
החסידות  בית  צדיקי  של  הגישה 
לגבי האנשים הרחוקים מאד מאד  לדורותיהם, 
ההתרחקות  כל  כי  היתה,  יהדותם  מקדושת 
הזאת אין לה עוגן אמיתי בקרקע המציאות, כל 
זמן שהמדובר בבר ישראל – אין לו את היכולת 

האמיתית להתנתק היטב מיעקב חבל נחלתו.
הקבורה הקדושה של משה רעיא מהימנא 
מול בית פעור, היתה בבחינת זה לעומת זה עשה 
אלקים, הקדושה הגדולה של משה רבינו הדפה 
מאותה  ועלתה  שפרצה  הטומאה  את  לגמרי 

נקודת זוהמה נוראה.
סביבו  שהפיץ  העליונה  הקדּושה  כאשר 
את  להגביר  בכוחה  היה  מהימנא,  רעיא  משה 
את  שמפריד  הכח  הרע,  הכח  על  הטוב  הכח 
האדם ממנו יתברך, כי קרן אור פני משה, עליו 
השלום, וכל המתדבק בקדושתו – נהדפת ממנו 
בו ברצונו  רוח הטומאה האפשרית שדבקה  כל 

או שלא ברצונו.
הגדולה,  התמיהה  ניצבה  וגם  עולה  מכאן 
קדשו  הדרת  מול  נאמן  רועה  והתחנן  בכה  איך 
קבורתו  נחשבת  גדולה  לטובה  הלא  יתברך, 
ליד המקום הזה, הרי בכח קדש הקדשים שלו, 
כלפי  כבושה  שנאה  טומאת  לגמרי  לה  נהדפת 

וכי לא רצה משה  מעלה המחריבה את העולם, 
רבינו לזכות לזה?

לא חרדתו  האמיתית לכך היא,  התשובה 
היא  אלא  שם,  קבורתו  ממיקום  משה  של 
הוא  הענין  מהות  כל  כי  שידע,  כיון  הנותנת... 
מחשבות  החושב  מאת  הדורות,  תיקון  למען 
הצדיק  בכוח  רק  אשר  נדח,  ממנו  ידח  לבלתי 
הרפש  רשת  תוככי  מעומק  להתעלות  יכולים 
הסמיכה העוזקת אותם אל פנים שאול התחתית 
ומתחתיו. שאל משה רבינו שאלה פשוטה, האם 
ח"ו  היכולת,  את  כולא,  דעלמא  רבונא  לך,  אין 

להוציאם משאולם לבל יצטרכו לי ולדכוותי?
צדיק  של  הזאת  העמוקה  הזעקה 
הצדיקים, התביעה, כביכול, כלפי מעלה, אודות 
עדיין  מהדהדת  קדושים,  ישראל  של  הצלתם 
מקצה  הזאת,  הזעקה  האלוקי.  היקום  החלל 
אלו  על  אליך  קורא  אני   – אקרא  אליך  הארץ 
היהודים הנמצאים בקצה של הקצה שאין קצה 
הימנו, אנא ה' אלקים, הושט נא להם את החבל 
לפושעים,  יד  נותן  אתה  הבטוחה,  ההצלה  של 

אתה זה שיכול להושיעם לנצח.
צער  הסב  לזה,  המסוגל  משה  של  קברו 
לקבור בתוכו, משום שכל חפצו וכל מאוויו היה 

שלא יצטרכו עמך בית ישראל לזה, אלא מקורם 
הטהור ישפיע עליהם שפע קדוש ונורא שיעורר 
אותם, אותו ואותנו לכתחילה שבלכתחילה, לבל 
אפילו  הוא,  ברוך  הקדוש  של  ממחיצתו  נדחה 
עד ארגיעה, עד לכתנו וכניסתנו אל תוככי עולם 
עליו  רבינו,  משה  של  בקבורתו  הקשור  התיקון 

השלום.
משתרע  ופנימית,  קטנה  נקודה  מאותה 
ארץ  בכל  המתפשט  גוונים,  רב  מוריק  שדה 
יהיו  הוא,  באשר  אדם  כל  האדם,  של  החיים 
מעשיו כאשר יהיו, אם רק יאות להקשיב לאותו 
קול קדוש הבוקע ממעמקי לבו שלו, יאזין וישמע 
שרוצה  העצום  הקירוב  אודות  מבהילים  דברים 
המעשה  גבר  אם  גם  לחסדו,  המייחלים  את  ה' 

הלא טוב שלו, וצעקתו גבהה עד לשמים.
אל  פנינו  להרים  נכלמנו  וגם  בושנו  הנה 
עד  מאד  וגדלה  גברה  חטאתינו  כי  יתברך,  השם 
לשמים, אבל בד בבד, אותה רחמנות עמוקה של 
בלבו של  ותעצומות  עוז  נוסכת  תעלומות  היודע 
היהודי, לבל ייאשו אותו מעשיו שלא לשוב מהם 
ולהתקרב מחדש אל השם יתברך בגלל כובד העון 
ועומק החטא, כי כבר זעק משה רבינו את זעקתם 

האילמת, שאור התשובה יחופף עליהם תמיד.
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לקרב את הרחוק ביותר! ישקו 
העדרים

תתעלם  אל  רנתי  אלהים  שמעה  זש"ה  לארץ  שיכנס  כדי  למה  ד(  )תנחומא  במדרש  ה'.  אל  ואתחנן 
מתחנתי )תהלים סא( א"ל מה אתה מבקש א"ל מקצה הארץ אליך אקרא בעטוף לבי.

ולכאורה צריך להבין, הלוא טובה גדולה היתה לישראל מזה שלא נכנס משה רבינו לארץ כמ"ש )סוטה יד 
ע"א( מפני מה נקבר משה אצל בית פעור, כדי לכפר על מעשה פעור, ואיתא במדרש שבכל שנה ושנה 

וכו', ואיתא בתוספות שם: ומדרש אגדה בכל שנה ושנה וכו' באותו פרק בית פעור עולה למעלה כדי 
לקטרג ולהזכיר עון וכשהוא רואה קברו של משה חוזר ושוקע וכו'. וידוע עד כמה משה מסר נפשו בעד 
וכח  בית פעור,  לומר, שכל הכח של  ויש  ישראל.  לו להסכים למען הצלתן של  היה  ולכאורה  ישראל, 
הקטרוג העולה משם, הוא רק כשאוחזים מעשה פעור בידיהם רח"ל, אבל כשעוזבין מעשה פעור אין לו 
רשות לקטרג, וזו היתה כונת משה, שיכוף ה' רצונם של ישראל, וממילא לא יהיו זקוקים לקבורתו שם, 
וזה היה מ"ש מה אתה מבקש, הלוא זקוקים לקבורתך שם, וענה לו משה – מקצה הארץ אליך אקרא 

וכו', שגם אלו שהם בקצה – יקראו אליך, וממילא א"ש.
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וגו'  לאמור  ההוא  בעת  ה'  אל  בתוה"ק 
אשר  הטובה  הארץ  את  ואראה  נא  אעברה 
והלבנון".  הזה  הטוב  ההר  הירדן  בעבר 
)ד"ה ואתחנן( 'אין חנון בכל מקום אלא  ופירש"י 
לשון מתנת חינם, אע"פ שיש להם לצדיקים 
לתלות במעשיהם הטובים, אין מבקשין מאת 

המקום אלא מתנת חינם', ע"כ.

ולכאורה דבריו הק' תמוהין ביותר, דהרי 
ידעינן דגדלות הצדיקים הוא, לבטל מעשיהם 
גדלות  יותר  רואים  שהם  וככל  הטובים, 
הבורא כך מכירים הם ביותר בשפלות עצמם 
הטובים  מעשיהם  וכל  כלום,  ולא  עשו  שלא 
וא"כ  כלפי שמיא כעפרא דארעא,  מתבטלין 
במעשיהם  תולין  שצדיקים  לומר  שייך  איך 
)ברכות  בחז"ל  מצינו  מכך  ויתרה  הטובים, 
כל  זמרא  בן  יוסי  ר'  משום  יוחנן  ר'  'אמר  י:( 

עצמו  בזכות  לו  תולין  אחרים  בזכות  התולה 
בזכות  לו  תולין  עצמו  בזכות  התולה  וכל 
אזי  במעשיו  תולה  האדם  דאם  הרי  אחרים', 
במעשי  רק  ומתחשבין  מעשיו  לו  מעלימין 

אבותיו ותו לא.

עפ"י  בס"ד,  זאת  כל  לבאר  והנראה 
'מחשבה טובה הקב"ה  )קידושין מ.(  דברי חז"ל 
המצוה  שבחלק  היינו  למעשה',  מצרפה 
המעשה  חלק  א'  לקיימם,  אופנים  ב'  קיים 
בפועל של מקיים המצוה, ב' צירוף המחשבה 
למעשה הוי ג"כ כאילו עשאו, כדאיתא בחז"ל 
)ברכות ו'.( 'חשב האדם לעשות מצוה ונאנס ולא 

עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו', והיינו 
בקלה  המדקדקים  מעשה  ואנשי  שצדיקים 
מאת  ענוותנותם  מרוב  מבקשים  כבחמורה, 
בפועל,  למעשיהם  ומביט  צופה  יהא  לבל  ה', 
דשמא ימצא פגם כל שהוא במעשיהם מכוח 
הקב"ה  שיביט  אלא  בגופם,  הקרוץ  החומר 
לפניו  נח"ר  לעשות  ורצונם  למחשבותם 
למעשה  מחשבותם  יצרף  הקב"ה  ואז  ית"ש, 

זך ונקי, ללא שום פניות ביניהם.

ז'(,  אמור  )תנחומא  חז"ל  בדברי  מצינו  כן  כי 
הכל  בעוה"ז,  מקיים  שהאדם  המצוות  שכל 
האמצעים  את  לו  נתן  שהקב"ה  מפני  הוא 
לקיימם, וז"ל: 'ר' תנחומא פתח "מי הקדימני 
)איוב  וגו'"  הוא  לי  השמים  כל  תחת  ואשלם 
נשמה,  בו  נתתי  שלא  עד  לפני  קלס  מי  מ"א(, 

מי מל לפני עד שלא נתתי לו בן זכר, מי עשה 
לפני ציצית עד שלא נתתי לו טלית, מי עשה 
שכל  הרי  וכו'',  גג  לו  נתתי  שלא  עד  מעקה 

הכל  בפועל,  לקיימם  האדם  שזוכה  המצוות 
וחסדיו  רחמיו  מרוב  לאדם,  ה'  מאת  נעשה 
כל  אשר  הק',  הצדיקים  וממילא  המרובים, 
יעשה  לבל  חוששים  וצדק,  אמת  פעולתם 
מעדיפים  לכן  שלימותם,  בתכלית  מצוותם 
כלום,  עשאו  לא  כאילו  מעשיהם  לבטל 
שהקב"ה  ע"י  בהקב"ה,  מעשיהם  ולתלות 
לרצון  יעלה  ואז  למעשה  מחשבתם  יצרף 
ביניהם,  פיגול  מחשבות  בלי  כל,  אדון  לפני 
הרי  כי  ונקיה,  תמה  לה'  עבודתם  תהיה  וכך 
הצטרכותו,  די  אחד  לרגע  ימנע  הקב"ה  אם 
במציאות,  בטל  ויהיה  תהיה  כעפר  נפשו  הרי 
וכמ"ש באגרת הרמב"ן, 'ולמה יתגאה האדם, 
בכבוד  ואם  ומעשיר  מוריש  ה'  בעושר  אם 
והכבוד  והעושר  שנא'  הוא,  לאלוקים  הלא 
מלפניך וכו' ואם בחכמה מסיר שפה לנאמנים 

וטעם זקנים יקח וכו', ע"כ השפל עצמך וגו'.

זה מצינו כאן אצל משה רבינו ע"ה  וענין 
העניו מכל האדם אשר על פני האדמה, כאשר 
נתחנן להקב"ה, אעברה נא ואראה את הארץ 
לארץ  שיכניסוהו  אלא  ביקש  לא  הטובה, 
משורת  לפנים  חינם  מתנת  מכוח  ישראל 
הדין, ושהקב"ה יצרף מחשבותם לעשיה ואז 
רבינו  שמשה  היינו  בשלימותו,  הדבר  יהיה 
רמז בדבריו להקב"ה, אעברה נא ואראה את 
הארץ הטובה, אני מבקש ממך לעבור לארץ 
ישראל לראות את הארץ, אמנם כונתו היתה 
שמלאי  רב  'דרש  י"ד.(  )סוטה  בחז"ל  כדאיתא 
וכי  לא"י  ליכנס  רבינו  משה  נתאוה  מה  מפני 
מטובה  לשבוע  או  צריך  הוא  מפריה  לאכול 
מצוות  הרבה  משה  אמר  כך  אלא  צריך  הוא 
נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בא"י אכנס 

אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי' ע"כ.

לקיים  רצה  רבינו  משה  דאם  צ"ב,  ולכא' 
את המצוות התלויות בארץ, למה לא מפורש 
בכתובים שכל רצונו הוא לקיים את המצוות 
היטב,  יבואר  הנ"ל  ולפי  בא"י,  שם  התלויות 
לא  פן  חשש  ענוותנותו,  מרוב  רבינו  דמשה 
השי"ת  מצוות  כל  את  בפועל  לקיים  יוכל 
אעברה  להקב"ה  אמר  ולכך  וכנכון,  כראוי 
רצוני  שתצרף  אני  שרוצה  היינו  ואראה,  נא 
מושלם  הדבר  יהיה  ואז  למעשה,  ומחשבתי 
ע"י  רבינו,  משה  זאת  למד  ומהיכן  ביותר, 
את  נתן  שהקב"ה  התורה,  בקבלת  שראה 
ההרים,  מכל  השפל  סיני  הר  על  התורה 
כדאיתא בחז"ל )סוטה ה'.( 'אמר ר' יוסף לעולם 
ילמד אדם מדעת קונו, שהרי הקב"ה הניח כל 

סיני',  הר  על  שכינתו  והשרה  וגבעות  הרים 
הרי שאפילו הר שאינו אלא עפר מ"מ מחמת 
לאדם  ק"ו  הקב"ה,  בהם  מאס  התנשאותם 
ב"ו שאסורה לו ההתנשאות וכל זאת הוא לו 
להתנהג  חובתינו  וע"כ  יעוף,  וכחלום  כדמיון 
בשפלות, ועי"כ נהיה ראויים לקבל את התורה 

בשלימותה.

ע"ש  נחמו',  'שבת  נקרא  הדין  שב"ק 
נחמו  'נחמו  המתחלת  הפרשה  של  ההפטרה 
המתנחם  ומיהו  המנחם  מיהו  וצ"ל  עמי', 
ומהו הדברי נחמה. והנראה לומר עפ"י משל, 
דכשנפטר לו לאדם ח"ו אחד משבעה קרוביו, 
אנשים  כשבאים  ואזי  עליו,  להתאבל  מחוייב 
ותוכחה,  מוסר  בדרי  מנחמים  אינם  לנחמו 
לו  שיחסר  האבידה  מגודל  משיחים  אלא 
היכן  ועד  הנפטר  מעשי  גדלו  ומה  עתה 
ואלו  וכד',  ומה חיינו  ומה אנו  עמקו צדקותיו 
מחשבות  ולחשוב  להתבונן  מביאים  הדברים 
וחשבונות הנפש להשתפר במעשינו ולהיטיב 
הן  ביותר  הגדול  החיזוק  וזהו  ארחותינו, 
דידן,  בנידון  כמו"כ  למתנחמים,  והן  למנחם 
שהקב"ה כביכול מגיע לנחם אותנו על שנטל 
מאתנו פאר מקדשינו ותפארתינו, ומתבוננים 
אנו באותו הזמן, מה טוב ומה נעים היה בזמן 
שבית המקדש היה קיים על מכונו, ובשל מי 
כל  מעשינו,  ע"י  שחרב  הזה,  הגדול  הסער 
אלו הדברים מחזקים אותנו שניטיב מעשינו 
מקדשינו  בית  יבנה  ועי"ז  דרכינו,  ונשפר 

ותפארתינו.

כי  ולהשכיל,  להבין  עלינו  שומה  אמנם 
הדרך והעצה היחידה, להשמר ולהזהר מלעבור 
על רצון השי"ת הוא, ע"י לימוד תורתו ית"ש, 
כדאחז"ל )קידושין ל':( 'בראתי יצה"ר בראתי לו 
תורה תבלין', שע"י התורה הק' ירחק מאתנו 
וכשישכיל  ומכאוביו,  היצה"ר  תחבולי  כל 
האדם לידע שזאת התורה לא תהא מוחלפת 
לא  לעד,  וקיימים  חיים  ודבריו  נצחים  לנצח 
וכולם  הרגילים  לזמנים  הזמנים  מבין  יבדיל 
יהיו שוים לטובה, לדעת את ה' ולעשות רצונו 

בלבב שלם.

התורה  את  לקבל  שנזכה  השי"ת,  יעזרנו 
על כל ברכותיה, מתוך מנוחה ושמחה, כאיש 
גאולתינו  תתקרב  ועי"ז  אחד,  בלב  אחד 
ופדות נפשינו ונחזה בקרוב בימינו בבנין בית 
משיח  גואלינו  בביאת  ותפארתינו,  מקדשינו 

צדקינו, בב"א.

ליל שבת קודש פרשת ואתחנן –שבת נחמו תשע"ג

דברות קודש
מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 



הרה"ק רבי אהרן רוקח מבעלזא זי"ע
לרגל יומא דהילולא כ"א מנחם אב תשי"ז

אור זרוע 
לצדיק

נולד בחודש אלול ה'תר"מ לאביו האדמו"ר 
רבי יששכר דב רוקח מבעלזא, נקרא "אהרן" 
על שם זקנו האדמו"ר רבי אהרון מטשרנוביל 
ועל שם סב זקנו האדמו"ר רבי אהרון מקרלין. 
סבו  אצל  גדל  ולכן  אימו  נפטרה  צעיר  בגיל 

האדמו"ר רבי יהושע רוקח.

חסידות  בשושלת  הרביעי  האדמו"ר  הינו 
בישראל  בעלזא  חסידות  של  ומקימה  בעלזא 

לאחר השואה.

 14 בן  היה  כאשר  ה'תרנ"ח,  אדר  בב' 
התורה  על  שקד  חתונתו  לאחר  נישא.  שנים 
והעבודה, תוך כדי שהוא פרוש מענייני העולם 
הזה וממעט בשינה. היה מתנהג בענווה, וברח 
מהכבוד. לאחר פטירת אביו ביום כ"ב בחשוון 
באדמורו"ת  מקומו  לממלא  מונה  תרפ"ז 

ורבנות העיירה בעלזא.

בעיירה  כאדמו"ר  כיהן  שנים   13 במשך 
בעלזא, עד שבעקבות מלחמת העולם השניה, 
היה  ובעצמו  משפחתו  כל  את  שאיבד  לאחר 

בסכנה, נאלץ לברוח.

הגרמנים  ידי  על  נכבשה  בעלזא  העיירה 
אך  המלחמה,  תחילת  לאחר  כשבועיים 
הסכם  שהיה  משום  הרוסים  לידי  הועברה 
שלפיו  ריבנטרופ–מולוטוב  הסכם  הנקרא 

הייתה בעלזא שייכת לאזור הרוסי.

השלטון  מצד  לחייו  סכנה  ראו  החסידים 
ולכן בעקבות זאת ברח רבינו, יחד עם  הרוסי 
בסביבת  לעיירות  מבילגורייא,  הרבי  אחיו 
שהו  הם  הגרמנים.  בשליטת  שהיו  בעלזא, 
ת"ש,  שנת  שבועות  עד  סוקאל  בעיירה 

ובעיירה פרמישלאן עד שבועות תש"א.

הגרמני  בעיתון  פורסמה  רבינו  של  תמונתו 
"דר שטירמר" והנאצים חיפשו אחריו. לאחר 
שרפו  המזרחית,  לפולין  הגרמנים  פלישת 
הנאצים את בית הכנסת בפרמישלאן, שריפה 
שבה נספו בנו של רבינו וחלק גדול ממשפחתו . 
מקורבי הרבי הצליחו להבריח אותו ואת אחיו 

לאזור קרקוב.

בזהות  רבינו  שהה  חודשים  כשבעה  במשך 
לתחילת  עד  וישניצה,  בעיירה  בגטו  בדויה 
השילוחים ההמוניים למחנות ההשמדה מאזור 
זה, אז הועברו רבינו ואחיו לקרקוב עצמה, שם 

שהו במסתור כחמישה חודשים.

רבינו  של  ביתו  הפך  המסתור  למרות 
בקרקוב למקום עלייה לרגל של החסידים. עם 
לגטו  ואחיו  רבינו  הועברו  קרקוב  גטו  חיסול 
בוכניה. גטו בוכניה שימש כמחנה עבודה, והיה 
שם  נוספים.  אדמורי"ם  עבור  מסתור  מקום 
הסתתר  ורבינו  כחייטים,  ואחיו  רבינו  שימשו 
תחת השם אהרון זינגר. לאור הסכנה הגוברת 
במבצע  לבודפשט  ואחיו  הוא  הועברו  לחייו, 
תמורת  לשעבר  הונגרי  קצין  ידי  על  מסובך, 

ממון רב.

ואחיו  רבינו  נפרדו  תש"ד  טבת  בכ"א 
רומניה,  דרך  ישראל  לארץ  ויצאו  מהחסידים 

בולגריה, יוון, איסטנבול וביירות.

ישראל.  לארץ  הגיעו  תש"ה  בשבט  בט' 
את  סימנה  ישראל  לארץ  רבינו  של  הגעתו 
בעלזא  חסידות  של  מחדש  תחייתה  תחילת 
את  הניח  רבינו  הנוראה.  השואה  לאחר 
החסידות,  של  מחדש  לצמיחתה  היסודות 
שהפכה לאחת החסידויות הגדולות והחשובות 
אחד-העם  ברחוב  התיישב  בישראל.  רבינו 

במרכז העיר תל אביב.

מאחר ואיבד את כל משפחתו בשואה, נישא 
אלמנת  חנה,  לרבנית  תש"ט,  בשנת  בשנית 

האדמו"ר מבערגסאז אשר נרצח בשואה.

ידוע שחמישים שנה לא ישן רבינו על מיטה 
אלא ישב עליה או על כורסה, לא אכל בקושי 
והיה  ממוצק,  מאשר  מנוזלים  יותר  וחי  לחם, 
ביום  פעם  שאכל  מה  שגם  כך  צם,  ימיו  רוב 
מרק,  של  קטנה  צלוחית  היה  זה  קטן  משהו 
רק  אוכל  היה  פירות  או  לחם  שאכל  ומתי 
בשביל הברכה ומשאיר הכל לשיירים שייקחו 
כך  על  משמשו  לפניו  העיר  כאשר  אחרים. 
לי  "האמן  ואמר  נענה  ימים,  כמה  אכל  שלא 
שאינני רעב. אילו הייתי חש צורך בכך, הייתי 
לי...".  להזכיר  צריך  היית  ולא  מעצמי  אוכל 
עור  שרק  עד  גופו  הצטמק  פרישותו,  מרוב 
היה  שבקיץ  כך  כדי  עד  עליו,  נכרו  ועצמות 
צריך ללכת במעיל פרווה בשביל לספק לגופו 

את החום הדרוש לו!

ילדים  של  ידיהם  ללחוץ  לא  הקפיד  רבינו 
מגבת  באמצעות  אלא  מצווה,  בר  גיל  לפני 

שעטף בה את ידו.

עמה  נולד  שאדם  "במידה  אמר:  עצמו  על 
מותר לו להתפאר בה, אני ברוך השם, נולדתי 

עם מידת הרחמנות".

היה ידוע בכך שאינו מסוגל לשמוע רע על 
שום יהודי, ואפילו ברמז, ותמיד לימד טוב על 

עם ישראל.

כובע  לרבינו  פעם  הביא  החסידים  מן  אחד 
חדש, והודיע בשמחה שהזמינו בצ'כיה במיוחד 
עבור רבינו. הכובע היה מונח זמן רב בבית, עד 
שפעם ביקש אחד המשמשים מרבינו שיחדש 
אוכל  "איך  רבינו:  לו  אמר  החדש.  הכובע  את 
להשתמש בו, והרי הוא אמר שהזמינו במיוחד 
עבורי, ואולי עובדים שם במפעל יהודים וואס 
יהודים   – פרייטיג"  ס'איז  אז  שבת  מיינען 
שחושבים על שבת שהוא יום שישי… הגדרה 
זה,  צדיק  של  לשונו  בטוהר  קבועה  היתה  זו 
מחללי  יהודים  כינה  בה  ישראל,  של  סניגורן 

שבתות.

פעם בא בעל מלאכה לתקן דבר מה בבית 
רבינו בתל אביב, וכשבא נזכר אחד מבאי הבית 
שראה את הבעל מלאכה הלזה כשהוא מעשן 
בשבת ברחובה של עיר. מיד פנה לרבינו וגילה 
לו שהבעל מלאכה הזה מחלל שבת בפרהסיא. 
ענה רבינו שלא יתכן, ובוודאי היה זה ביום חול. 
בליל  זה  שהיה  לו  שברור  ואמר  הנ"ל  המשיך 
ענה  אותו?"  ראית  "מתי  רבינו:  שאלו  שבת. 
שהיה זה כשחזר מביהכנ"ס בליל שבת. ענהו 
לביהכנ"ס  כשהלכת  בוודאי  היה  "זה  רבינו: 
היה  שזה  בעוז  טען  הנ"ל  אולם  בער"ש". 

בשבת.

פיו מתי  ונשאל את  "בוא  ואמר:  רבינו  ענה 
זה היה". וקרא לבעל מלאכה ואמר לו: "יש לי 
זה. אני אומר שעישנת בערב  יהודי  ויכוח עם 
שבת, והוא טוען שזה היה בשבת. מה דעתך?" 

ענה הנ"ל שזה היה בער"ש.

גרמת  ואתה  "היות  ואמר:  רבינו  המשיך 
ופנה  בשבת",  שעישנת  עליך  יאמר  שיהודי 
על  אמרת  ואתה  "והיות  ואמר,  החסיד  אל 
כל  להביא  עליכם  לכן   – בשבת  שעישן  יהודי 
מאחר  אני,  וכן  לביהמ"ד;  נרות  חפיסת  אחד 
ושמעתי איך שהאחד אומר על זולתו שחילל 
חפיסת  להביא  עלי  אני  גם  לכן  השבת,  את 
למשב"ק  רבינו  פנה  ומיד  לביהמ"ד".  נרות 

המשך בעמוד ד'
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השבוע פר' ואתחנן

 לא יערך

 כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

שולחן הטהור בליל שב"ק

חפיסות  שלש  חשבוני  על  נא  "הבא  לו:  ואמר 
נרות לביהמ"ד, עבורי ועבורם"...

הקפיד במצוות כיבוד אב ואם, וכל מה שציווה 
לו אביו האדמו"ר רבי ישכר דוב מבעלזא, היה 
מקיים בתכלית הזהירות ובמסירות נפש, ופעם 
לאיזו  למקווה  ללכת  שלא  אביו  אותו  ציווה 
תקופה, כי הכיר ברוב חולשתו ומיעוט בריאות 
גופו, וחשש שיזיק לו מאוד, ולכן היה פלא גדול 
מאוסטילע,  פנחס  רבי  האדמו"ר  גיסו,  בעיני 
כשראה אותו הולך פעם למקווה גם אחר הציווי 
של אביו, כי ידע שכל דיבור של אביו היה אצלו 
קודש קדשים, ופעם הלך ועקב אחריו כשהלך 
יראה  שלא  פינה  באיזו  עצמו  והחביא  למקווה, 

עד  והולך  מלבושיו  פושט  אותו  וראה  אותו, 
ואמר:  עצמו  העמיד  ושם  המקווה,  של  המים 
"לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו 
מצוות  לקיים  ומזומן  מוכן  הריני  וכו',  ורחימו 
כיבוד אב, שציווה עלי לא ללכת למקווה", וחזר 

והלביש עצמו והלך הביתה.

כמתורגמן  ששימש  אחד,  שיהודי  מסופר 
בצבא הישראלי, נקרא למילואים בעת שפרצה 
מלחמת סיני. הוא החליט שטרם יציאתו לצבא 
ובערב  מרבינו,  הקודש  ברכת  את  ליטול  ילך 
שבת נסע במונית לתל אביב להתברך. בהכנסו 
שישאר  רבינו  ממנו  ביקש  פנימה,  הקודש  אל 
אצלו בשבת ורק אחר כך יסע למילואים. הלה 
נבוך,  היה 
וכבר התחרט 
על עצם בואו, 
ובאם  היות 
יחשב  ישאר 
מן  כעריק 
הוא  הצבא. 
את  הסביר 
בפני  הדברים 
הרבי שנשאר 

איתן בדעתו שישאר שם, לבסוף החליט החייל 
לאחר  במקום.  ונשאר  רבינו  מצוות  את  לקיים 
השבת נסע למפקדה ושם נודע לו כי הרכב של 
הפלוגה איתה היה צריך לנסוע עלה על מוקש 

וכולם נשרפו, השם יקום דמם.

תשי"ז,  באב  כ'  עקב,  פרשת  שבת  בליל 
השמיע רבינו לחסידיו דברי תורה כהרגלו מדי 
רבי  או  "כשאבא  אמר:  השאר  בין  שבת,  ליל 
נפטר מהעולם, אם בניו או תלמידיו ממשיכים 
הם  אותם,  לימד  שהוא  הטוב  בדרך  להתנהג 
בעולם  הרבי  או  האבא  של  שכרו  את  מרבים 
יותר על  העליון". דבריו אלה התפרשו מאוחר 
ידי החסידים כצוואה מפורשת. בגמר הדרשה 
חש רבינו שלא בטוב, נכנס למיטתו, ביקש מים 
לשתות ובירך ברכת "שהכל נהיה בדברו", ומיד 

לאחר מכן הפסיק לתקשר עם הסביבה.

רבינו אושפז בבית החולים שערי צדק, אבל 
כ"א  שבת  ובמוצאי  להתדרדר  המשיך  מצבו 

באב תשי"ז נסתלק לעולמו.

אלפי יהודים מכל השכבות והזרמים התאספו 
להשתתף בהלוויתו שנערכה ביום ראשון, והוא 

נטמן בהר המנוחות בירושלים.

המשך אור זרוע לצדיק מעמוד ג'

נדבת ידידנו הנכבד
הרה"ח ישראל הדר שלר הי"ו

לרגל השמחה במעונו
 בהולדת הבת תחי'

 יה"ר שיזכו לרוות רוב נחת דקדושה

ממנה ומכל יוצ"ח מתוך כט"ס.

הרה"ח חיים אלעזר קליין הי"ו

לרגל שמחת הולדת הנין

הרה"ח יצחק אייזיק שטייף הי"ו

לרגל שמחת הולדת הנין

הרה"ח משה אברהם קליין הי"ו

לרגל שמחת הולדת הנכד

הרה"ח מרדכי משי זהב הי"ו

לרגל שמחת הבר מצווה לבנו והולדת הבת

הר"ר דוד קליין הי"ו

לרגל שמחת הולדת הבן

מזלא טבא וגדיא יאה
 מעומקא דליבא נברך בזאת את

אנשי שלומינו שהשמחה במעונם

 יה"ר שיזכו לראות מהם ומכל יוצ"ח
רוב נחת ותענוג דקדושה

 כעתירת
קהל עדת חסידי נדבורנה ביתר

ברגשי גיל ושמחה הננו לברך בברכת 
 מזל טוב חמה ולבבית

את חברינו היקר

הרה"ח מרדכי משי זהב הי"ו
 לרגל שמחת הולדת הבת תחי'
ובהכנס בנו יוסף ני"ו לעותו"מ
 יה"ר שיזכה לרוות רוב נחת דקדושה

מהם ומכל יוצ"ח מתוך כט"ס.

 המברכים:
חבורת 'וחי בהם'

ברגשי גיל ושמחה הננו לברך בברכת 
 מזל טוב חמה ולבבית
את המגיד שיעור היקר

הרה"ח מרדכי משי זהב הי"ו
 לרגל שמחת הולדת הבת תחי'
ובהכנס בנו יוסף ני"ו לעותו"מ
 יה"ר שיזכה לרוות רוב נחת דקדושה

מהם ומכל יוצ"ח מתוך כט"ס.

 המברכים:
שיעור 'דבר חיים'

נדבת ידידנו הנכבד
הרה"ח מרדכי משי זהב הי"ו

לרגל השמחה במעונו
בהכנס בנו יוסף ני"ו לעתו"מ

 ולרגל שמחת הולדת הבת תחי'
 יה"ר שיזכו לרוות רוב נחת דקדושה

מהם ומכל יוצ"ח מתוך כט"ס.
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