הרהעק מוה"ר שלום רדקהזצעלמבעלז
דור דעה מאת יקותיאל אריה קאמעלהאר ,ניו יורק תשי"ב

א.
קדוש ונורא הי' הרה"ק שר שלום אבד"ק בעלז זצ"ל ,הוא נולד בעיר
וכראדי לאביו הרה"ג מו"ה אלעזר רוקח נכד הנה-ק מו"ה אלעזר רוקח זצ"ל
סבדאדי ,ואח-כ נתקבל לחבד"ק חסשטרדאם ,בע"ס סעשה רוקח .בהיות הרה"ק
סוהד"ש ילד כבן חמש שנים ואח.תו נשאה א:תי על זר:עותי' להעבירו על הדף
שה" מונח בדחוב במקום גשר על מי ציל טיט ורפש ,פנעה הרה"ק רמ"ל מסאסוב
זצ"ל יהדף ה" קצר ולא יכלו,מני בני אדם לעבור בו גרוחב ,ירד היא מן הדף
ועמד ברפש והניח סקום בעד הילד הזה ,באומרו :זה הקטן נדול הדור יהו,,
ואחרי אשר נפטר אביו הרה"נ מוהד"א ז"ל בה-ותי עוד נער קטן ,לקחו דודואחי
אמו ,הרב הצדיק מו"ה ישכר בער
סקאהל ז"ל לביתו ושם נתנדל בתודה
מרת
מלכה לאשה ,ואז הי' מתלמידי הרהיק מו"ה
וידאה ,ונתן לו את בתו הצדקת אבד""
שלמה לוצקער זצ-ל ,שחי' המגיד דק'
שלמה,-
בעהמ"ס
ת
ר
ב
ד
.
מתלמידי
קדבי ר' בער זצ"ל ממעוריסש ,ופ"א בהס
או
קת
יו
היבמעזריטש בא להתם הרה-ק מוהד-ם
מנעסכיז זצ"ל והרה"ק ר' שלמה הקל בכבודו ,אז אמר רבו הרבי ר' בעד
שבעבור זה נקנם מן השמים שלא יהי' רבן של חסידים ,אבל תהי זאת נחמתו
כי יהי' לו תלמיד אחד שיהר שקול כננד קהל חסידים- ,ואותו תלמיד ה"
"רה"ק שר שלום מבעלז זצ"ל.
הרה"ק שר שלום הסתוטף בצלא דמהימנותא נם אצל הגאונים הקדושים
המניד מקאזניץ ,הדבי מלובלין והר"א מסטרעליסק זללה"ה ,וכולם האצילו -יו
סדוחם ,ונתנו מהודם עליו ,וברבות הימים הי' לאביהם ודבן של ישראל ,והי
חומה בצורה ומגדול עוז מפני אויב הפנימי ,אלה המשכילים ,שרבו ושרצו בימיו
בלבוב ובראדי ,והנלילות סביבות בעלז,
לעקור את התורה והאמונה ,והוא
ש
ק
ב
ש
יתי ישראי ,וכררעה נאמן מסר נפשו
אל
ז"ל גדד בעדם הדרך לבל י:כלו לבוא תוךב
בעד עמו להצילו ממלתעות הזאבים המתחפשים בעור כבשה תמה האלה.
המשכילים המתבוללים השתמשו בכל אמצעים מנונים נגדו ,ע-י מסירות
ומלשינות עליו ,ועל קהל חסידיו לפני הממשלה ,ואכלו קורצא בי מלכא כי הוא
ממודדי אור ההשכלה וכדומה .ופ"א הזמינו שר המחוז להתיצב לפניו ,ואמר לו
שד המדיז" ,דע כי הנני המן השני" -ענהו הרההק" :נם המן הדאשון לא הצליח
הדבה" ,תשובה זו ישרה בעיני השר ,וגם תוארו וקומתי של הרה"ק הי .פבהיל
ונתקיים בו" ,וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" ,אז פתח
השד לדבר עמו רכות והבטיחו שלא יטרידו עוד מעתה ופסרו בכבודנדוי.
,
ת
הרה*ק הי' אומר :המשכילים יתחפשו בבנדי עשו כדי לקבל הברכו כי
נם יעקב אע"ה התחפש בבנדי עשו החמודות לקבל הברכות ,אבל יעקב אע.ה אחר
שקיבל הברכות לבש בנדי יעקב ככתחלה ,והם נשארים בבנדי עשו ,ועושים

לי

נ_"
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קאמעלהאר ,ניו יורק תשי"ב
דור דעה מאת יקותיאלדור
אריהדעה

מעשה עשו כל ימיהם .והתאונן מאוד על העתידות של ישראל בגלל הסשכילהש.
ואמר :הנה ימים באים אשר לנדל בן לתורה ויראת שמים ,יהי' נסיון נם
עקרת יצחק ,ונבואתו נתקיימה ,במלאמובן המלה .פרטי קורות ימי חייו הקדושיכ
כבר נתפרסמו בספרי ספורי צריקים ,וכאן אביא רק פרט אחר שהוא מענ?ן משד,
אשר לא רברו אורותו בספרים האלה.

ב.
כה יאמר הרה"נ החסיר ומקובל מוהר"א מרקוס ז"ל (ב"החסידות" ע' שמיא
וכו')" :יחיד בדורו הי' הרה"ק שר שלים מבעלז זצ"ל בכחו לרשאות חוליהתרוח
וחולי לאות-האברים ,וכה נתסרסם בנפלאיתיו אשר עשה בכחו זה גם בין האומות
ער שנם נדולי הפרוסיסורים חקרו ודרשו לעמוד על הרבר במה כתו רב
להושיע.
ועוד הר אצל ו;רה-ק דבר פלא ,אשר גירש את ה"ריבוקים" ר"ל ,דבר
אשר עוד יוסיפון פלאויוס כבר הודיע בפרטי פרטים מעוברות ,אשר חז-ל
י
א
ר
ה
נפלאות כאלה לעיני קיסרי רומי ,ובת?מוי מס' מעילה דף י"ז ,יסופר סעשה
סבן תלמיון (פרש"י שר שקורין נוטיון) .אך אחרי שהאלכסנדריים התלו לעסוק
בענינים הללו ,ועי"ז נהייתה למין אלילית רחקוהו חז"ל ולא התעסקו בזה עור,
אבל כמו שהרחיקה התוה-ק את הכשוף ואוב וידעיני ,ובכ"ז כתב האר"י הקדוש
ז"ל שלפעמים לצורך שעה ,לצורך רפואת הנפש ,להוציא את ארס הנחש הקרמוני,
הכפירה ,מלבן של בעלי החומריים המכחישים במה ת הנפש יש לפעול בהם ,כן
הי' אצל הרה"ק מבעלזזצ"י ,למרות רוחו נאלץ להראות להמאטריאליססים שבימיו4
מהות הנפש ,וע"כ נזדקק לדבר זה.
עוד דבר אחד יש להקדים :הרה' ,מוה-ר שמחה בונם מפשיסחא זצ"ל4
נזדמן פ"א לפונדק אחד עם הרה-ק מוה"ר מאיר יחיאל זצ"ל ממאגלניצא ,הרששב
בקש לקנטרו משט ,שאל אותו בבקשה לאמור לי איך היא מראה הנשסה ותוארהש
הרמ"י השיבו בתמימות :נפסי זכוכיות מלוטשות התלויות במנורה בעת שקרני
חאור חוררין לתוכן כן היא מראה הנשמה .התשובה הלזו אם כי לפי הנראה
לא נאמרה רק לדחויא בעלמא ,אבל
היא נפלאה ומם?יאה את
באמת תשובת
י הצבעים הבלתי מוחשיים
החנמים האחרונים לפי ההמצאה החרשה להאחיז את
ובלתי נראים לעין  -על הטבלאות הפוטוגרפיות ע"י ספעקטרום ואולטרא-

פיאיעטטע' א).

א) בספרו קסת סתר לפ' בראשית' ,אפר שם :החיצונ.ם הפוררים בה' וסבחישיכ
תורתו יתחיקו לב' כתות בעלי החוהריות וכעלי הרוח:יות ,אשר עיקר הראותם בשרה
החקירה ההחי"ה סשנת תר'ח :הלאה ולמקום סה-אשינים טנהישים ענין הנפש
המוח ריאו הכ'פרים האלה שהם חריפי ררא יוהר טן החומריים
והשארתה
או'-
בנםיונות ומיפתים אטר ה:רי -ן-ם ראשי חכסי התכונה והכטת המבע סה:פש ענין
ר':ז ולא תמיה בסיה ה:וף ,והוסי' משיני.
5וברל לעצפו סן
והקיפים הרכר סהושי
המף ויש לה כסי :לביש ניפ .:רק על רק ונקרא אצלם ,אסטרטללייב פ" ניף כוככ5
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הרהק ר שלם רוקח מבעלז דל
השוברא עטוירע בקליניק של פרוסיסור ליידעסדארף צשנת תרפ*ב אשר
דברו עהש חכפי הפדע בה*נתע פרייע 8רעססעש ,היא עובדח הננתםת חוראח
נדילח בענת וח שם ה" אחד מחולי-הרוח איכד טיראלי אשר לא הי' טדע
1קרות,ולכתוב ,והף שר בשירים לאטיניים בחרתים מעשה אסן שלא נודעו לשום
 (8"8חכמים ני.ולים שאלו למשוררים ולחוקרי לשונות עתיקים ,ואחרי חקירה
ידרישה בבתבייד עתיקים מצאו .שירים" הללו בכתב יד אחד פלפני שסונה
השכל
6זצצת שנדע הפרופיפור ליידעסרארף בקש לקרב את הדבר הנפלח הזה

שת

אי

צבח1שן וח ,שהדבר שהף שנח בשכרון אצל אחד מאבות אבותיו לפני שסונה מאות
אשטת שחם טתר משלשים דורות גשתמר ודילג את כל התשע ועשרים רורות ונח
1ח חאיכר שבדור השלשים אחריהם .,.אבל מה שהוא קירב אל השכל ,ההש
 881בלתי פובן ורחוק מן השכל ,וקרוב הדבר יותר להאמין שנתגלגל בהא"נר
5שפיראלי "דיבוק" מרוח שמלפני שמונה מאות שנה ,ועובדות כאלה נתאשרובימי
יצשרק* ו*ל פחכמי וגד~י הדור שהם עדים כשרים ונאמנימו והרב בע"ס "יוסיף
15פז* 80שד*ם פביא עובדא כיףבו איך חולףרוח א' דיבר הרבה מעיר ארמוצד
י עולם מצ8
חשר נמצא זכרה במ8ת העולם ,ואחרי חקירה ודר"צה בדבריימ
ני עיר כזאת היתה בפרס בשם ארמוצד ועפדה על תילה שמונים שנה השח*כ
צהרבח ונמחה מכדור הארץ ב) .ועובדא מ*דיבוקש יסטר באריכות בסן
י
ף
ק
ה
*
י חנאק ר' רוד אופנהתם זאל ,ועובדא שלישית בספר שרוח
וששה" פפה שח"בימ
זאי( *8ניקלטבורג חקנ*ה) שהיתה בימי הגאון ר' גרשון חיות ור' מרדכי באנעש
1לימ*ח *6דיבוק* שהי' אופר שמו ושהוא רוצח ם .וםקרה הרצח זכדו כולם
שחז" אז לפני שלשה עשר שנים תשאלה שאלת היתר עגונה לפני הנאון בעל
ש-1ת נובש5
תנצל הרה*ק זצקל
בבעלז היו עובדות מ*דיבוקים" שנתנרשו עךפיו בפומבי
שמנ 5מאא אנשים שעמדו.
הט
,
ו
ע
ס
ש
ו
ם
י
מ
כ
ח
מעשה
ו
א
ר
ו
ט
ה
י
ג
י
ב
ו
ת
ע
ש
ב
ונבונימ*
ויראי ח' שספרו ממה שראו בעיניהם באופן שחין להסתפק באמתותם ,והרבח
88ט"י)ם והרבהספקניםשהיו שם וראו ,חזרו בתשובה שלימה.
הר*א מרקוס ז*ל שכח עוד להביא מהעובדות המ8ורסמוה שהיו בבית מדרשו

שצי

יא

דינ

שו ספיריי ער שיתפרסם בציור הפופונרפיח באפרם בי פהשיא
88ני שעין הארם לא נבנה בי אם לקבל שבעה 1ונים מארום וער תבלת במבוחר
עעיל ופה שנראה לחוץ סשני הגבוליס האלה לאנצפייר בבבתעין אבל הלוח ה5פונראפי
זאמשה ספזנ בסף חלתעי ויסור הגקרא באריר סרגיש ויקבל נפ צורות דקותביחר
נהנשות בעין הארם בו' וזהו שהורו חז"ל עוד אז שלעת*ל יהי' טהאה היצה*ר לרשש8-
118פ חשערה כר עכ.ל ,זוע' יופא ס'פ ע'ב נפק אתא בי טריא דוורח1 .בפפ1י
*ה818ור ופדעי התבלש שער ה' ע' ק'  -ק"א),
ב) עוברא בט"ב קרה זה פקרוב בפאריז בתולה שע5צעה קשה ואבדה עיא
זשז הזכרון ,הרופאים בביה החולים עשו לה נתוח ואחרי שבועות אחרים החלה לשוב
"י" /יבריחוח1ג לח ,8לחפ ,והנה פתאום החלה לרגר בשפות.שונות אשר מעולפ ל8
 1יפדה השפמת הללו ולא ירעה אותן ,להשתומפות בל חבפי 9חריז( .בפכקע
6שש-4צשצזטע 58פיום וסש*מ ל1פות תרצ*ב.,

יחראה לעין הגשפט

~ .ןי~_
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הר רעה

של הגאון הקדוש מוה"ר אלי' גוטמאכער זצ"ל האבד"ק גרידיטץ ואשר הוא ז"3
ש-
מו יספר בספרו "צפנת פענח" על אנדות דדבה בר בד חנה מאמר ט' ,ממר
בעצ
שגירש כמה "דיבוקים" ,בלי קבלה מעשיית ובלי שמות הקדושים ,רק ע*י תפלות
ובקשות ...ויאמר שם בזה"ל" :כמה פעמים הייתי חושב מייתן שיעמדו כאן

האפיקורסים והחדשים שאומרים שאין דבר חוץ מטבע".
הכליודעים מי ומה הי' הגה"ק מוהר"אמנרידיטץ זצ*ל ודבריוחייםוקיימיכ
ונאמנים ונחמדים לעד ,וכמוהו כן הרה"ק מבעלזי
א ה" משתמש בקבלה מעשיות
רק ע"י תורה ותפלה כמ"ש בסדור "לב שמח" מחתנו הרה"ק מו"ה הענין

וצ"ל מאלעסק.
ל
ו
ל
א
ו
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ם
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וי"ע ועכ"י.
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