
אשר ה שנים,  ארבעה  זה  נה 
כי  קודרים,  והלילות  הימים 
הגדול  האור  את  אנו  חסרים 
והנשגב, הבוהק באור יקרות במחשכי 
העולם הזה, כי נוטל כבוד מבית חיינו, 
דהילולא  ביומא  עומדים  אנו  וכעת 

הרביעי, של כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק בעל הבאר יעקב זי"ע, 
ועכ"י. 

אך ירושה נפלאה הותיר לנו לפליטה אבינו הזקן, רובי תורתו 
הקדושה, אשר מלאה מזן אל זן, דברי אלקים חיים, אשר לצד 

עלאה מילל ברגש הומה דקדושה, וכולו קודש לה', באהבה וביראה גדולה 
אשר אין לשער, ומדי שבת בשבתו, בעת ישבו במותב קדשו, כאשר עמו 
מסביבים אותו כחוצה, פצח פיו בקדושה ובטהרה, ותבע תביעה של מצוה, 
מכל אחד ואחד, כקטן כגדול, לעשות את כל המעשים כולם לשם שמים 

ממש.
וזאת היתה כל תורתו! "לשם שמים", "לשם שמים", בלתי לה' לבדו, תורה 
יתברך  ולזכרו  לשמו  לשמה,  טהרה  לשמה,  קדושה  לשמה,  מצוה  לשמה, 
תאות נפש. אף אנו ביומא דהלולא דרעיא מהימנא קדישא הדין, נצרכים 
אנו לדברי תורתו, באותה פרשה אשר נפקד שמו מספר החיים דלתתא, 
ונתקטר בהאי קטירא בספרן של צדיקים הדבוקים בחי החיים, לחיי עלמין, 
בקדושתו של יוצר בראשית ית"ש, דבריו הן הן זכרונם, והוא היה אומר, נגיד 

ומצוה לעמו ולבני קהלו.
ונשמע קולו בקודש, ככהן הדר במרבדי מעלה, מציין ציון לתורה ולתעודה, 
הסתלקותו,  פרשת  תצוה,  בפרשת  הנזכר  קדש,  משחת  שמן  אותו  אשר 
והמזוקקה  הזכה  הנקיה,  היהודית  החכמה  העליונה,  החכמה  על  רומז  הוא 
מכל שמץ וזוהמה, קלה שבקלות, כי אם יתערב בה זר – לאו חכמה אלוקית 

תתקרא, אלא חכמת אדם, בטילה ומבוטלה לא שרירא ולא קיימא.
ודם, הזוכה להגות באמרי שפר  השם יתברך אשר נתן את חכמתו לבשר 
של תורת אמת, מסרה לו בנקיות גדולה, ברורה ובהירה, בנעימות אמריה 
הקדושים, אנו זוכים להיות דבקים לגמרי בחכמתו של יוצר בראשית, כאשר 
החכמה הזאת נלמדת על ידינו ְּבַּזּכּות השכל, הרינו יכולים לקלוט לפי כלינו 

המוגבלים את אור החכמה הזאת.
לא כן כאשר דבר אחר, שונה ומוזר, מעורב בהאי חכמתא קדישא דלעילא, 

חין ערכה,  הרי שמאבדת את 
ועולה  צפה  הזרה  והתערובת 
על גבה, ואין יופיה מפעים כל 
וסופו  בראשונה,  כאשר  לב 
של הלומד באופן כזה, לנטוש 
את  ומותיר  נפשו,  חיי  את 
הלך  אשר  כאלמנה  התורה 

בעלה למדינת הים.
הקדוש  רבנו  של  תביעתו 
לפני  ההתהלכות  אודות  זי"ע 
השם באמיתת האמת כראוי, 
נשמתנו  קול  את  מעוררת 
ומרה,  גדולה  זעקה  לזעוק 
אשר  הקדושה  המצנפת  והסרת  הנזר  הרמת  על 
המיית  עלינו,  ומסוככת  מגוננת  היתה  קדשה  באברת 
מפעפעת  עדיין  הטהורים,  בשולחנותיו  הקדוש  קולו 
באור  המאירה  לדמותו  ומתגעגעים  ההומים  בלבבות 
יקרות, ברוך אשר יקים את התורה הזאת שהנחיל לעם הקודש, אשר שתים 

טובות עשה עמנו.
בקדושה  אותה  ללמוד  בעוררו  התורה  דגל  את  שהרים  האחת,  הטובה 
ובטהרה לשמו יתברך ממש. הטובה השנית, בהראותו לפני קהל ועדה, כי 
העלאת נר התמיד, שהוא הנחת רוח האמיתית שאנו יכולים להעלות לאבינו 
לילה  ובכל  יום  בכל  מדלקת  יהודית  שנשמה  קדוש,  נר  אותו  שבשמים, 
בעבודתה את קונה, הוא הנר שהדליק רבנו בנשמותנו, בהיותנו מקושרים 
נר  אנו באותו  עולם, דבקים  לחיי  וכן לאחר התכללותו  חיותו,  בחיים  אליו 
יחיד ומיוחד, בהשתדלותנו לעשות הכל לשם מי שאמר והיה העולם, ויאיר 

הנר הזה בכל העולמות כולם, עד העולם העשיה הגשמי הזה.
וכמה מתאימים ליום זכרונו, דבריו הקדושים, שאמר בשולחן הטהור ההוא, 
שבת זכור )שנת תשנ"ט( הנה פירש"י "אלוקי הרוחות וכו' אמר לפניו רבונו 
של עולם גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד ואינן דומין זה לזה מנה 
עליהם מנהיג שיהא סובל כל אחד ואחד לפי דעתו". והיינו דודאי לכתחילה 
היה ראוי למנות איש אחד על העדה שישרה את החכמה האלוקית בקרב 
בדחילו  בתורה  כולם  שיעסקו  העליונה  המדריגה  אל  אותם  ויעלה  כולם, 
'אשר  הכתוב  אמר  זה  וכלפי  כראוי,  ולכוון  וליחד  לבדו  לד’  בלתי  ורחימו 
מלאתיו רוח חכמה' שיהיו כולם באותה השגה בדעת עליון וחכמה אלוקית, 
אך מכיון שבמציאות אינו כך ו"כשם שאין פרצופותיהן דומין זה לזה כך אין 
דעתן שוין זה לזה" )במ"ר כא, ב( ולא כולם מוכנים לדרגה העליונה לפיכך 
צריך למנות איש על העדה שיוכל להבין את כולם ולירד לעומק ותחתית 
מדרגתם של האנשים הפשוטים ביותר, ולזה ביקש משה 'יפקוד ד’ אלוקי 
הרוחות לכל בשר איש על העדה' שיוכל להלך כנגד רוח של כל אחד ואחד. 

נאים הדברים למי שאמרם, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל.

ישקו 
העדרים

זה בזה ב "ואתה תצוה, כל המשקין מתערבין  לו, א(  מדרש )שמו"ר 
עם  מתערבים  אינם  ישראל  כך  עומד  אלא  מתערב  אינו  והשמן 
העכו"ם וכו' ד"א כל המשקים אדם מערב בהם ואינו יודע איזה תחתון 
ואיזה עליון אבל השמן אפילו אתה מערבו בכל המשקין שבעולם הוא 
נתון למעלה מהן", והיינו דכמו"כ בני ישראל צריכים להיות מופרשים 
ומובדלים מכל דבר זר. ונ"ל דשמן רומז לחכמה ומנורה רומזת לתוה"ק, 
ובא הכתוב להשמיענו דהשגת החכמה העליונה היא רק בעסק ובלימוד 
התוה"ק לשם ד’ בלתי לד’ לבדו, ועי"כ זוכים להעלות נר תמיד דהיינו 
וההשוואה  הדמיון  וזהו  רוח.  נחת  ר"ת  דנ"ר  וכדאי'  להקב"ה  רוח  נחת 
לשמן דכשם שהשמן אינו מתערב בשאר משקים וצף למעלה כך לימוד 
ונקי מכל תערובות שמרים ושמנים  זך  זית  התוה"ק צריך להיות שמן 

אחרים ומכל כתמים ופגמים.

)כ"ק מרן זי"ע תצוה תשנ"ט(

דא"ח מכ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה 

שנה ד' | גיליון קפ"ז | תצוה תשע"ו

יציאת 
השבת

 כניסת 
שבת

ביתר - ירושלים
ת"א - בני ברק

לונדון
ניו יורק

16:53
17:09
17:02
17:15

18:47
18:43
18:36
18:49

ביטאון

יוצא לאור על ידי מרכז מוסדות נדבורנה ביתר  |  בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

הרבי הקדוש 
ושיטתו המאירה



וידבר ה' אל משה לאמר. דבר אל בני ישראל  ב(  )כה, א,  בתוה”ק     
ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי. וביאר 
ברש"י הק', לי - לשמי. וכבר הקשו בספה"ק )תורת משה להאלשיך הק', 
צרור המור, חיד"א, ועוד( דאם היה ברצון הקב"ה לצוות את ישראל שיתנו 
תרומתם למשכן, הוי ליה לומר "ויתנו" לי ולמה נקט לשון "ויקחו" ? עוד 
יל"ד, דמה בא רש"י הק' לאלפנו באמרו "לי לשמי", הרי כבר נפסק להלכה 
)שו"ע או"ח סי' רל"א( דעל האדם לכוון שתהא כל מעשיו נעשים לשם 
שמים, ואם על צרכי הגוף נאמר כך, קל וחומר, שקיום התורה והמצוות 

צריך שיעשה אותו האדם לשמו ית' ? 

   והנראה לבאר זאת בהקדם דברי המדרש כאן )פרשה לג, סימן א'( 
וז"ל: ויקחו לי תרומה, הה"ד )משלי ד, ב( כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל 
תעזובו, אל תעזובו את המקח שנתתי לכם, יש לך אדם שלוקח מקח יש 
בו זהב אין בו כסף, יש בו כסף אין בו זהב, אבל המקח שנתתי לכם יש בו 
כסף שנאמר )תהלים יב, ז(  אמרות ה' אמרות טהורות כסף צרוף, יש בו 
זהב שנאמר )שם תהלים יט, יא( הנחמדים מזהב ומפז רב, יש אדם לוקח 
שדות אבל לא כרמים, כרמים ולא שדות, אבל המקח הזה יש בו שדות 
ויש בו כרמים שנא' )שיר השירים ד, יג( שלחיך פרדס רמונים, יש לך אדם 
לוקח מקח ובני אדם אינן יודעין מהו אבל משכר הסרסור נתודע מה לקח, 
כך התורה אין אדם יודע מה היא אלא משכר שלקח משה שנאמר )שמות 
לד, כט( ומשה לא ידע כי קרן אור עור פניו בדברו אתו, ויש לך מקח שמי 
שמכרו נמכר עמו, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מכרתי לכם תורתי, 
כביכול נמכרתי עמה שנאמר ויקחו לי תרומה, משל למלך שהיה לו בת 
יחידה, בא אחד מן המלכים ונטלה, ביקש לילך לו לארצו וליטול לאשתו, 
לך  לומר  יכול,  איני  היא, לפרוש ממנה  יחידית  לך  לו, בתי שנתתי  אמר 
אל תטלה איני יכול לפי שהיא אשתך, אלא זו טובה עשה לי, שכל מקום 
שאתה הולך, קיטון אחד ֵעשה לי שאדור אצלכם שאיני יכול להניח את 
בתי, כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, נתתי לכם את התורה, לפרוש 
הימנה איני יכול, לומר לכם אל תטלוה איני יכול, אלא בכל מקום שאתם 

הולכים, בית אחד עשו לי שאדור בתוכו שנאמר ועשו לי מקדש, ע"כ.

והנה כבר נודע בשערים, דאיכא נפ"מ בין משמעות לשון לקיחה –      
חינם,  נתינת  על  בעלמא  מורה  נתינה  דלשון  נתינה,  לשון  למשמעות 
משא"כ קיחה מצינו בדברי חז"ל )קידושין ב.( דילפינן קיחה קיחה משדה 
השדה  י(  כה,  )בראשית  דכתיב  קנין  איקרי  דקיחה  בכסף,  שהיא  עפרון 
אשר קנה אברהם מאת בני חת. ובבעה"ט כאן איתא דתיבת "תרומה" 
אותיות תורה מ', שהיא מרומז על תורתינו הק', וענין זה בא הקב"ה לומר 
שהתורה  המשכן  את  לבנות  שכשבאים  לישראל,  שיאמר  רבינו  למשה 
התורה  עליהם  תהא  העולם,  נברא  שעליה  העיקר  שהיא   - שם  מצויה 
כדבר הנקנה בקנין שנקנה שערכה רב למאוד, ולא כנתינה בעלמא שאין 
בה כלום, ורמיזא דילן מצינו נמי בדברי התנא שנקט בלשון קנין כדמצינו 
קנין אחד  )אבות ו, י( חמשה קנינים קנה הקב"ה בעולמו ואלו הן, תורה 
וגו', וכן ארז"ל )ברכות סג.( אין התורה נקנית אלא בחבורה. היינו, שכדי 
שנזכה שתהא התורה קנויה בנשמותינו, צריכים שתהא בחבורה, כי על 
ידה תתרבה כבוד ה' ותורתו – בעולמו. ולזה הענין נתכוון רש"י הק' הנזכ"ל, 
בפי' "לי לשמי" רצ"ל, שתהיו עמלים בתורה על מנת שיהיו "שמי" שגור 
חטיבה  ותהיו  גמור,  כקנין  בתוככם  קנויה  שתהיה  עד  עת,  בכל  בליבכם 
ע"א(  עג'  אחרי  )זוהר  כשארז"ל  בעלמא,  כנתינה  ולא  התורה  עם  אחת 
אורייתא וישראל חד הוא. ובזה יוטעם לחיך מה שהביא המדרש הנ"ל את 

הפס' כי "לקח" טוב נתתי לכם וגו', דנקט נמי לשון "לקח" שהיא מלשון 
קיחה הנ"ל, לומר לך, שנתתי לכם את התורה לא כנתינה בעלמא, אלא, 
כנתינה שיש בה מקח שתתייחסו אל התורה כמעשה קיחה שיש בה קנין, 
ולהאדירה  ותיזכו להגדיל תורה  ועי"כ לא תוכלו לעזוב אותה לעולמים, 

בלב כל אחד ואחד.

ו,  )ויקרא  דכתיב  מאי  יצחק,  רבי  אמר  קי.(  )מנחות  בחז"ל  איתא      
חטאת  בתורת  העוסק  כל  האשם,  תורת  וזאת  החטאת  תורת  זאת  יח( 
כאילו הקריב חטאת, וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם, ע"כ. 
בהקמת  בפרשיות  אלו  בשבתות  שבעסקינו  לומר,  יש  המשקל  זו  ועל 
המשכן וכליו, עלינו להעלות על לבינו, את גודל חסרונו של בית מקדשינו 
ולא  בדוכנו  לוי  ולא  בעבודתו  כהן  לא  עתה  לנו  אין  אשר  ותפארתינו, 
לפניו  ולהשתחוות  וליראות  לעלות  יכולים  אנחנו  ואין  במעמדו,  ישראל 
נזר  והורם  חיינו,  בית  כבוד  נוטל  כי  כל,  לעין  והנישא  הרם  בבית  ית"ש, 
דא,  כגון  על  ז"ל  רבותינו  לנו  יעצה  כבר  אמנם,  ראשינו.  מעל  שכינתינו 
המשכן,  הקמת  בתורת  עוסקים  אנחנו  ונהיה  שפתינו,  נשלמה  להיותינו 
ועי"ז תיחשב לנו, כאילו יש לנו עתה הזכות הנשגב להיות חלקנו הדלה 
בהקמת המשכן, מקום שכינת עוזו ותפארתו, שמשם היו שואבין במידה 

גדושה רוח קדושה וטהרה, על כל חלקי ארבעה חלקי הבריאה.

   שבת קודש ָהֵדין, הוי יומא דשבתא דקודם יומא דהילולא של אבינו 
מלכינו מאור נתיבותינו רועינו ורועה ישראל הנאמן. וכבר ידועים דבריו 
המלהיבים של זקני הרה"ק בעל ה"באר מים חיים" זי"ע )בספרו המזהיר 
סידורו של שבת( אשר תיבת "שבת" נוטריקון "שבת בו תשוב", ששבת 
קודש הוי אחת מני רבות זמני התשובה המשפיעים אורה על ששת ימי 
והן חלילה בעידנא דצערא,  נוהגים הן בעידנא דחדוותא  ולכך  המעשה. 
לקיים את השבת שלפניו כפי העת השייך לאותו הזמן. ומצינו בפרשתינו 
הבדים,  יהיו  הארון  בטבעת  לאמור,  משה  את  ציוה  שהשי"ת  טו(  )כה, 
לא יסורו ממנו, ופירש"י – לעולם. ואולי לענייננו יש לרמז בכך, על שגב 
ארון  של  הקדושות  מהטבעות  שהיה  זצוק"ל,  אאמו"ר  מרן  כ"ק  גדולת 
כבוד ה' ותורתו הק', וכל מאוויו ושאיפותיו היה להגדיל תורה ולהאדירה, 
והנהיג כל ימי חלדו עלי אדמות, את עדת צאן מרעיתו, על מנת שתהא 
שם שמים מתאהב על ידינו, ותתרבה יקר תפארת גדולת שמו ית' בכל 
 – ממנו  יסורו  לא  אנחנו  מצווים  זה  ענין  ועל  חיינו,  ונתיבות  ארחותינו 
לעולם, שבל נשכח חלילה, עוצם שגב קדושתו ופרישותו וגדולת תקפו 
להידבק  הזכות  ניקח בהאי שעתא רבא,  כי ממנו  חיותו,  וגבורתו בחיים 
במעשיו ובהנהגותיו ובשאיפותיו הקדושים והטהורים, ולעשות בכל צעד 
ושעל, למען היטיב במעשינו עם נשמתו הגנוזה בגנזי מרומים, ודבר זה 
כבר לימדנו יעקב אבינו שנגלה אל יוסף בנו והראה לו דמות דיוקנו, למען 
ֵייָרֶאה אלינו דמות  ובזו השעה  ציוה עליו בחיותו,  יזכור תמיד את אשר 
ְגַדל,  ְּבִני,  ְּבִני,   , דיוקנו, כאילו עומד לנגדנו, ומכה על קדקדינו ואומר לנו 
ומקום  בקרבו.  אתה  אשר  העולם  בזו  וציותיך  ָהְרֵאיִתיָך  אשר  כפי  ְגַדל, 
מאתנו  נמי  נפטר  שבו  ביום  השמימה,  בסערה  לעלות  בשמיא  לו  בחר 
משה רבינו מושיען של ישראל, כיוון ששניהם יחדיו היו מיצרים בצרתן 

של ישראל וששים ושמחים בשמחתם.

זו, שיהיה ה' אלהינו עמנו כאשר    ואנו תפילה לך ה' בעת שעת רצון 
היה עמהם, ונזכה ללכת בדרכיהם הקדושים, וימליצו טוב בעדינו ובעד כל 
קהל ישראל, להיפקד ולהיוושע בדבר ישועה ורחמים גדולים, עדי נזכה 

בחיים חיותינו לחזות בבא לציון גואלינו ומושיענו, במהרה בימינו, אמן.

דברות קודש 
מכ”ק מרן אדמו”ר שליט”א 

ליל שבת קודש פרשת תרומה תשע''ו 
"שבת יארצייט"של כ"ק מרן אדוננו מורינו ורבינו  בעל ה"באר יעקב" זי"ע ועכי"א



שבחי רבינו
סיפורי מעשיות מכ”ק 

רבינו הקוה”ט זיע”א
בשנים קדמוניות, עת אשר כוחו של כ"ק רבינו הקוה"ט זי"ע היה עדיין במותניו, היה 

מרבה ליסוע אל הציונים המצוינים, מקומות הקדושים הפזורים בכל ארצות אירופה.
ימים ארוכים היה רבינו נודד מציון אל ציון, ומצדיק אל צדיק, להשתטח על קבריהם 

ולבקש רחמים בזכותם עבור צאן מרעיתו.
היו מתלווים אל רבינו מתי  נועדו,  ולימים ארוכים  היו,  ובהיות שנסיעות אלו תכופות 
מעט מן המקורבים אשר יכולים היו להשאיר את בני ביתם ומשפחתם לזמן רב כל כך.
־סספר לנו אחד מן החסידים המסתופפים בצל רבינו, כי באחד מן המסעות זכה להצט

רף אל הפמליא הקדושה ולהתלוות אל רבינו בנסיעה מרוממת שכזו.
ובהיות שלא רבים היו המתלווים, ביקש מאד מהמשבקי"ם כי יואילו בטובם לאפשר לו 

ללות את רבינו בהיכנסו להשתטח לפחות בציון של אחד מן הצדיקים.
המשב"ק אשר הרגיש כי עז חפצו להיות עם רבינו, אפשר לו להיכנס עם רבינו אל אוהל 

אחד מן הצדיקים ולהתייחד עמו שם בתפילה ובתחנונים.
־וותו החסיד, ניצל את שעת הכושר, והוציא בפני רבינו דף גדול של קוויטל בו היו רשו

מים הרבה שמות של קרוביו, ידידיו ומכריו אשר זקוקים היו לישועה בעת ההיא. אלו 
אשר היו זקוקים לישועה מיוחדת סימן אותו חסיד בכוכבית קטנה, ששם צריך יתר 

תפילה וברכה.
־בבינו החל עובר על הקוויטל, והנה עצר בשם של אחד מאחיו, והחל מתפלל עליו ומבר

כו יותר מכל השמות. אותו חסיד תמה מאד על דבר זה. שהרי כפי הידוע לו, אח זה בקו 
הבריאות הינו, ואינו זקוק לשום ישועה מיוחדת.

־ךך אמונת הצדיקים שבו מנעה בעדו מלשאול שאלות מיותרות והתמיהה נשארה בלי
בו. לא ארכו השעות, ואותו חסיד מקבל טלפון בהול מארה"ק, מיד שאל בשלום אח זה 
אשר רבינו ברכו כל כך. המה ראו כן תמהו, מנין יודע הוא להתענין בו כאשר נמצא הוא 

בארץ רחוקה אשר אין דרך להיוודע את אשר נעשה בארץ הקודש.
אך סיפרו לו, כי הלה עמד על משמרו כמשגיח באחד המפעלים, משגיח ומפקח על 

פירוק סחורות מסוימות האם תואמים הם לרשומים ולאישורים של ועד ההשגחה.
נהג המשאית, אשר חסם את הדרך לרכב אחר, עלה למקומו והחל נוסע אחור עמ"נ 
לפנות מקום לרכב אשר רצה להיכנס לחניה. נהג המשאית לא שם ליבו כי במקום עומד 

־וותו משגיח רכון על הסחורה, ואף המשגיח מגודל האחריות לא שת ליבו לקורה מס
ביבו. רק כאשר גלגלי המשאית נגעו בו, קלט את המצוקה הקשה בה הוא שרוי, אבל לא 

היה לו דרך להינצל ממלאך המוות הגדול הזה.
תפילת שמע ישראל כבר יצאה מפיו, והמשאית עצרה, מיד התעוררה במקום מהומה 

והאח המשגיח פונה אל ביה"ח שם נקבע כי פציעתו קלה וחיצונית בלבד.
הנהג, מרוגש מגודל הנס, חידד את עוצמתו באומרו, שעפ"י חישוביו היה צריך ליסוע 
לו לעצור במקום הזה דייקא,  יד עלומה גרמה  אחור בעוד כחצי מטר, אך משום מה 
כאשר שאל החסיד השוהה בקרבת רבינו, באיזו שעה התרחשה התאונה, הבין הכל, 
השעה היתה בדיוק הזמן בו עבר רבינו על הקוויטל הכללי כל כך, והאריך לברך דווקא 

אח זה.

למשלוח עובדות, סיפורים ופתגמין קדישין מרבינו הקוה"ט, 
נא לפנות למערכת "שארית יעקב": ת.ד. 50034 ביתר עילית
nadvornab@gmail.com :פקס: 02-5800149  דוא"ל

 

אור זרוע
 לצדיק

הגה"ק ר' חיים יוסף דוד אזולאי נולד בעיה"ק ירושלים בשנת תפ"ז 
למשפחה רמת יחס. אביו  הג"ר רפאל יצחק זרחיה אזולאי היה מגדולי 
רבני ירושלים ונמנה עם חברי בית דינה והיה נינו של המקובל הגה"ק ר' 
שנמנו  אשכנזים  מקובלים  למשפחת  בת  הייתה  אמו  אזולאי.  אברהם 

עם בני חבורתו של רבי יהודה החסיד. 
שתים  בן  בהיותו  בצעירותו.  התגלו  כבר  המופלאים  כשרונותיו 
עשרה כבר כתב חידושי תורה וחיבר דרשות. בראש אחת מן התשובות 
להלכה שנדפסו בספריו, מתנוסס התאריך שנת תצ"ז, דהיינו בהיותו 
! כל חבריו ללימודים היו גדולים ממנו בשנים,  בן שלוש עשרה שנים 
כהמהרי"ט  מופלגים,  כשרונות  ובעלי  מפורסמים  גאונים  ביניהם 
אלגאזי, )לימים רבה של ירושלים( ועוד – והוא התבלט ביניהם בשפעת 

חידושיו ובכוח זיכרונו המדהים. 
יצחק  הג"ר  אצל  כמו  ירושלים,  גדולי  מפי  תורה  למד  הוא 

ראפאפורט בעל ספר "בתי כהונה" ועוד.
בשנת תק"ג  עלה לירושלים ה"אור חיים" הקדוש ושהה בה שנה 
מזכירו  והוא  רבות,  מפיו  רבינו  למד  שנה  באותה  לפטירתו.  עד  אחת, 
המקובל  במחיצת  והיה  התעלה,  הקבלה  בתורת  גם  בספריו.  תכופות 
נמנה  "בית אל"; לאחר מכן  ישיבת המקובלים  חיון, מייסד  גדליה  רבי 
רבינו עם ראשי חבורתו של גדול המקובלים, הגה"ק ר' שלום שרעבי 

)הרש"ש(. 
ותלמידיו  משלו,  ישיבה  בראשות  רבינו  עמד  כבר  צעיר  בגיל 
שנה  שלושים  לו  מלאו  בטרם  מופלגת.  כבוד  ביראת  אליו  התייחסו 
ישראל  לקהילות  לצאת  בחברון  הספרדים  עדת  ראשי  ביקשוהו 
בחו"ל, כדי להתרימן לביסוס הקהילה. הוא יצא כשד"ר )שלוחי דרבנן( 
כדי  תוך  ומצרים.  תורכיה  וצרפת,  אנגליה  הולנד,  גרמניה,  לאיטליה, 

מסעו קשר קשרים עם גדולי הדור וזכה להוקרה ולכבוד. 
בכוח  התורה,  תחומי  בכל  עתיקים  יד  כתבי  בחקר  עסק  גם  רבינו 
ומעיר  בזיכרונו  "מצלם" אותם  היה  המקיפה  וגאונותו  המופלא  זכרונו 
כדי  תוך  ספרים  חיבר  אף  הוא  המאלפות.  הערותיו  את  מיניה-וביה 
מסע והוציאם לאור. מאה ושישים ספרים כתב – יבול מדהים המצטיין 
פרשנות  חידושים,  דינים,  הלכה,  שו"ת,  ספרי  ובהם   – ברבגוניותו 

ופרשנות המקרא, כללי הש"ס, אגדה וקבלה,
דרוש ומוסר, תפילות וחידושים ועוד. 

החג,  התקדש  בליל  פסח,  של  ההגדה  לומר  רבוה"ק  נהגו  וכידוע, 
משך עריכת הסדר הק', ב"הגדת החיד"א".

על  כתב  בו  הגדולים",  )"שם  מספריו  לאחד  בהסכמתו  המלבי"ם 
1300 חכמים ו- 2200 ספרים( כתב: "העיון בספרי החיד"א דומה לכניסה 
לפרדס אשר בו עצים מכל המינים. רצונך, קטוף מפרי זה, רצונך, הרי 

לפניך זן אחר". 
חברון.  קהילת  בשליחות  השני  למסעו  רבינו  יצא  תקל"ג   בשנת 
הפעם נסע ממצרים לתוניס, לאיטליה, צרפת והולנד. משם שב לעיר 
תקס"ו  שנת  אדר  י"א  ביום  לפטירתו  עד  שהה  בה  באיטליה,  ליבורנו, 
ושם נטמן. לאחר שנים רבות בשנת תש"כ, הועלה ארונו הק' לארץ הק' 

ונטמן בכבוד גדול בהר המנוחות בירושלים עיה"ק.
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל.

הגה”ק החיד”א – י”א אדר תקס”ו



פרי צדיק
       מהנעשה והנשמע בחצר הקודש 

צייט  יאר  שבת   – תרומה  פרשת  קודש  שבת 
עברה  זי"ע,  הקוה"ט  רבינו  רועינו  אבינו  כ"ק  של 
בצילא  הי"ו,  אנ"ש  קהל  על  יתירה  בהתרוממות 
כ"ק מרן  דרכו בקודש,  בנו ממשיך  דמהימנותא של 

אדמו"ר שליט"א.
רבינו  כ"ק  ערך  התפילה,  לאחר  השב"ק  ביום 
קדישא,  ההילולא  לרגל  רבא',  'קידושא  שליט"א 
מרן  כ"ק  של  יקירו  בנו  דברים  נשא  במהלכה  אשר 
רבינו, הרה"צ ר' חיים מרדכי שליט"א, במשנת בעל 

ההילולא הק' זי"ע.
רבינו  מרן  כ"ק  השתתף  תצוה,  פרשת  א'  ביום 
יצחק  הרה"ג  לבת  ברכות  השבע  בשמחת  שליט"א 
מאיר ווייס שליט"א ר"כ ערלוי בביתר, נכד כ"ק מרן 

אדמו"ר מערלוי שליט"א.
בהמשך הערב השתתף כ"ק מרן רבינו שליט"א 
בשמחת השבע ברכות לחתן חיים מרדכי עקשטיין 
הרה"ח  ידידינו  נכד  הי"ו,  לייב  יהודה  הרה"ח  בן  הי"ו 

מנחם מנדל הי"ו.

דהילולא  יומא  ליל  תצוה,  פרשת  ב'  ביום 
תפילת  קודם  זי"ע,  הקוה"ט  רבינו  כ"ק  של  קדישא 
ערבית הדליק כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א נרות לטו"נ 
הטהורה כנהוג ולאחר תפילת ערבית למדו כל קהל 

הקודש בצוותא משניות לטובת נשמת כ"ק רבינו. 
בסיום הלימוד התקיימה לרגל ההילולא קדישא 
שוה"ט וסעודת מצוה לכבוד יומא טבא לרבנן, סיום 
כ"ק  לטו"נ  הי"ו  אנ"ש  קהל  ע"י  שנלמדה  הש"ס 
ואוהדי בית  זי"ע, בהשתתפות קהל רב חסידי  רבינו 

נדבורנה ביתר ורבני העיר שליט"א.
במהלך הסעודה כיבד כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 
אשר  שליט"א  בינג  יחזקאל  ר'  המקובל  הגה"צ  את 
מרן  כ"ק  אצל  ומיוחדת  גדולה  ולחיבה  לקירבה  זכה 

אדמו"ר הקוה"ט זי"ע, לשאת דבריו הנפלאים.
הש"ס  את  סיים  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
הכהן  בנימין  דוד  הרה"ג  את  הש"ס  בתחילת  וכיבד 
בטלמן שליט"א שאף נשא דברים בגדולת וקדושת 

רבינו בעל ההילולא זי"ע.

אדמו"ר  מרן  כ"ק  כאשר  בקהל  הושלך  הס 
שליט"א השמיע מדברות קדשו דא"ח אשר נשמעו 
האריך  בדברו  אשר  קודש  ובחרדת  רב  בקשב 
והאופן  זי"ע  ההילולא  בעל  רבינו  של  הק'  במשנתו 
הסתלקותו  לאחר  אף  אליו  ההתקשרות  ובמעלת 

מעלמא הדין.
מרן  כ"ק  בראשות  הקהל  כל  עלו  מכן  לאחר 
הקדשים  קודש  המצוינת  לציון  שליט"א  אדמו"ר 
במרומי הר הזיתים שם העתירו בתפילות ותחנונים 

בהתעוררות גדולה לישועת הכלל והפרט.
קדישא,  ההילולא  יום   – תצוה  פרשת  ג'  ביום 
לאחר תפילת שחרית ערך כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 
רבינו  משה  של  רבא  ההילולא  לכבוד  טיש'  'לחיים 

רעיא מהימנא וכ"ק אבינו רועינו  הקוה"ט זי"ע.
בערב השתתף כ"ק מרן רבינו שליט"א בשמחת 

השבע ברכות לבת הרה"ח שמואל אורי הי"ו.

מזלא טבא וגדיא יאה
מעומקא דליבא נברך בזאת

את אנשי שלומינו שהשמחה במעונם
הרה"ג חיים אלעזר קליין שליט"א

לרגל שמחת נישואי הנכד
הרה"ח יצחק אייזיק שטייף הי"ו

לרגל שמחת נישואי הנכד
הרה"ח משה סגל הי"ו

לרגל שמחת נישואי הנכדה
הרה"ח יחיאל צבי עקשטיין הי"ו

לרגל שמחת נישואי הנכדה
הרה"ח יעקב שלום פרידמן הי"ו

לרגל שמחת אירוסי הנכד
הרה"ח יצחק אלבוים הי"ו
לרגל שמחת הבר מצווה לנכדו

הרה"ח אהרן אבלס הי"ו
לרגל שמחת נישואי הבן

הרה"ח משה אברהם קליין הי"ו
לרגל שמחת נישואי הבן

הרה"ח יוסף דייטש הי"ו
לרגל שמחת נישואי הבת
הרה"ח פנחס סגל הי"ו
לרגל שמחת נישואי הבת

הרה"ח יחזקאל עקשטיין הי"ו
לרגל שמחת נישואי הבת

הרה"ח חיים קרייזמן הי"ו
לרגל שמחת נישואי הבת

הרה"צ אהרן טייטלבוים שליט"א
לרגל שמחת אירוסי הבן

הרה"ח שלמה פרידמן הי"ו
לרגל שמחת אירוסי הבן

הרה"ח משה שמואל ישראלי הי"ו
לרגל שמחת הבר מצווה לבנו

הרה"ח בנימין זאב שטראוס הי"ו
לרגל שמחת הבר מצווה לבנו

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

כעתירת, 
קהל עדת חסידי נדבורנה ביתר

נדבת ידידנו הנכבד
הרה"ח משה אברהם קליין הי"ו

אשר נדבו ליבו להשתתף בהוצאות 
הגיליון

לרגל השמחה השרויה במעונו
בנישואי בנו החתן מיכאל ני"ו

בשטומ"צ
יה"ר שיזכה לרוות רוב נחת דקדושה

ממנו ומכל יוצ"ח מתוך כט"ס.

נדבת ידידנו הנכבד
הרה"ח פנחס סגל הי"ו

אשר נדבו ליבו להשתתף בהוצאות הגיליון
לרגל השמחה השרויה במעונו
בנישואי בתו שתחי' בשטומ"צ

יה"ר שיזכה לרוות רוב נחת דקדושה
ממנה ומכל יוצ"ח מתוך כט"ס.

נדבת ידידנו הנכבד
הרה"ח אליעזר הופמן הי"ו
אשר נדבו ליבו להשתתף 

בהוצאות הגיליון

לרגל השמחה השרויה במעונו
בנישואי בתו שתחי' בשטומ"צ

יה"ר שיזכה לרוות רוב נחת דקדושה
ממנה ומכל יוצ"ח מתוך כט"ס.

ברגשי גיל ושמחה הנני לברך
 בברכת מזל טוב חמה
ולבבית את ידידי היקר

הרה"ח משה אברהם קליין הי"ו
לרגל השמחה השרויה במעונו
בנישואי בנו החתן מיכאל ני"ו

בשטומ"צ
יה"ר שיזכה לרוות רוב נחת דקדושה

ממנו ומכל יוצ"ח מתוך כט"ס.
המברך בלב שמח

מרדכי לפקוביץ

ברגשי גיל ושמחה הנני לברך 
בברכת מזל טוב חמה 
ולבבית את אבי היקר

הרה"ח יחיאל צבי עקשטיין הי"ו
ואת אחי הרה"ח יחזקאל הי"ו

לרגל השמחה השרויה במעונם
בנישואי הנכדה-הבת שתחי'
עב"ג החתן מיכאל קליין ני"ו

בן ידידי הרה"ח משה אברהם הי"ו
יה"ר שיזכו לרוות רוב נחת דקדושה

מהם ומכל יוצ"ח מתוך כט"ס.

המברך בלב שמח
שלמה עקשטיין
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