
   עטרת ראשנועטרת ראשנו
 א"ר שליט" אדמו מרןק"דברי תורה מכ

  

ה ְקריֵאי י ַאְלֵפי ִיְשָרֵאל ֵהם} ְּקרוֵאי{ ֵּאּלֶ ָׂהֵעָדה ְנִשיֵאי ַמטֹות ֲאבֹוָתם ָראׁשֵ    .)א טז( ּׂ

מה שרואים בתורה כמה חילוקים צריך להבין 

של כתיב שכאן ה', קריאי'בכתיבת תיבת 

ו "ים בואקרי קוראהו, ד"ביוהוא  'קריאי'

נשיאי 'מעשה של קרח כתוב אצל ו, 'קרואי'

ו ולא " לא כתוב לא בוא)טז ב( 'עדה קראי מועד

ובפרשת פנחס במעשה קרח כתוב , ד"ביו

  .ד"ו והקרי ביו"הכתיב בוא) כו ט(" קרואי העדה'

 כל לספור ולמנות הענין ולהבין מהצריך עוד ו

וידוע דברי  .מה היה הצורך בזה,  ושבטשבט

דבר נפלא מאוד ) ה"בפסוק מ(אומר שן "הרמב

 ועוד כי הבא לפני אבי כל הנביאים ואחיו :ל"וז

 יהיה לו ,והוא נודע אליהם בשמו', קדוש ה

,  כי בא בסוד העם,בדבר הזה זכות וחיים

 וכן ,וזכות הרבים במספרם, ובכתב בני ישראל

 כי ,לכולם זכות במספר שימנו לפני משה ואהרן

 יבקשו עליהם ,ובהישימו עליהם עינם לט

 יוסף עליכם ככם ,אלקי אבותיכם' רחמים ה

והשקלים ,  ולא ימעיט מספרכם,אלף פעמים

מה המקור  ווזה. ל"כופר על נפשתיכם עכ

לישועה ורחמים  יםשמזכירים אצל הצדיק

 .בקויטל ופדיון

ק הרבי רבי "אלימלך מהגה-ובספר הקדוש נועם

באר מ, )פרשת במדבר(ע " זיאלימלך מליזענסק

, הענין של הספירה והמנין שמנו את ישראל

, כי על ידי מספר הם מקושרים בספירות: ל"וז

והביאור בזה . כי מספר הוא רוצה לומר ספירה

כל המספרים המה ש) :ג רכ"ח(ק "זוהב כי מבואר

עיניך ברכות ) ש ז ה"שה(כנודע מפסוק , בשכינה

שצריך לעלות ולקשר הדרגה היינו  .בחשבון

  .כתרספירת ה הנמוכה עד

 'קריאי'כ מה שכתוב "ולפי זה יכולים לומר ג

כי הרי רואים שכל ענין , ו"בואהוא ד והקרי "ביו

המספר הוא בא להורות שהאדם צריך לתקן 

, כל העשר ספירות שיהיו בתכלית השלימות

ז "ועי, י תיקון מעשיו בתורה ובקיום המצוות"ע

יהיה מקושר באור אלהי שבכל העשר ספירות 

 . דושותהק

עץ חיים שער (ל "וזה מבואר ממרן האלקי האריז

הענין מבואר במה שנתבאר ו: ל"וז) ו" פהמלכים

אצל הוא למה '  הא,שאלות' כ טעם של הב"ג

' חלקי נקודות לבד ולא יצאו הי' יצאו וא "ז

 וגם למה יצאו הששה חלקים בעצמן ,כולן

 אבל הענין .נפרדות ולא מחוברות ומקושרות

 המאציל ראה שאם היו יוצאין הוא כי הלא

 והיה , לא יהיו יכולין להסתלק בעת הפגם,ר"הג

 ולכן הוכרח שלא יבואו ,ו"הפגם נוגע בהם ח

 כדי שאם ,כלל בסוד שורש אלא בסוד תוספת

'  אבל הו,יפגמו התחתונים יוכלו להסתלק

חלקים התחתונים הוציאם נפרדין זו מזו בכוונה 

יש פגם שנוגע  כי , כדי שלא יפגמו כולם,ממש

 וכיוצא , ויש פגם שנוגע בהוד לבד,ביסוד לבד

 והשאר כיון שאינם , והוא לבדו יפגום,בזה

 ונמצא שבעת הפגם ,מחוברים יחד אינן נפגמים

 וטוב יותר שיפגמו ,לא יהיה כל כך גדול

 וגם יותר טוב ,ראשונות'  ולא הג,התחתונים

שהתחתונים עצמן יהיו בפירוד מתחלה קודם 

 כדי שאפילו אחר התיקון כאשר חס ,התיקון

 לא יגיע פגם רק באותו חלק ,ושלום יהיה פגם

 אף על פי שאז אחר התיקון הם ,לבד שנתפגם

 כיון שמתחלה היו נפרדות אין ,מחוברים כנודע

  .ש" עייהפגם מגיע לכולם

 'קריאי'מה שכתוב וזהו מה שמרמז כאן התורה 

ורה כי מה שכתוב בת, ו"בואהוא ד והקרי "ביו

אי זה היינו שבא להורות , ד הוא השלימות"ביו

להדבק באור אלהי שבכל , רהדרך ישכן או

י שיתקן מעשיו "ע, עשר הספירות הקדושות

' א שיצא רק עם ו"ז יהיה ז"ועי, בתורה ומצוות

י " עוכל זה, ספירות שלם בכל עשר ספירות

מו שמבואר ק להצדיקים כודבשהאדם 

  .ל"ן הנ"הרמבב

, וחלק על משה רבינו, שחטאח  קראצל אבל

 כי קלקל ,ד"ו ולא יו"ואכתוב בתורה לא לא 

' וגם פגם בכל הו, ר"שגם נסתלקו הג, הכול

שגם שם  , מה שאין כן בפרשת פנחס.תחתונים

אבל שם כתוב , מחטאו של קרחהתורה מדבר 

 הם היו ,י"רשופ) כו יא( 'ובני קרח לא מתו'

 ובשעת המחלוקת הרהרו ,בעצה תחלה

 לפיכך נתבצר להם מקום גבוה ,ובה בלבםתש

' קרואי'כתוב בתורה  לכך .בגיהנם וישבו שם

, כאןשכתוב ד כמו "ו אבל לא ביו"הכתיב בוא

ספירות ' להורות שהיה להם קצת תיקון בו

אבל לא בשלימות כל העשר , התחתונות

  .ספירות

כ הביאור מה שכתוב כאן בתחילת "וזהו ג

א ( 'בני ישראלשאו את ראש כל עדת 'הפרשה 

שכל הענין לספור את בני ישראל הוא כדי  ,)ב

כל עדת 'ר ל"ג בחינת המוחין 'ראששאו את 'ש

שיהיו בני ישראל , ק"בחינת ו' בני ישראל

וזהו  .בתכלית השלימות בכל העשר ספירות

מרמז י "היינו אלפ 'אלפי ישראל הםראשי '

 שמרמז שצריך ,י"יושהוא כצורת ' א לאות

א שיצא רק "ז עשיו כדי שיהיההאדם לתקן מ

  .ספירות' ישלם בכל ה, ספירות' וב

 )ק"ט לפ"רעוא דרעוין תשנ(

¾ öîñ¼¼¾ −¼îë"íþêë êòþôêš ³îð½îô −"š .ìþ ’ íþ−ëí −ïþê48ó−ñ¾îþ−   
× ³îê−¾òë"îôðê öþô š"¬−ñ¾ þ"ê  

 ³¾þõëþëðô 

  מדברבפרשת  ק"עש, ד"בס
 ב"ע גליון 'ב שנה - א"תשע אייר ג"כ

 
  ש"נרות ומוצהזמני הדלקת 

  ת"ר ש"מוצ נ"הדה  

  8:55  8:19  7:01  ירושלים

  8:52  8:21  7:16 בני ברק

  9:39  9:07  7:59  ניו יורק
  9:59  9:27  8:16מונטריאל
   חלקים10 ,12:14 שעה יום רביעי :סיוןמולד . מברכים החודש

 נא לשמור על קדושת הגליון



   זזפפעטרת עטרת 
 ע" זיתינורבומ אמרות טהרות

  עטרת חכמיםעטרת חכמים
ע"עיונים וביאורים מרבותינו זי

ִיְשָרֵאל ִתְפְקדו  ל יֵֹצא ָצָבא ּבְ ָנה ָוַמְעָלה ּכָ ן ֶעְשִרים ׁשָ ִּמּבֶ ּ ׂ ׂ
   .)א ג( ּ ַאָתה ְוַאֲהרֹןֹאָתם ְלִצְבֹאָתם

, ד של מעלה"שאין אדם בר ישראל נידון בב:) שבת פט(ל "רצה לומר אמרו רז

עבור , נמצא במה שאינו נידון על עונותיו. ש"אלא מבן עשרים שנה ולמעלה ע

כנודע מה שאמרו , זה אפילו מצות שלו אינם מאירין כל כך כמו למי שנידון

כי . מלא יצר הרע לא היתה חדוותא דשמעתתאאל.) א קלח"ק ח"זוה(ל "כ רז"ג

מחמת שהיצר הרע מתגבר עליו שלא , ה מצוה זו"עיקר נחשב לפני הקב

לזה עושה מצוה זו ביותר . ובר ישראל מתגבר עליו ועושה, לעשות מצוה זו

ר "וכן כיוצא בו שמעתי מאאמו. חמימות אש קדוש של יצר טוב הכל כנודע

בא אחד , שפעם אחת קודם תפלת מנחה, ה" זלהיצחק יהודה יחיאלרבי 

תם וישר בלי שום חכמות , ירא שמים, איש כשר וחסיד, מאנשי שלומו

ה שהוא רוצה להתפלל תפלת "ר זלה"ואמר לאאמו. ל שמו"ל ז"רי, חיצוניות

ע מאיש אשר אין לו יצר "איני רוצה לשמוע שמ, והשיב לו. מנחה לפני התיבה

לזה אמר הכתוב . כ והבן"ע) קהלת ז יד(ים כי זה לעומת זה עשה האלק, הרע

עד שיכול לגרום , מי ומי ההולכים לעבוד עבודת הבורא, כ כאן"הקדוש ג

וכן להחזיר למקומם הראשון את כל . ל"כנ, ו"יחוד קבה, מעבודתו הכשרה

אלא , זאת אינו יכול להיות, לזה אמר. ל"כנ, מ"עשר הספירות הקדושות של תו

ד של מעלה על כל עונות של "שנידון אז בב'  ומעלהמבן עשרים שנה'דייקא 

וזהו . אבל הוא מתגבר ביצר טוב שלו על יצר הרע, התגברות היצר הרע שלו

יכול , זה האיש לבד. איזהו גבור הכובש את יצרו) א"ד מ"אבות פ(ל "שאמרו רז

למלחמה של ' כל יצאי צבא בישראל'וזהו . לגרום למעלה יחודים קדושים

, אחיך' ואהרן'משה רבינו ' אתה'ו', תפקדו אותם לצבאותם, 'יקאהם די, היצר

כנודע שמשה ואהרן הם , ו"אתם תגרמו שיוכלו בני ישראל לגרום יחוד קבה

שניצוצין של משה .) ז קיד"תיקו(ל "כנודע מרז, כל השרשים מכל ישראל

ואוהב הבריות , וכן מי שיש בו מדת גמילות חסד. מתפשטין בכל דרא ודרא

 . הכל כנודע) ב"א מי"אבות פ(הם בני אהרן , ן לתורהומקרב
 ) מקאמרנאאליעזר צבימרבינו ' בן ביתי'(

ֶטה ִאיׁש רֹאׁש ְלֵבית ֲאֹבָתיו הוא ְּוִאְתֶכם ִיְהיו ִאיׁש ִאיׁש ַלּמַ ּּ ּ 
  .)א ד(

' איש ואיש'זאת שייך ל, י"יאהדונה, מ"שהוא יחוד תו, כלומר יחוד דלתתא

שיש , אבל משה ואהרן וכיוצא בו בכל דור ודור, מכם ממשה ואהרן' למטה'ד

הדור הוא צריך ליחד יחוד העליון ' איש ראש'ראש הדור שהוא נקרא בשם 

 . א הוא והבן"או, ה"ה ב"שם י' לבית אבותיו'וזהו . ה"שהוא יחוד יאההויה
 ) מקאמרנאאליעזר צבימרבינו ' בן ביתי'(

ה ַעל ִפי  ַּוִיְפקֹד ֹאָתם מׁשֶ ֲאה"הויּ ר ֻצָוה ּכַ   . )ג טז( ּׁשֶ

) בראשית כא א(' פקד את שרה כאשר אמר' וה'הוא מלשון ' ויפקוד'רצה לומר 

וזה , וזה חיים ארוכים. ק"זש, זה בנים, והוא פקודה לכל מה שצריך בר ישראל

כל אלו הם , צרכי עמך מרובים, וכיוצא בו, וזה מזונא רויחא, רפואה שלמה

לפקוד אותם בתפלתו הזכה לפני יוצר שצריך צדיק הדור , בכלל פקודים

וכן . רבם' משה'לישראל ' ויפקוד אותם'וזהו שאמר הכתוב הקדוש . בראשית

, צדיק ראש הדור שיש בו בחינות ניצוץ של משה רבינו, ה בכל דרא ודרא"ה

' משה'לישראל ' ויפקוד אותם'וזהו . צריך לפקוד לישראל כל מה שהם צריכים

שהשכינה הקדושה היתה .) ג רלב"ק ח"זוה(ל "ע מרזכנוד' ה"על פי הוי, 'רבם

כי בלא זה לא ' ה כאשר צוה"על פי הוי'וזהו , מדברת מתוך גרונו של משה

 . והבן' כאשר צוה'יכולים לומר 
 ) מקאמרנאאליעזר צבימרבינו ' בן ביתי'(

ְפחָֹתם ְלֵבית  ֵני ִיְשָרֵאל ְלִמׁשְ ל ֲעַדת ּבְ ְּשאו ֶאת רֹאׁש ּכָ ׂ ּׂ
ל ָזָכר ְלֻגְלְגלָֹתםֲאֹבָתם  מֹות ּכָ ִמְסַפר ׁשֵ ּּבְ    .)א ב( ּ

זהו , כלומר, אבל כאן הוא בכמה הוספות, רצה לומר כבר כתבתי מקצת מזה

להזהיר לישראל מה שהם צריכים לגרום בעבודתם , ה למשה"שאמר הקב

, לשון נשיאות ראש למעלה' שאו'וזהו . למעלה בעולמות העליונים, הכשירה

כנודע שעל ידי עונות ופשעים , ת ומלכות" של כל פרצוף ת'שאו את ראש'

היינו כתר חכמה בינה , שהם בחינת ראש, גורמים לסלק שלש ראשונות, ו"ח

, ספירות של מלכות שמים' וכן ט, א קדישין שהוא בא בבחינת תוספת"של ז

כ מסתלקים בעת עונות ופשעים של בני "הם ג, מכתר עד יסוד צדיק שלה

 )ב"ושם בשער הכללים פ, ו"שער המלכים פ(ח "כנודע מע, עשיה הזהאדם שבעולם ה

הם בחינת ראש שלהם , ת ומלכות"וכל אלו בחינת ההסתלקות של ת. ש"ע

 . ל"כנ

, של ישראל סבא' שאו את ראש כל עדת בני ישראל'לזה אמר הכתוב הקדוש 

אבל , מה שנסתלקו על ידי הרשעים, לזה צריך לשאת את ראשם בחזרה

צריכים על ידי עבודתם הכשרה להחזיר את , ם בני ישראל הקדושיםהצדיקי

לבית 'וכן , הראשונה השייך להם' למשפחותם'וזהו , ראשם למקומם הראשון

ה שהם אבא ואימא שנקראים "ת ומלכות נקשרים לשם י"שיהיו ת' אבותם

 . 'בית אבותם'

קדמאין מלכין ' ידוע הוא שבעת שבירת הכלים של ז, כלומר' במספר שמות'

והאורות שלהם , ירדו כליהם לעולם הבריאה, ת ומלכות עצמם"שהם ת

 . נשארו במלכות דאצילות

הוא רק לכלים של , וידוע הוא שכל קריאת השמות של עשר ספירות קדושות

כי אל 'כ "על מש) ז"כלל י' שער דרושי הצלם דרוש ב(ח "כנודע מע, העשר ספירות

' א נתכנו עלילות"ול' העליון כנגדו נקרא והנה דעת, )א ב ג"ש(' ה"דעות הוי

' והוא נגד הב', כתיב בו' לא'אך , כי הוא אינו מתפשט למטה', בא' לא'והוא 

שהרי מתפשט זה הדעת , המתפשט למטה בסוד עלילות משונות זה מזה

ת "זה חסד וזה גבורה וזה ת, וכל אחד נקרא בשם בפני עצמו, ם"ת נהי"בחג

 . ש" מהם אינו דומה לחברתה עוכל בחינה. נצח הוד יסוד

אבל לא באורות הפנימיים של , לזה כל אלו השמות אינם אלא בכלים לבד

כנודע מכתבי מרן , י שהכלים הם גם כן אורות צחצחות רוחניות"אעפ, הכלים

עליהם , כ אורות הפנימיים של הכלים"אעפ, )ו"ח שער ו פ"ע(ה "י זלה"האר

לזה אינו מכנה בשם זה , )ישעיה סד ג(' לתךאלהים זו'אלא ' עין לא ראתה'נאמר 

אלא לכלים של , ת נצח הוד יסוד מלכות"וזה חכמה בינה חסד גבורה ת, כתר

, ל"לזה כשחוזרים הכלים בעת התיקון למקומם הראשון כנ, אורות הפנימיים

כל , אזי בעת התיקון, כי שם עומדים אורות שלהם, היינו למלכות דאצילות

 . בעשר ספירות קדושות' במספר שמות'וזהו . לואור נכנס בשם כלי ש

פרצופים הם ' רצה לומר כנודע שכל פרצוף ופרצוף מה' כל זכר לגלגלתם'

שהוא בחינת , וכן מתחילים כל הפרצופים מבחינת כתר חכמה, בחינת דכר

שהוא בחינת ' לגלגלתם', 'זכר'פרצוף ' כל' 'כל זכר'לזה אמר . הכל כנודע, דכר

להורות שישראל הקדושים צריכים , ל כל פרצוף ופרצוףכתר גולגולתא ש

ת ומלכות בכל קומת פרצוף "שיהיה כל פרצוף ופרצוף מת, לגרום בעבודתם

 . ת והבן"יהיה שוה לכתרו של ת, היינו כתרה של מלכות שמים, שלו

 ) מקאמרנאאליעזר צבימרבינו ' בן ביתי'(



  דמשק אליעזרדמשק אליעזר
 ע" זיאליעזר צבי מקאמרנאהר רבי ק שר בית הזו"ק מרבינו הגה"על הזוה

  דבר המכון
  על הוצאת ספר הקדוש דמשק אליעזר במהדורה חדשה ומפוארת

 הגאון הקדוש המקובל האלקי שר בית רבינו
, ע"זי אליעזר צבי מקאמרנא הזוהר מרן רבי

כתב פירוש על כל הזוהר הקדוש הנקרא 
  .'דמשק אליעזר'בשם 

ם בפירושו הוא שמפרש ומתרג המיוחד
ק בדרך פשטי "כמעט כל מילה ומילה מהזוה

אות (כמו שמובא בהקדמתו , סודות התורה

אמנם . שלא היה כדבר הזה עד הנה, )יא
 הטעון ביאור יתירה צלל בעומק םבענייני

החכמה וביארו מיסודי הדברים כדי שיובנו 
קי והלומד והב. ק"היטב היטב דברי הזוה

ל יראה אור גדול "י ז"ק מרן האר"בכתבי קה
שלא סטה מדבריו , בפירוש הקדוש הזה

עיין (. והכל ביאר על יסודי דבריו הקדושים

ל "ק ז" שלא ללמוד דברי הרמ)אות נב(בהקדמתו 

לאור כל זאת נתקבל . )ש"ל ביחד ע"י ז"והאר
הפירוש הקדוש בכל תפוצות ישראל ליסוד 

 וכן הבאים אחריו הביאו ושילבו מדבריו הקדושים .ק"מוסד להבין דברי הזוה
  .בספריהם

ורצוני היה : ל"מתאר בסוף הקדמתו את שאיפתו בהדפסת פירושו וז רבינו
כי פירוש , ביחד דף על דף, להדפיס פירוש זה עם דברי הזהר הקדוש ביחד

  .כ"ע' הזה הוא כמעט על כל תיבה ותיבה וכו
והזהר נדפס , והר רק על הקדמת הזוהרהראשון נדפס עם לשון הז בדפוס והנה

והפירוש משתרע על כמה , בעמוד בפני עצמו כדי לשמור על שלמות דפי הזהר
לפירוש הבא ' ב וכו- ציינו בתוך הזהר ממש ליד כל אות ציון אהבתחיל, דפים
, וכן לפעמים לא ציינו במקום הנכון, וזה היה קשה ללומד מאד ללמדו, אחריו

ה "חרי דרך זאת הדפיסו בלי הזוהר וציינו בפירוש רק דוא. וזה הקשה ללומד
כ לקוי בחסר שאי אפשר לעמוד על איזה "וזה ג, מהזוהר במה שרבינו מפרשו

כי פירוש הזה , ביחד דף על דף'כיוון רבינו בכתבו ז "וע, מלה עומד ומפרשו
  .'הוא כמעט על כל תיבה ותיבה

ת רבינו כמו שסיים בתפלה כל זאת אזרנו עוז וסדרנו הספר כפי שאיפלאור 
ואפשר יכול להיות שאוציא מכח אל הפועל בסייעתא : ל"את הקדמתו וז

   .אמן, דשמיא
  :וסדרנו את הספר עם כל המעלות כדלהלן

  פני הספר
למען יהיה בנקל ,  בראש הדףפותכל ספר הזוהר הקדוש מובא ברצי  .א

 בשני ולא יצטרך לעיין', דמשק אליעזר'ק עם הפירוש "ללמוד את הזוה
 .ספרים נפרדים

  .מובא במקביל לקטע שבזוהר שבראש הדף' דמשק אליעזר'הפירוש   .ב
למען אשר הרוצה , שולב כל לשון הזוהר' דמשק אליעזר'בתוך הפירוש   .ג

לשון , ולא יצטרך לעיין אנה ואנה, ללמוד בפירוש יוכל ללמוד ברציפות
 .והפירוש באותיות רגילות, הזוהר נדפס באותיות מודגשות

 ם הספר הזוהר הקדושפני
כפי הדפוס הרגיל , הוגה בהגהה מדויקת, לשון הזוהר המובא בראש הדף  .א

 .ה"שהוא דפוס ווילנא שנת תרנ
הובאו באותיות , גירסאות המובאות בתוך הזוהר בסוגריים עגולים  .ב

ולא יפסיק ברציפות , למען שיהא ניכר ביותר שהוא גירסא אחרת, קטנות
 .הלומד

וכן הוספנו מראה מקומות , ך"ות מפסוקי התנתוקנו כל המראה מקומ  .ג
 .היכן שהיה חסר, ך לרוב"לפסוקי התנ

, המראה מקומות שנמצא בדפוסים לעיין במקומות אחרים בזוהר  .ד

. כידוע, כיון שהוא לקוי בחסר, השמטנו
כ הציונים לעיין בהשמטות שבסוף "כמו

כי רובם אין להם , השמטנו, הספר
אמרים וכן רוב המ, שייכות לזה המאמר

הם מזהר חדש שהוסיפו המדפיסים 
ועוד שרבינו המחבר ברוב . מדעתם

אמנם במקומות , המקומות אינו מפרשו
הבאנו המאמר בפנים , שרבינו מפרשו

וציינו שזה , הזהר שבראש הדף
 .מהשמטות

ערכנו פיסוק וקטועים התורם רבות   .ה
וחילוק המאמרים . להבנת הזוהר

', דמשק אליעזר'כפי הפירוש , לקטעים
ליתן ריוח , אשר תועלתו מרובה

 ובין ענין מאמרלמאמר להתבונן בין 
 . לענין

מובא , הדפים מדפוסי הזוהר הישנים  .ו
 .וכן מובא בתוך הזוהר, בכותרות הדף

כידוע , הדפסנו השמות בשלמות, בענין השמות הקדושים שנדפסו בזוהר  .ז
יין בזה ע(.  לראות בעת למודו והזכרתו השם הקדוש בשלמותוןגודל העניי

 ).'נתיב היחודים שביל ו(' נתיב מצותיך'בספרו , ע"א מקאמרנא זי"בדברי רבינו מהרי

  'דמשק אליעזר'פנים הספר 

כדי לשלב דברי : מלאכת מחשבת בשילוב דברי הזוהר בתוך הפירוש  .א
 הבנת הפירוש היטב היטב ולעמוד על מה בהזהר בתוך הפירוש מחיי

רבינו דלה גירסאותיו , עוד זאתו. ועד היכן מפרש רבינו את פירושו
כדי לפרש דברי הזוהר אל , וכן מספרי מפרשי הזוהר, מכמה דפוסי הזוהר

, ל"י רוב מביא רבינו הגירסא מהיכן שדלה זאת ומסיים כצ"עפ, נכון
והיו צריכים לדלות מתוך , אמנם לפעמים לא הביא הגירסא ומקורו

 .פירושו את הגירסא הנכונה
, פענוח אלפי ראשי תיבות: כללה בין השארמלאכת עריכת הפירוש   .ב

, הגהה מזוקקת שבעתיים, השלמת חצאי תיבות וקיצורי תיבות למכביר
 .הדק היטב

התורם רבות להבנת , שימת לב מיוחדת הושקעה בעריכת הפיסוק  .ג
 .הדברים אל נכון בעת הלימוד

אך כשבא הפירוש . חילקנו כפי הקטע שבזוהר: חלוקה לקטעים בפירוש  .ד
 . בין הדבקיםחליתן ריו,  הוצרכו לחלקובאריכות

כתבי , ספר הזוהר, ל"מדרשי חז, ס"ש, ך"תנ: תוקנו כל המראה מקומות  .ה
ל "וכן הוספנו מראה מקומות לכל הנ. ושאר ספרי הקבלה, ל"י ז"מרן האר

 .היכן שהיה חסר, לרוב
וכבר רבינו , 'אבי עזרי'רבינו כתב עוד פירוש קטן על הזהר הנקרא בשם   .ו

אך היכן שמצאנו בשאר ספרי . 'דמשק אליעזר'תוך ספרו הגדול שילבו ב
ולא מצאנו ששלבו בתוך ' אבי עזרי'המחבר שהביא מתוך פירושו 

 . אנו שלבנו אותו על מקומו, הפירוש
, לתועלת הלומדים ערכנו מפתחות לכל כרכי הפירוש: מפתחות  .ז

, םיניעני, אישים, ספרים, ל"מאמרי חז, פסוקים: המפתחות מחולקות לפי
 .ת"ויובאו בכרך האחרון בעזהי

פ "יתברך שנתן לנו כח ותבונה לסדר את ספר הזוהר ע' אתן תודה לה ומעתה
כן אזכה לגומרה של תורה ולסדר את כל הזוהר עם הפירוש , דמשק אליעזר

זכה נבסדר נאה ויפה וזכות רבותינו הקדושים ורבינו המחבר יגן בעדנו ש
  .מןד א"להוציאו מכח אל הפועל בס

כרכי הדמשק אליעזר וחלק האדרא זוטא ' אנו יוצאים במבצע על ו, ע וההוצאה החדשה"לרגל יומא דהילולא של רבינו המחבר זי
  . כולל משלוח עד הבית, שקל280  מסובסדבמחיר
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   עטרת זקניםעטרת זקנים
  ממאורי הדורותיומא דהילולא

 ע " זיאליעזר צבי מקאמרנארבינו הגאון הקדוש שר בית הזוהר רבי 
 ע " זירבי יצחק אייזיק מקאמרנא רבינו קודש הקדשים איש האלוקים בן

 ח"ד אייר תרנ"כ        'דמשק אליעזר'בעל ה

 
  בעל ההילולא רבינוכתבי חסידים על גדולת

  )נדפס בספר שלשלת קאמרנא(ד מגדולי חסידי ותלמידי רבינו בעל ההילולא " היישראל פראנקפורטרח רבי "העתקה מכתבי הרה

  עמוד התפילה
א כאשר התפלל לפני התיבה היה "ק מרן זיע"כ

וקולו היה גדול , מתפלל בהתלהבות ובשברון לב

אשר אם היה עומד ומתפלל , ונעים ומתוק לשומעים

כל היום לא היה אף אחד מונע את עצמו ולומר שאין 

כי מחמת המתיקות עמד כל אחד על מקומו , לו עת

ורי א הרה"והביא מרן זיע, בדביקות לחי העולמים

 והיה מקשר לבות ישראל ,תשובה בלב השומעים

ובפרט בימים . ת באמת ובאהבה"לעבודת השי

ק מרן "הנוראים הרגישו כולם אשר היו נלווים לכ

ע מתיקות נורא בראותם גודל העבודה אשר היה "זי

  . ל"ק מרן זצוק"לכ

  מפתח הבנים

 כי מעת שנפטרה בתו פרימיט : אמרע" מרן זיק"כ

שכאשר יברך אשה מעוברת , ת"השיפעל בעזר , ה"ע

ע "ק זי" ושהיתי אצל כ.בטוחה היא שתלד בשלום

אחרי פטירת בני הילד דוד ] ה"אלול תרנ[בטשעריץ 

ק "אמר לי אז כ, ה וזוגתי בכתה מאוד"ט ע"ליפא יו

 יש בעולם הרבה צדיקים ולכל אחד כוח :ע"זי

, ת"אכן הכוח להשפיע בנים מסר לי השי, להשפיע

  .ניםוהבטיח לי ב

  מסירות נפשו לתלמידיו

ואמר , ע ציוה לקרוא להשמש"ביום שנפטר רבינו זי

שהנני מבקש מכל אחד ,  הנני מבקש שתכריז בעיר:לו

אפשר , ללכת לבית המדרש לומר תהילים בעבורי

איך בין א געטרייער , וועט מען מיך אויס בעטין

איך האב נישט אבגעלזאט א רגע , בעטער פאר יודען

אזוי , אזי רבי ווי איך, ון יודישע תפילותאין טאג פ

, איז שוין לאנג וואס יודען האבין גיהאט, ליעב יודען

תרגום . (ת זאל העלפין זיי זאהל נאך האבין"השי

הנני מתפלל נאמן ,  אולי יפעלו בעבורי–ק "ללשה

רבי , לא הנחתי רגע ביום מלהתפלל, עבור בני ישראל

ם כבר הרבה שאוהב בני ישראל כמוני לא היה לה

  .)ת שיהיה להם עוד"יעזור השי, זמן

  אהבתו לתלמידיו 

 היה אליעזר צבי מקאמרנאהרבי הקדוש מרן 

עשרים ורבע שנים , בפטירתו בן שמונה ושישים שנה

היה רבי וממלא מקום של אביו גאון עולם וקדוש 

כל אחד הרגיש ברבינו , בו אותוההחסידים א, עליון

רב אחד שאל את  .יידידו האמית, טעם של אהבה

ם שכאשר רואים " למה ישנם אדמורי:א"רבינו זיע

 מיך :ע"והשיב לו רבינו זי, אותם מתמלאים פחד

. ר מיט אהבהאנאבין געפינין א דרך צום כלל ישראל נ

רק  אנחנו מצאנו דרך לכלל ישראל –ק "תרגום ללשה(

  .)עם אהבה

  דרכו באמירת תורה

, מעניין השפעהע היה הכל "רוב תורתו של רבינו זי

 באמירת ךוכ, כמו ילד שמראה לאביו כך כתוב בתורה

, תורה העניק לבני ישראל ישועות וביטל גזירות רעות

החוזה כמו שאמר , ל בכוח אהבתו לבני ישראלוהכ

שישנם צדיקים ) ויחי' דברי אמת פר(ע " זימלובלין

מוכיחים שמראים פסוקים שיש בהם דברי מוסר 

ים שאומרים מעט מוסר אלא אבל ישנם צדיק, בלבד

 שלבני ישראל צריך ,מחפש פסוקים של השפעה

מלשון ' הורי'וכיח נקרא מהצדיק ה, להיות טוב

' אב'והצדיק של השפעה הוא בבחינת , הורים ומורים

ואומר הפסוק ברכות , שיש לו רחמנות כרחם אב

 כלומר המדריגה של ,'הורי'גברו על ברכות ' אביך'

  .השפעה גדולה יותר

  

   'קדושת אהרן' בעל ההאדאסק " אבדפיש' אהרן ישעיק רבי " נכד הרהמאטע סאלקאד "ל אב" זצאליעזר פישצ רבי "העתקה מכתבי הרה

  .)נדפס בספר נועם שיח(מגדולי חשובי תלמידי בעל ההילולא 

  זמן שלפני התפילה

, היה רב אחד אשר שימש ברבנות בעיר קאמרנא

ק "ים אל הרהובעת שנפטר הרב ההוא הלכו המקורב

,  והיה אז קודם התפילה,ע" זי'דמשק אליעזר'בעל ה

לממלא מקום ' והציעו שיקחו אחד מצאציו הק

 דער רבי האט אזעלכע געראטנע :באמרם, ברבנות

,  פרעמדערן דיקינדער ומה נחפש א

ן י ומעשה כרגיל בענ.ושמח להצעה זו

, זה נעשו וויכוחים בין אנשי הקהילה

 שלא :ע אמר"וכששמע זאת רבינו זי

אין  ': ואמר בזה הלשון,ידברו מזה עוד

ן פארן דאוונען יגעב נישט אוועק אי

תרגום  (,'פארן גאנצער קאמרנער רבנות

 איני נותן זמני שלפני –ק "ללשה

) התפילה בשביל הרבנות בקאמרנא

כידוע בקאמרנא היה חשוב מאוד הזמן 

  .לפני התפילהש

  כוחו למרחוק

ל "יני זצע שזק"ר זי"שמעתי מאאמו

',  לו איזה בקשה וכדוה שכשהי:אמר

אז תיכף ', וישב לערוך מכתב לרבו הק

ולא הוצרך לשלוח , כשכתבו כבר נושע

 ופעם נושע כבר בשורה .עוד המכתב

ואמר , כ"הראשונה שכתב ופעם אח

 אוועקשיקען האט מען :בזה הלשון

כ " ואעפ,קיינמאהל נישט געדארפט

אף פעם לא היו  לשלוח -ק "תרגום ללשה. (שלחו

  .)םצריכי

  דיבור ראשון

ע ששמע מרבו בעל "ר זי"ק אאמו"קבלתי מכ

 אשר הדבור הראשון שמשיב ,א" זיע'דמשק אליעזר'ה

ד ואשים דברי " ע,ת"לשואלו בא ונשלח מאת השי

  .)נא טז' ישעי. (בפיך

דמשק 'ק בעל ה" היאך זקיני נתקשר להרהןבעני

השבועות עלה בדעתו ליסע על חג , ע" זי'אליעזר

 ובהיותו שם במחיצת קדשו מתחילה לא ,לקאמרנא

הרגיש בנפשו התעוררות דבר ישיב את נפשו 

דחג השבועות עלה בדעתו קודם '  וביום א,השוקקה

 צמועת תפילת המוסף שידחוק א

 אולי שם ,ק"למעלה סמוך להרה

וכך הווה שבאמצע , יכול להתעורר

תפילת כתר הרגיש התעוררות 

הרגיש אז ער עד ש, כ"גדולה כ

מען דעם נפש והאט אים ארויסגענ

און אויס געוואשין אין צוריק 

 –ק "תרגום ללשה(, געלייגט

שהרגיש איך שהוציא את נפשו 

 ומני ,)ומירקו וחזר והכניסו אצלו

  . אז קיבלו לרבו המובהק

  תפילת שבת קודש

ק רבי "פעם כשהיה רבינו הגה

א בצל " זיעחיים יעקב מקאמרנא

יבר עמו מגדולתו של  ד,'זקיני הק

, 'דמשק אליעזר'ק בעל ה"הרה

 אתה , זקיני בדמעות שלישמר לוא

כשאמר , אומר לי מי היה הרבי

 הרגשתי 'ובכן ישתבח שמך'בשבת 

  . בנפשי שרוחץ את הנפש שלי

  


