בס"ד ,עש"ק פרשת וישלח
י"ב כסלו תשע"א -שנה ב' גליון מ"ו

זמני הדלקת הנרות ומוצ"ש

¼ó−ñ¾îþ− 48 íþ−ëí −ïþê ’ìþ .š"íþêë êòþôêš ³îð½îô −"¼¾ −¼îë¾ öîñ
ê"¬−ñ¾ þ"îôðê öþô š"× ³îê−¾òë

ìñ¾−î ³¾þõ

הדה"נ מוצ"ש

ר"ת

ירושלים

4:03

5:17

5:55

ביתר

4:03

5:17

5:55

בית שמש 4:02

5:16

5:54

4:17

5:18

5:51

בני ברק
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דברי תורה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
רון לַ אדֹנִ י
וַ יְ צַ ו א ָֹתם לֵ אמֹר ּכֹה ת ְ
ֹאמ ּ
לְ ֵע ָ ׂ
שו ּכֹה אָ ַמר ַע ְב ְ ּד ָך יַעֲ קֹב ִעם לָ בָ ן
ּגַ ְר ִּתי וָ אֵ חַ ר ַעד ָע ּ ָתה )לב ה(.

צריך להבין מה היתה ענין שליחות
המלאכים לעשו ,שציוה לומר עם לבן
גרתי וגו' ויהי לי שור וחמור וגו' ,איך
עי"ז יכנע עשו לפניו ולא יגע בו לרע.
אלא הנראה לומר בהקדים לבאר למה
שלחו יצחק ורבקה את יעקב דוקא לבית
לבן מפני עשו אחיו .אלא שזה ידוע
מחכמינו ז"ל במסכת בבא בתרא )קי
ע"א( שרוב בנים דומין לאחי האם .וזה
ידוע ממרן האריז"ל )שער הכוונות דרושי
קידוש לש"ק ד"א ועוד( שאין המתקת
הדינים אלא בשורש הדין עצמה ,כי
בשורש הדין יכולים לשנות הדין
לצירופים אחרים כמו מצרה צהר וכו'.
ולזה מובן למה שלחו יצחק ורבקה את
יעקב אצל לבן דוקא ,כדי שימתיק את
הדינים של עשו בשרשם שהוא אצל
לבן ,שהרי רוב בנים דומין לאחי האם
ושם שרשו ,ולכן מפרט התורה כששלחו
יצחק ורבקה אצל לבן ,מי הוא לבן 'אחי
רבקה אם יעקב ועשו' )כח ה( שנתקשה
בזה רש"י ז"ל ,ואומר איני יודע מה
מלמדנו .אבל לפי הנ"ל בא התורה לומר
שבגלל שלבן הוא אחיו של רבקה ,לכן
היה צריך יעקב אבינו לילך אצל לבן ,כדי
להמתיק שם את הדינים בשורשם.
וזה שאמרה רבקה ליעקב 'וישבת עמו
ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך'
שישב שם עד שיהיה הבחינה של 'ימים
אחדים' בחינת אחדות ,שע"י שימתיק
אצל לבן את הדינים ההולכים בפירודא,
ממילא יהיה הבחינה של 'ימים אחדים'
בגי' שם אהו"ה במילוי יודי"ן כזה אל"ף

ה"י וי"ו ה"י שהוא שם הדעת המחבר.
וגם אחדי"ם עולה שם ס"ג שהוא בבינה
שורש הדינים .שע"י המתקה בשורש
הדינים נעשה אחדות בכל העולמות.
וזהו הענין מה ששלח יעקב להגיד לעשו
'עם לבן גרתי' שהמתקתי שם כל הדינים
והקליפות שלך' ,ויהי לי שור וחמור צאן
ועבד ושפחה' שהם מיני קליפות
כמבואר בזוה"ק )ח"א קסו (:ובתיקו"ז
)קמז ,(:וזה 'ויהי לי' שיעקב אבינו הכניע
אותם תחת שליטתו ,ולכן איני ירא ממך.
אבל כשחזרו המלאכים אמרו לו ,שהוא
'הלך לקראתך וארבע מאות איש עמו'
למלחמה ,שעוד לא נכנע אליך ,אז הבין
יעקב שלא גמר עוד להכניע את הדינים
והקליפות אצל לבן ,ולכן שלח לו יעקב
את המתנות האלו ,שהם במספר תק"ף,
דהיינו 'עזים מאתים ותישים עשרים
רחלים מאתים ואילים עשרים' שהם
מספר ת"מ' ,וגמלים' שלשים עם 'בניהם'
הם ששים ,הרי ת"ק' ,פרות ופרים'
חמשים' ,אתונות ועירם' שלשים ,סה"כ
עולה כל המתנות כמנין תק"ף ,לרמז
שהם היו תוקף הדינים וקשה מאוד
להכניעם ,ולכן שלח אותם לעשו
בבחינת שעיר המשתלח שלא יקטרג
עליו ,ולזה באמת רואים שע"י המתנות
האלו נכנע עשו לגמרי ליעקב אבינו.
אבל כל זה היתה בפרטיות ליעקב אבינו,
אבל בכללות יכנע עשו לעתיד לבוא,
כמ"ש 'ועלו מושעים בהר ציון לשפט
את הר עשו והיתה להוי"ה המלוכה'
)עובדיה א כא( ,שאז יכנע עשו הרשע
לגמרי בב"א.

פרש"י מלאכים ממש .ויש לומר
שהמלאכים האלו נבראו ע"י המצות
שעשה יעקב אבינו ,כי רש"י אומר
'עם לבן גרתי' גרת"י בגי' תרי"ג,
כלומר עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג
מצות שמרתי .וזה איתא במדרש
תנחומא )ויצא פ"ג( וז"ל' :ויצא יעקב'
זשה"כ 'כי מלאכיו יצוה לך לשמרך
בכל דרכיך' )תהלים צח( ,א"ר מאיר,
עשה מצוה אחת מוסרין לו מלאך
אחד ,עשה שתי מצות מוסרין לו
שני מלאכים ,עשה מצות הרבה
מוסרין לו מלאכים הרבה ,שנאמר
כי מלאכיו יצוה לך לשמרך וגו' .וכן
כאן ע"י התרי"ג מצות שקיים יעקב
אבינו נבראו המלאכים האלו,
ואותם שלח לעשו אחיו.
ואמר יעקב אבינו 'ויהי לי' בגי' שם
הוי"ה במילוי יודי"ן עה"כ' ,שור
וחמור צאן ועבד ושפחה' היינו כמו
שפרש"י עה"פ 'ויקחו לי תרומה'
)שמות כה ב( לי לשמי .וכן כאן 'ויהי
לי' שעשה הכול 'השור וחמור וגו'
לשם שמים וכדי לקיים בו המצות.
'ואשלחה' המלאכים שנבראו ע"י
המצות' ,להגיד' לומר שעשיתי כל
הגשמיות והמצות 'לאדני' לשם
שמים ,ועי"ז יהיה 'למצא חן בעיניך'
שיהיה ניצול מעשו הרשע שלא יוכל
להרע לי.

)נאמרו בס"ש תשס"ט לפ"ק(

)ליקוטי דיבורים תשס"ה לפ"ק(

ליקוטי דיבורים
וַ יִ ּ ְׁשלַ ח יַעֲ קֹב ַמלְ אָ ִכים ְלפָ נָיו אֶ ל
ש ִעיר ְ ׂ
שו אָ ִחיו אַ ְרצָ ה ֵ ׂ
ֵע ָ ׂ
ֱדום
ש ֵדה א ֹ
)לב ד(.

דברי תורה מרבותינו זי"ע
הַ ִ ּצילֵ נִ י נָא ִמ ּיַד אָ ִחי ִמ ּיַד ֵע ָ ׂ
ָבוא
ֹתו ּפֶ ן י ֹ
שו ִּכי י ֵָרא אָ נ ִֹכי א ֹ
וְ ִה ּ ַכנִ י אֵ ם ַעל ּ ָבנִ ים )לב יב(.
רצה לומר 'הצילני נא מיד אחי' שלא התנהג עמי באחוה ,כי הוא רשע ואסור
להתחבר עם הרשע אפילו שהוא יתנהג עמי באחוה' .מיד עשו' כי הוא רוצח
כמ"ש 'ועל חרבך תחיה' )כז מ( ,והטעם 'כי ירא אנכי אותו' ע"י שיתנהג עמי
באחוה יש לי יותר פחד ממה שהוא רשע ,והוא כי מה טעם אסור להתחבר
לרשע שלא ילמוד ממעשיו ,כנודע שבדורינו השפל ,כל התחברות הוא עם
רשעים ,לזה לומדים מהם מעשים רעים מנהגים רעים להתנהג הם ובניהם ,וכל
זה הוא ע"י שמתחבר עם הרשע ועושה עמו אחוה ,לזה אמר בב' לשונות מיד
אחי ומיד עשו .והטעם 'כי ירא אנכי' שהיא השכינה יראה' ,פן יבוא' איש ויחבר
עמי באחוה ואלמוד ממעשיו הרעים ,שעי"ז יבא 'והכני אם' שהוא אמא עלאה
המקננת על ה'בנים' ,וכשמגיע לאמא איזה פגמים מהרשעים ומהתחברות
עמהם ,גורם הסתלקות 'א"ם מעל הבנים' ח"ו.
)'בן ביתי' מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא(

לו וַ יִ ּ ּגַ ע ְּבכַ ף יְ ֵרכוֹ וַ ּ ֵת ַקע ּ ַכף י ֶֶר ְך יַעֲ קֹב
וַ ּי ְַרא ִּכי לֹא ָיכֹל ֹ
ְּבהֵ אָ ְב ֹ
קו ִע ּמ ֹו )לב כו(.
כל יגיעת הס"מ בגיד הנשה ,שיהיו הדורות הבאים בורחים מהצדיקים ,ואפילו
אם ידבק עצמו לצדיק ,יהיה בלא התקשרות נפש בנפש באהבה עזה ,וכל גאולת
ישראל תלוי בזה ,שהצדיק סומך ומייחד כנסת ישראל עם הקב"ה באין גמור.
)'נוצר חסד' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(
ֹאמר לָ ּ ָמה ּזֶה ִּת ְׁשאַ ל
ידה ּנָא ְׁש ֶמ ָך וַ ּי ֶ
ֹאמר הַ גִ ּ ָ
וַ יִ ּ ְׁשאַ ל יַעֲ קֹב וַ ּי ֶ
ִל ְׁש ִמי וַ יְ בָ ֶר ְך א ֹ
ֹתו ׁ ָשם )לב ל(.

רצה לומר דהרי כתוב 'יעקב הוא הקטן' )עמוס ז( ,והכוונה שצדיק הדור האמיתי
בעת הגלות ,מחמת שישראל הם קטנים ושפלים ונבזים בעיני אומות העולם
יותר מכל אומות העולם ,והוא במה שהם שואלים לישראל איה אלהיכם
להושיע אתכם .לזה כתיב כאן 'וישאל יעקב ויאמר' צדיק הדור האמיתי בעת
הגלות' ,ויאמר הגידה נא שמך' הגדול והנורא באותות ומופתים בישועות גדולות
לישראל עד שיכירו את שמך הגדול ,שעי"ז אינם יכולים אומות העולם לשאול
איה אלהיכם להושיע אתכם ,כי הסתרה הוא עד אין חקר ואין מספר ,והוא
הַ ִ ּצילֵ נִ י נָא ִמ ּיַד אָ ִחי ִמ ּיַד ֵע ָ ׂ
ָבוא
ֹתו ּפֶ ן י ֹ
שו ִּכי י ֵָרא אָ נ ִֹכי א ֹ
מרוב תוקף הגלות והדחקות והצער והבושה שיש
וְ ִה ּ ַכנִ י אֵ ם ַעל ּ ָבנִ ים )לב יב(.
מקראי קודש
לישראל' .ויאמר' כלומר שהשיב הקב"ה להצדיק,
לכאורה קשה למה כתוב שתי פעמים 'מיד' .ואפשר
'למה זה' צדיק הדור 'תשאל לשמי' הרי אני מלא כל
או ִמן הַ ּ ָ ׂ
ש ֶדה ְּכ ׁ ָש ְמ ָעם
ְּ
ובנֵי יַעֲ קֹב ּ ָב ּ
לומר ולרמז ,שיעקב אבינו ע"ה ביקש שבניו יהיה להם
בו )לד ז(.
וַ יִ ּ ְת ַע ְ ּצ ּ
הארץ כבודו לית אתר פנוי מניה ,ואם הצדיק הדור
כל טוב לעולם ועד ,וזה ידוע מה שהובא בזוהר
שואל להקב"ה זאת באמת לבבו ,אז 'ויברך אותו'
תיבת 'כשמעם' אין לו הכרע )יומא נב .(.ולכן
הקדוש )ח"ב קנב (:שאם השפעה הולך לישראל ,אז
להצדיק 'שם' בכל התפלות והבקשות שמבקש
יקרא בנשימה אחת' ,מן השדה כשמעם
הכול ילך לעם בני ישראל בכל מקום שהם ,והתמצית
מהקב"ה להושיע לישראל ,מברך אותו בסוד
ְשים ]הפסיק בנשימה[ צריך
ויתעצבו' ,ואם ִהנ ִ
הולך לעכו"ם לבני עשו ,ואם חו"ש להיפך ,אז הם
'ואברכה מברכיך' )יב ג( ,שהצדיק יכול מהיום
לקרות 'כשמעם' למעלה ואח"כ למטה ,ככה
לוקחים הכול ואז הם לוקחים מקודם כמעט הכל,
והלאה לברך את ישראל בכל ישועתם ,והקב"ה
'מן השדה כשמעם כשמעם ויתעצבו' ,וכן בכל
והתמצית חו"ש מקבלים בני ישראל .וזה מרמז השתי
מקבל את תפלתו אמן.
מקום שאין לו הכרע ינהג כך.
פעמים 'מיד' שהוא בגימטריא ח"ק לישנא דפרנסה,
)'בן ביתי' מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא(
)'היכל הברכה' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(
כמבואר במסכת ביצה )טז .(.וזה שביקש יעקב אבינו
ש ֶמ ׁש )לב לב(.
לו הַ ּ ׁ ֶ
וַ יִ ּ זְ ַרח ֹ
ע"ה שיהיה לבניו פרנסה וכל טוב מעצמם ,וזה שאמר
איתא במדרש פליאה עה"פ כאן וז"ל :מלמד ששמרו האבות את השבת .ואמרתי
'הצילני נא מיד אחי מיד עשו' שלא יצטרכו חו"ש בני ישראל פרנסה מעשו
לפרש ,כי לכאורה קשה לבעל המדרש ,דהול"ל 'ויזרח השמש' מהו 'לו' .ומכאן
ומעכו"ם' ,כי ירא אנכי' שאם הם ישלטו על השפע ,אז הם לא יתנו לנו לקיים
הוכיח ששמרו האבות את השבת ,והיינו כדברי האור החיים הק' זי"ע )בראשית ב
את 'אנכי' שהוא התורה"ק ,וגם לא ירשו להם לקיים 'אתו' אתוון או"ת שזה אות
ג( עה"פ 'כי ששת ימים עשה הוי"ה' )שמות כ יא( דהול"ל 'בששת' .ומפרש הוא
שבת ותפילין ,שלא יהיה אפשרות לקיים מצות תפילין ולקיים את השבת קודש.
ז"ל ,דהקב"ה ברא את העולם רק על 'ששת ימים' ,והקב"ה נתן כח סגולה ליום
וחוץ מזה 'פן יבוא והכני אם על בנים' שישלטו על חינוך הבנים שלנו ,כי הרי הם
שבת ,דע"י שמירת יום השבת ,נותן האדם כח שהעולם יעמוד עוד ששה ימים,
נותנים הכסף והפרנסה חו"ש לבני ישראל ,והם יהיו הבעלי בתים עלינו .השם
א"כ מי שמשמר את השבת ,יש לו חלק בעולם .ובזה פירש אא"ז הגה"ק רבי
ירחם על עמו בני ישראל.
אלכסנדר מקאמרנא בעל זכרון דברים זי"ע מאמר חכמז"ל )שבת קיט (:כל
)'מעשה שלום' מרבינו שלום מקאמרנא(
המתפלל בערב שבת ואומר ויכלו ,נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית ע"ש.
לשים ּפָ רוֹ ת אַ ְר ּ ָב ִעים ּופָ ִרים עֲ ָ ׂ
ש ָרה
ובנֵיהֶ ם ְׁש ִׁ
יקות ּ ְ
גְ ּ ַמ ִּלים ֵמינִ ֹ
וזה יש לפרש גם כאן ,דלמה נאמר 'ויזרח לו השמש' דהול"ל ויזרח השמש .רק
ש ִרים וַ ְעי ִָרם עֲ ָ ׂ
ת נֹת ֶע ְ ׂ
ש ָרה )לב טז(.
ֲא ֹ
בא לומר שבגללו ובזכותו לבד זרחה השמש בעולם ,וע"ז מרמז המדרש מלמד
'אתנת' חסר דחסר וא"ו .עיין בליקוטי תורה שמואל ,כי על ידי שנתן יעקב לעשו
ששמרו האבות את השבת ,לומר שבזכות ששמרו השבת לכן זרחה השמש
אתנת ,מצד זה נתאבק עמו שרו של עשו ,ונעשה צלע על ירכו ונפגם הנבואה,
בגללו ובזכותו ,כי יש לו חלק בעולם ע"י שמירת שבת.
כי הם עשר כתרין דמסאבותא .ויעקב עשה בזה פגם במה שמסר 'אתנת' לעשו
הרשע ,כי הם היו צריכין להיות כבושין תחת יעקב ,ויעקב עשה זה מצד שראה
הגלות הגדול המר מסר לו שלא יקטרג עלינו ,כי המעלה הזאת באה לו מצד
יעקב .כי כל מה ששלח יעקב לעשו יש בו צורך לעבודה' ,עזים' הם התורה
כמ"ש ה' עז לעמו יתן )תהלים כט יא( ,ואלמלא יצר הרע לא היה חדותא
דשמעתתא )זוהר ח"א קלח' .(.רחלים' מספר רפ"ח ,שהם התפלות המבררין רפ"ח
ניצוצין ,ובעיתא בת יומא שהוא התפלות והמסירות נפש ,לא היה בעת ביטול
יצר הרע )סנהדרין סד .(.וכן 'מיניקות' גומלי חסדים ופרנסה ועסקי עולם הזה,
אלמלי יצר הרע לא היה אדם בונה בית כמבואר במדרש )תנחומא פ"ח( .וכן 'פרים
ופרות' לפריה ורביה ,דזה אי אפשר בלתי יצר הרע .ולזה כל מה ששלח לו
להמתיקו לצורך עבודה יפה עשה .אבל 'אתנת' קליפה ורע גמור לא היה לו
למסור לעשו הרשע ,כי אי אפשר להמתיקם עד לעתיד בעת שחיטתו.
)'היכל הברכה' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

)'פרי חיים' מרבינו חיים יעקב מקאמרנא(
כו ְּבאֶ ֶרץ אֱדוֹ ם לִ ְפנֵי ְמלָ ְך ֶמלֶ ְך ִל ְבנֵי
וְ אֵ ּ ֶלה הַ ְּמלָ ִכים ׁ ֶ
אֲשר ָמ ְל ּ
יִ ְ ׂ
ש ָראֵ ל )לו לא(.

ידוע מה שכתב מרן האריז"ל )ע"ח שער מיעוט הירח פ"ב( ,כשיהיה שני המלכים
]יחוד קודשא ב"ה ושכינתיה[ משתמשים בכתר אחד ,לא ישלטו בנו שום אומה
ולשון .ולפי"ז פרשנו 'אשר מלכו בארץ אדום' הוא רק 'לפני מל"ך מל"ך' שני
מלכים 'לבני ישראל' מספר כת"ר אח"ד .ולכן אם היו ישראל שומרין ללמוד
בלילה אחר חצות ,והיה היחוד בכל לילה נעשה בשלימות שני מלכים בכתר
אחד שוה בשוה ,אז עכ"פ היו נכנעים אומות העולם תחת ישראל ולא היו גוזרין
שום גזירה על ישראל בגלות ,וכל מה שעובר עלינו בגלות המר הזה ,הוא מחמת
חטא הזה שישנים כל הלילה ,ואין לומדין ומזמרין שיר ושבח אחר חצות לילה
לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה') .זוהר חי' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

שולחן הטהור

מעשה אבות

'לקט הלכות מספר 'שולחן הטהור' ו'זר זהב
לרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זי"ע

.(ִּכי חַ ּנַנִ י ֱאל ִֹהים וְ ִכי י ֶׁש ִלי כֹל )לג יא

סיפרה הרבנית מחברתה הקדושה של רבינו הגה"ק רבי יצחק
 איך היה רבינו מופשט מכל חיזו,יהודה יחיאל מקאמרנא זי"ע
 סבלנו עניות: וכה סיפרה, והיה דבוק בחי עולמים,דהאי עלמא
 ופעמים רבות לא היה לנו. ולא פעם רעבנו ממש ללחם,ודחקות
 ומכיון שהתביישתי,אפילו פרוטה בבית כדי להכין צרכי שבת
 ולכן,שהשולחן המכוסה מפה צחורה לכבוד שב"ק יעמוד ריק
, וכיסיתי אותן במפה רקומה,שמתי שתי ֱל ֵבנִים במקום החלות
ולמאפיה שלחתי סיר מלא מים מכוסה וקשור כי התביישתי שלא
, ומכל מקום היה רבינו יושב ולומד ועוסק בעבוהי"ת.להטמין חמין
 ולא פעם ראיתי איך שהיתה אש מלהטת.כאילו יש לו כל
. ופניו היה בוערים כלפידים,סביבותיו
 ולא, אחד מן הרבנים החשובים,וכן מסופר שפעם נזדמן אל רבינו
 ציווה לבניו שיביאו שתי אבנים וישמו,היה לרבינו כסא להושיבו
 אפשר: תמה הרב האורח ואמר.אבן שלישית על גביהן וככה ישבו
 אפילו לא מטה,בעל בית תלמיד חכם אין לו כל רהיטים בביתו
 אמר. וכבודו למה אין לו כאן שולחן וכסא, השיב לו רבינו.ושולחן
 אף אני, השיבו רבינו בנחת.לו האורח אני הרי עובר אורח כאן
 כלום כבר, ולמה לנו לדאוג דאגת מחר,אינני אלא עובר אורח כאן
 אבקש ממך, כשהלך האורח אמרה הרבנית לרבינו.תקנו את היום
 הלא בושה היא לקבל אורחים,לא להזמין עוד אורחים בבתינו
 שאני עמל על, הרי כבר כמה שנים: ענה לו רבינו.בדלי דלות כזו
. ועדיין את מתביישת בזה,הדלות הזה
תולדות קאמרנא

 סימן כה.דיני תפילין בפרטות
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è"ôõí ë³×î .³"þ ñ¾ ì−ò− íñõ³í þìêî - ë³× ë"½ ðñ öô−½ ¼"î¾ë .ë
ö−ì−òôî −"¾þð ö−ñ−õ³ ö−®ñîì ëîþšô ó−¾ðìî :ñ"ïî ë"š½ ï"ë¾ô ó¾
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מכתב שלום
ñ−ì³íñî ö−ñ−õ³ ³î®ô ó−−šñ î³òî× ö¬¾îõ¾ í¼¾ë ¹î½ ¹î½ð ,î³òî× ö−ëíñ −³−×ï
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öš³ñ êë îï íõ½îíë í³¼î ,îòîš−³× êþš êñ¾ êñê íê−þš ³ëîì −ð− ê®−¾ öî−×
î³òî× ¾þõòð êñ óê ,ñêþ¾−ñ îï íê−þš êþš−¾ −õ¬ ¹−ð¼ −îí ×"ê íê−þší ³ê
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יומא דהילולא
הרה"ק רבי דוב בער בן רבי אברהם המגיד הגדול ממעזריטש זצוק"ל י"ט כסליו תקל"ג
נולד בעיר לוקאטש בשנת תס"ד לאביו רבי
אברה זצ"ל ,מגזע היחס עד דוד המל ע"ה,
בהמלצת רבי שלמה דוב בער רבה של העיר
לוקאטש שראה לפניו נער עילוי ובעל כשרונות
הל ללמוד בישיבתו של הגאו בעל הפני
יהושע ,ש קנה דר הלימוד והפלפול.
לאחר נישואיו אע"פ שעסק לפרנסתו כמלמד
דרדקי למד לעצמו וקנה הרבה ג"כ בפנימיות
התורה בתורת הח" וחי חיי פרישות וסיגופי.
המגיד מטבעו היה חלוש בגופו ובמיוחד על
רגליו ובני משפחתו בקשו ממנו שיסע למר אור
שבעת הימי הבעש"ט הקדוש כדי שיקבל
ממנו רפואה לגופו ,ואחרי הפצרות מרובות נסע

תולדותיו

לעיר מעזיבוז ורבינו הבעש"ט ריפאו מחליו.
מסופר שבאותו מעמד למד עמו מאמר אחד
מספר ע חיי למר האר"י ז"ל ,ומיד שהתחיל
הבעש"ט ללמוד המאמר נתמלא הבית אורה
וקולות וברקי ממש כמו בשעת נתינת מסיני,
ומאז נתקשר המגיד למר אור שבעת הימי
בראותו דר לימודו של מר אור שבעת הימי
ע כל החיות והנשמה ,המגיד נשאר אצל מר
הבעש"ט ונעשה לתלמידו המובהק ממש,
ולאחר הסתלקותו נתעטר בכתר ההנהגה
להנהיג את דר הבעש"ט ופרסמ והפיצ ע"פ
תבל עד היו הזה .שימש במגידות בערי
טורטשי קורי דובנא ומעזריטש.

בשנה האחרונה לחייו היה מגיפה בגלילות
מעזריטש ועבר לגור אצל תלמידו רבי זושא
בעיר אניפולי ,וש נסתלק ונטמ ביו י"ט
כסליו תקל"ג .וזהו אשר נכרת על מצבתו :פ"נ
אדמו"ר רשכבה"ג המוה"ג הגאו בנגלה
ובנסתר כל רז לא אנס לו הנשר האלקי בוצינא
קדישא איש מופת הלא הוא מורינו ורבינו
מוה"ר ר' דוב ב"ר אברה זללה"ה נפטר שנת
תקל"ג י"ט כסליו .נאמ ביתו ומשמשו היה
הרה"ק רבי שלמה לוצקער זצ"ל בעל ה'דברת
שלמה' ,והוא אשר הדפיס והוציא לאור ע"פ
תבל את תורת רבו בספריו 'מגיד דבריו ליעקב'
ו'ליקוטי יקרי'.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

וירדת נכסי ,ובאמת הקדוש רבינו מרוב ענוה היצר לא היה התלהבות לתפלה ,כי עיקר
קשת של אש
פע אחת עמד מורי ורבי רבינו יהושע העשיל שלו השיג כ ,כי באמת כשמקרבי עצמו לצדיק התפילה דביקות והתלהטות אש להבת שלהבת,
מאפטא בתו הקהל יראי ,ואמר שהוא אינו צריכי להיות בביטול והכנעה אי ממש ובאהבה ולא שיצעקו כמו קורא בשדה צעק לב אל ה'.
)אוצר החיי במדבר קלד ע"א(
מאמי לעצמו אפילו רגע ,ובפרט ליונגע לייט
עדות המגיד על תורת רבינו המהרי"א
)אברכי( של דור זה אפילו לזקני ,ועמד ש
מחלוקת
זיע"א
זק אחד מגיד מבארנאוו ששימש את רבינו
ואמר הקדוש רבינו דוב שמיו שנחלקה מלכות
הקדוש מוהר"ר דוב בער ,וזכה לראות קשת של
בית דוד אי ל אד שיאמר שו חידוש
כתבתי בחצות הלילה ואח"כ למדתי גמרא,
אש על רבינו בעת התפילה ,והיה ב תשעי שנה
בתורה שלא יהיה מנגד נגדו ,אפילו אינו בנמצא
ונפל עלי שינה וישנתי וראיתי את רבינו
ואמר לזה המגיד אני מאמי שלא יסוג אחור
כא הוא מעבר לי בוודאי כידוע.
הקדוש מוהר"ר דוב בער זלה"ה ,ומרוב
)הקדמה לחומש היכל הברכה(
אבל לא לאחר.
שמחתי דחקתי ונכנסתי ואמרתי רבינו
)נתיב מצותי נתיב אמונה שביל ה'(
',
וכו
ואמר
חיי
אורחות
ילמדנו
הקדוש
דר הצדיק
מעי עול הבא
ואח"כ שאלתי אתו על עני חידושי שאני
כמו שאמר אדונינו המל רבינו הקדוש
דוב
רבינו
קדשי
אחריו ק רבינו הקדוש קודש
,
למעלה
ומקובל
טוב
והשיב
,
בתורה
מחדש
מוהר"ר דוב בער זכותו יג עלינו ועל כל ישראל,
מאות
שלוש
לו
בער המאיר לאר ,והיה
בעניני
וחידושי
דרכי
כמה
לי
ואמר
כל צדיק ערו כל ערמות של עול הזה יעשה
עליו
,
אמיתי
הקודש
תלמידי כול בעלי רוח
כ
"
אעפ
,
לפניו
וחזרתי
ויתירות
חסירות
בדעת ברוח הקודש ,וכסיל יפרוש א פרישות
ג
שהסיתו
עד
שיעור
עמדו נחשי ועקרבי בלי
.
בעווני
הכל
ממני
נשכח
העול
לזה
שירדתי
של הוא עולת.
היה
שלא
מה
ומחלוקת
לגדולי הדור והיה ריב
)נוצר חסד אבות פרק ג' משנה יז(
)היכל הברכה דברי קעה ע"ב(
הול
שהצדיק
ידי
על
הסיבה
בזמ קרח ,וכל זה
בגנות הגאוה
סמיכת רבינו המהרי"א זיע"א
בכל יו ממדריגה למדריגה עומדי עליו נחשי
כמו ששמעתי בש רבינו רבי בער ממעזריטש
מר הקדוש אור שבעת הימי הבעש"ט
ועל יד נקרעו כל הדיני ממנו ,עד שנתגלה לו
זלה"ה שבא אצלו ישראל נאה ,והבי רבינו
הוסמ מאחיה השילוני הנביא ,וסמ
אור עליו מעי עול הבא ליל מעול ועד עול
זלה"ה שהוא מלא וגדלות וגאוה ולא היה לו
תלמידו אור מופלא רבינו אדונינו המל
מדריגות גדולות ,כי בודאי מי שהול ע זבל
שו ביטול לפניו ,אמר לו ראה שיש לפני בית
הקדוש רבינו דוב והוא סמ את תלמידו
וקש ותב לא יעמו עליו ליסטי והול בשלו
הר קט של זבל א בא אצלי ישראל נאה ומניח
אור סתו רבינו אלימל ,ואת תלמידו
ע זבל שלו המריח ,אבל ההול באבני יקרות
ש הפסולת שלו ג כ אצל הזבלי שלפני
רבינו יעקב יצחק מלובלי ,וג מר זה
כמה רוצחי וליסטי עומדי עליו.
ביתי מוטב ,וא לאו הרי לקח חצי ג הפסולת
)נתיב מצותי נתיב היחוד שביל ד'(
מוהר"ר יעקב יצחק נסמ מהקדוש אלקי
שלי והב.
רבינו יחיאל מיכל תלמיד מר הריב"ש טוב,
כסא השכינה
)זק ביתו משנה ד' אופ ט"ז(
ומרבינו אלימל ,ומר הקדוש מו"ה יעקב
אלקי
מלא
קדשי
כמו שאמר רבינו קודש
הכרעת המגיד
יצחק מלובלי סמ את מורי דודי הקדוש
,
מראוונע
בער
דוב
רבינו
ממש חיות נפשינו
והועד לפני בש הרה"ג המקובל מוהרי"א
רבינו צבי ,והוא סמ את העני הזה בשבועה
,
אחת
מדה
לגמרי
שטיהר
עד
שעסק כמה שני
זצ"ל מקאמרנא ,שקבלה בידו שהיה עובדא
להשפיע מאורו ומאור מר לכל העול וכו'
של
רע
ודי
חש
שהעביר
עד
ועסק
ואח"כ ישב
בבית מדרשו של מר הגה"ק ר' בער
)לשו רבינו המהרי"א בהקדמתו לחומש היכל הברכה(
השכינה
כסא
ונעשה
זכה
ש
עד
אחרת
מדה
ממעזריטש זצ"ל בעת שהיו ש תלמידיו גדולי
חשכות
כ
כל
לקבל
קשה
עבודה
והוא
,
ממש
ישראל שנשמט הפרק של הכנ המחובר לגו,
ומרירות וטילטול וצער וגלות ודוחק ועוני גדולה ,וש במדת אי לית שמאלא בההוא
והמו"צ שבעיר סמ על דעת הפרי חדש והכשיר,
ובזיונות וחלישות דעת ממש עד עפר עד שיזכה עתיקא כולא ימינא ,והצפו והדרו כלולי יחד
וערערו עליו הגדולי ורב הגה"ק הנ"ל החזיק
לנוע אור עליו באמת ,בלתי טעות מקליפות עד אחד ,כי ש האחדות הגמור יכולי להמשי
ביד המו"צ ויצא בהיתר ,ולכ מי שהורה להקל
נגה כי הרבה טעות ומטעי יש בעול וצדיקייא עושר וחכמה מאחדות הפשוט ,וזה העשיר לא
בהפסד מרובה וצרכי שבת אי מזניחי אותו.
נתבטל במידת אי לפני רבינו הקדוש וירד
אתכפי קמייהו.
ולא אכחד כי מעול לא עלה בלבי לסמו על זה
)נתיב מצותי נתיב התורה שביל א( מנכסיו ,ורבינו מרוב ענוה שלו כידוע גודל ענוה
הפי' לצר דעת ,עד שהועד לפני העובדא
גודל ענותנותו
שלו לא אמר לו אלא ברמז.
ממעזריטש שהובא ש בקיצור ,והרב הגה"צ ר'
)היכל הברכה במדבר ה ע"ב(
אלוקי
הגאו
אלקי
ומעשה היה בימי איש
איזייק מקאמרנא זצ"ל פסק כ להלכה למעשה
תפילה
עשיר
אחד
איש
אליו
שנתקרב
מורינו ורבינו דוב
בכל עת מצוא באמרו שהוראת אדמו"ר
הסיבה
לו
ושאל
,
עני
ונעשה
מנכסיו
מופלג וירד
ל
"
חז
מאמר
על
בער
'
ר
ורבינו
ממורינו
וידוע
ממעזריטש מכריע אצלינו.
והשיב ,עד כ עמדת בצפו וכשקרבת עצמ )סנהדרי סד (.דתפסוה ליצר ולא אשתכח בעיתא
)דעת תורה הל' טריפות סימ נג סעי יז ובהשמטות(
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