AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
A
A
ש
"
קר
זמ
סו
השבוע
שיעור
חבורת יסודי התורה A
A
עש"ק בלק
A
A
פרשת בלק
8
:
3
6
מס' סוטה ב .עד ג:
פרשת פינחס A
A
עש"ק פינחס 8:38
מס' סוטה ד .עד ו.
A
A
מא דלא קרי קר"ש בעונתיה
A
A
בנדוי הוא כל ההוא יומא
A
ä"á
A
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI
י"ג תמוז תש"ע A
A
שנה י"ב גליו ל"ג
בלק
A iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI
A
נתוספהכחהקדושה
עולהישר
 Cמעיי השבוע A c
A
A
A
íòìá íééç éðù
ìò àáù øåòá ïá 'éðú (à"ò ä"÷ óã) ïéøãäðñ 'ñî 'îâá
A øåòá
A
ìò àáù øåòá éîøàä ïáì àåä íéúòùø ïùåë àåä øåòá àåä àðú
úçà ,ìàøùéá úåéòùø éúù ãéáòã íéúòùø ïùåë øåòá
A éîéá
A
,åîù éîøàä ïáì åîù äîå ,íéèôåù èåôù éîéá úçàå á÷òé
àåä íéúòùø ïùåë àåä íòìá ìù åéáà øåòá é"ùøéôå
A ,ïáìéîøàäàåäïáìíòìáã
A
åáúë ò"áåé íåâøúá ïëå íéùøãî äáøäá íðîà
נתהפכולברכה
åëå äæä ìâä ãò ë"äò (â"é àöéå) àîåçðú ùøãîä ì"æå éîøàä
A 'øáòù
A
éôì ,éø÷ä àåä ìâä ,éø÷ä ìò íòìá ìâø úà õçìúå ä"ùæ
A ìâä úà øáòú àì íà øîàðù á÷òéì òáùðù äòåáùä úà íòìá
A
ãáà éîøà øîàðù ïáì åæ íòìáå äòøì úàæä äáöîä úàå äæä
A åäæå ,äòåáùä ìò ãòä àåäù éôì åðîî øé÷ä òøôð ïëì 'åëå éáà
A
äæî øãâå äæî øãâ íéîøëä ìåòùîá 'ä êàìî ãîòéå áåúëù
A äáöîäå ìâä åäæù ò"áåé 'éôå ,àåä íéðáà ìù øãâ íúñ é"ùøéôå
A
הכנעהוביטול
ìâá äôåìù áøç åñéðëäù íéðåùàøä åáúë ãåòå ,íòìáî åòøôðù
A ø÷ãé åäòø ìò ùéà äæä úéøáä úà øáòéù éî åøîàå äáöîä ìöà
A
âøäðå ,äéä åéðá éðáîå ïáì äæ íòìá ì"æëç øîàå ,áøçá
A áøçá
A
åîùù úøøåáîä áøçá 'ét áøçá åâøä øåòá ïá íòìá úàå 'éúëã
íòä ìë ãéå åúéîäì äðåùàøá åá äéäú íéãòä ãé ä"ùæå ìâä êåú
A ,ïáì àåä íòìáù àîåçðúäå ïúðåé íåâøúä úòã 'éæç ,äðåøçàá
A
äãìéù
äøù
úåçà
äëìî
ïá
àåä
íòìáù
åáúëù
íéùøãî
ùéå
÷A ãâðë í÷ù íù ìò ìàåî÷ àø÷ðå íòìá åäæå íøà éáà ìàåî
A
ø"ãîáå ,ì-à ìù äîåà
A ïáì àåä íøà ìéáà ìàåî÷ '.úëïáì (àåäæ"åô)íòìáù
A
äæî çëåî ,éîøàä
éî àðéðç 'øì àðéî àåää ì"à (á"ò å"÷) 'îâá íù ãåò
A òåîù
A
éùðà 'éúëãî àìà áéúë àì áúëéî ì"à äåä äîë øá íòìá êì
øá åà ïéðù úìúå ïéúìú øá íäéîé åöçé àì äîøîå íéîã
A ïéúìú
A
'éúë äåäå íòìáã äéñ÷ðô éì éæç éãéãì úøîà÷ øétù ì"à òáøàå
A ñçðt 'éúé ìéè÷ ãë àøåâç íòìá ïéðù úìúå ïéúìú øá äéá
A
ìéòì øîàã éàîéñ 'øã àä 'éì úéì ç"øã é"ùø 'úåë ,äàèñì
כברנשבע
A éàîéñ 'øìã åøúéã áåéàå íòìá äòøôã äöò äúåàá åéä äùìù
A
äòøô úöòá äéä àäãä íéðù øùòå íéúàî ïî øúååé äéç íòìá
A åéäù íéðù øùòå íéúàîä ìëå åäåëéìùú äøåàéä ãåìéä ïáä ìëã
A
ù"ùøä åù÷äå ,éç íòìá äéä ïéãî úîçìî ãò íéøöîá ìàøùé
A äéä ãåìéä ïáä ìë ìù äøéæâäã é"ùøì 'éì 'éúéú àëéäî ãåòå
A
úöò úìéçúù ì"ñã áùé ì"ùøäîáå ,íéøöî úåìâ úìéçúá
A äøéæâä äøîâð àìù àìà íéøöîì åãøéùë ãéî äéä íéðáä úëìùä
A
.ë"çà úåáø íéðù ãò
A ãòå éùéìùä óìà úìéçúá äéä ïáì àäã äù÷ä õ"áòéáå
A
äéäù
åøîà
êéàå
íéðù
÷
"
úî
øúåé
äøáò
íéúòùø
ïùåë
ìù
ïîæä
A øùà êðåúà éëðà ë"äòù øãîî øéòäì ùé ãåòå ,íéðù å"ì åéúåðù
A
ï÷æ äéä àìù úîãì àä ,äæä íåéä ãò êãåòî áúëø
A ïåúàäù
A
àäã íéù÷î ãåòå ,úåáàä éîéî ë"ë éç àìù òîùî ,åðîî äìåãâ
øùôà
êéàå
áøçá
åâøä
øåòá
ïá
íòìá
úà
å
äøåúá
àéãäá
'
éúë
A õ"úòéáå ,íéèôåùä èåôù éîéá íééúòùø ïùåë äéä àåäù øîåì
A
íùá óñåé õòá ë"ëå ,ìåâìâä ïéðò ìò ïàëá äðååëä àîù 'éúë
A ìòá
A
òãåäé ïáä àéáä æ"ãòå ,ïáì ìù ìåâìâ äéä íòìáù àøåðã ïé÷å÷éæ
íéôðò éðù åàöåé åðîîå ùøåùä äéä ïáìù ì"æ é"øàä íùá
A íäù
A
.(ù"ééò) ãçà óåâë íéáùçð ãçà ùøùî íìåëù éôìå øåòáå ïùåë
åîù éîøàä ïáì åîù äîå 'îâä íééñù äî äù÷ íúèéùìå
A òîùîã
A
åððéà øåòá (å"ì úéùå÷á) 'úë àøæò ïáàáå .ãçà ïîæá íìåë åéäù
ïëúéå éîøàä ïáì ïá éððéà íòìá íâ íòìá
A øåáòá ùøãä.äöøàêøãùì"æ åðéúåáø
A
éøáãî ìåôé àì éë åäîë ùçðî éúåéä
A
A
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
][

][

בריש מס' יומא אנו רואי כמה שמירה
היה צרי הכה"ג שלא יבא לידי טומאה ,א
בהיותו במקו המקודש ביותר ,ועאכו"כ
כמה שמירה צריכי בשעה שיוצאי
בשווקי הטמאי ,וזה א"א רק בכח התורה

)זוה"ק בלק קפ"ו(.

מדברי רבינו שליט"א בסיו מס' מכות

)תקי"ד(

והואישבממלי .כתברש"יממלי חסרכתיב,וישלהבין

וירא בלק בן צפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי.

מה כוונתו בזה .ונראה דהנה ּפרשת חקת מסתיימת בפסוק נל"פ עפ"י פשוטו שראה מלחמת סיחון ועוג ,שעמדו ישראל
ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן ירחו .ולזה שלח בלק ברמז עליהם והרגום כפרש"י ז"ל .אולם עוד ראה בלק במשקופי
להודיעלבלעםמקוםחנייתןשלבניישראלואמר,והואיושב

ממל"י ,נוטריקון מ'ואב מ'עבר ל'ירדן י'רחו .וזה שכתב רש"י
חסרכתיב,דבאופןכזהעולההנוטריקוןישרוטוב.

הגה"קמוהר"רשמשוןמאוסטראפאליזי"ע

מהאקובלאקבהא-לומהאזעוםלאזעםה'.ישלדקדק

דהיהלולומרהאיךאקובלאקבהא -ל,ומההלשוןמהאקוב.

ונראהדהנהידועשכלהקללותשבתוכחהגנוזיםוצפוניםבהם

דחכמתא שע"י שהתגברו עליהם והרגום ,ביררו מהם כל
הניצה"ק ,כי זהואיבודם כנ"ל ,וכ"ז ניתוסף לישראל ונתגברה

כח קדושתם עי"ז ,ע"כ ויגר מואב מּפני העם כי רב הוא,

שנתרבה כוחם ע"י הריגת סיחון ועוג .ואפשר להבין מה

ששינה הכתוב מישראל לעם ,שבתחילה אמר אשר עשה
ישראללאמורי,דלאהי'בכוחםשלהפשוטיהעםלהתגברעל

סיחוןועוג ולהוציאבלעםמפיהם,וכ"זנעשהע"יישראלהבני
עלי' ,אבל עתה שניתוסף כח קדושתם היו מואב יריאים גם

מּפניהעםר"להפשוטיעם .וז"שויגרמואבמּפניהעםכירב

כל מיני ברכות וישועות טובות .ומה שעשה השי"ת כן לגנוז הוא,שנתרבהוניתוסףכוחםע"ימלחמתסיחוןועוג.
את הברכות בתוך קללות היינו מּפני שגלוי וידוע לפניוית"ש

דברייואל

שבדורות הבאים יבאו רשעים ויקללו את ישראל בכחות

הטומאה כדי להזיק להם .ולכן הקדים והכניס בתוך הקללות

ויפתחה'אתּפיהאתוןותאמרלבלעםמהעשיתילךכי

ברכות ,וכשיניחו אומה"ע את הקללות ההם על ראש בני הכיתניזהשלשרגלים .פרש"יז"לרמזלואתהמבקשלעקור

ישראל ,יתהפכו לברכות ,כי לגבי ישראל מתפרשות אותן אומההחוגגתשלשרגליםבשנה.ודקדקוהמפורשיםבמהנקט
הקללות לברכות .וזה שאמר בלעם ,מה אקב לא קבה א-ל ,זכותזהשבניישראלחוגגיםשלשרגליםיותרמשארזכותים
איזהקללהאוכללהוציאמּפיאשרעדייןלאקבההקב"האת
הקללה ההיא בעת שאמר התוכחה והפך את כל הקללות
לברכות ,ומה אזעם לא זעם ד' ,ואיזה לשון של זעם אוכל
להניחעליהםשלאהקדיםהקב"הלזעוםכן,והלאכלהקללות

שישלהם.

ואפ"לבהקדםמהשכתבק"זהגה"קהתניאזי"עבסידורו

במה שאנו אומרים בתפלת מוסף ואין אנו יכולין לעלות

ולראות ולהשתחוות לפניך .דהענין הוא דהנהיש השתחואה

חיצוניתהיינוהשתחואתהגוף ,ויש השתחואהפנימיתדהיינו

כולם כבר נתהפכו לברכה ,וגם כל חלי וכל מכה אשר לא ביטול הנפש לגמרי ,וזה אי אפשר רק בבית המקדש על ידי
כתובה בספר הזכיר הקב"ה בהתוכחה להפוך אותה לברכה ,גילוי שכינתו יתב' אשר שם .וזהו מה שאומרים ואין אנו

ובכןאיאפשרלקללםכלל.

הגה"קר'משהמראזוואדובזי"ע

ויאמר אליו בלק לך וגו' אפס קצהו תראה וגו' .תמוה

יכולים לעלות ולראות ולהשתחוו"ת לפני"ך ,היינוהשתחואה
פנימית לפני השי"ת החוקר לב ורואה את ביטול הנפש
עכתוד"ק.והנהידועשמדתושלבלעםהרשעהי'להיפוךמזה,

כמו שאמר כי מאן ה' לתתי להלוך עמכם ,ופרש"י אלא עם

הדברמהשבלקצוהלוללכתלמקוםשיראהרקמקצתהעם
שריםגדוליםמכם,למדנושרוחוגבוההולארצהלגלותשהוא
ולא כולו ,וכי מה נפק"מ בזה ולמה חשב שאז שּפיר יוכל ברשותו של מקום אלא השתמש בלשון גסות .ובזה י"ל מה
לקללם .ונראה דהנה איתא בברכות דבלעם היה מכוין הרגע שהפך הקב"ה את קללת בלעם לברכה ובאיזה זכות היתה

שהקב"ה כועס בו ואז הוציא קללה מפיו והיא חלה עי"ז .זאת,דהנה הקב"ה הוא בוחר בנמוכירוח ,וכמ"שאשכוןאת
והקשוהתוס'דכיוןשהקב"הכועסרקרגעכמימריה,מההיה דכא ושפל רוח ,א"כ אינו עוזב את בני ישראל המצויינים

לם ,במדת הכנעה וענוה ,ולאיניח שבטהרשעעלגורל הצדיקים
ּכ ֵ
יכול לומר ברגע חדא .ותירצו דהיה יכול לומר תיבת ַ
דכיוןשהיה בלעם עומד ופניו נגד ישראל ,א"כ כשיאמר  ַּכ ֵלם ושיחולח"ועליהםקללתבלעםהרשעשהואגאותןוגבהלה,
יהאהמשמעותשחלילהיכלהאתישראל.והנהכשראהבלק כיוןשהואמרוחקבעיניהשי"ת.
שלא היה יכול בלעם לקלל את ישראל ,היה דן שהדבר הוא

משום שמקלל את כל ישראל ,וזה אי אפשר לחול כי כבר

נשבעהקב"השלאיעשהח"וכליהבישראלכמושכתובואף

וזה שאמר הכתוב ויפתח ה' את ּפי האתון ותאמר

לבלעםמהעשיתילךכיהכיתנישלשרגלים,ולאאמרהשלש

פעמים,ופרש"ירמזלואתהמבקשלעקוראומההחוגגתשלש

רגלים בשנה ,ששם משתחוים לפני הקב"ה ביראה פנימית

גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים
ובביטול גמור ,שזה שורש מדת הכנעה וענוה ושפלות רוח
לכלותם,עלכןהעריםבלקוצוהלבלעםללכתבמקוםשיראה החביבה מאוד בעיני הקב"ה ,ובלעם אשר מדתו הוא לגמרי
רק מקצת העם ולא כולו ,ואז כשיאמר עליהם  ַּכ ֵלם ,שּפיר להיפוך מזה ,הוא שנאוי בעיני הקב"ה לא יוכל ח"ו לעקור
תוכל הקללה לחול עכ"פ עליהם ,דהלא אף אם תתקיים אותםולבטלם.

הקללהלאתהיהכליהלגמריבישראל,כיישארוהאחרים.

עטרתחכמים
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 Aהשמי ליל גלות ,משו מעשה שהי' ,שידוע
רחמי A
כבד מאד ,אז גלה לעיר הבירה טיטוא וש היתה בתפלות ובתחנוני לישועת ישראל ,לעורר
שדרכו הי' לחלק הרבה מעות לכל באי פתח ביתו,
קצת הרוחה " ,בראותו כל ההרפתקאות שהשתרגו על גלות השכינה ,וכ
להתפלל להצלחת הנדיבי A
 Aובפרט לעניי בני תורה ,ומנהג הי' לו שבכל ערב
עליו ,גמר בדעתו לעלות לאר הקדש ,כמו שכותב שהתנדבו לסייע את ישיבתו.
בי
שבת קודש הי' שוחט עגל והי' מחלק את הבשר
A
A
בהקדמתו על האוהחה"ק וז"ל :והנה מלחמה ר
אחותי רעיתי
התלמידי חכמי ,ופ"א פרצה מחלה בבהמות
אחר ר לצר ולצורר וצרה נוגעת בחברתה עד צואר
 Aשבעיר סאלי ,וכל הבהמות שנשחטו באותו שבוע הגיע וכו' והאיר ה' עיני שכלי ,אי זה אלא לקו סיפר הרה"צ בעל מנח"א ממונקאטש זצ"לA ,
שפ"א בא לפני האוה"ח הק' איש אחד
נמצאו טריפה ,חו מאותו עגל ששחטו בשבילו,
ולעלות אל מקו חשבתי בו ,הוא מקו השכינה,
מאנשי A
A
שלומו בבכי רבה שנהפ עליו הגלגל ונעשה לעני
והי' ש אחד מבני העיר עשיר גדול שהצטער על
עכ"ל ,והי' בדעתו ליסד את ישיבתו בעיר הקדש
 Aשלא יהי' לו בשר לכבוד שב"ק ,הל אל שמה ,על כ סבב בערי איטליא שעשירי ישראל ואביו ואי לו ממש לח לאכול ,ונכמרו רחמיו A
עליו ,וכתב פיתקא בקל בכתב אשירות ובירכו
האוהחה"ק וביקשו שית לו חלק מ הבשר ,אבל
יבטיחו לו את נידבת לתמו את ישיבתו ,ש
כותלA ,
ונת לו את הפיתקא ואמר לו שיל אל
 Aהאוהחה"ק סירב באמרו שהוא צרי את זה
באיטליא הדפיס את ספריו "אור החיי" ו"פרי
המערבי ויחפש מקו חלל מעט ,ויניח ש את
 Aלהתלמידי חכמי ,ותו כדי דיבור נכנס עני
את A
תואר" על שולח ערו יו"ד ,ובשנת תק"א בחודש
הפיתקא ויהי' לו ישועה ,האיש עשה כ ולקח
תלמיד חכ אחד ,והאוהחה"ק נת לו חלקו בסבר
אלול דרכה רגליו על עפרה של אר הקדש.
הפיתקא בידו והל ליל לכותל המערבי ,באמצע A
 Aפני ,והעשיר כשראה זאת חרה הדבר עד מאד,
באר החיי
הדר התחיל לנשב רוח סערה עד מאד והשלי מעל
והפיל דברי של גנאי על חשבו של אותו תלמיד
ונשאר A
A
,
עכו
בעיר
הישיבה
'
הי
אחדי
חדשי
מתחילה,
ראשו את כובעו העליו ,והוא לא חש לזה,
חכ ,והאוהחה"ק לא רצה להתוכח אתו ולא נענה
 Aלבקשתו ,בלילה חל האוהחה"ק שיע שלא מיחה עד חודש סיו ,ואז קרה שנפטרו שני מבני החבורה בכובע התחתו שהחזיק בידו אחת והפיתקא בידו A
על כבוד של התלמוד חכ ,נגזרה עליו גלות ,שנה אז עקר את הישיבה מעכו ,לכפר פקיעי ,כמו שכתב השנית ,והרוח הל ונתגבר והפיל מעל ראשו
הפיתקאג A
A
שלימה ער גלות ,עד שהי' העובדא הידוע מהמ"ב באחת ממכתביו ,וז"ל :לאחר שנפטרו שני מבני כובע התחתו וכשרצה להגביהו נפל מידו
ואחד
,
נחמ
שמואל
רבי
וחסיד
חכ
איש
,
החבורה
 Aפשטי שלו על "א בחוקתי תלכו" שחידש ,ורב סמו ,נער קט ,יהודה הכה ,ואחזתני רעדה בראותי ונעל מעיניו ,וחזר לביתו של האוהחה"ק בלב A
נשבר וסיפר לו הדבר ,נענה לו האוהחה"ק ואמר לו
שבאותו העיר אמר אז זאת אצל שלחנו באמרו
מצאו A
 Aששמע זאת במתיבתא דרקיע בש רבי חיי ב פר על פר  ,קט וגדול ,תיכ רעשתי ועקרתי מה אעשה ל ,לא איסתייע מילתא ,ואח"כ
עטר ,והאוהחה"ק כשמעו זאת אמר חיי ב עטר ממקו זה עכו ,שהוא בספק אר ישראל ,והלכנו
שהוא ברחובות של ירושלי הפיתקא וראו שכתוב בו A
A
בלי לומר "רבי" ,כ הי' כמה פעמי עד שסגר אותו כלנו לכפר פקיעי תבנה ותכונ במהרה בימינו,
להשכינה הקדושה "אחותי רעיתי יונתי תמתי
 Aבחדר עד אחרי שב"ק כדי שאחר שבת יטיל אותו ודאי אר ישראל כצפת וטברי' ...עכ"ל.
אבקש ברחמי תשפיע פרנסה טובה לפלוני ב A
ובסו שנת תק"ב התישב ביחד ע ישיבתו
לחר כדינו של המבזה ת"ח ,לפתע נשמע קול
".
עטר
ב
חיי
,
פלוני
A
 Aסערה חזקה והי' נראה כאילו העול עומד ליחרב ,בעיה"ק ירושלי ,התרגשות גדולה הי' לו כשבא
קללת
 Aוהמרא דאתרא עשה שאלת חלו והודיעו לו מ לירושלי כמו שכותב באחת ממכתביו על יו
צדיק גזירה מאת המושל על היהודיA ,
פ"א יצאה
השמי שהיות שבעל האוהחה"ק נמצא סגור אצלו הכיפורי הראשונה שהי' ש ,וז"ל :וראיתי הארה
ההיכל התאספו ראשי הקהילות לאסיפה דחופה כדת מה A
 Aואינו יכול לעשות הבדלה ,והשר של גיהנ אינו גדולה בשעת כל נדרי ...ובשעה שפתחתי
ממש הי' בעיני כפתיחת שערי ג עד ...עכ"ל ,רבני לעשות כדי לבטל הגזירה ,וג האוהחה"ק הוזמ
 Aיכול לפתוח שוב את הגיהנ ,לכ הרעיש השר את ירושלי נכנעו לפניו מאד ודיבורו הי' אצל קדוש ,לש ,האסיפה התקיימה בבית תפלת של A
העול ,תיכ הוציאו את האוהחה"ק מ
החדר ש בירושלי הוסי קדושה על קדושתו והי' יושב הקראי )כת כופרי בתורה שבעל פה( ,כיו שבית A
 Aופיסוהו ,ואז הודיעו להאוהחה"ק כי כבר השלי
על התורה ועבודה ובקדושה יתירה ,כמו שכותב תפלת היו במחתרת והיו צריכי למקו
 Aאת את שנת גלותו ויכול לחזור לביתו לשלו.
שבל A
תלמידו ה"חיד"א" ואני ראיתי להרב המופלא יודע לא אחד מאסיפת ,כאשר האור החיי
ביקש לישב בשלוה קפצה עליו רוגזו של חותנו,
חסידא קדישא כמוהר"ר חיי ב עטר זלה"ה הקדוש בא להאסיפה ודר רגלו על מדריגה
וכשהעירו A
 Aשבשנת תפ"ה מת חותנו והשאיר לו הו רב ,אבל
שהתענה ג' ימי קוד פורי רצופי ,לילה ויו הראשונה ,נתעל  ,ובקושי העירו אותו,
לו
 Aבאו אליו הרבה אנשי בתביעות שונות וג הי'
הסוהר ,והיא הפסקת ג' ימי שכתב רבנו האר"י ז"ל אותו צוה להגביה את המדריגה ,ומצאו תחתיו A
צרות מטע הממשלה ,עד שנתפס לבית
שעולה במקו ארבעי יו ,זכר לתענית שעשו ספרי הרמב" ששמו הקראי ש לבזיו )
מכיו A
 Aונאל לעזוב את עיר מולדתו סאלי ונדד ממקו
בימי מרדכי ואסתר ,מסופר שהי' מערה מהבית שהרמב" החרימ כידוע( ,כשראה האוהחה"ק
למקו עד עיר פאס וש גבר עצמו על צרותיו וישב
פע את זה קלל קללה נמרצת שלעול לא יהי' לה A
 Aעל התורה ועל העבודה ,כמו שהוא עצמו כותב כל הכנסת עד המקוה שדר ש הי' הול כל
לטבול .וכ המשי בהרבצת תורה לתלמידי מני בירושלי ,וכ הוה ,מעול
 Aזה בהקדמה לספרו "אור החיי" וז"ל :דלקוני
אחדלאמההי '.לה מני A
בישיבתו ,כמו שכותב תלמידו הגדול ה"חיד"א" וכשאחד מה בא מחו"ל מת
בתפיסה במסירה ועלילה ,באי מבטח לרגע ,מחיי
A
 Aלהרגיע ,ואני בתו עמקי י הצרות ,תפיסות על שהי לומד בישיבתו בירושלי ,וז"ל בספרו ש
)המש בעמוד ד(
הגדולי :ואני הצעיר זכיתי והייתי בישיבתו
A
A
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 ìòכ יאמרו המושלי בואו חשבו תבנה ותכונ
ומכפר ליה לחוביה ,עכ"ל .אמנ יש לומר דבדורות A
A
הקודמי אז היה צרי #מסירות נפש ממש לתק כתמי
עיר סיחו .איתא במס' בבא בתרא )ד עח (:אמר רבי
העונות ולקבל תיקו תשובה ,אבל בזמנינו אלה דור שפל A
 Aשמואל בר נחמני אמר רבי יונת ,מאי דכתיב על כ יאמרו
תנועה
כל
ועל
אנחה
כל
על
ומצפי
עומדי
בשמי
אשר
המושלי בואו חשבו ,המושלי אלו המושלי ביצר ,
קלה של האד אינו צרי #למסירות נפש ממש" .יעדע A
A
בואו חשבו בואו ונחשוב חשבונו של עול  ,הפסד מצוה
 Aכנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסידה ,תבנה ותכונ ,א מכ¢ק מר אדמו¢ר שליט¢א קרעכ! ,יעדע זיפ! ,יעדע קאפיטל תהלי  ,יעדע בלאט A
גמרא וואס א איד לערנט ,דאס קומט דא #אזוי
אתה עושה כ תבנה בעול הזה ותכונ לעול הבא.
פריערדיגעשווערדורותאA ,,
A
דאס איז אזוי ווי א תשובה שלימה אי
יואל
בדברי
 øàáúéåעל פי דברי מר דו"ז זללה"ה
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אי אזא שפלות'דיגע דור וואס מע געפינט זי,#
) Aפ' וארא עמוד רכב( בביאור דרשת חז"ל )נדרי לא (:על
יעדע A
הפסוק )ירמיה לג כה( א לא בריתי יומ ולילה חוקות נתפרס ע"י ועד להוצאת ספרי כ"ק מר אדמו"ר שליט"א תנועה קלה פו תשובה איז אזוי שטארק או חשוב
היינטיגע צייט ,אי הימל קוקט מע ארויס אוי די A
 Aשמי ואר! לא שמתי ,גדולה מילה שאלמלא היא לא
תשובה פו א איד ,מ'פארלאנגט נישט די תשובה וואס
בדורות הראשוני אל יזכר לנו ,כי דלונו מאד ,ולפי
ברא הקב"ה את עולמו ,עוד דרשו ,גדולה תורה שאלמלא
איז אמאל געווע ,היינטיגע צייט אז א איד קומט אי בית A
קטנות המדריגה תיקט העו ,עכ"ד.
 Aתורה לא נתקיימו שמי ואר! .וקשה דבשלמא התורה
המדרש או ער גיט א קרעכ! ביי דאווענע ,עס טוט אי
 ìòåפי זה יש לומר בדר #הרמז כי הכתוב מדבר אל
 Aנקראת ברית יומ ולילה ,ככתוב )יהושע א ח( והגית בו
ברכות A
וויי ,גדולה אנחה ששוברת חצי גופו של אד )
הצדיקי היושבי בבית די של מעלה ,שיהיו מתוני
יומ ולילה ,אבל המילה הרי אינה נוהגת אלא ביו ולא
 Aבלילה כמבואר בגמרא )מגילה כ .(.אמנ ידוע כי בדי ולא יחמירו בעונש עוברי עבירה חס ושלו  ,אלא נח ,(:ער קרעכצט או זיפצט ,ער וויינט אוי דע וואס A
ער האט חוטא געווע ,דאר ער נישט מרבה זיי
ידונו אות בצדק ובמשפט לפי מצב הדור ,וזהו על כ
שלימות מצות מילה אינה אלא על ידי שמירת הברית,
מיט A
A
תעניתי או תיקוני תשובה ,עס איז גענוג מיט דע וואס
יאמרו המושלי"  ,רמז על הצדיק ,ע"ד )שמואל%ב כג ג(
וכמבואר בגמרא )עירובי יט (.שהפוג בריתו נמש#
ער קומט אי ביהמ"ד או לערנט".
צדיק מושל יראת אלקי  ,שיש לה דעה למעלה בשמי
 Aערלתו ,ואברה אבינו עומד על פתח גיהנ להציל
A
 òåãéåמה שכתב א"ז זללה"ה בייטב פני )אור
מעל ,בואו חשבו ,בואו ונחשוב חשבונו של עול"  ,היינו
הנימולי ואינו מכירו .ודבר זה צרי #שמירה תמידית ביו
יהרהר לדו כל באי עול לפי מצבו של עול  ,אשר דורינו אלה המקי אות יב( כי שבירת תאוות שינה להיות עומד ושונה A
 Aובלילה ,כמו שהזהירו חז"ל )כתובות מו (.שלא
בתורה הוא מעי מסירות נפש ,וכמו שכתב רש"י
כבר ירדה עשר מעלות אחורנית מדורות הראשוני  ,ועל
אד ביו ויבא לידי טומאה בלילה .ומה ג שכדי להגיע
וקורתבמסרוח' A
A
חולי )ד קכ .ד"ה לרבות( כי נפש לשו תאוה
כ לפי קטנות המדריגה צרי #שתקט העו ,ואי אפשר
לשמירת הברית צרי #לעסוק בתורה יומ ולילה ,כמו
 Aשכתב הרמב" )הלכות איסורי ביאה פכ"ב הכ"א( אי להחמיר כמו בדורות הקודמי  ,ולזה הצדיקי המושלי שהנפש נהנה ממנו .וכשמבטל תאוותו ורצונו מפני רצונו A
ית"ש ומנדד שינה מעיניו ,הרי הוא כאילו מוסר
ביצר ימליצו טוב על בני ישראל שלא יחמירו כל כ#
מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מ החכמה.
נפשו( A
והנאתו לה' ,וה דברי המשורר בספר חרדי )פרק לד
בדורות האחרוני .
 Aומעתה שפיר דרשו חז"ל א לא בריתי יומ ולילה על
קדושי #בני #בי העמי  ,מסרו נפש כמו
*
 Aהמילה ועל התורה ,כי שניה נוהגי ביו ובלילה ,והא
עולות A
ושלמי  ,לרצו שנת עינ נדדה ,עכ"ד .ובכ בזה שמנדד
 ãåòיתבאר על דר #זה ,על פי מה דאיתא בזוה"ק
בהא תליא ,דאי אפשר לקיי מצות מילה בשלימות
 Aולהנצל מפג הברית ,מבלעדי עסק התורה ביו ובלילה) ,ויחי ד ריט (:תנ אמר רבי יהודה לית ל #חובא בעלמא עיניו מ השינה נחשב למסירות נפש ,וחשוב כמא A
דאתפטר מהאי עלמא ,ונסלח לכל חטאתיו) .ועיי
דלא אית ליה תשובה בר מהאי ,ולית ל #חייביא דלא
עכ"ד) .ועיי בב"ח יו"ד סימ ר"ס(.
דברי כבב"קרA #
A
משה פ' ויחי עמוד שא( .ועוד יותר מזה העלה
חמא אפי שכינתא בר מהאי ,דכתיב )תהלי ה ה( לא
 ìòåפי זה יתכ לתר! בדר #אגדה קושית התוס'
מר דו"ז זללה"ה בדברי יואל )ליל יו"כ עמוד שלט( כי
יגור #רע כלל .והקשו המפרשי ממה שאמרו חז"ל
 Aבמס' קידושי )ד כט (.אהא דאיצטרי #הת בגמרא קרא
מסירות A
בימינו אלה אי אפשר כלל להיות יהודי מבלי
)ירושלמי פאה פ"א ה"א( אי ל #דבר העומד בפני
למיל מיניה דאשה פטורה ממצות מילה ,והקשו בתוס'
 Aלמה לי קרא תיפוק ליה דמצות עשה שהזמ גרמא הוא ,התשובה ,וכ מבואר במקו אחר בזוהר הקדוש )ויקהל נפש ,דלפי גודל הנסיונות שישנ היו א רוצי להשגיח A
על דרכיו וליל #בדר #הישר אי מגיעי
ד ריד (:דתשובה מהני אלא צרי #תיובתא שלימתא.
דאי מלי אלא ביו )יבמות עב (.ונשי פטורות ,עי"ש.
טנה מהלכלושהאדבלי A
מסירות נפש ,עכ"ד .א כ בכל תנועה ק
וביאר מר דו"ז זללה"ה בדברי יואל )פ' משפטי עמוד
 Aאמנ לפי זה יוב היטב ,דבאמת מצות מילה נוהגת רק
עושה מעניני תשובה ,נחשב בימינו
קכה( דמהות התשובה על החטאי תלויה במצב הדור,
 Aביו  ,א #שלימות מצות מילה הוא שמירת אות ברית
למסירות נפש ,וחשוב A
לפני הקב"ה וזוכה בזה לתק פגמי נפשו.
ודברי הזוה"ק אמורי לפי מצב הדורות הה שהיו
קודש ,והיא נוהגת בי ביו ובי בלילה ,ובלא זה אינה
 äæáåיתבאר הגמרא על כ יאמרו המושלי"  ,רמז A
קדושי וטהורי  ,ולא היה קשה כל כ #לחזור ולהתקרב
 Aמתקיימת מצות עשה בשלימות ,ונמצא שאי הזמ גרמא
על הצדיק ,ע"ד )שמואל%ב כג ג( צדיק מושל יראת
לפני הבוכ"ע בתיובתא סגיא ,אבל לפי מצב דורינו וכובד
בקיו מצותה ,ושפיר איצטרי #קרא להורות דנשי
כלל A
A
אלקי  ,שה מבקשי תמיד למצוא מליצה ישרה על
הנסיונות בניקל יותר להתקרב אל הקדושה א במעט
פטורות.
 äæáåיתבאר הגמרא על כ יאמרו המושלי  ,אלו תשובה ,כי הקב"ה מביט על שפלות הדור עני ולחצ  ,ישראל ,שלא יצטרכו להגיע לתיקוני תשובה על ידי A
A
תעניתי וסיגופי או מסירות נפש ממש ,וה אומרי
וד אות לפי בחינת ולפי מצב  ,וכפי מצב הדור אפשר
המושלי ביצר  ,בואו חשבו ,בואו ונחשוב חשבונו של
 Aעול  ,היינו שבריאת העול היתה בשביל מצות מילה לומר כי א נשי על לבינו גודל הפג להתחרט עליו בואו חשבו ,בואו ונחשוב חשבונו של עול  ,כי נשארנו A
דור יתו ודור שפל ,ולפי ער #הדור הזה כל תנועה קלה
ולתק רק מעט מה שפגמנו ,מקובלת התשובה לפני
הנוהגת בי ביו ובי בלילה ,והיינו שמירת אות ברית
עיר A
A
שהאד עושה חשוב לפני הקב"ה ,תבנה ותכונ
השי"ת יותר מתשובה גדולה בדורות הקודמי  ,וכדאיתא
קודש ,ולכ צריכי להשמר בקדושה ובטהרה בדיבור
 Aבמעשה ובמחשבה ,ונודע מה שכתב א"ז זללה"ה בישמח בספר חסידי )סי' תתקמ"ה( שחשוב לפני הקב"ה לב סיחו ,ובתרגו יונת יתבני וישתכלל דמיתער ומשיח A
באורייתא ,תבנה בעול הזה ,שיוכלו לתק כל
שאינ פקחי בדורות האחרוני כלב פקחי בדורות
משה )פ' מק!( כי על ידי פג חטא זה נתעכב שפע
החטאיידי A
בעול הזה ולא יצטרכו להמתי עד יו המיתה ,על
הראשוני  ,וא שקיו התורה לא נשתנה א כקוצו של
 Aהפרנסה ר"ל ,עי"ש .ולזה אמר וא אתה עושה כ תבנה
דמשיח באורייתא בהשכמה באשמורת הבוקר ומנדדי
יו"ד ,מכל מקו העניני הפנימיי והבחינות והתשובה
 Aבעול הזה ,שיהיה שפע פרנסה ,ותכונ לעול הבא,
בעודו A
שינה מעיניה  ,זוכה להעלות תיקו לנפשו ג
המועלת להתקרב לפני הבוכ"ע קלה יותר ,עכ"ד) .ועיי
כאשר ית די וחשבו על כל המעשי .
מה שהביא ש מש"כ בדגל מחנה אפרי פ' וארא בעני בחיי חיותו .ג הכוונה תבנה בעול הזה ,ע"ד שאמרו A
A
*
חז"ל )אבות פ"ה מכ"ב( לפו צערא אגרא ,כי מאחר
זה(.
 ãåòיתבאר על פי מה דהוה מרגלא בפומיה דכ"ק
 äìàåהדברי הוה מרגלא בפומיה בימי הנוראי שקשה כל כ #כל תנועה קלה שעושי להשי"ת ,על כ A
 Aמר דו"ז זללה"ה להזכיר מה שפירש בספר צמח דוד
.
הזה
בעול
משל
שכרה
לקבל
זוכי
ממנו
מבקשי
אינ
אלה
מינו
דבי
,
רבה
הושענא
וביו
לנו
) Aבליקוטי ( מאמר הכתוב )תהלי עט ח( אל תזכור
 ú"éùäיעזור שיזכו בני ישראל להתקרב לפני A
תשובה במדריגה גדולה ,ומזה יש לנו להתחזק כי ג בלי
עוונות ראשוני כי דלונו מאד ,כי בימי הרה"ק הרבי ר'
 Aמנח מענדל מרימנוב זי"ע באו נפשות ישראל מעול ריבוי התעניתי וסיגופי  ,רק לבא בביהמ"ד ולעסוק הקב"ה ולעשות רצו ה' בכל עת ובכל זמ ,ויהיה חשוב A
לפני השי"ת התורה שלומדי בני ישראל ,וא א
בתורה ובתפלה ,יכולי לתק כל העונות החמורי .
העליו לפניו בקובלנא ,אשר הרה"ק המגיד מזלאטשוב
אינו A
A
הרבה מכל מקו הרי זה עולה לנו בקישוי ,ולכ חשוב
 äðäåמבואר בזוהר הקדוש )במדבר ד קכג (.דאית
זי"ע הוא בראש בי"ד של מעלה ,ומחמיר מאד בעונות
 Aהחמורות רח"ל ,כי קדוש וטהור היה ולא טע טע חטא חובי דלא מתכפרי עד דאתפטר בר נש מעלמא ,הה"ד לפני הקב"ה ,ובזה נוכל לתק כל מה שחסרנו ח"ו ,עדי A
יעזור השי"ת שנזכה לביאת הגואל בהתרוממות
)ישעיה כב יד( א יכופר העו הזה לכ עד תמותו ,והאי
מימיו ,והועילו בקשותיה ונתמנה אחר תחתיו ,וחזרו
קר A
התורה וישראל בהתגלות כבוד שמי עלינו במהרה
יהיב גרמיה ודאי למותא ומסור נפשיה וכו' כמא
 Aלפניו לאמר יישר כח ,כי הוקל המשפט מעליה כי חומר
בימינו אמ.
דאתפטיר מהאי עלמא ודאי ,כדי קוב"ה מרח עלוי
העו הושפט לפי הדור ,וזהו בקשתינו שהעוונות שנחשבו
A
A
 Kממעיינות התאחדותנו OOOOOOOOOOk
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 éôìå Aזה נמצא כי התנאי לקבלת התשובה הוא עסק התורה ,כי אי צדיק באר אשר לא ארכו לו הימי בעיר הקדש ירושלי לפני שמלאה שנה לישיבתו שמה A
ולא יחטא ,ולעומת זה אי ל אד שאי לו שעה ,וכל אחד מישראל מזדמני לו נתבקש לישיבה של מעלה ,בליל הושענא רבא של אותו שנה ,בהגיע חצות לילה
 Aיעשה טוב
פניו A
בס"ד
הרהורי תשובה לשוב על חטאיו ,א א אינו עוסק בתורה והוא בכלל עמי האר שאינ חיי נכנס לחדרו לבדו ופשט את בגדיו הלבני ולבש בגדי שחורי ונפל על
יו
"
השנתית
המגבית
יואל
קרית
בעירינו
ה
"
אי
יתקיי
ט
"
הבעלל
פנחס
'
א
ביו
 Aלעתיד ,א כ אי יתקבל תשובתו לפני הקב"ה ,נימא נראה ונדחה אינו חוזר ונראה ,ולזה בפשוט ידי ורגלי ,ובכה בבכיות נוראות כ הי' עד תפלת שחרית ואחר A
חינו הטהור" שבו יתנו האפשרות לכל אנ"ש תלמידי רבותינו הק' זי"ע ויבלחט"א כ"ק מר התפלה חזר לחדרו ושכב עוד פע עד ליל שמיני עצרת ואז לבש הלבני,
צרי האד לעסוק בתורה אשר אור תורה מחייהו לעתיד לבא ,ועל ידי זה לא ידחה האד מ
לאחר A
 Aרבינו הגה"ק שליט"א לבוא לעזרת מוסדותינו הקדושי "מוסדות יטב לב בארה"ק" שבה החג שאלו תלמידו ה"חיד"א" על פשר הדבר ,ענה לו ,שהתפלל על ביאת משיח
הקדושה ויועיל לו תשובה.
צדקינו ,משראה הס"מ את זאת יצא והסית בכל כחו להרבות עבירות בעול,
ופעל A
A
הסלולה .כי
שנקרא ראשית
אלקי
בקדושהברא
תשבל"רבראשית
אלפירשיז"
משני דברי
זה יל"פ
התורהעל דר
בשבילהקודש
על ,טהרת
וטהרה
êøãáåיותר
מתחנכי
לנו והצליחו מעשיו כל כ עד שפעל ההפ ונגזרה כלי' ר"ל ,אז הרבה בתפילה
הבר השיב
קמק ,א
למחטי
תזכרנו,
מייסדמה אנוש
יואל טענו
שהמלאכי
 Aכבר
לה .שקיבל עליו הגזירה והציל את דורו ,וסיי ה"חיד"א" שהבי ממאמר שהוא A
משה זי"ע
הגה"
הואק מר
זמיע"י כ"
ולאחריו
המוסדותכיזי"ע
נתבארבעל דברי
מרביה"ק
השי"ת שתיק לה תשובה ,אמנ התשובה מועלת רק א עוסקי בתורה ,שאז עתידי
החשובה הי' משיח והי' מוכ להתגלות ולבוא א בעוונותינו הרבי לא הסתייע מילתא,
ובזה הננו מבקשי מכל אנ"ש אנא שאו ידיכ קודש! באו ותרמו נדבתכ
ראשית נברא בשבוע האחרו לפני הסלקותו לבש בגדי חשובי ואמר לתלמידיו בואו ונצא A
A
לעמוד בתחיית המתי ,ואינ נדחי מ הקדושה ,ולזה בשביל התורה שנקרא
 Aכדי
העול.שיוכלו מנהלי המוסדות להמשי ביתר שאת ועוז ,ולעשות נח"ר בזה לנשמת רבינו הק' לקראת משיח צדקינו ,לאחר זמ מה פשט את בגדיו ,ואמר שכעת הי' העול A
סו התורה לתחלתה ,ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר מחצה על מחצה והי' קרוב לביאת הגואל ,אבל כרגע נכשל עשיר אחד
המוסדותלקשר
מייסדפי זה יש
זי"ע ìòå
בגנז"מ .
אלהי את השמי ואת האר ,דאיתא בספרי לכל באיסטאנבול בעבירה והכריע את כל העול ,במוצאי שב"ק ט"ו תמוז שנת A
A
עשה משה לעיני כל ישראל ,בראשית ברא *
המורא הגדול זו קריעת י סו ,ומבואר במדרש )ילקוט בשלח רמז רלד( דשר של י קטרג תק"ג נצחו אראלי את המצוקי ונשבה הארו הקדש ,והוא רק ב מ"
האוהחהז"קשנהפ'A ,
A
בימי האלו הופיע בקרית יואל הרה"ג ר' אהר דימאנט שליט"א שבא
בשליחות ]עיי מה שאמר רביה"ק בחדו"ת פ' משפטי תשי"ח על דברי
עליה שעבדו עבודה זרה ,אלא שעשו תשובה כמבואר ש במדרש )שמו"ר פכ"א ס"ד(
משש כי תשא את ראש בני ישראל ,שמפרש הכתוב שמרמז על צדיק הדור שנסתלק A
מתחנכי יותר
נראה" שבה
ירושלי
המוסד "
תובב"א
 Aיקירי
ונראה ,לזה
ונדחה אינו חוזר
עטרתנימא
התשובה
לטובת לה
ואי הועיל
ירושליפא,(:
וזקניפ' ל ד
ובזוה"ק )
בימי עלומיו בעוו הדור ,ואמר רבינו שהאוהחה"ק עצמו נסתלק בימי עלומיו
המחייהו
תורה
שעל ידי
הקודשראשית,
טהרתשנקרא
התורה
אלהי,
הסמי בראשית
מגבית
אוראי"ה
יתקיי
ובעהשי"ת
בשביל על
ישראל סבא
בראדר
תלמידות על
 Aמאות
גדול בדמי ימיו ,ע"כ ראה לרמז זאת בפסוק זה[ באותו זמ נטל הבעשטה"ק את A
הקדושה.
מעול מ
לאטנדחו
בשבועלבא,
לעתיד
.
ו
"
יצ
יואל
קרית
בעיר
"
הבעל
הסביר
כ
"
ואח
,
המערבי
נר
כבה
ואמר
לרגע
ועמד
דרעוי
רעוא
לסעודת
ידיו
 äæáå Aיתבאר המדרש אמר הקב"ה מי גר לכ לדור המבול שתאבדו מעול הזה ואמר שסוד נטילת ידי יודע בכל דור רק הצדיק הדור והאוהחה"ק ידע את A
כ"ק מר רבינו שליט"א נת ברכת קדשו ועצתו אמונה לערו המסיבה של מצוה
 Aומעול הבא מפני שלא קבלת התורה ,כי אלמלא היו לה כח התורה ,היה מועיל לה
יחד זאת ועכשיו בשעת נטילה נתגלה לו הסוד ,הבי שהאוהחה"ק נסתלק לגנזי A
קהלתינו הי"ו,
המיוחד
עבודהשלזרהאחד
לעבוה"ק
ע
שהוא מעבירות
מעסקניבעו גזל
עריות ,וא
וגילוי
שובובה
לרגלשהיה
הודאה א
סעודתהמבול,
להנצל מ
ותקוותינו מרומי ,הוטמ בשפולי הר הזיתי ,וזה אשר חרות על מצבת קבורתו
אלקיA :
העסק "ציו נברשת דדהבא ,ההר חמד אלקי אב יקרה ,ושיחה קלה שלו
ולכבודבתחיית
היא לעמוד
ראויי
לכבוד התורה
ובנפש על ידי
בלבדיד ,כי
ובממויומו
בהו בתר
חזקהאד
 Aשבי
היורבה
המצוה כי
וחשבינבגו!
לחבירוישתתפו
שכל אנ"ש
דאור תורה מחייהו ,ועל כ היה מועיל לה התשובה ,ולא היה בא מבול חשבה לטובה ,והאר" האירה מכבודו ,כאשר יאירו שבעת הנרות ,ירכה וקנה
הוא A
לעתיד,הי"ו.
המתימרבבה
 Aהדגול
לעול ,כי הקב"ה הוא אר אפי א לרשעי )סנהדרי קיא ,(.והיה ממתי לה עד שישובו ,היא העולה עמו ,וקרא שמה חפצי המוציא לאור כל תעלומה ,הוא זיוה
יתר פרטי אודות המגבית יתפרסמו בחוצות העיר וקהל אנ"ש מתבקשי
להשתת! הדרה ,ה"ה הרב המופלא וכבוד ה' מלא ,המקובל אלקי חסידא קדישא A
 Aא כיו שלא קבלו את התורה ,נדחו מ הקדושה בעול הזה שלא הועיל לה התשובה ובא
ובממו כמבואר בגמרא )סנהדרי קז (:דדור המבול אי לה חלק כמוהר"ר חיי ב עטר ז"ל ,נתבקש לישיבה של מעלה יו ט"ו לחדש בשנת
עליה שיש
בסיוע
בגו! לעתיד,
ממשנדחו
בו ,וג
המבול
תק"ג ,להנות מזיו השכינה ,הוא המחבר ספר חפ" ה' ,וספר פרי תאר וספר A
A
לעול הבא.
***
אור החיי וספר ראשו לציו".
A
A
מאיר'ח סופי
התהל' נ
שכתב בבעל
הבאמה
ברולפרש
זה יש
êøãáå
העכט
האלהיר''חיי
בפרשתאתאתהרה"ג
הטוריבברכה
מקבלי אנו
בש ה'
בברכת
הרוחנית
מורשתו
 Aתיבות חכ" ,כי אמרו חז"ל )סנהדרי קח (.שא על נח נחת גזר די אלא שמצא ח בעיני
בעיר מורשתו הרוחנית זכינו לספריו הקדושי ,ספר "פרי תואר" על שלח A
שליט"א לרגל בואו לעירינו לטובת הבית חינו לבנות "אור חנה" שהוא המוסד היחידי
ה' .ובמדרש תנחומא בפרשה זו )ס"ה( איתא שעמד נח ועשה תשובה ,ולכאורה אי הועיל
שאנ"סופילוש ערו יורה דעה" ,חפ" ה' " ו"ראשו לציו" על מסכתות הש"ס ,וספר "מאור A
ומקווי
ממקרות זרי,
חוזר צור
כחלמיש
תשובה,ספר"
" Aקרית
אנונ'ח
התהל'
האלהי'
להינותהרמז את
שלאלזה בא
ונראה,
אית אינו
העומדונדחה
הלא נראה
תורה מחייהו לעתיד לבא ,ושפיר חשובה חיי" חדושי שנרשמו על ידי אחד מתלמידיו ,וספרו הגדול שעל שמו מקודש
ולכ אור
התורה,
ברוח שעסק
ישתתפוחכ",
 Aתיבות
המוסד.
לטובת
בחכמתחפיצה
נדיבה ובנפש
הוא לדורות "אור החיי" הקדוש ,ספרו זה נתפשט בקרב ע סגולה ,בי אצל A
*** הועיל לו התשובה.
חיותו ,ומעול לא נדחה מ הקדושה ,ולזה שפיר
 ìòå Aדר זה יבואר מה דאיתא במדרש רבה )פ"ל ס"א( אלה תולדות נח ,הה"ד )משלי י האשכנזי ובי אצל הספרדי ,וג אצל החסידי נער" ונקדש הספר עד A
מאד ,ודברי גדולי אמרו עליה רבותינו גדולי החסידי.
כמה גדולי דברי חכמי
 Aכה( הפו רשעי ואינ ובית צדיקי יעמוד )משלי יב ז( ,הפו רשעי ואינ זה דור המבול,
הקדושי הזהר הקדוש A
הרה"ק החוזה מלובלי אמר ששלשה ספרי
מקצה העול ועד סופו נזדעזעו שלומי אמוני ישראל ,לשמוע הבשורה הנוראה אי
ובית צדיקי יעמוד זה נח .ולפי דרכינו הרמז בזה הפו רשעי ואינ" ,זה דור המבול ,כי ואור החיי הקדוש וספר מאור עיני להרה"ק ר' נחו
מטשערנאביל"עזי"עעל A
בתוזה נח אשר
יעמו"ד,
ובית צדיקי
המתי,
הנודע ולא
מיתת עול
ולהתערב
בקדשי
בתחייתחרב
לעתידלנעו"
יעמוד העיזו
לשמצה
מיתת""הואהטמא
 Aשהבג
המוסדות מאירי את נשמת האד ,עיי בהסכמתו של הרה"ק מברדיטשוב זי
מחייהו.
כדיתורה
עדאור
המתי ,,כי
לעמודעלבתחיית
 Aעתיד
למאסר את הורי התלמידות שלא רצו להכניע ספר "ראשו לציו" וז"ל :רבי שתו מבאר מי חיי ,שיצא מאותו צדיקA ,
הובלה
שולח איזבל
התנמכי
 ô"ëòהיוצא לנו לענינינו ,כי אנשי דור המבול אע"פ שחטאו בעבירות החמורות ביותר ,המאור הגדול ,גאו הגאוני ,הרב המופלא חסידא קדישא ,אשר מודעת זאת
 Aא"ע לתכתיביה.
למקו וה בי אד לחבירו ,נדחו מ הקדושה רק מפני שלא קבלו התורה ,כי לא בכל האר" ,את יקר תפארת גדלתו והדרת שפעת יקרת אור תורתו ויראתו A
ה בי אד
ואלפי ישראל
הפשע
למחות
של עיר
ורבבות יצאו
הודו בספרו אור
שחלילה עבר
הנוראה,עבירה
היה ואיזה
יהיהנגדמי שי
הישראלי
לרחובהאיש
המחייהו ,אמנ
אלפיתורה
 Aהיה לה אור
החיי,נחלעכ"ל.בסו $פרשת אחרי כותב עיי מה שכתב בזה רוח אפינו A
ובספר ערבי
ביו ,אזי
וצדיקיאחת
בתורה שעה
עצמו
מדבק
בערב
בבוקר או
בביהמ"ד
א הוא
עליה,
שסו!
הדורות,
לנו גדולי
הזהירו
והוא זה
הלא על
חכמי,
גדולי דברי
ואמרו "באכמה
והמליכו
A
 Aאור תורה מחייהו ,ולעתיד יעמוד בתחיית המתי ,ועל כ לעול אינו נדחה מ הקדושה ,בספר אור החיי ודבריו בלתי מושגי רק ברוח הקדש ,עכ"ל.
".
פנימה
בהחינו
יתערבו
סו!
כל
הרה"ק מצאנז זי"ע פסק בשו"ת דברי חיי )ח"ב יו"ד סי' קה(
 Aותמיד אפשר לתק ,כי הקב"ה מקבל התשובה .אמנ א ח"ו אינ עוסקי בתורה ואי אור
להלכהשלאעל A
אנ בדיד מחובתינו לשנ את דברי רבינו הק' זי"ע ולהתחזק בכל מה שלמד והורה מלמד אחד שאמר שאור החיי לא נאמר ברוח הקודש  ...יפה עשית
תורה מחייהו ,אזי בכל עבירה נדחי חלילה מ הקדושה ,ואי לה תקומה ח"ו .ולזה כל בר
 Aלנו ,כפיע שאנו רואי בחוש ויואל משה אמת ותורתו אמת ,ובתקוה טובה שהמוסדות הללו עזבת את בניכ בידו ויישר כחכ
בזה....לומד בכל יו חומש ורש"י ע תפילי A
דעת אשר לו מח בקדקדו יראה לקבל על עצמו עול התורה ,לבא בביהמ"ד בערב או בבוקר
רביה"ק בעל דברי יואל זי"ע כשהי'
שעהידי זה
ויפהועל
הקדושה,
שהביאולועלחיות
הנורא שיהיה
הקדושה,
בתורה
עצמו
אחת קוד
התורהבתשובה
עצממוישיבו
החורב
עיניה
וידבקבמו
 Aיראו
יועיל .לו דר"ת הי' לומד ג אור החיי הק' וזה הי' מספרי יסוד שלו ,וכל דבריו היו A
שומרימה שחטא
ויוכל "לתק
חומותי .ירושלי" מכריז ומודיע לכל המוסדות אשר עדיי סמוכי שגורי על פיו ,עיי בספה"ק ויואל משה )מאמר ב' סי' ה'( שרבינו כותב עליו
התשובההוועד
 ú"éùä Aיעזור שנזכה להיות דבוק בתורה הקדושה ,ויהיה לנו הזכיה שיהיה לנו הרהור בתואר "גדול אחרוני" ,ובמאמר א' סי' ט"ו מביא דברי האור החיי הקדוש A
על שולח הציוני! שובו לכ למקורותיכ ,חזרו בכ כי כעת הזמ מוכשר לזה ,קהל עדתינו
 Aתשובה לתק מה שחטאו לפני הקב"ה ,וחלילה לא נדחה מ הקדושה ,ויהיה לנו תקומה בעת פ' בחוקותי שרשע הוא כי יאמר למה ה' הוציא מארצ ויגל בי האומות
עכשיו A
ונזכהלכל קהילה
משיח,נדיבה
רחבהשלוברוח
עזרה
להושיט יד
יתנערו וכו' וכתב ע"ז רבינו דרוח הקודש הופיע בבית מדרשו של האוהחה"ק כי
אשר וישראל
ומוסדהתורה
להתרוממות קר
בידבאורו
לראות
שנזכה
מוכ"ת יעזור
עומדת ,השי
התחיה
A
הרשעי מתעטפי בדברי כאלו.
המיני.שמי עלינו במהרה בימינו אמ.
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