
 ז"לי עטר בן היים מו"ההרה"ק
 תצ-נ בשנת מארוקה. במדינת סאלה בעיר הששי לאלף תנ"ו בשנתנולד

 ותקע איטליא למדינת ובא שם, המציק חמת לרגלי ומולדתו ארצו לעזובנאלץ
 תק"א בשנת התורה. על החיים" "אור ספרו לאור הוציא שם בליווארנא,אהלו
 ישראל". "כנסת בשם הגדולה ישיבתו שם ויסר לירושליםעלה

 העיר זקני שספרו מה מביא, סוסאן אברהם מר' הצדיקים" "מעשהבספר
 "תהלוכות : בזה"ל תורפו, בימי שם ז"ל עסר חיים מו"ה הרה"ק מחהלוכות'סאלי
 קדוש כי עליו עדיהם ויתנו ההיא, הדור כל בעיני למופת הי' הזה המורםהאיש
 ההמון לב מילא וב,קר עליהםוערב מהורו האצל ךא נם לאלדה1עא
 נונה הפיק לשונו ובמתק מגולה, בתוכחות חיים נתיבות בלבבם ויסל קרשרנשי
 חזץ רק ויאמרו מאוד בעיניהם יקר הי' אלקים איש ודבר השומעים, מלביאור
 קבע ולילה לילה גכל מופלא, בסדר התנהג חדרו מישכית בסתר גם הוא.אלקים

 יסח- מדת נגד שדיא ש17י ובליל בה, הנרמזת וספירה ספירה ננר לתורה13שפורת
 ימי ששת במשך בנפש הנאהזים וחלאה סיג מכל רוחו ויזכך בפרר"סהתעסק
 ביום יתירה נשמה העליון זיו לקבל ויתעתד העפריי, החומר טבע סצדהשבוע
 סהרה רוח עליו ונחה מעלה רום מופלא אור בו התנוצץ השביעי וביוםעששביעי,
 ההצלחה אל המובילים יושר אורחות באזנם ויגל הנאספים קביל כל פניוויצהל

 אליו..." ערוך אין אשר היום גדולת לפניהם ויערוך האלקי, רצון תכלית'ושמחושרה
 מקוימיש וביקר ערב יוס גכל ההמון לפני דרש כי האמוריםהרברים

 "נוסף : החיים אור לס' בהקדמתו יאמר כה אשר בעצמו הרה"ק מפיוסאושרים
 יאריכו וכי העיר בני לכל ובוקר ערב דרשות ב' יום, בכל התורה פזור העמסתעל

 דרשות הלב, את המושכת באנדה היו וררשותיו יום..." בכל ג' ררשותהיסים
 סאלי זקני של כעדותם קודש רגשי בקרבם ומעוררות השומעים, לבותגנלהיבות

 אש". תצא "כי משפסים בפ' באוה"ח לדוגמא טהם מעט רואים אנו כאשרה43ל,
 יקא "כי ושם שור". את תראה "לא תצא ובפ' אחיך". ימוך "כי בחקותיובפ'
 מערכת להרחיר"א הגדולים בשם זה על העיר וכבר כיו"ב. ועוד אשה"איש

 הדרשות היו בספרר ישראל בהיות מראש "הלא : וז"ל הר"ן דושות ד' אותספרים
 כי שמענו ובאזנינו הר"ן,.. כדרשות המקראות בפשטי ישרות וסברותבחקירות

 תוספות בהקרסות תמוהים מאמריס לדרוש נוהגים הדרשנים היו בפולין לפנים-זאת
 שקורין מהם וכסה פשוטים, פשסים לררוש מקצתם חזרו ועתה וחריפות,ופוסקים

 את ומחבבים ז"ל עטר מוהר"ח ח"ק המופלא להרכ החיים אור ספר שבועבכל
 הפשס". ע"פ הם כידבריו

 אשר ז"ל הביש"פ ע"י. חי' ב1ולין כך כל שנתחבב עה"ת אוה"חספרו
 החיים אור בספר לעסוק הסיריו לקהל וצוה ז-ל עטר בן הר"ח נשסת מעלתהכיר
 לסעלה וגבוה ונשנב מרום הזה"ק כי יען הזה"ק, בס' יפנים למדו אשרבפקום
 פ"אי. עמוד ז'ל מארקופ סוהר"א התסידות )ס' הזה, בזמן העםטסדרנת

 אשר ואת חפצו, ומטרת שיטתו את ז"ל הבעש"ס מצא החיים, אורבספר
 החיים אור בס5רו 1"ל עטר בן מוהר-ח הרה"ק בא ברבים, להפיצה  בדעתוהי'
 ולומרי ספר טרעי בין לדעותיו טהלכים ונתן לבבו, והגות לקיטתו נתיבחשלס

י'-יאף ג,,..ינ. *1 .ד. .,

דור דעה מאת יקותיאל אריה קאמעלהאר, ניו יורק תשי"ב

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



 דעתרורכ

 איך- כר(, תלכו ד*א אחרי פסוק ראה )פ' אוה"ח בס' רואים אנו כאשרתורה,
 ושרש5- סעיקרי עיקר  "הדבקות", אל המוביל הדרל לקחו, לשומעי דרךמורה

 : האלה בדברים הבעש"טהחסידות
 וכולו ופאה, שכחה לקט, דין בהם שיש זרעים, סדר זה תלכו ד"א"אחרי

 בהלכות הרמב"ם וכתב ומזונותיו, האדם מחיית זרעים ובסדר כף, ית"שממדותיו
 דרכיך בכל דכתיב ה' לעבודת גו~ו להברות במאכלו האדם שיכוין שצריךדעות

 ז-ל אמרי ע.ד המורא להם ויחס כו', מועד סדר זה תיראו, אותו ;דעהו...
 תשמעג ובקולו ; וכו' נשים סדר זה תשמרו, מצותיו ואת ; כו' שב"ת יר.אבתק"ז
 סדר זה תעבודו, ואותו ; השופטים ישפטו לאשר אוזן להטות כו', נזיקין סדרזה

 דטהרה באמצעות טהרות, סדר זה תדבקון, ובו ; אלקינו בית עכודת שכולוקדשים
 בהר. ובפ' שרה, חיי בפ' ,דבקות" מענין לדבר והרבה בשכינה..." לידבק ראויםיהיו
 נעימות דביקות מסוד יאמר או ד"ה אחרי ובם' משכני, ונתתי פסוק בחקותיופ'

 מיתת וסור הגשמיות והתפשטות הנפש כלות עד כר חביבות ידידותעריבות
 נשיקה_

 שורשהן. אל הנפש להשיב נר"נ בשרשי לחקור הרחיב העמיק ז"לכהבעש"ט
 ב;. י"ח, אחרי ובפ' כהן, ובת פסוק אמור ובפ' ט'. מ"ט ושם ג'. מ"ט ויחי בם'כמו
 השלי41 הטבעי הרצון אודות ועל הלב, חפץ על השליט הוא שבמוח הרצוןבענין
 ויכר מקץ בפ' וע' לציצית. לכם והי' ד"ה ל"ט שלח בפ' שבמוח השכלעל
 הזכדון יתעורר האחד, בלב הידיעה כשתוליד אנושי טבע ע"ד אחיו אתיוסף
 כו'. נעלמים סודות יגידו הלבבות כי השניבלב

 "מל"1 בכיאיר ודעתו השקפתו יסוד על הבנויה הבעש"ט שיטת בעניןגם
 ובפ' כו'. השמים ויכלו בפסוק בראשית פ' באוה"ח האריך כבודו" הארץכל

 בראשית ז"לי סארקוס .מוהר"א סופ- קסת בס' ]וע' בנפשו. דמו ד"ה י"ד י"ז,אחרי
 הרדיפה חק בדבר ניוטן שיטת ע"ד בדבריו מרעית הארה שם שהעיר צ"ד,עמוד
 והבן[, ע"ש המרכז, מן ובריחה המרכזאל

 איה"ש אביא אשר השכל, קדמומ בענין הבעש"ט ש? הדק עיונוובדבר
 או ד"ה אחרי פ' באוה"ח קרמו ז"ל, הבעש"ט שיט[ן על בדברי הספר בגוףלהלן
 כו' תשכיל ההשכל שההשכלת המושכל השכלת בפנימית למתבינן ואודיעיאמר
 ושם והבן. בארוכה הדברים ביאור ס' - נ*ח דף בראשית סופר בקסת וראהע"ש,
 והשקה. ד"ה ע"א נ.בדף

 הבעש"פ דברי עם מתאימים דבריו הם לחמנו כי שלח פ'ובאוה"ח
 האדם נברא מה על צמאים, גם רעבים בפסוק שבתהלים ק"ז למזמורבפירושו
 לאכילה. התיאבוןבט1ע

 ז"ל* הבעש"ט אצל כמו החיים, אור אצל ומעלותיו, ומדרגותיוהצדיק
 מרגישים "הצדיקים כ"ג(. כ"ז, תולדות פ' )אוה"ח מאוד" יפעיל הצדיק"הקשדת
 ברושם שהכירו "צדיקים ויקרבו(. כ"ט מ"ז, ויחי )פ' רוחני" דבר כלויודעים
 )בפ' עצמות" של גל ונעשה בו עיניו נתן "סוד י"ב(. מ"ו. ,וינש אדם" מעשההפנים
 )בשלח בראשית" מעשה טבע לשנות ועומלי' התורה וכח הצדיקימ "כח ה'(. י"א,בא
 בכור(. כל ומת ד.ה יבא ישראל" בני לנשמות שואבת כאבן הוא "הצדיק כ"ז(.י"ד,

 כחומרד שרת, לכלי הנוף את שיעשה זה ע"י צדיק, למדרגת מגיעיםואיך
 הפ כי בפלים ומדברים מהשחוק גם המורנשות ממותרות לפנות "שצריך :בזה"ל
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 )כא ז"ל עמר בן חייםרבנו

 לומדי של פה כי שכתבו ישראל לחסידי וסצאתי באדם. הוערה קיוםסונעים
 התורח. כקדושת קדושה אין כי בקודש בם ישרתו אשר שרת ככלי דינותורה
 כפר "כי : עוד ואסר כ"ג(. כ-ו, פנחס )ם' ח%..." דברי חפ" בו לרבר אסורולזה
 עש' הוא סה אדם יגחין ומעתה ישינ... הקדושה להשפעת עצמו ארם יכיןאשר
 )8ן אהבו...ף ה' כי סימן זה הנה ובעבודתו בה' ויהשוק יתאוה לבבו אםקונו

 באדם רוחי ידון לא בפסוק נ' ו', בראשית בפ' שם ס"ש וראה "א(. ל"נ,תשא
 הקודש ריח סשיג אתנו ואין ישראל עיני "נסתמו בה על בשר, הואבשגם

 : בזהיל יאמר עמך(, ארר אנכי ד' )מ"ו, וינש בפ' ושם הקודש...4 רוחומכש"כ
 שיושביפ שעשרה תסצא הלא המה רבים השכינה אור הדרגות כי אשכילךשאכן

 שכינה יררה שלא וסצינו ואחד, ב' ואפילו ביניהם שרוי' שכינה בתורהועוסקים
 סח כו*, ה' מעשה ראו וברדתה כר, הסשכן שעשו אחר אלא ישראל שלביניהם
 ודאי אלא ביחד אלף אפילו בתורה שעוסקים בשעה כיושב ולא כן הרגששאין
 ויתרבה שוסר גבוה כעל נבוה כי בסוד השכינה בהשראת טספר אין הדרגותיש

 ר 1 א ת נ י ח ב אבל כר, השכינה השראת הסובב בחינת ' כפי בהשראתוהאור
 ה יקקנ"" עם ירד תורה לומדי אצלהמצוי

 וחח* הרבקות, אל הסוןלות הסדרנמ כערה די הוא ה" לסעלה,כאמור
 כנרש נפלאחז ולעשמ הידש, לרוח טכה הזאת העלענה הסעלה אל ע להגהטכה
 רל הוא זכה כאשר ז"ה, להב"י הסיד שאסר ממה מישרים מני סס'למעלה
 .סקור ובס' צריקים", "מעשה בס' גדולות נפלאות עליו יסופר כאשר זהלכל
 עטר בן ר"ח תולדות ובס' נאכט. מהרע החיים, הצר מרן וקורות תולדותחיים"

 סקומם כאן אין כי בזה אביאם לא ע"כ סלבוב. נ"י מרנליות ראובן סו"הסהרה"ג
 אביצ אחד סיפיר אך וקורותיו. תולדותיו לספר הסוקדשים הנ"ל בספריםרק
 איך הנ"ל. בספרים סצאתי שלא ז"ל, סארקום לסהר"א ב"החסידות" מם"שבזה,
 להכתיק יחד ויתאספו קשה, נזרה שבירושלים הרבנים על הפחה נזר פ"אכי

 הפלה בית אם כי חשאית כללית לאסיפה מוכשר סקום סצאו שלא ובהיותסור,
 באחד שהי' הזה הבית את להם שירשו מהם הרגניס בקשו יהקראימןאשר

 אונ להכאיב רצו זאת כל למרות אך לסו, וירשו להם נאותו הקראיםהסרתפים,
 ושמו נפשס( )שנוא מהרסג,ם החזק"ש "יד ספר ולקסו נפשם, שנואי חרגנים?ב
 בן סהר"ח כבוא תפלתס, לבית ברדתם עלי' היצצים ידרכו אשר המדרכה,תחת
 את. וימצאר הסדרכה תחת יש סה לבדוק תנוה עומדו, עי עומד נשאר שמהעטר
 בירושלים עשרה מנין של קיבוז להם יה" לא כי ויקללם החזקה, יר סס'הכרך
 מהפ נפפר הכנין, להשלים אחד שהביאו עת ובכל נתקיימה, וקללתו עולם,ער
 בירושלש. סהם נשאר ולא הסנין להשלים עור סהביא וחדלואחר

 והטיעש-. הקדוש לבבו בקרב התיקחו ישראל, אהכת התורה, אהבת ה',אהבת

 ותחצכ בשטק שוששאלה טטן שרירא 5רב ישח סף הנשנ-ם בתשובותר(
 ניך יודע הוי כו', נשפר שכינה שפ על השסוק כ9 ח8( .סופה ראטרו פרחוקאחוהו

 וכשקוראר שכי:ה, נקרא האור אותו ביניהם שוכן ר 1 8 1 ם י ד י פ ל ת ג ה נ י כש
 קפ* ה' שאפר והוא השכיטת פחת היפ עצמח והחכ5ה ה'... שכי:ת כלופרה'א

 נצבה פשה של אחוהו עשי-1 והיא יחכפים פושט עקראת והי8 ריכו,"ראשית
 .פרח1ק__
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 דעהדורכב

 לקרוא לנו ודי וגבול, סצרים בלי עזה אהבה י' שלהבת ללהכתוהיתה
 לפרסים האדם "ובהעיר : באומרו ד"א, את ואהבת בפרשת מ"ש את.רק
 הנאהב באהבת ורם נפלא בהתעוררות ממקומה ותתר נפשו תתנתקכאיי
 ושלהן בנים סעשרה לישראל ה' סוב "כי : שם הלאה כבודו". תפארת רוםיתעלה
 אחדי כי ואף חיים תוצאות ממנו והחיים כו', התנא כמאמר מאור עליון3בוה
 חי", יקרא הצדיקמות

 חיים רוח ה' העיר בזה ה' לפני "והשתחוית : יאמר יו"ד(/ יכ"ו, תבואובפ'
 נפש שמתקרב והוא הצדיקים אייו יזכו. אשר המופלג בערות המופלאתבטובה
 שתניע ארם נפש אשרי מבדיל מסך באין לפנ'ו ותשתך.: הנערב אור לפניהצריק
 אדם בני היו שאם תורה אלא טיב ואין הטיב בכ" ושמחת ואמר מופלג...לגדר

 ולא אחריה ומתלהטים סשתגעים היו התורה טוב ועריבית במתיקותגורגישין
 למאומה...* וזהב כסף עולם מלא בעיניהם נחשבבי'

 להאופה האהבה אש להבות חוצבים דבריו ימוך, כי בפסוק בהרובפ'
 החסידות רשמי נמצא החיים", =אור בספרו נעבור אשר מקום בכל אשר"ישראלית,

 מעשיו, בכל 1"חסיד" דרכיו, בכל "צדיק" הוא כי להח?יט ונוכל ז"ל הבעש"טשל
 אשר אחרי 1 ו"חסיד" =צדיק" מהות על זללה"ה ותלמיריו הבעש"ם השקפתבפי

 החיים אוד השפעת ניכרת בעש"ט תלמידי ספרי ובכל בעולם, ספרוהתפשט
 זצ"ל מוהרי"ח . הגה"ק ע? יסופר כאשר האהרונים, ער הראשונים מןעליהם,

 : ואסר פתח מקורביו, חשובי אליו נכנסו יו"כ במוצאי אחת שפעםמזידיטשוב,
 פה רשע לו אמרנו רשע... אותו אלינו בא מעט לנוח כשחפצנו בלילה"אתמול
 החיים או,- בעל עצמותיו. כל נשברו שכמעט עד כזו חזקה דחיפה אותו ודחפנו רוצה*אזה
 לגפן אסרי פסוק ויחי פ' )אוה"ח בספרו ממנו ומספר זה כעין מעשה ג"כ לוהי'

 בס' מקומרנא זצ"ל מוהרי"א והרה"ק שלנו..." בספר כלום מזה נכתוב לא אנחנופירה(
 אוה"ת בע"ס כי : שם וכיתב אוה"ח, בע"ס אודות על הרבה מביא מצותיך,צתיב
 זצ"ל מצאנז להגה"ק חיים דברי ובשו"ת הקב"ה... מטי תורה לילה בכלשמע
 שלא אוה"ח בע"ס על אמר אשר יען אחד מלמד להעביר צוה ק"ה סי' יו"ריק*ב
 ע"ש. הקודש רוח בעלהי'

 אור העליון באור להרבק שואף הי' ימיו כל החיים" "אור בעלהנה"ק
 הקדוש בספרו כרבריו דבוקה, תשוקה, תב?בות, ידידות, נעימות, בעריבית,הנערב
 נפש" תת זוודתא לי' צבת לדביתהו לה דאמר שילא ברב ונתקנא הרבה,במקומות

 תורה בעלי שבערך "הרי י"ט( שפן בהקותי )בפ' : יאמר כה כאשר ל*ו(.)נדה
 הגיע לא שעדיין הגם ללכת ורוצים חפצים כשהם .העליון לעולם ללכת*כולים
 להשיב יכול התחרה בעסק האדם בהתעצמות "כי : יאמר י"ח באופן ושםזסנם..."

 .תתם וכה ח( לסקום.,." ממקום ההילך כאדפ -אלא במות ירגיש שלאבאמצעותה
 האין אור אל ודבוקה תו8וקה, בחהבה, ב97רו יצאה ונפשו ימיו" בלא ימיו8ת

 שופר נאשר הנעש-פ תלפיד" הצד-ק*ם ע? השפעיצ ניכר זה ברגר גםה(
 לאי אסר וא' שגי. -לחדר ח' פחדר שהולך כמו אצלו היא שהסיתה אמר א' צריקני

 השד נזיקין הלשות לקופ. פנראסלאוו )סהר"ן איבערששרוננען רק צריך שהזא8פירתו
 כיו"ב. ועור "פ( ישזשית
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 .כנ ו"ל עפר כן חייםרבנו

 בעה*ק תק-נ שנת תמוז לחודש יום עשר בחסשה חייו לימי ס"ז בשנתסוף
 פ' ש*ק ובאותו דרעוין, בדעוא נשמתו יצאה דלבא רעותא בהאי תוב"בירושלים
 ובדך שיישית לסעודה ידיו נסל אשר ואחרי במעזריסש זאל הבעש"ט שבתפנחס,
 פירש שהבדיל אחר ש"ק ובמוצאי מערבי", נר "כבה : אמר המוציאברבת
 וע5 סערבי". "נד שהי' מעלה של בישיבה נתבקש עסר נן מוהד"ח כידבריו,
 נמסרת וואינה אחת כוונה ישנה השיב. , הא למר יי' מנא השוסעים אחדשאלת
 בה זכה ק~בר בידי עלתה ולא להשיגה עמלתי והרבה לשנים ולא בדיר לחדרק

 כי. אדע בואת לי נמסרה שלישיח לסעודה ידיס נסילת ונשעח עסר. בןמהר"ח
 פ'(. עסוד .החסידות אלקים, איתי לקח כי אינלי עטד בןמוהד"ח

 זללה"ה עטר בן ומוהר"ח מוהרמח"ל הדה"ק אלה, אסונהי .מניניפעולות
 הבעש"סית החסידות ועל אחריהם, והדודות דורם, על והשפעותיהםבספדיהם
 הדוד-. "מנהיגי להיות השמים מן תפקידם היתה ואת לא אפס סאוד,ניכרות
 ישדאל אבן רועה להיות ז"ל הבעש"ט שכם על העמיסו השמים פן הזההתפקיד
 ותלסידי- תלסידיו האסונם", .מייני לכל וראש בדורו, האסונה. שסגןבתוי

 זללח"ה. נ"ע בשיטתו והחויקו לאורו שהלכותלמידיו,

884881.881
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