוא  - את הגאולה שלימהמקרב ' הנביא ואלי' פינחס זה אלי
  , ויבשרנו יבוא ע� משיח צדקנו' אלי
יעזור שבזכות פינחס ב� אלעזר ב� אהר� הכה� וכל ת "והשי

, הצדיקי אמת שכבר יפעלו ויקרבו ותבוא הגאולה השלימה
ת יעזור שנזכה לשוב בתשובה באמת מאהבה אוי� א "השי

וית� , זיסע אופ� אוי� אייביג וישפיע על כולנו קדושה וטהרה
  .ש ומידות טובות"לכולנו להתקרב לתורה ויר

  
ע שכידוע חורב� בית "זי החפ  חיי�נא מה שכתב  ונתבונ�

כ נמצא שאהבת חינ� "א, המקדש היה בגלל שנאת חינ�
א� רק יהיה ' ואפי, ואחדות הוא שיבנה את בית המקדש

שעה אחת זו הבחינה בכללות ופרטות כבר נזכה לגאולה 
, ו מחכי� ומצפי� כבר אלפי שני�השלימה ולשעה אחת ז

וממילא כמה יש לנו להתחזק באהבת חינ� כל אחד בעצמו 
' י אהבת חינ� נזכה שהג"וע, וג� שישפיע על אחרי�

  , הפכו מיגו� לשמחה ומאבל לימי� טובי�תשבועות אלו י
  

יש דיוק בתורה שבה הכל מדוייק ונדרש עד בלי  עודוהנה 
של זה הפרק ' שהנה תחילת פרשת בלק אינה פסוק א, סו�

אלא שרחמנא ' למה לא החל בפסוק א' ולכאו', אלא פסוק ב
לע� מתחלת א� בלק ב� צפור וב' ליצל� בהיות שהתורה הק

לכ� ה� אינ� , ו אוי� אייביג"ב� בעור וכל העמלקי� ימש
והראשית ה� בני ישראל שעמה� תחילת ' אלא הא' פסוק א

ועכשיו שרוצי� לספר מעני� , הפרק עוד בפרשה הקודמת
א� ראשית הכל , ע� בלק' בלק ובלע� אז המשי� לפסוק ב

כ כל אלו "ואח, �"והחשוב ביותר אלו ישראל שה� אל
  .מח שמ� אוי� אייביגהעמלקי� י

  
יתבר� ברוב רחמיו ישמח את כול� וישמור את כל כלל  הש�

אוי� א זיסע אופ� אוי� , ישראל בכל העול� ובכל מקו� שה�
ש "ת ירח� שכולנו זאל� שטייגע� בתורה ויר"השי, אייביג

בשמחה בואו לפניו ' ומידות טובות בשמחה עבדו את ה
חיי בני , גו� והנפשוית� לכול� רפואות השלימות ה, ברננה

רפואות שלימות ברכות , ר בכללות ופרטות"מזוני רויחי בגו
תורה וגדולה במקו� אחד , ר"שלימות וישועות שלימות בגו

וית� לכולנו רפואה שלימה וישועה שלימה ושמחה שלימה 
   .ובני� בית המקדש שוי� יעצ אוי� א זיסע אופ� אוי� אייביג
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מאמר מופלא בעני� שמירת מאמר מופלא בעני� שמירת מאמר מופלא בעני� שמירת מאמר מופלא בעני� שמירת 
ו הטהורה של מר� ו הטהורה של מר� ו הטהורה של מר� ו הטהורה של מר� העיניי� במשנתהעיניי� במשנתהעיניי� במשנתהעיניי� במשנת

'', '', '', '', שלהבת אששלהבת אששלהבת אששלהבת אש''''''''הההה    אאאא""""ר זיער זיער זיער זיע""""אדמואדמואדמואדמו
        ....מפרשת�מפרשת�מפרשת�מפרשת�

                
יני� נודע בשערי� המצויכבר כבר כבר כבר 

בהלכה יקר תפארת גדולתו 
של פירושו המתוק של מר� 

א מתו� האור וטוב "רבינו זיע
נא� שומע נא� שומע נא� שומע נא� שומע "פ "� עה"לעיניי

אמרי אל אשר מחזה שדי יחזה אמרי אל אשר מחזה שדי יחזה אמרי אל אשר מחזה שדי יחזה אמרי אל אשר מחזה שדי יחזה 
מי ' שאפי, "נפל וגלוי עיניי�נפל וגלוי עיניי�נפל וגלוי עיניי�נפל וגלוי עיניי�

שהוא ברו� המדריגה שהוא 
מחזה שדי מחזה שדי מחזה שדי מחזה שדי וג� שומע אמרי אל שומע אמרי אל שומע אמרי אל שומע אמרי אל 

ז יכול חלילה ליפול "עכ, יחזהיחזהיחזהיחזה
א ו א� הו"מכל מדריגותיו ח

שלא שומר , "גלוי עיניי�גלוי עיניי�גלוי עיניי�גלוי עיניי�"
עיניו בקדושה וטהרה כראוי 

 הלא להסתכל מה שאסר
רחמנא ומה שאי� ממנו תועלת 

  ניצוצי אשניצוצי אש

ר "ק מר� אדמו"ק כ"ח מפ"דא
  א"ט זיע"רבינו הקוה

 'שלהבת אש'ה

כי באמת כל היהדות , לעבודתו יתבר� שמו כראוי
ל אי� "ר כאמר� ז"תלויה בזה שש� אחיזת יצה

ורק א� , היצר שולט אלא במה שעיניו רואות
� ו אז כוחו להכשיל האד"נכשל בראיה אסורה ח

עינא וליבא תרי סרסורי עבירה שלכ� ' ו בחי"ח
כי עי� , ולא תתורו אחרי לבבכ� ואחרי עיניכ�

ולכ� , רואה ולב חומד וכלי המעשה גומרי�
האריכו למענית� בספרי� הקדושי� לבאר כי 
הסתכלות אסורה היא מעיקר הדי� ולא חומרא או 

וכבר נודעו מכמה סיפורי� וכבר נודעו מכמה סיפורי� וכבר נודעו מכמה סיפורי� וכבר נודעו מכמה סיפורי� , חסידות לחוד בעלמא
נ נ נ נ """"א אי� שמר את עיניו במסיא אי� שמר את עיניו במסיא אי� שמר את עיניו במסיא אי� שמר את עיניו במסי""""זיעזיעזיעזיע' ' ' ' ו הקו הקו הקו הקממר� רבינממר� רבינממר� רבינממר� רבינ

ועקשנות דקדושה ג� כשהיה אצל אחי� תועי� ועקשנות דקדושה ג� כשהיה אצל אחי� תועי� ועקשנות דקדושה ג� כשהיה אצל אחי� תועי� ועקשנות דקדושה ג� כשהיה אצל אחי� תועי� 
: : : : לללל""""זזזז' ' ' ' א הקא הקא הקא הק""""ועלתה בידו וכמו שאיתא מהגרועלתה בידו וכמו שאיתא מהגרועלתה בידו וכמו שאיתא מהגרועלתה בידו וכמו שאיתא מהגר

        ".".".".העקש� יצליחהעקש� יצליחהעקש� יצליחהעקש� יצליח""""

יש לרמז אי איכא דרכא אחרינא זה זה זה זה 
והול� היכ� שראיה אסורה רשע 
מיקרי ורשעי� בחייה� קרויי� 

לכ� שמשו� שהל� אחר , מתי�
את עיניו שג� עיניו נקרו פלשתי� 

מידה כנגד ' סומא חשוב כמת בחי
): ): ): ): תהילי�תהילי�תהילי�תהילי�((((ש "פ מ"ובזה יל, מידה

ה� , "כי יראה חכמי� ימותו"
החכמי� בעיניה� שה� אינ� בעלי 
ענווה וממילא ג� עושי� 
התחכמויות בעיניה� להסתכל מה 

ו ולא נוהגי� כאזהרת "שאסור ח
ל אל תהיה חכ� בעיני� "חז

שפירשו בזה שלא תעשה חכמות 
וכיו� שהוא כ� חכ� , � עיני�ע

בעיניו ולא שומר� כראוי לכ� 
היכ� , יראה, חכמי� כאלו שה�

ימותו ' ו אז ה� בחי"שרוצי� ח
  .ו"רשעי� בחייה� קרויי� מתי� ח
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  א"שליט בינורק מר� "מכ

 'הק ח"ההאוד יומא דהילולארגל ל

  

  רבמעשה 
  'יומא דהילולא של רבינו האור החיי� הקלרגל 

  

�ֶר� 'הַמְלַא� ַוִ�ְתַיֵ�ב ֶ�  )כב, כב( ְלָ#ָט  לוֹ, ַ
אחת בחודש טבת חל� רבנו חיי� ב� עטר שנה 

ובחלומו הוא , חלו�, הקדוש" אור החיי�"ה, א"זיע
רואה כי גזירה חמורה נגזרה על בני ישראל 

התפלל , בכה רבנו. הדרי� באחת ממדינות הי�
  .וצ� ימי� רבי� לביטול הגזרה המרה

התגורר מל� אדיר שהיה בקי מדינה באותה 
יו� אחד עלתה במחשבתו . בחכמת המזלות

לבדוק א� יש מי שנולד באותה שעה ובאותו 
ואכ� לאחר שבדק באצטגנינות גילה . מזל כמוהו

כי ישנו אד� כזה והוא רבי חיי� ב� משה 
  .הדר בעיר פאס שבמרוקו, ממשפחת ב� עטר

מל� השתומ� על כ� שב� גילו ומזלו יהיה אותו 
והחליט לנסוע לפאס על מנת , דווקא יהודי

קרא לכל שריו והודיע לה� . להכיר את ב� מזלו
כי על מנת להשתל� במדעי המלוכה החלי� 
, לצאת למסע ב� חודשיי� בממלכות השכנות

ובינתיי� , ולאחר מכ� ישוב אל כס ממלכתו
  .משנהו ימלא את מקומו

גדי מלכותו החלי� את ב, אמר כ� עשהאשר כ
מרכבה , מו עבד אחדלקח ע, לבגדי� פשוטי�

לאחר מסע ב� . רתומה לשני סוסי� ויצא לדרכו
כמה ימי� הגיע לעיר פאס וש� חיפש ומצא את 

רבנו עצמו שהה אותה עת מחו� . ביתו של רבנו
ולשאלת המל� השיבה הרבנית כי ישוב , לבית

תיי� המתי� המל� בביתו בינ. לאחר חצות היו�
 –של רבנו כשהוא מתבונ� סביבו בתימהו� 

  !?האמנ� ב� מזלו חי בעוני שכזה
הגיע חצות היו� ואל הבית נכנ� אד� בינתיי� 

ובראותו את אורחו , עני הלבוש בבגדי� דלי�
בוא ברו� , אדוני המל�"השתחווה אפיי� באומרו 

שאל האורח " ?מדוע תקראני מל�" –". ' ה
ורבנו השיבו כי לכל אד� מתלווה , הבפליא

ולפי מדרגתו של אותו שר של ", מלא� לשומרו
הבנתי כי , מעלה המתלווה אל כבודו לשומרו

פנה רבנו אל אורחו  –" ועתה ספר לי". "מל� הוא
"�, והמל� השיבו". ?מדוע טרחת לבוא אלי מארצ

 �שראה באצטגנינות שב� גילו ומזלו הוא ולפיכ
, המשי� המל�, "א� פלא בעיני. "הסתקר� להכירו

ואילו רבנו " ?מדוע חי אתה בעוני מחפיר שכזה"
כאשר " …גדול אני מהמל�"השיב בפשטות 

צחק המל� כשהוא מחווה על העוני והדלות בו 
הבה "הוציא רבנו מראה ואמר למל� , שרוי רבנו

  ".ונתבונ� בתוכה
המל� במראה והנה מפת העול� לנגד הביט 
לו א� יוכל למצוא במפה את ורבנו שוא, עיניו

, "א� אתבונ� דקה קצרה אמצאנה. "אר� מלכותו
�א� רבנו הורה לו להסב את פניו אל , השיב המל

והנה כאשר . הקיר ואחר כ� להתבונ� במראה שוב
הסב את פניו מהקיר והנה במראה רק מדינת 

עתה יסב המל� את פניו שנית ואראהו . "מלכותו
המל� עשה כדבר ". את עיר המלוכה בפרוטרוט

. רבנו ואז נגלה לנגד עיניו ארמונו המפואר
. התבונ� ביתר עיו� והנה מחזה מבעית לעד עיניו
, המשנה למל� יושב בחברת גדולי המלוכה

כיצד ע� שובו ירעילו  ופורט באוזניה� תכנית
, תנו בראשו את כתר המלכותאת המל� וי

כשהמשנה למל� מבטיח יקר וגדולה מיוחדי� 
המל� נבעת והתבונ� . טרפי� לקשרלכל המצ

האומנ� כ� מתרחש כעת ", ברבנו אחוז פלצות
ורבנו הורה ". ?האוכל לעשות דבר מה? בארמוני

לכוו� אל , למל� לאחוז את הרובה שעל שכמו
ראשו של המשנה למל� הנראה במראה שעל 

ומשנהו , כדברי רבנו עשה המל�. הקיר ולירות בו
נני� בתימהו� כשרבי המלוכה מתבו, נפל ארצה

  .הכיצד אירע הדבר
וחרדי� שלחו בבהילות את אחד מבוהלי� 

ולהיווע� בו , המשרתי� לקרוא לכומר הארמו�
ראה זאת הכומר ובמוחו נרקמה . מה לעשות

עתה נטמי� את גופת המשנה . "תכנית שטנית
וכשהמל� ישוב נציג , באחד ממרתפי הארמו�

שנהו לפניו שני עדי� שיספרו לו כי ראהו את מ
  ".ומאז לא שב, נכנס לרחוב היהודי�

מראה , שבה המראה למלאכתה הקבועהולפתע 
ורק חור , היא את המל� ורבנו העומדי� בחדר

הירי שבוצע דרכה מקוד� מעיד על המחזה 
המל� . המופלא שנראה דרכה בדקות האחרונות

רש� לעצמו את השעה המדויקת בה אירעו 
קרו הדברי�  והבטיח לרבנו כי א� אכ�, הדברי�

אזי בשובו אל ארצו יראה לקיי� , במציאות
  .ולאחר מכ� ק� ונסע לביתו. משפט צדק

♦ ♦ ♦  

המשנה , והנה כאשר ראה כ� היה, לארצוובשובו 
ובמהרה התייצבה בפניו משלחת , למל� נעדר

של שרי� ונכבדי המלוכה ובראש� הכומר 
המשנה למל� נכנס . כשבפי הכל סיפור אחיד

ועתה יש לגרש את , די� ומאז לא שבלרחוב היהו
  .כל יהודי הממלכה ויפה שעה אחת קוד�

, בר�", הביע המל� את הסכמתו –" כ�אכ� "

' ח הק"שכשנסתלק האוה מסופר
א "זיע' ט הק"אצל מר� הבעש, י"בא

י היה "ס כשבא"היה זה בעת של
כבה "עדיי� שבת קודש לפתע אמר 

וגילה שנסתלק רבינו " נר המערבי
  ', הק
  

ה וידידות איתנה ואמיצה היתקשר 
גילה ' ט הק"ביניה� שמר� הבעש
כ "ואח', ח הק"ופירס� את האוה

אמר שכבה , כששאלוהו מה התכוו�
נר המערבי כוונתו על בעל האור 

ואי� לנו השגה באלו ', החיי� הק
ט "אלא שאמר מר� הבעש, הדברי�

י "שיש יחוד מיוחד בעול� בעת נט
ח "שסוד זה היה ידוע רק לבעל האוה

הבי� שהוא וכשגילו לו הסוד ' הק
נסתלק כי זה סוד שרק מונח אצל חד 

  .בדרא
  

ע שעלה "גרשו� מקיטוב זי' ר ק"הרה
י וא� קבור במרומי הר הזיתי� "לא

ט "מר� הבעש' ציוה עליו גיסו הק
' שיתדבק ברבינו האור החיי� הק

' ח  הק"וצרי� לדעת שיש לאוה
ויכנס לישיבתו , ישיבה בנגלה ובנסתר

ישיבת והוא אכ� נכנס ל, ג� בנסתר
בנגלה ונתקרב ש� ' ח הק"האוה

והחל להתעניי� אודות ישיבת הנסתר 
וראה שאי� יודעי� ' ח הק"של האוה
א� הוא חקר ודרש עד , כלל מזה

שהגיע לעני� שנתגלה אליו כי לאחר 
' ח הק"חצות הלילה רבינו האוה

מוסר שיעור באיזה מקו� נסתר 
הכי� עצמו לבוא  הוא, בתורת הנסתר

 ,להכנס למקו� לישיבה וכשבא
להכנס למקו� השומר לא התיר לו 

והציע לו שיבקש רשות , זה
למחרת ואז ית� לו ' ח הק"מהאוה
שאלו ' ח הק"וכ� הוה והאוה, להכנס

מי הוא ומהיכ� הוא וכשאמר לו מי 
כי הוא ' ח הק"הוא ראה עליו האוה

גדול ונשגב מאוד על כ� נת� לו רשות 
וכ� הוה זמ� , לבוא לישיבת הנסתר

עד שיו� אחד השומר לא נת� לו  רב
ח "עוד רשות ליכנס בטענה שהאוה

אינו מרשה לו עוד ללמוד ' הק
ושוב אמר לו , בישיבת הנסתר שלו

שיבקש עוד פע� רשות מהאור 
וכ� הוה א� האור החיי� ', החיי� הק

כ "ע כאמר לו כי עד עתה לא יד' הק
  ...מי הוא ותלמידו של מי הוא

גילה כי כשחקר ודרש בעליוני� א� 
' ט הק"הוא תלמידו של מר� הבעש

למדת אצל מר� זכית וכ לאחר ש"וא
ט ואתה תלמידו הרי איני "הבעש

כ� , רוצה שתהיה עוד אצלי כתלמיד
  .אמר בענווה

  

קוד� שהתיישב בירושלי�  עוד

כסדר הול� ומתפלל ' ח הק"ק היה רבינו האוה"עיה
על ' ומכי ישיבתו במקומות הקעל הכלל והפרט ות

ובימי� , טובות ישראל וטובת הגאולה השלימה
הה� היה אחד מגדולי המקובלי� בזמנו שנקרא 

ח "רבי חיי� אבולעפיא וביקש רבי חיי� מאוה
שיבוא לחזק וללמד את ישיבתו בטבריה כידוע היה 

ולכ� ביקש ממנו והבטיחו , ביניה� ידידות גדולה
א� לא ', לישיבותיו הקשישל� את כל ההוצאות 

  .ק"כ עלה לירושלי� עיה"ואח, אסתעיא מילתא
  

את הארו� ' ח הק"מאמר שכשפתח רבינו האוה 'אי
יח ג� עד� כ נהיה אור גדול ור"ד ביוה"קודש בביהמ

שמחה גדולה על גילוי  'והי, שאי� יכולי� לתאר
אנשי הכפר היו בוכי� ומבכי� על ' ואפי, השכינה

ועל כלל ישראל ובני� ' הקק השכינה "חורב� ביהמ
' ט הק"והוא מאמר ידוע שמר� הבעש, ק"ביהמ

א� ' חפ, מאוד להפגש ע� בעל האור החיי� הק
ואמרו צדיקי� על זה שא� הני תרי , לא הצליח

צדיקי העול� היו נפגשי� יחדיו הרי שהיו יכולי� 
לפעול את התיקו� השל� או� די גאולה שלימה 

זה לא היה רצו� בכוונותיה� הגדולי� ומאחר ש
  , השמי� לכ� עיכבוהו

  

סדר המסע ע� האוניה שנשתברה ונפלו לי� ידוע 
ט "נ וכמו שידוע שהבעש"והיה אצלו הכל במסי

י כאד� פשוט "רצה לבוא ולכנוס בשערי א' אפי
' דוגמת בחי, העיקר לזכות לבוא לאר, ישראל

זה  א� ...ה שרצה ג� כ� ללא מדריגות"רבעמשה 
� הזמ� השט� הלינקער ניצ ל זאת שלא היה עדיי

ט "לביאת הגאולה השלימה וציער את מר� הבעש
עד שנשתכח ממנו כל התורה וכל מדרגותיו נלקחו 

הסופר שלו רבי , ממנו והיה במצב קשה עד מאוד
נשתכח '  ב' אותיות א' צבי סופר ג� היה עמו ואפי

ט רבי זה "ואמר רבי צבי סופר למר� הבעש, מה�
ט "שה ענה לו מר� הבעשהרי זמ� קשה מה נע

' ב' ואז שאלו הא� את אותיות א, שאינו זוכר כלו�
אות ' ב' הוא זוכר והחלו לומר יחד את אותיות א
כשסיי� , אות בקדושה ובטהרה נוראה ובאש קודש

לומר האותיות חזרו אליו כל המדריגות ממקוד� 
ט שאי� זה הזמ� לביאת "ואז הבי� מר� הבעש

  .יבוז'וריו למעזהגאולה השלימה וחזר לאח
  

לירושלי� כל רבני ' כשבא האור החיי� הקמסופר 
כל חייו היה חי בנסתר עד , העיר הכניעו עצמ� אליו

ואצל החסידי� נתפרס� , ט"שגילהו מר� הבעש
ח "דאוה' על הציו� הק, יותר מהרה מאצל הספרדי�

ו ניתצו וחוללו חורב� "מסופר שהערביי� ימש' הק
� מיט די טרקטור בהר הזיתי� וכשבאו להמשי

ברשעות� להרוס הקבר של האור החיי� 
וחשבו שאולי , הטרקטור התהפ� ונהגו מת מיד

מקרה הוא א� זה חזר שוב ולא העיזו עוד לנגוע 
  .'בקברו הק

  

נותני� ש� משקה ' היו� ביומא דהילולא דילי ועד

לשתות לכל הבאי� ועולי� על 
וידוע כמה יכולי� לפעול ', ציונו הק

יעידו ', על הציו� הקבהשתטחות 
אלו שנושעו בהרבה ישועות בזכות 

ויש ', שלמדו באור החיי� הק
שאמרו שלימוד בספר האור החיי� 

ק וידוע ומקובל "מסוגל לזש' הק
' ר החיי� הקמצדיקי� שלימוד באו
  .סגולה לכל הענייני�

  

ר האי "ק מר� אדמו"כידוע מוכ� 
 ק"השכמו בזו א"סבא קדישא זיע

מזכ�  ז"באמירה בעלמא הרי' אפי
ומטהר כ� הוא בלימוד ספר 

הרי זה ג� מקדש ' ח הק"האוה
שלא ' ומזכ� ומטהר הנשמה אפי

ויש בו תיקוני� , מביני� כלו�
  .גדולי� ועצומי�

  

רואי� שהוא דבר גדול ונורא  כ"כמו
 מסופרכ, שלא לדבר ע� התפילי�

באה ' ח הק"שקוד� פטירת האוה
אליו זוגתו ודאגתה בידה מה יהיה 

' ח הק"מר לה האוהא, ע� פרנסה
שלא תדאג כי לאחר פטירתו יבוא 
עשיר גדול ויקנה את התפילי� שלו 
א� שתזהירו בשמו שלא ידבר ע� 
, התפילי� שו� דיבור של חולי�
ובוודאי שכ� הוה העשיר קנה את 
התפילי� והרגיש אור גדול ונזהר 
מאוד שלא לדבר וקיי� את אזהרת 

א הלינקער לא נת� "ופ, האור החיי�
� ל ו מנוחה ושכח ודיבר ע� התפילי

וספק לעצמו בצער ואמר אוי ' הק
ויי שאינו מרגיש עוד את האור 

נעשו ' לפי שהאותיות הק, גדול
פורחות לאחר שסח ע� תפיליו 

  .'הק
  

ל שכל זמ� "לנו שו� השגה וי ואי�
שלא דיבר דיבור בטל זכה 

ו ' ח הק"שהאוה יכל להשפיע עלי
לו אור גדול א� מכיו� שדיבר פרח 

כי נפסק השפע של , האור גדול
  , לאחר שדיבר והפסיק' ח הק"האוה

רואי� כמה נורא הוא שלא ומכא� 
לדבר ולהפסיק בשו� שיחה בטילה 

  .ע� התפילי� הקדושות
  

א "ק ר"ידוע שצדיקי� כהרה וכ�
מבעלזא שתמיד כסדר כשהיו 
מניחי� תפילי� לבחורי הבר מצוה 
היו מזהירי� אות� לבל יפסיקו 

ח "האוה. בור ע� התפילי�בשו� די
' היה נוסע לכל המקומות הק' הק

וידוע שהיה נוסע לצפת ולטבריה 
ולגליל אצל התנאי� והאמוראי� 
ותמיד היה מתפלל על כל ישראל 

ת והגאולה לישועות בכללות ופרטו
א  אוי� שלימה ובני� בית המקדש

 'ג' המש� בעמ .אייביג זיסע אופ� אוי�



 

 

 

 ג

 ג

 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

י נר ישראל מבלטימור "ר יהודה לייב רודרמ� ר"רבי יעקב יצחק ב –
  ))))זזזז""""תשמתשמתשמתשמ((((

        ))))טטטט""""שצשצשצשצ((((ר משה "ט ב"המהרי –רבי יוס� די טראני 
  )ט"תע(ר יוס� יוזפא "ב' �"מהרשש'רבי שמואל הכה� שאטי� ה

ז חשו� "צ בט"צ כתב היא"בז -ר משה מסלאוויטא"רבי פינחס שפירא ב
  )ד"תרכ(

ר "ב ]]]]ד וואשקובי#ד וואשקובי#ד וואשקובי#ד וואשקובי#""""מלפני! אבמלפני! אבמלפני! אבמלפני! אב[[[[ מזוטשקא ראזענבוי! רבי יצחק אייזיק
        ))))סססס""""תשתשתשתש((((איתמר מנדבורנא 

        ))))גגגג""""תקתקתקתק((((' הק וראשו� לציו� האור החיי!' עטר ב' ר משה �"י! ברבינו חי –
        ))))הההה""""א תקסא תקסא תקסא תקס""""ויויויוי    הההה""""תקמתקמתקמתקמ(((( ממי# שאגת אריה' ר אשר ב"רבי אריה לייב ב

        ))))עעעע""""תרתרתרתר((((משנה למל� ' דניק בור אלימל� מר"ב מריישארבי אלעזר 
, ר שמחה"לייבוש האלברשטאט מטארניגראד דיי� בפשעמישל ב' רבי ארי
        ))))אאאא""""תקצתקצתקצתקצ((((ח מצאנז "אבי הד

  ))))טטטט""""תרפתרפתרפתרפ((((מארנא אר אליעזר צבי מק"ב סאפרי� בי יעקב משהר
ת וחת� "ר דב בעריש מווערצקי האלפי מנשה עה"רבי מנשה אייכנשטיי� ב

        ))))דדדד""""תרצתרצתרצתרצ((((יקוב 'עטרת משה מדז
        ))))דדדד""""תשלתשלתשלתשל((((ר שלמה יצחק "רבי עמר! בלויא ב

  ))))טטטט""""תשכתשכתשכתשכ((((ר אליעזר זאב רוזנבוי! מקרעטשנ� רחובות "רבי דוד משה ב
  ))))זזזז""""תשכתשכתשכתשכ((((ר יצחק מאיר מקופישני# "בי אברה! יהושע השל בר –

        ))))חחחח""""תרתרתרתר((((משכיל לאית�  –ר יהודה לייב "רבי אברה! ב
        ))))אאאא""""תרנתרנתרנתרנ((((ד באניא "ר משה שמעו� אב"רבי צבי יהודה סגל הורוי# ב

' ח מצאנז וקול ארי"הד' ד העלמע# תל"ר מרדכי לייב וואלד אב"רבי יוס� ב
  ))))זזזז""""תרסתרסתרסתרס((((ממאד 

  ))))וווו""""תקטתקטתקטתקט((((בתי כהונה ' ר יהודה הכה� רפפורט ב"רבי יצחק ב –

ד ד ד ד """"ייייק ק ק ק """"יו! שביו! שביו! שביו! שב
        תמוזתמוזתמוזתמוז

        
        
        
        
        
        
        

        ו תמוזו תמוזו תמוזו תמוז""""טטטט' ' ' ' אאאאיו! יו! יו! יו! 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        ז תמוזז תמוזז תמוזז תמוז""""טטטט' ' ' ' בבבביו! יו! יו! יו! 
        
        
        
        

        ז תמוזז תמוזז תמוזז תמוז""""יייי' ' ' ' יו! גיו! גיו! גיו! ג

        
        
        
        
        
        
        
        
        

ח ח ח ח """"יייי' ' ' ' דדדדיו! יו! יו! יו! 
        תמוזתמוזתמוזתמוז

        
        
        
        
        
        
        

ט ט ט ט """"יייי' ' ' ' ההההיו! יו! יו! יו! 
        תמוזתמוזתמוזתמוז

        
        

 תמוזתמוזתמוזתמוז' ' ' ' ככככ' ' ' ' וווויו! יו! יו! יו! 

        ))))אאאא""""קנקנקנקנ((((ש "הרא –ד ב� רבינו אשר "רבי יהודה מטוליטולה הי
        ))))וווו""""תקטתקטתקטתקט((((בתי כהונה  –ר יהודה הכה� ראפפורט "רבי יצחק ב

ל מסאסוב "קדושת לוי ורמ' תל –מרדכי  ר"רבי משה אפרי! אשכנזי מסנעטי� וקאליש ב
        ))))אאאא""""תקצתקצתקצתקצ((((

        ))))וווו""""תרמתרמתרמתרמ((((ס "החת' עי� הבדולח ותל' ר דוד יהודה מאנהיימער מאונגאר ב"רבי חיי! צבי ב
        ))))חחחח""""תשנתשנתשנתשנ((((סופר המל�  –ד "ר שמואל יהודה הי"ס ב"ד חוג חת"רבי יצחק צבי בערענפעלד אב

  ))))בבבב""""תרצתרצתרצתרצ((((נסקיא # דושי"חות� מהרי -ד מאדא"רבי מרדכי אריה לייב ווינקלער אב
  ))))גגגג""""תרצתרצתרצתרצ((((הדברי יחזקאל משינאווא ' תל -ק ביסריט#"צ דק"רבי עזריאל באדנער רב ומו

        ))))זזזז""""תשכתשכתשכתשכ((((הכל לאדו� הכל ' ר יצחק אייזיק הרמ� ב"רבי יעקב יוס� ב
רבי דוד  ))))טטטט""""תעתעתעתע((((כוס הישועות ' ב �ר יוס� יוזפא הכה"ב הכה� שאטי� מדרמשטט רבי שמואל –
  ))))בבבב""""תקסתקסתקסתקס((((אחי האור פני משה מפשעווערסק , לויר יצחק ה"ב

        ))))זזזז""""תרטתרטתרטתרט(((( חות� הייטב לב ר אשר אשכנזי"ב מטולטשווא צפת רבי משה דוד
  ))))חחחח""""תקפתקפתקפתקפ((((אפיקי יהודה  -ר משה"ד סלאנימא ב"ל אב"רבי יהודה לייב הלוי עד

משכיל לאית� ונחל אית�  -רבי אברה! ממינסק    ))))דדדד""""תרלתרלתרלתרל((((ימי� 'ר שלמה מראדז"רבי יעקב אריה ב
ר מרדכי מלויעב "רבי אברה! יהושע העשיל טווערסקי מטשודנוב ב ))))חחחח""""תרתרתרתר((((! "הרמבעל 

        ))))דדדד""""תרעתרעתרעתרע((((
        ט תמוזט תמוזט תמוזט תמוז""""ד מחר יד מחר יד מחר יד מחר י""""צ הביא יוצ הביא יוצ הביא יוצ הביא יו""""ובזובזובזובז    ))))וווו""""תרסתרסתרסתרס((((ר יוס� מטומשוב "רבי יהושע ב

        ))))וווו""""תלתלתלתל((((ברכת הזבח ' ר ישראל קיידנובר ב"רבי אהר� שמואל ב –
        ))))גגגג""""תקלתקלתקלתקל((((ר יוס� אבי הפרי מגדי! "רבי מאיר תאומי! ב
  ))))הההה""""תשכתשכתשכתשכ((((הסבא מסלבודקא , י מיר"ר נת� צבי פינקל ר"רבי אליעזר יהודה ב

        ))))חחחח""""תשנתשנתשנתשנ((((אור לציו� ' י פורת יוס� וב"ר אליהו אבא שאול ר"רבי ב� ציו� ב
רבי נת� נטע     ))))זזזז""""תרצתרצתרצתרצ((((י "אמרי מ' חל! ב-ר נחו! טברסקי מטריסק"ב לייב רבי משה יהודה –

ד "ח ואב"הב' תל -רבי מנח! מנדל אויערבא�) ) ) ) גגגג""""תמתמתמתמ((((יו� מצולה  –ר משה "ד ב"הנובר הי
 –ד מיקלאש "יעקב שטיי� אב' ר ישעי"רבי פינחס ב) ) ) ) טטטט""""תמתמתמתמ((((עטרת זקני!  -קאראטאשי� בפולי�

חת� רבי משה מדעעש  -ד מדארנא"רבי אלעזר ניס� מארגשיש אב) ) ) ) וווו""""תרמתרמתרמתרמ((((ת קנאת פנחס "שו
רבי בצלאל ראקוב ) ) ) ) ככככ""""תרתרתרתר((((מראפשי# ' שעיר אשר י"רבי יחיאל רובי� מקאלבסוב ב) ) ) ) גגגג""""תרצתרצתרצתרצ((((

ר מנח! מנדל נאה "רבי אברה! חיי! ב) ) ) ) גגגג""""תשסתשסתשסתשס((((ט "ברכת יו –ט ליפמ� "ר יו"ד גייטסהעד ב"גאב
        ))))דדדד""""תשיתשיתשיתשי((((שיעורי תורה ' ב
  

 ט"הבעש מר� בש�' שכ הג�, ל"וז )תצא כי
 רצו� עושה ר"שהיצה ממה שילמד, שביו ושבית
 אחר שזה ד"לע נראה, שמפתהו מה ת"השי
 שאינו, ממנו ילמד לא תחילה, ביד�' כו ונתנו
 וכ�. ל"עכ' וכו האד� לאבד שרוצה טוב מלמד
 בני ממנו שילמדו ברצותו בלע� כוונת היה

, מזה ת"השי ומנעו', ד בעבודת דר� ישראל
 ברכת לא חלק שו� לו יהיה שלא בעדו' ד ועיכב

 .     ש"ית לבורא עבודת� בדר� ולא ישראל

 לגמרי בעדו' ד עיכב הראשונה בפע� ולכ�
 בלע� ולגבי, לברכה ולא לקללה לא מליל�
 דעת על עלה ולא, מוחלטת עכבה זאת היתה
 ומה, שיל� להסכי�' ד ישוב שוב כי בלע�
 את� ג� בזה נא שבו השניי� לשלוחי� שאמר
 רק היה זה, עמי דבר' ד יוס� מה ואדעה הלילה

 אי� שכאילו כבודו את לשלוחי� להראות
 מעלה רמי אנשי� ע� רק שיל� רוצה ה"הקב
 הסיבה ידע ג� ידע לעצמו א�, י"רש ש"וכמ

 עכבו ה"שהקב ההליכה למניעת האמיתית
 את תאר לא עמה� תל� לא לו ואמר, מליל�
 משל יל� לא לבר� שג� הוא ברו� כי הע�

 ש"כמ מעוקצ� ולא מדובש� לא לצרעה אומרי�
 השני שבלילה וסיבה מקו� שו� אי� כ"וא, י"רש

  , ממאמרו' ד יחזור
 בציווי ה"הקב אליו בא השניה בפע� עכשיו א�
 עליו כמצווה אלא' וכו האנשי� מי בשאלה ולא
 וא� את� ל� קו� האנשי� באו ל� לקרוא א�
 א� בלשו� ואמר', וגו אדבר אשר הדבר את

 שהיה למה שייכות שו� שאי� כאילו, לקרוא
 לשליחי� קשורי� השליחי� אלו ואי� אתמול

 מאת בלע� נצטווה עכשיו אלא, אתמול של
 הרי לו לקרוא השליחי� אליו באו שא� ה"הקב

 אי� עתה ההליכה ז"ועי, את� ליל� מצווה שהוא
 הוא רצונו ולא, בלע� של מחלקו כלו� שו� בה

 של וציוויו רצונו א� כי הזו ההליכה את שהביא
 . ה"הקב

 ,הוא הול� כי' א א$ ויחר ש"מ ל"י ובזה
 ללכת צווהו ה"הקב שהרי ביאור צרי� שלכאורה

 כל שלאחר אלא, הליכתו על' ד א� חרה ולמה
 שבפע� ה"הקב מעשה בלע� שראה מה

 השניה בפע� ורק מלכת בעדו עיכב הראשונה
 כדי הוא שהטע� להבי� לו היה, ללכת ציוהו
 יל� אלא זו בהליכה חלק שו� לו יהיה שלא
, ה"הקב של לציוויו גמור בביטול ומבוטל כפו�
 את זו בהליכה שית� בלע� כשהל� זאת ובכל
 ת"השי ציווי שמקיי� כמי הל� שלא, ליל� רצונו
 ויחר לכ� ולמטרתו לרצונו" הוא הול� כי" אלא
 הדר� לו ובלבל לו לשט� המלא� ויצא', א א�

 האתו� י"ע הושפל וכבודו להלו� יוכל שלא
 הכיר זה כל י"שע עד, )לד-כט, כב( י"ברש ש"כמ

' ואפי וכלל כלל עצמו ברשות הוא שאי� בלע�
 ה"הקב ורק, ומבוטל בטל ליל� לו שהיה הרצו�
 לו ונת� )טז, כג( י"רש ש"וכמ אותו שמולי� הוא
 בהמה הפוקס כאד�, בפיו וחכה רס� ה"הקב

 ליל� הורשה ואז, ירצה אשר אל להוליכה בחכה
 )ב"תשע בלק(. הברכות בפיו והוש�

 

        תלפיותתלפיותתלפיותתלפיותתל תל תל תל 
�וה מקו� קדוש זה מקו� מרכזי לתורה ותפילה ורבי� כל השני� היו    במש�במש�במש�במש

� מהגולה "ג� גדולי האדמורי, הסתופפו בצילו' מבני ירושלי� וגדולי
        ...שביקרו בירושלי� לא דילגו עליו במסע�

        
� לבית לעלוב שדרו בירושלי� העתיקה הרבו � לבית לעלוב שדרו בירושלי� העתיקה הרבו � לבית לעלוב שדרו בירושלי� העתיקה הרבו � לבית לעלוב שדרו בירושלי� העתיקה הרבו """"ק האדמוריק האדמוריק האדמוריק האדמורי""""רבוהרבוהרבוהרבוהכ כ כ כ """"כמוכמוכמוכמו

� � � � """"נו הרשננו הרשננו הרשננו הרשנק מר� רביק מר� רביק מר� רביק מר� רבי""""הרההרההרההרהרבות מסופר וידוע על תפילת , לשהות ש�לשהות ש�לשהות ש�לשהות ש�
ק מר� ק מר� ק מר� ק מר� """"הרההרההרההרה    וכ� בנו, שהיתה מלאת חיות ובקולי קולות, במקו� אאאא""""זיעזיעזיעזיע

, היה מספר בהתרפקות על ימי ילדותו אאאא""""מ מלעלוב זיעמ מלעלוב זיעמ מלעלוב זיעמ מלעלוב זיע""""הרמהרמהרמהרמ    קקקק""""הסבהסבהסבהסב    רבינורבינורבינורבינו
עת שאמו היתה שולחתו בהפסקת הצהריי� של החיידער ע� כוס קאווע 

אור "נ "שהיה אז עדיי� דבוק בתפילתו בביהכ' בכדי שיגישו לאביו הק
מ סיפר שהיה "רבינו מוהרמ, ומאז אמש לא באה טיפת מי� לפיו, "החיי�

ומש� הוא , עליו להמתי� עוד שעה ארוכה עד שיסיי� אבא את תפילתו
        ...אל ללימודיו עד שעות הערב- פנה הישר לישיבת בית

        

נ "בביהכ עעעע""""ק רבי שלמה מזויעהל זיק רבי שלמה מזויעהל זיק רבי שלמה מזויעהל זיק רבי שלמה מזויעהל זי""""הרההרההרההרהבוקר אחד הופיע : זה מסופרזה מסופרזה מסופרזה מסופרועל ועל ועל ועל 
לאחר , וישב ש� במש� תפילת שחריתדחסידי קארלי� בעיר העתיקה 

סיפר רבי , התפילה ניגשו אליו המתפללי� ושאלוהו לפשר בואו למקו�
שלמה שבלילה חל� והנה הוא שומע תפילה בקול ר� נפלא וערב בוקע 

אחד מיהודי ירושלי� : "ענוהו, וששאל מי המתפלל, משערי ג� עד�
די� מגביהי� ד קרלי� שש� החסי"חשבתי שהכוונה על ביהמ, "העתיקה

א� אי� זה הקול  –קול� בתפילה ואכ� תפילתכ� מעוררת חיות והתפעלות 
ה וסובב ביתי הכנסת שברובע עד שהגיע 'מש� פנה רבי שלומק, ששמעתי

נ של רבינו האור החיי� ובשומעו תפילתו הנרגשת של מר� רבינו "לביהכ
        ".� עד�אכ� זהו הקול הנעי� ששמעתי מג: "� נענה בקורת רוח ואמר"הרשנ

        

שאירע עמו  א מעשה פלאא מעשה פלאא מעשה פלאא מעשה פלא""""מ זיעמ זיעמ זיעמ זיע""""ק מר� רבינו הרמק מר� רבינו הרמק מר� רבינו הרמק מר� רבינו הרמ""""סיפר הרהסיפר הרהסיפר הרהסיפר הרהעוד עוד עוד עוד 
לפתע התנפלו , פע� כשחזרתי מהחיידער ע� קבוצת חברי�: בילדותו

ורק אני שהייתי ילד , חברי רצו והתפזרו לכל עבר, עלינו פורעי� ערביי�
הבריוני� הערבי� , צנו� וחלש לא הייתי מסוגל לרו$ מהר נשארתי יחידי

במנוסתי חלפתי ליד , בו אלי כדי לבצע בי את זממ� ולרוצחני נפשהתקר
חמקתי , ל ולפתע עלה בדעתי לנסות ולהסתתר בו"הנ" אור החיי�"נ "ביהכ

הרשעי� המרצחי� חיפשוני ולא , לש� ונעלמתי מפני עיניה� הרצחניות
אור אור אור אור """"בוודאי בזכות קדושת רבינו הבוודאי בזכות קדושת רבינו הבוודאי בזכות קדושת רבינו הבוודאי בזכות קדושת רבינו ה, וכ� היתה לי נפשי לשלל, מצאוני
        .סיי�. ניצלתי ממות ודאי השוררת במקו�השוררת במקו�השוררת במקו�השוררת במקו�    ''''הקהקהקהק" " " " החיי�החיי�החיי�החיי�

        
, ע בירושלי�"זי ק רבי אברה� אלימל� מקארלי�ק רבי אברה� אלימל� מקארלי�ק רבי אברה� אלימל� מקארלי�ק רבי אברה� אלימל� מקארלי�""""הרההרההרההרהבכל ביקוריו של ג� ג� ג� ג� 

וכ� , ח"שוהה ש� ממושכות והוגה בתורת רבינו האוה, הוא היה סר למקו�
ס ש� מציי� בי� השאר שג� "הוא הוא כותב במכתב למע� אחזקת ביהכנ

ג רבות והפלי, ש� שעות רבות בפע� האחרונה שהיה בירושלי� ישב
ק ק ק ק """"הרההרההרההרהנמצאי� במקו� מכתביה� של  ככככ""""כמוכמוכמוכמו. בקדושת המקו� ובחי� ערכו

רבה  ח זוננפלדח זוננפלדח זוננפלדח זוננפלד""""והגריוהגריוהגריוהגרי, , , , ק מבויא�ק מבויא�ק מבויא�ק מבויא�""""רבי מנח� נחו� מרחמסטריוקא והרהרבי מנח� נחו� מרחמסטריוקא והרהרבי מנח� נחו� מרחמסטריוקא והרהרבי מנח� נחו� מרחמסטריוקא והרה
י "דירושלי� שכול� מדברי� על יקרת וקדושת המקו� וקוראי� לאחבנ

ושמירתו  גאולת המקו�ל המתעסק ב"להיות לעזר להרב וינגרט� הנ
        .כמקו� קדוש

        
מקו�  –הצדיקי� שחרדו לקדושתו לא אבו לעלות לכותל המזרח     גדוליגדוליגדוליגדולי

היה מכוסה כל רוחב כותל המזרח , לפיכ� בכוונת מכוו�, קדשו של רבינו
כדי שלא תהא דריסת רגל לשו� איש במקו� עליו , בשני ארונות קודש

שער "המקובלי� אור הלבנה של ישיבת " בספרבספרבספרבספר. ע"גלי רבינו זיעמדו ר
נ של האור "כשני� בביה' נכתב שהישיבה שוכנת כבר ג, ד"התרע" השמי�
ונוהגי� הפרושי� : "ל"מתוארת בהרחבה בזה וקדושת המקו�, החיי�

". ד הזה שלא לדרו� על הריצפה בלי חילו$ הנעליי�"לנהוג קדושה בביהמ
כציר מרכזי ג� בכתובי� מלפני כשמוני� שנה ומעלה מוזכר המקו� רבות 

  . וא% שמחות היו נערכות בו', בחיי העיר העתיקה ותושבי

 

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
 'א' המש� מעמ

        מופלאותמופלאותמופלאותמופלאותעובדות עובדות עובדות עובדות 
        אאאא""""זיעזיעזיעזיע' ' ' ' הקהקהקהק    חחחח""""ההההרבינו האורבינו האורבינו האורבינו האו    ישיבתישיבתישיבתישיבת    ללללעעעע

  א"זיע מלעלוב' מרנ� רבותינו הק אתמ
 

לזמ� , כראוי במדינה מתוקנת יש לערו� משפט מסודר
קטגור וסנגור וא� אכ� ישתכנעו השופטי� , חבר שופטי�

�או אז יגורשו , כי היהודי� ה� ששלחו יד במשנה למל
  ".בלתי השאיר כא� באר� ולו אחד מה�מארצי ל
נו לזמנו יקל רגליי� נשלח בבהילות אל בית רבשליח 

ובינתיי� קרא המל� , לשמש כסנגור ליהודי הממלכה
בסתר לאחר מהנוכחי� בעצת המשנה למל� לברר אצלו 

אבל , תחילה דבק הלה בעלילה שרק� הכומר. את שאירע
א מפיו את המל� לא הניחו לנפשו ובאיומי� קשי� הוצי

וזו כמוב� תאמה להפליא את המחזה  –האמת לאמיתה 
  .שראה בבית רבנו

מספר שבועות ורבנו הגיע לארמו� המלוכה ושוכ� חלפו 
ואילו המל� זימ� את חבר השופטי� וקבע , בו אחר כבוד

כאשר לפני כ� , את הדיו� הראשו� למחרת בצהרי היו�
לעשות תיער� סעודה גדולה כדי שחבר השופטי� יוכל 

  .את מלאכתו בצלילות הדעת
חושבני כי ", נו אל המל�ישל הסעודה פנה רבבעיצומה 

ראוי שהמל� יצווה להביא ממרתפיו יי� מלכות משובח 
, הסכי� המל�, "אמנ� כ�"% ". שבכוחו לפתוח את הלב

א� במרתפי הארמו� ישנ� עשרות סוגי יי� שכל אחד "
. יי� עדי� זה מתוק יותר ובחבית הסמוכה. משובח מרעהו

הבה נרד . יי� לב� לצד יי� אדו� בטעמי� וניחוחות שוני�
כולנו למרתפי הארמו� וכל אחד מהנוכחי� ייבחר לעצמו 

  ".את היי� הטוב ביותר שימצא לנכו�
וגדוד משרתי� וירדו כול� אל , השרי�, אפוא המל�קמו 

בר� לפתע צ� הכומר בראש הקבוצה . מרתפי הארמו�
למיטב ידיעתו הרי שהחביות  והוא החל מחווה כי

בר� . הנמצאות בצד שמאל של המרת� ה� הטובות ביותר
הורה כי לדעתו יש , רבנו שירד ג� כ� ע� כל הקבוצה

צעדה . ללכת דווקא לצד ימי� וא� המל� הסכי� עמו
מהו . "הקבוצה לצד ימי� והנה במקו� שוררת צחנה קשה

לו ואי, שאל המל� בפליאה מעושה" ?הריח החרי� הזה
כנראה שיש לאוורר את המקו� מכל "הכומר משיב 

בר� רבנו שידע היטב מה מקור הריח פנה כה ". …הטחב
" כא�. "וכה עד שמצא פיסת קרקע ריקה בי� החביות

בתו� דקות . והמל� ציוה לחפור ש� במהרה, הצביע רבנו
ספורות נמצאה ש� גופתו של המשנה למל� כשמדי 

  .המלכות עוד� עליו
שאל המל� בחרו� א� והכומר שוב התייצב  "?זהומה "

כנראה היהודי� שהרגוהו בחרו לקוברו דווקא . "להסביר
כיצד נכנסו . "א� המל� סירב לקבל את ההסברי�". כא�

הצביע על כמה  –" חוששני"קרא בזע� !" ?הנה יהודי�
�כי ", מהשרי� שישבו בסוד עצת הקשר של המשנה למל

והחלטת� להעליל  ,את� הרגת� את חברכ� מרוב קנאה
  ". את הדבר על היהודי�

שרי� ניסו להכחיש ולנסות לשכנע את המל� כי אות� 
א� פניו עטו ארשת קשוחה והוא , לא ה� שחוללו זאת

א� לא יודו מי , הודיע כי יוציא להורג את כל חבר השרי�
  .עשה זאת באמת

כי , ברירה נאלצו אלו לגלות את האמת לאמיתהבלית 
המשנה למל� צנח מת לפתע מירייה שהגיעה ממרחקי� 

וכי הכומר הוא שהחליט להפו� את , באופ� בלתי מוסבר
  .הפרשייה המוזרה לעלילה על ראש היהודי�

  

מהרה התנודדה גווייתו של הכומר תלויה על עמוד עד 
לו המל� הודה לרבנו ואי, בחצר המל� למע� ישמעו ויראו

  "…אכ� גדול אתה ממני"
  

  
מובא ) ד"תשי –מונטריאול קנדה " (חוטי� המשולשי�"בספר (

שמע סיפור זה מזק� ב� ע"יק רבי צדוק הכה� מלובלי� ז"הרכי ה
ששמעו מרבנו , תלמיד רבינו, ע"א זי"תשעי� ששמעו מהחיד

  ).בעצמו

 

  ~ הפרשסיפור מפסוקי ה~ 
  לכבוד סעודת מלוה מלכה
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        מזל טוב נלבבהמזל טוב נלבבהמזל טוב נלבבהמזל טוב נלבבהרכת רכת רכת רכת בבבב
, לבר� למשפחת שטיינפעלד המהוללההננו 

  'תחי מרת שטיינפעלדמרת שטיינפעלדמרת שטיינפעלדמרת שטיינפעלדובפרט ל
  ש"יקירי אנמחשובי 

  שמחת הולדת הנכדלרגל 
  ו"הי ב� ציו�ב� ציו�ב� ציו�ב� ציו�הב� הרב אצל 

  ט"במז
, ח"רצו� שתזכה לנחת ממנו ומכל יוציהי 

  .ס"מתו� שובע שמחות וכט
  המערכת
  

  לעילוי נשמת
מרבני כולל , פומיה מגירסאדלא פסיק , האי גברא רבא 

  לעלוב" אור מנח�"
 חיי� אהר�ג רבי "ל ב� הרה"זצ אליעזר בוגרדג רבי "הרה

  ל"זצ
  ד בית שא�"אב

  ז"ד תמוז תשס"ע י"נלב
  .ה . ב . צ . נ . ת 

ד עמו בצוותא בחברותא למהונצח על ידי ידידינו ש
  א"שליט יצחק גליק' ח ר"הרה, א"שיבלחט

 

        אנא עוררו רחמי שמי! אנא עוררו רחמי שמי! אנא עוררו רחמי שמי! אנא עוררו רחמי שמי! 
        

על אחד מגדולי תלמידי חכמי! על אחד מגדולי תלמידי חכמי! על אחד מגדולי תלמידי חכמי! על אחד מגדולי תלמידי חכמי! 
        שבעירנו בבני ברקשבעירנו בבני ברקשבעירנו בבני ברקשבעירנו בבני ברק

ט ט ט ט """"ממקורבי מר� רבינו הקוהממקורבי מר� רבינו הקוהממקורבי מר� רבינו הקוהממקורבי מר� רבינו הקוה
        אאאא""""זיעזיעזיעזיע

        אאאא""""ידידיה שליטידידיה שליטידידיה שליטידידיה שליט' ' ' ' רבי ישעירבי ישעירבי ישעירבי ישעי
        ב� פרומא רבקהב� פרומא רבקהב� פרומא רבקהב� פרומא רבקה    

        לרפואה שלימהלרפואה שלימהלרפואה שלימהלרפואה שלימה
 ולאריכות ימי! ושני! רבותולאריכות ימי! ושני! רבותולאריכות ימי! ושני! רבותולאריכות ימי! ושני! רבות    

        מזל טוב נאמנהמזל טוב נאמנהמזל טוב נאמנהמזל טוב נאמנהרכת רכת רכת רכת בבבב
רוד� צדקה וחסד על כל צעד , כ ידידינו היקר והמהולל"ט אל מע"בשיר וקול תודה משגרי! אנו ברכת מז

מוכתר בכל מעלה ומידה , נ למר� רבינו ועומד תמיד הכ� לימינו לעשות רצונו באמת ובתמי!"קשור בלו,ושעל
  ה"ה ,"זכרו תורת משה"' גליו� הקומסור בכל לבו ונפשו למע� ה ,טובה
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  צ"ט ובשעטומ"במז ו"יה יעקביעקביעקביעקבהיקר ת נישואי בנו שמחלרגל 
  ''''טטטטר� דבשמיא יהא בסעד� וימלא את כל משאלות לב� בטבוו� וקשו''''ממממ

  ''''ווווולתורת' ח דורות ישרי! לה"וצככה שתזכה לראות נחת מכל י' יצו ה, את הברכה''''זזזז
  .''''בבבבגעזונטע אידישע שמחה שטענדיג ויושפע ל� כל מילי דמיט' עול! ועד ירדפו� נאר א געזונטע א''''לללל

  

  ב"קהל חסידי לעלוב בארה –המערכת  –המברכי! 
  

  

 

  ויעטרו� נזר תפארה
, א לכלי�עניו מופלא ונחב, ארי שבחבורהל, ש ובאי בית חיינו"הננו לבר� בש� אנ, ברגשי הוקרה ואהבה

מסור בכל נימי , טוב ומיטיב לזולתו במיטב תבונתו, לו עשר ידות, המפוארהרב פעלי� בקרב קהילתינו 
  ה "ה, חרי� ובקי במכמני התורה והחסידות, אוצר כלי חמדה,  א"שו למר� רבינו שליטנפ

  א"שליט ני,'ר מקוז"אדמו ק "כ ר מאנטיניא וחת�"ק אדמו"� כב –א "שליט חיי� הגררבי  צ"הרה
  י"באכראש חבורת הבחורי�  התמנותולרגל 

ותזכה להמשי� בהרמת קר� התורה והחסידות ולהנחילה , ל� בכוח� זה, ר שמר� דבשמיא יהא בסעד�"יה
 .ר"אכי,  הצא� מתו� רוב תענוג ונחת בהדרכת ועינא פקיחא של רבינו לצעירי

 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת    זה נודבזה נודבזה נודבזה נודבליו� ליו� ליו� ליו� גגגג
  האשה החשובה מרת

  ל"ז צבי חיי!צבי חיי!צבי חיי!צבי חיי!' ה בת ר"ע רייצלרייצלרייצלרייצל
        ביקעלביקעלביקעלביקעל

  ג"ג תמוז תשנ"נפטרה י
  .ה  " בצ נ ת 

===  

   ,א"שיבדלט ,והנעלה י בנה ידידינו היקר"הונצח ע
  ש רוד� צדקה וחסד "מיקירי אנ

  ב"ארה –לייקוועד  –ו "הי שמשו� ביקעלשמשו� ביקעלשמשו� ביקעלשמשו� ביקעל 'ח ר"נהה 

 

  על הפרשה רבעשה מ
 בו מל� ותרועת עמו אלוהיו' ה בישראל עמל ראה ולא ביעקב או� הביט לא
  )כא.כג(

 שלמה ביר ק"הרה של תלמידו היה ע"זי מסטרליסק אורי רבי השר� ק"הרה
  רבי ק"הרה של בצלו להסתופ� יל� כי רבו לו אמר פטירתו ולפני, ע"זי מקרלי�
 קבל שבו לחדר וכשנכנס, לנשכיז ברגל והל� הוא ק�. ע"זי מנשכיז מרדכי
  בענייני הרבי ע� להתייע, שבא, אחד גביר ש� ראה האורחי� פני את הצדיק
 כל כ� לקבל בקודש כדרכו יפות פני� בסבר קבלו והצדיק, ברכתו ולקבל מסחרו
  . ישראל באהבת היתה הגדולה עבודתו כי, אד�
... ל"ר חמורה עבירה עבר רב לא זמ� לפני כי בו והכיר הגביר בפני אורי' ר הביט

 שהרגיש והצדיק. הצדיק על במחשבתו והשתומ�, מאד אורי' ר נצטער
 פה רוצה אתה מה, מכא� מהר ל�: לו ואמר אליו ניגש, אורי' ר של במחשבותיו

. המדרש לבית ונכנס, הדר� מעמל ויגע עיי�, נפש בפחי אורי' ר הל�? בחדרי
, אורי' ר - היקר האורח את לחפש הצדיק הל� ,הצדיק מבית הגביר כשנפטר
 אבל! ידעת אשר את ידעתי, אחי, אני א�: הצדיק לו אמר. מדרשו בבית ומצאהו
 אי� אשר האיש כי, תדע למע�? לכא� הקדוש רב� אות� שלח זה למה התדע
 עבירה שעבר באחד הוא רואה שאפילו עד, כ� כל בליבו תקועה ישראל אהבת
 העבודה לחצי הגיע לא ההוא האיש – רבה אהבה אותו אוהב יהיה,  גדולה

 והראיה, שלימה תשובה ספק בלי יעשה אותו תקרב א� שכ�, ת"השי בעבודת
 אלוהיו' ה בישראל עמל ראה ולא ביעקב או� הביט לא: "מפרשתינו היא, לכ�
' שה סימ� -, ביהודי פג� כל רואה ואינו ישראל על סרה מדבר שאינו מי –" עמו

 ...ה"הקב של גדודו על נמנה', ה ריע הוא – בו מל� ותרועת עמו אלוהיו


