בס"ד ,עש"ק פרשת במדבר
ד' סיון תשע"ב  -שנה ג' גליון קכ"א

זמני הדלקת הנרות ומוציו"ט
הדה"נ מוציו"ט
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ר"ת

7:01
7:15

8:19
8:21

8:55
8:52

ניו יורק 7:58
מונטריאל 8:14

9:05
9:27

9:37
9:59

ירושלים
בני ברק

נא לשמור על קדושת הגליון

עטרת ראשנו

דברי תורה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

אתם ֵמאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לֵ אמֹר.
משה ְּב ִמ ְד ּ ַבר ִסינַי ְּבאֹהֶ ל מוֹ ֵעד ְּבאֶ חָ ד לַ ח ֶֹד ׁש הַ ּ ׁ ֵשנִ י ּ ַב ּ ׁ ָשנָה הַ ּ ׁ ֵשנִ ית לְ צֵ ָ
וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
ֹאש ּ ָכל עֲ ַדת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ְׂ
או אֶ ת ר ׁ
שמוֹ ת ּ ָכל זָ כָ ר לְ גֻלְ גְ ּ ל ָֹתם )א א-ב(.
ש ָראֵ ל לְ ִמ ְׁש ּ ְפחֹ ָתם לְ בֵ ית אֲ ב ָֹתם ְּב ִמ ְס ּפַ ר ׁ ֵ
ש ּ

הנה יש לדקדק ,למה פירט הכתוב מתי
ובאיזה מקום מנו את בני ישראל.
והנראה לומר דהנה רש"י פירש כאן וז"ל:
והנראה וידבר במדבר סיני באחד לחדש
מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה,
כשיצאו ממצרים מנאן ,וכשנפלו בעגל
מנאן ,לידע מנין הנותרים ,כשבא להשרות
שכינתו עליהן מנאן .באחד בניסן הוקם
המשכן ,ובאחד באייר מנאם.
והביאור בזה דהנה נתבאר ממרן האריז"ל
והביאור )שער הכוונות דרושי הפסח ד"א .פע"ח
שער חג המצות פ"א( שכל ענין ירדתן של בני
ישראל בגלות בארץ מצרים ,היתה כדי
לתקן את חלקי ניצוצי השכינה שנפלו שם
ע"י חטאו של אדה"ר .כי הרי כל הנשמות
היו כלולים באדה"ר ,ולכן צריך כל אחד
לתקן חלקו מחטא אדה"ר.
והנה זה ידוע ממרן האריז"ל )שער הכוונות

והנה דרושי ראש השנה הקדמה( שבאמת ע"י
תעניות וסיגופים מתכפרים כל עונותיו של
אדם ,אמנם אין זה מספיק רק למחול ולכפר
ולהעביר מעליו היסורים שהם עתידים לבא
עליו בעוה"ז לסיבת עונותיו ,אבל עיקר
עונש עונותיו הוא מה שעתיד ליענש

בגיהנם אחר פטירתו ,וזה אינו נמחל ע"י
התעניות שעשה ,אלא צריך לתיקונים
אחרים לכל עון ועון ע"י כמה יחודים,
כמבואר בארוכה בשער רוח הקודש ממרן
האריז"ל עיי"ש.
וזהו שמרמז כאן התורה שאו את ראש את
וזהו חלקי השכינה הקדושה הנקראת ראש,
כמאמרם ז"ל )סנהדרין מו (.אמר רבי מאיר,
בשעה שאדם מצטער ,שכינה מה לשון
אומרת ,קלני מראשי קלני מזרועי .וזה
צריכים לעלותם כל עדת בני ישראל.
למשפחתם לבית אבתם היינו שצריכים
למשפחתם לתקן חלקי השכינה שנפלו
לקלי' ע"י חטא אדה"ר כנ"ל ,וזהו 'לבית
אבתם' שהוא חטא אדם הראשון כי י"פ
אדם בגי' אבות"ם ,במספר שמות כל זכר
לגלגלתם כל אחד ואחד על מה שהתגלגל
בעולם לתיקון חלקי השכינה השייכים אליו
לשורש נשמתו.
ולזה מפרט כאן התורה באחד לחדש השני
ולזה בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים
דהנה כתב אא"ז הגה"ק רבי יצחק יהודה
יחיאל מקאמרנא זי"ע בספרו היכל הברכה
לצאתם מארץ מצרים עולה תרע"א מספר

שם אדנ"י במילאו כזה אל"ף דל"ת נו"ן
יו"ד .לומר שמה שתיקנו כל אחד חלקי
השכינה ממה שנפלו ע"י חטא עה"ד בארץ
מצרים ע"י שהזדככו בעבודת פרך ,בעבודה
קשה המפרכת את הגוף ומשברתו כמו
שפרש"י ז"ל )שמות א יג(.
מכל מקום לא הספיק להם רק למחול
מכל ולכפר ולהעביר מעליהם היסורים
שהם עתידים לבא עליהם בעוה"ז ,לסיבת
חלקם בחטא עה"ד .כמו תעניות וסיגופים
שמספיק רק ליסורים בעוה"ז.
אבל עוד הם צריכים לתקן את חלקי
אבל השכינה ג"כ תיקון הנשמה ,שהוא ע"י
תורה ועבודה ויחודים ,וזהו אמרם במדבר
סיני שע"י התורה הקדושה הניתנה בהר
סיני ,וע"י אהל מועד ששם נעשו כל
עבודת הקרבנות שהיא עבודת הש"י,
ויחודים כי 'אהל מועד' בגי' יחוד ע"ב ס"ג
אהי"ה ,ועי"ז נעשה התיקון בשלימות גם
לגוף ולנשמה ע"י שבירת גופו ,וע"י תורה
ועבודה ויחודים .וזהו שפירש כאן רש"י,
שהכול הוא משום כדי שיהיו ראוים
להשרות שכינתו עליהן.
)רעוא דרעוין תשע"א לפ"ק(

עטרת פז

אמרות טהרות מרבותינו זי"ע
ֹאש ּ ָכל עֲ ַדת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
יש ְ ׂ
ש ָראֵ ל לְ ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ְלבֵ ית ֲאב ָֹתם ְּב ִמ ְס ּפַ ר ׁ ֵשמוֹ ת ּ ָכל זָ כָ ר לְ ג ְֻלגְ ּ ל ָֹתם
או אֶ ת ר ׁ
וְ ִא ׁ
ש ּ

שמות ר"ת ו'ת'ריג מ'צות ש'מרתי ,ור"ל כי ע"י השמירה שאינו אלא לא תעשה,
עי"ז הוי כאלו עשה מצוה כדברי חכמז"ל )קידושין לט ע"ב( ,וע"י שהאדם מצמצם
עצמו שלא יעשה עבירה ,עי"ז לגלגלת"ם חסר דחסר מספר קול"ת ,היינו כי עי"ז
זוכה בכל עת לשמוע את אותן קולות מן מעמד הר סיני כדרשת חכמז"ל )סנהדרין
יז ע"א( עה"פ 'קול גדול ולא יסף' )דברים ה יח( ,וכדברי רש"י ז"ל )שם( בשם

)א ב(

התרגום :ולא פסק ,מלמד שקולו חזק וקיים לעולם .ולכן אמר כל זכ"ר מספר
ברכ"ה ,ומבואר בזוה"ק )ח"א כד' (.שמי' עם י"ה שס"ה מצות לא תעשה' ,זכרי'
עם ו"ה רמ"ח מצות עשה ,וכאן עושה מן שמ"י זכר"י ,שהכל נעשה זכר אפילו
מן שמי מצות לא תעשה ,וזה דאמר כל זכר היינו כל התרי"ג מצות.
)פרי חיים מרבינו חיים יעקב מקאמרנא(

עטרת חכמים

עטרת פז

אמרות טהרות מרבותינו זי"ע

עיונים וביאורים מרבותינו זי"ע

טעם אכילת חלב בחג השבועות

התורה הקדושה נתקן חטא אדם הראשון ,וצריכין

איתא במדרש רבה )שמו"ר כח א( ,באותה שעה בקשו מלאכי השרת לפגוע במשה ,עשה

טעם אכילת חלב בחג השבועות ,כי ידוע מאמרם

ויכולין לעבוד את הבורא כל עולמים בוש"ט גם כן.

איתא בו הקב"ה קלסטורין של פניו של משה דומה לאברהם ,אמר להם הקב"ה אי

)ר " ה

אתם מתביישין הימנו ,לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך בית,ו עד כאן דברי

פרה רוצה להניק .ורמז לנו בזה משל על התורה

פ"א

מ"ב( ,ומביאין דוקא שתי הלחם ,לרמז לתיקון

המדרש .ירדתם לשון ירידה מרגילות שלהם ודו"ק .אמר הקב"ה למשה ,בזכות אברהם

הקדושה ,אם מקבל עליו עול תורה הקדושה ומצות

האכילה .וזה שנקרא חג השבועת ,אותיות ש"ב

נתנה לך התורה ,הוי 'ומשה עלה אל האלהים ויקרא ד' מן ההר' )שמות יט ג( בזכות ההר

השי"ת ,אז הקב"ה ברחמיו ובחסדיו יסייע לו יותר

ע"ת ,כי קנ"ה וש"ט מספר ע"ת ,דבשבועות נתקן

ואין הר אלא אבות .עכ"ד המדרש.

ויותר להשפיע לו רב טוב שיוכל לעסוק בתורה

הע"ת ,הקנ"ה והוש"ט כהנ"ל ,לכן הכל מודים

ונראה לי לרמז טעם ורמז נאה ,למנהג ישראל תורה הוא ,לאכול מאכלי חלב ביום חג

כפתחו של מחט ואני אפתח לכם כפתחו של אולם,

דבעצרת בעינן נמי לכם.
)פרי חיים מרבינו חיים יעקב מקאמרנא(

ונראה השבועות יום מתן תורתנו )שו"ע או"ח סימן תצד ס"ג( .כי מצאנו ראינו בעת שעלה

טעם ז"ל

)פסחים קיב(.

יותר ממה שהעגל רוצה לינק

הקדושה כמאמרם ז"ל

)שיהש"ר ה ג(

פתחו לי פתח

וזה שפיר שבועות ראש השנה לפירות האילן

בסייעתא דשמיא שיוכל להשיג סודות התורה

טעם מדוע נקרא החג בשם חג עצר"ת

הקדושה וכל רזיה הגנוזים בה כידוע.

טעם מדוע נקרא החג בשם חג עצר"ת ,כי עצרת

וזה שאנחנו אוכלים מאכלי חלב ,לרמז על המשל

טעם מספר תש"ס ,נוטריקון ת'למוד ש'שה ס'דרים,

)ישעיה מב כא(

היינו תורה שבעל פה ,שהכל ניתנה למשה בסיני

ד' חפץ למען צדקו ,כי התורה הקדושה נתנה מצד

תורה שבכתב ותורה שבעל פה ,כל מה שתלמיד

החסד כדברי זקיני הקדוש רבינו בעל התוספות יום

ותיק עתיד לחדש

הכל נמסר למשה

טוב ז"ל )ברכות פ"ז מ"ג( כי לכן מברכין בתורה בשם

בסיני ביום הקדוש והנורא במעמד הקדוש והנורא,

החסד הוי"ה ברוך הוא ,יען כי התורה הקדושה היא

עד סוף כל הדורות הנגלות והנסתרות לכל חכמי

וזה של העגל והפרה כאמור ,וכדכתיב

)ויק"ר כב א(

משה רבינו ע"ה למרום רצו מלאכי מעלה לפגוע בו ,מה עשה הקב"ה מיד צר קלסתר
שלו כאברהם ,ואמר להם אתמול אכלתם אצלו ועכשיו ברצונכם לפגוע בו .מצאנו
ראינו בזכות אברהם אבינו ע"ה את התורה הקדושה ובזכות שהאכיל אברהם אבינו
למלאכי מעלה קיבלו התורה כי על ידי כן לא יכלו לפגוע בו.
ובאברהם מצאנו שהאכילם חמאה וחלב ,ולכן אנחנו עושים רמז בחג מתן תורתינו
ובאברהם לאכול מאכלי חלב ,לרמז שעל ידי זכות הסבא קדישא אברהם אבינו לפי
שהאכיל להמלאכים ,בזכות זה כאשר צר הקב"ה את קלסתר פניו של משה כאברהם
לא יכלו לפגוע בו ,נמצא עשה עמנו אברהם אבינו חסד גדול ,על כן אנחנו עושים רמז
הזה במאכלי חלב ,לרמז זכות הגדול של אברהם אבינו שעל ידי זה היה ביכולת משה

מצד החסד והרחמים מאת הקב"ה שבחר בנו מכל

דור ודור שעתידים לחדש ,הכל ראה וידע מקודם

עם ולשון .וזה ד' חפץ למען צדקו יגדיל תורה

משה רבינו ונמסר לו בחג השבועות .וזה רמזו

ויאדיר ,לשלם שכר טוב ליראיו ,וזה טעם נחמד

חכמינו ז"ל בשם עצר"ת מספר תש"ס ,נוטריקון

ובזה אמרתי רמז נאה במקרא קודש שאמר אברהם 'יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם'

והגון למאכלי חלב בחג הקדוש.
)פרי חיים מרבינו חיים יעקב מקאמרנא(

ת'למוד ש'שה ס'דרים שהכל ניתן ביום הזה .וזה

ובזה )בראשית יח ד( וידוע )תענית ז (.דמים נקרא התורה הקדושה כמ"ש 'הוי כל צמא לכו

בעצרת בעינן נמי לכם

אפשר לרמז בדבריהם ז"ל )פסחים סח ב( הכל מודים

רבינו להוריד לנו התורה הקדושה כלי חמדתו יתברך ,וטעם הזה כבר איתא בכמה
ספרים קדושים.

למים' )ישעיה נה א( ,וזה על ידי דיקח נא 'מעט מים' לפי דצריך ישראל לקבל התורה

דבעצרת בעינן נמי לכם ,וגם שנתנה תורה לישראל.

הכל מודים דבעצרת

הקדושה הנמשלת למים ,לפיכך 'ורחצו רגליכם' שהמלאכים ירחצו הרגילות שלהם

היינו דעצר"ת מספר תש"ס נוטריקון ת'למוד ש'שה

אמרו בעינן נמי לכם .וקושית המפרשים ידועה,

שאינם צריכים לאכול ,ואברהם אבינו עשה זאת יען כי ראה כי עתיד משה לעלות

ס'דרים בעינן נמי לכ"ם ,היינו שזאת נתן לכ"ם

אדרבה יום קבלת התורה צריכין כל היום לעסוק

לרקיע לקבל התורה הקדושה ,והמלאכים יאמרו מה לילוד אשה בינינו .אבל כאשר צר

לחכמים ולצדיקים בכל דור ודור ,לדרוש ולחדש

בתורה ובתפלה ולא באכילה ובשתיה .ולפי דברינו

הקב"ה צורתו דומה לאברהם ,שוב אינם יכולים לשאול עוד מה לילוד אשה בינינו ,כי

חידושין דאורייתא .וזה לכ"ם מספר צדי"ק ,וזה הכל

יבואר כמין חומר בקודש ,דבעצרת קבלו ישראל

המה אף שהמה מלאכי מעלה אף על פי כן רחצו הרגילות שלהם ואכלו כיתר בני אדם.

מודים דבעצרת בעינן נמי לכ"ם ,כי בלתי תורה

וזה על ידי 'יקח נא מעט מים' על ידי משה רבינו שמרומז ל'מעט' ,כמ"ש 'ותחסרהו

אמרו חכמז"ל

)פסחים סח .ב(

התורה ונתקן חטא אדם הראשון באכילת עץ

שבעל פה דרשת חכמינו ז"ל אי אפשר להבין תורה

הדע"ת ,שקלקלה הוש"ט באכיל"ה ,והלשו"ן

וזה מעט מאלהים' )תהלים ח ו( שסובב הולך על משה רבינו ע"ה )ר"ה כא ,(:ועל ידו יקח

שבכתב .וזה הכל מודים שבעצר"ת בעינן נמי לכ"ם

שמסייע לאכילת הוש"ט והקנ"ה בהוסיפה בדיבורה

התורה הנמשלת כמים ,ולכן כן מוכרחים המלאכים 'ורחצו רגליכם' הרגילות שלהם,

שצריכין התורה של לכם ,של חכמים שהם דרשו

להנחש שהוסיפה נגיעה )בראשית ג ג( ,אם כן קלקלה

לאכול כאשר בני אדם חמאה וחלב .וזה 'והשענו תחת העץ' נעשן משה רבינו בשמים

את תורה שבכתב בש"ס בבלי וירושלמי בשש"ה

הקו"ל ,ר"ת ק'נה ו'שט ל'שון .אבל בשבועות שנתנה

על זכותו של אברהם ,כי עץ מכונה הצדיק )רש"י במדבר יג כ( ,ועל ידי זכותו של אברהם

סדר"י משנ"ה ,שהקב"ה נתן התורה לישראל ,ויש

התורה הקדושה ונתקן חטא אדם הראשון' ,חרות

לקח התורה הקדושה.

בכוחם לדרוש ולחדש חידושין דאורייתא בפרד"ס,

על הלוחות' )שמות לב טז( אל תיקרי חרות אלא חירות

כל אחד כפי חלקו המגיע לו כפי חלק נשמתו

א( ,שפסקה זוהמתן

שקבלה בהר סיני במעמד הקדוש והנורא,

מן המלאך המות

)שמו"ר לב

קמו .(.לזה 'בעינן נמי לכם' עבודת

כמוטריקון ישרא"ל י'ש ש'שים ר'יבוא א'ותיות

הוש"ט בקדושה ,כי נתקן חטא אדם הראשון,

ל'תורה ,ויש לכל אחד אות וחלק בתורה הקדושה

וצריכין עבודת הוש"ט אכיל"ה ושתי"ה יותר מכל

בכל דור ודור עד סוף כל הדורות .וזה הכל מודים

מועדים ,כי יען כי קלקל הוש"ט שקלקלה חוה ואדם

דבעצר"ת בעינן נמי לכם ,יום שנתנה בו תורה

בעץ הדעת ,ולכן צריכים לכ"ם להורות דעל ידי

לישראל) .פרי חיים מרבינו חיים יעקב מקאמרנא(

כנודע

)שבת

לכן עושים אנחנו רמז גדול באכילת חלב ביום חג הקדוש מתן תורתינו ,לרמז החסד
לכן הגדול שעשה עמנו אברהם אבינו שהאכיל המלאכים ,לרמז על ידי זה נתינת
התורה הקדושה והבן .כי הקב"ה אמר למשה שבזכותו של אברהם קבל התורה ,ומשה
עלה אל ההר בזכות אברהם ,וזה מרמז המקרא קודש 'והשענו תחת העץ' שבזכות
אברהם זכה לקבל התורה כדברי המדרש.
)פרי חיים מרבינו חיים יעקב מקאמרנא(

עטרת תפארת

עובדות וסיפורים מרבותינו זי"ע
אשי אַ לְ פֵ י יִ ְ ׂ
רואֵ י הָ ֵע ָדה נְ ִ ׂ
ש ָראֵ ל הֵ ם
שיאֵ י ַמ ּטוֹ ת אֲ בוֹ ָתם ָר ׁ ֵ
אֵ ּ ֶלה ְק ּ

)א טז(

נטיות הנפש וכלותו לאור אין סוף עד שנעשה כסא השכינה ,סיפר צדיק אחד תלמיד מרן ]הבעש"ט[ למורי וחמי מוהר"ר נשאר מעט מים בידו.
ובכל נשימה ונשימה ממשיך אור ערוב ומתוק אין סוף אור אלהי ,אברהם מרדכי הצדיק מפינטשב ,שהלך עם מרן למקוה בימי ופעם אחת הלך חוץ לעיר עם התלמידים ,ובא עת מנחה ,ואמרו
ובזה מייחד כל העולמות ,ולפי רוב דביקותו למעלה בעקירות כל החורף בעת קור גדול ,אשר מן הגגות נמשך הגליד ונקרא התלמידים אין מים לתפלה ,ולקח המטה והכה על האדמה ונבקע
המחשבות גשמיות כך השראות השכינה עליו ,ויכול לבטל כל סאנפיל ,והמקוה נתחמם תיכף על ידי יחודים ,וענין זה היה יכולין מעיין מים ,והולך עד היום סמוך לעיר מעזביז ,ונקרא על שמו
גזירות שלמעלה ,ויכול לראות מסוף עולם ועד סופו ולשמוע כל בית מרן לחמם המקוה בחום גדול .ועמד במקוה איזה שעות אפילו בין האומות ,ומסוגל המים למי שיש לו קדחת שלישית
כרוזין של מעלה .וזה היה מדריגות מרן אלהי אור ישראל עד שהתחיל הנר לטפטף וליכבות .ואמר לו ,רבינו הנר מטפטף נרפא מיד .וכן עשה כמה דברים נפלאים ,לא נראה ולא נשמע
הבעש"ט בתכלית ,ועל ידי זה ראה מסוף עולם ועד סופו ,ושמע ליכבות ,ואמר לו דארנע קח סאנפיל מן הגג והדלק ,מי שאמר מימות תנאים רבי שמעון בן יוחאי ורבי חנינא בן דוסא וחבריו.
כרוזין של מעלה ,ועשה אותות ומופתים לעיני כל ישראל ,ושינה לשמן וידליק יאמר לזה וידליק
כל הטבעים כמו רבי חנינא בן דוסא ,והכל בדבור פיו.

)תענית

כה .(.וסיפר ,שהיה דולק וכל זה על ידי דביקותו בכל רגע באלהיו ,וכל זה הוא חלק קטן

והולך עד שהלך עמו לביתו אחר שעה ושתים ,וכשבא לבית

המשך בעמוד אחרון <<<<

שולחן הטהור

לקט הלכות מספר 'שולחן הטהור' ו'זר זהב' לרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זי"ע

הלכות חג שבועות
.−

.¬

, íõ ³ìðíî ìîò−š μ−þ®î , í¼¾ ³ò³ôíë −ð
ñ¾ ñ−¾ë³ îñ−õê þ¾ë ñ¾ ñ−¾ë³ þìê ñëê
¾¾ ³îìõñî .ê−íñ−ñí ð¼ ö−³ô− ¹î¼ þ¾ë
ð¼ íò−ëè ñ¾ ñ−¾ë³ îñ−õê ñ×ê− êñî ,.ë−³î¼¾
..è−³î¼¾ ¾¾
(ë"½ è¼š öô−½ ¬"íî¾)

³îþëðí ³þ¾¼ ³ê−þš
þôê¾ îô× îò−ê ,öî³ì³íî öî−ñ¼í ó¼¬ë íòí
.ñëí −þëð öí öíî ,ë−³×î −þš êîí¾ í"ïþí
,’³î¼îë¾ èì’ ’öòì³êî’ ’îþ³−’ þîë®ë êñê
ñ¼ öî−ñ¼í ó¼¬ þîë®ë ³îþšñ ö−×−þ® óñî×ë
í¬î¼ −õô îò¼ô¾¾ îô× ,³îþëðí ³þ¾¼ þð½
(.¬−š ¹ð ³îô¾ í×þëí ñ×−í)
..ð−íþîê
³"½ ³ë−³× ³î®ô
þõ½ îñ ëî³×−¾ ñêþ¾− ¾−ê ñ× ñ¼ íî®ô
ö−ššìòî ,íþî³ þõ½ êîí î³ô¾ò óè −× ,íþî³
ðìë ö−ðì−−³ôî ,³îô¾òë íþî³î íþî³ë ³îô¾òí
³î®ô −ð− ñ¼ ³îôñî¼í ñ× ö−×þë³òî ,ðì öîò−êî
óê ¬þõëî ,−ò−½ þíô íþî³í ñë−š îñê× ³êï
..î¬³î¼îë¾[í èì]ë ó−−½ô
(.ïõš ó−þëð è"−þ³ íî®ô ó−−ìí þ®îê)

íñ−ñë þî¼òñ þì¾í ³×þë ö−ð
êñ îñ−õê [þì¾í ³×þë ñ¾] îñê ³î×þëí ñ×
êñ îñ−õê ,óñî¼í þð½ ñ¼ ó−þôîê öíë ë−−ì³ò
ñ× þôîê óðîš¾ óî−ë ö¾−î íñ−ñí ñ× ññ× ö¾−
¾− óðîš¾ óî−ë ¹ê ö¾− êñ óê ñëê ,³î×þëí
,íò−¾ þ−ë¼ôíî íô¾ò −šñê ³î×þëë šõ³½íñ
óþôîêñ íêþò .î[ñ"ï−þêí] öþô −þëðô ×"õ¼ê
.èîíò −×íî ,³îò¾ñ ö−êî
(ì"½ îô öô−½ ¬"íî¾)
íëþ íëíê
,¾"š óðîš íëþ íëíê ³þ−ôêë ðêô þíï−ñ
ö−ê í"ë êþîëí ³îš−ëðëî íñîðè íòîî×ë í−í−¾
íë−³î íë−³ ñ× ê−®îíñ í¾š í−í−¾ ,þî¼−¾
íô−ñ¾ íòîôêë ,êþîëí ³ëíê ³ôìô
.ñ×î ñ×ô ³î−ô¾èí ³î¬¾õ³íë
(:ð×¾ ¹ð ê"ì þï¼−ñê š¾ôð)

ëñìë þ¾ë
ð¼ þ¾ë î−þìê ñî×êñ ö−ê ¾ôô íò−ëè ñ×ê
,íñ−ñí ð¼ ñ×ê− êñ ¾õò ñ¼ëî ,.ï³îìõñ í¼¾
íñ−ñí ð¼ ö× óè ëñì îê íêôì ñ×ê óê ö×î
ëñì ñ¾ ñ−¾ë³ ñëê ,.ì−"þêí öþô èíò μ×î
íêôìî íò−ëè ñ¾ ñ−¾ë³ ö×î ê®î−×î ¼õêš öîè×

ó−ë¾¼î ³îòñ−ê ³ìòí èíòô
..ê³î¼îë¾í èìë ó−ë¾¼î ³îòñ−ê ì−òíñ þ³îô
(:îõš ¹ð êþš−î è½þ íî®ô ó−−ìí þ®îê)

¬"î− ñ−ñ ð¼ ³−¾−ñ¾ íðî¼½ μ¾ôò
öîè× íñ−ñë ¬"î− ñ−ñ ð¼ ³−¾−ñ¾ íðî¼½ μ¾ôò
³ë¾ ñ¾ êñê [ï"ôíëë] þôê− êñ ,³î¼îë¾ë
³ôìô íñ−ñë óîñ× ó¼¬ êñ¾ öî−× ,ðëñë
þ−×ïíñ μ−þ® .è¾îðší öþô ³¼ðñî ,.ë¬"î− þî½−ê
êñ ñëê ³ë¾ñ ñîìô íï ñëê ,ó¼¬ êñ¾ ¹ê
.¬"î−ñ ³ë¾ô
(ï"−½ ìõš öô−½ ¬"íî¾)
íì−¾ óî¾ë š−½õ− êñ¾
,ëî¬ ¾"ë−þí ¾ðîš −íñê öþô ³îþíïêë þíï−ñ
íþíïêë ,íñ−ñë í¾¼¾ öîš−³í þìê þíï−ñ
ö−¼× íêþòí íì−¾ óî¾ë š−½õ− êñ¾ ,íñîðè
ïê −× ,þ³× ¹½îôë þôîê¾ þìê ð¼ ,íñ¬ë
ö× ñ¼ ,íñ−ñë í¾¼¾ íñ× −¬î¾−š ñ× ö−ñî¼
ð¼ ó−òõ ñ× ñ¼ î³ë¾ìô þí¬ñ íëþí þíï−
(.íñ ¹ð ê"ì −ì þíîï)
..ðíï þ³×
³î−ò¾ô ðîôññ ö−ê
³î−ò¾ô šþõ îñ−õê ðîôññ êñî ññ× þôîñ ö−ê
.í
(.íñ ¹ð ê"ì −ì þíîï)
. íïí íñ−ñë

~~~~~ ~~~~~ מסגרת השלחן
.ó−¬õ¾ôð îê ,îò−ïêíð îê ,ê¾òð ,³ñî×−í −õ× êþð−êî −êþšð ³î¾þðî þíîïî êþôè ,î³è¾í

³½ò×í ³−ëë ³î¼îë¾ë ó−ë¾¼ ìî¬¾ñ ö−èíîòî - ê"ôþí ë³× (è"½ ð®³ öô−½) ¼"î¾ë .ê

êñî þôîñ êñ¾ ,−ë® îò−ëþ −þîô −ðîð −òõñ ,ñîðè ñîõñ−õë íõ öîì³õ −ñ í−í −õþîì −ô−ë þë×î

- ë³× (í"š½ ó¾) ê"èôëî .(³î¼îë¾ ’ñí) ñ"−þíôí ×"×î .íþî³ ö³ô ³ìô¾ñ þ×ï ,ó−³ëíî

íëþí îô¼ −³ñõñõî ,þôê−î ³î−ò¾ô ðîôñ−¾ ðêô š−ïìí êîíî ,³êïí íñ−ñë ³î−ò¾ô ðîôññ

³îþ−õ ñ¼ ö−òîð−ò ³þ®¼ë¾ îþ−×ï−¾ ó¼¬í −ñ íêþòî ,ó−³ëëî ×"íëë ³îòñ−ê ð−ô¼íñ ö−èíîò

íò¾ëî ,³î¼îë¾ ñ−ñ í−í íñ−ñë¾ ³ë¾ óî−ë íï í−íî ,−ñ íðîí êñî ,þôîñ þî½ê¾ íô×ìë

èíòô ñ¬−ë ê"þèí - ë³× (è"−½ êñš ññ×) óðê −−ìë .óí−ñ¼ îññõ³−î (.ï¬ í"þ) öñ−êí

−³ðôñ íò¾ ó−¾ñ¾ šï−−ê −òë’ −ñ þôêî ,ö−ò¼ íï−ê ñ¼ î−òõñ −³½ò×ò ³î¼îë¾ ëþ¼ í−ò¾í

êëîô .óíñ¾ èìë ³îòñ−ê ð−ô¼íñ ó−ô¼í šîì êîí¾ óî¾ô ,³þ®¼ë ³îòñ−ê ð−ô¼íñô

³î−ò¾ô ðîôññî þôîñ þî½ê¾ ,−³î×ï −³ðë−ê ,³î¼îë¾ð í¾îðší íñ−ñë ³î−ò¾ô −³þôêî

³îšîìë ³×ññ êñ¾ ³"ñ ³î®ôë ó¾ ó−−ìí þ®îêë îò−ëþ ë³× ï"¼î .(−"š½ ó¾) ë"ò¾ôë

ññ× îò−−¼− êñ¾ ó−ð−ôñ³í ³ê −³þíïí þë×’ −ñ þôêî ,ö−þîíò ó−òõë −ñ íðîíî ,’μþëð×

³îôðíñ −ð× êšîðî ó−−½ôî ,ó−þëð íô×ë óíñ ³îôðíñ êñ¾ þî½−êí ó¾ þêëôî ,ó−îèí

³šþë þî¬ þõ½ë ×"×î .ë¬−í öëíî ,’íñ¼ôñ íñ¼ôñ ’íñ ¾ðîš ³êï −× ,³êï íñ−ñë ³î−ò¾ôë

ó−ë¾¼î ³îòñ−ê ì−òíñ þ³îô ö×ñî ,êð−õš ö−ê ¬î¾õ èíòô êîí¾ íô ñ× ñëê ,þî½ê óí−ñê

³î¾þðë íõ ñ¼ë¾ íþî³ë ³îèíñ −îî−®í −× (ñ"ï ñê¬−î ì"þíôí ð−ôñ³ ,öí×í ì"þíôñ)

.ó−þîôê ó−þëðí íò−ðôí èíòôî ëñí ³òîî× þìê öëíî šîð ,íïë ê®î−× ñ× ö×î ,³î¼îë¾í èìë

þíîïë þêîëô× ê³−òîþ¬ôð íìõ¾ ðî½ ê−í¾ íò¾ôë ³îò¾ñ êñ μê ,ê³−−þîêð −ïþëî −êþšð

−× ,íïñ ¾î¾ìñ ö−ê¾ îë³× (ó¾ ð®³ öô−½) íþî³ ³¼ðëî (ìò¾ öô−½ ð"î−) ³¼ð ¹½î−ë ö×î

ö×î .í³þ−ëè óîšôë íìõ¾í óîšô ö−êî ê³−òîþ¬ôí öîš−³ êîí íïí íñ−ñë −× ,ó−òîš−³ëî

ðî¼î ,ó"î×¼í ³îšîì óî¾ô íïë ¾î¾ìñ ö−ê êôñ¼ë íšîì× îò−êî ó¼¬ îë ¾− èíòôí¾ ñ×

ö−êð ,öí×í ì"þíô ëþíô ¼ô¾¾ ,í−ñðè ê"þíîôô ö× ê−ëí (êñ šþõ ê"ð−ìíñ) ðîð ëñ þõ½ë

ö−ê ö×ñ ,ó−òõëô šþ ó−ð−ô¼ô îòê ×"ê¾ô ,³−ëñ ±îìëô óè ³îòñ−ê ð−ô¼íñ ó−èíîò ó−îèí¾

îþõ½ë ë³× ö×¾î ,ñ×¾í μþðô í¼î¬ íï ñ−ñë íò¾ô ðôîñíî ,öõîê óî¾ë íò¾ô ðîôññ öî×ò

.¾"¼ ,íþî³ ñêþ¾− èíòôî þî½−ê ¾¾ì

.³õ®î öîþëìî ó−ñ¾îþ− š"í−¼ë èíòôí ¬¾õ³ò ö×¾î ,³šþë þî¬

.(ï"ôíþë þð½) ì"−þíô −¬îš−ñî (ï"−½) ëþí ¼"î¾ë ×"× .ë

êëîô ,(³î×þë −"ìí ñ× í"ð þì¾í ³×þë ö−ò¼) ×"í¼¾ëî (ð"õ ³î×þëí þ¼¾) ì"¼õë .î

.(ï"š½ ìõš öô−½) ï"¬ëî (î"½ ê¼þ öô−½) ¼"î¾ë ö−−¼ .è

.(ë"−š½) ³"¼¾ë

þíï−ñ μ−þ® [ëî¬ ó¾ ñ¼ëí] î"þò −þîô ó¾ë :ñ"ïî (ñ"ï −³ë¾ ’þ) ñ"ï−þêí þîð−½ë êëîô .ð

−×þðë ×"¾ô× ,(.í×š ¹ð ó−¬õ¾ô) þíîïíô êîí îþîšôî ,(ë"½ ¬õ öô−½ ð"î−) ê"ôþí ×"× .ï

¹½îôë þôê¾ þìê ð¼ íñ−¬ë íì−¾ óî¾ë š−½õ− êñ¾ ,íñ−ñë í¾¼¾ öîš−³í þìê ðîêô

þíîïí ×"¾ôð ,íô×ìñ ¹þ®ô þõ½ ó¾ë (ï"¬š½ ó¾) μ"¾í ë³× ö×î .¾"¼ (’ë ³îê ó¾) í¾ô

,î³ë¾ìô þí¬ñ ðîêô þíï− ö× ñ¼ ,íñ−ñë í¾¼¾ íñ×í −¬î¾−š ñ× ö−ñî¼ ïê −× ,þ³× ³¾îðš

šþ í¼¾ ö−³ôíñ ë³× ó¾ ê"ôþí íòíî .’í¼¾’ î³òîî× ’êðì ê³ðî¼½ë îê êðì ê³¼¾ë îê’

−þîôî ,ó−š−ð® íëþí îèíò íïôî :ñ"ïî ó¾ −ì þíîïë îò−ëþ ¹−½îíî .íï þ³× ð¼ ó−òõ ñ× ñ¼

³î¬¾õô íêþò ö×î ,í×þñ í¾š íò−ëè ö−ë šîñ−ì ö−ê¾ ¼ô¾ô îò−ëþ öî¾ñôî ,í¾š íò−ëèë

š−½õ− êñî ,þšîëí þîêë ññõ³íñ ¹×−³ ðîô¼ñ ,óññ×ë [¼"−ï ëî¾¬−ð−ïô −ë® −ëþ] −ðîð ¾îðší

−ì þíîïë ñ"òí þíîïí −þëð ñ¼ îò−ëþ ×"¾ô ¼"¼î .(ì"½ š"½) öìñî¾í −ðëë ö−−¼ ,þíîïí öî¾ñ

ëî¬ ,³î¼îë¾ −ô−ë ,ó−ò¬ší ³îñ−ñë - (ë"š½ ï"ï ê öô−½) ¬"íî¾ë ¼"¼î] ,íò−¾ óî¾ë ññ×

.(.î½š ¹ð è"ì)

−òê óèî .[íñ−ñë ³î¼¾ −ò¾ þìê ¹×−³ ³î®ì öôï −× ,íþî³ë š½î¼î þî¼ò óî−í þîê ð¼ í−í−¾

ñî×êñ êñ¾ èíîò í−í ñ"ï −þîôî - ë³× (−ðè ñ¾ë³ êñ ³þíïê ó−¬õ¾ô ’õ) ³î®ôí −ô¼¬ë .ì

îò−ëþ ×"×î .ñ"×¼ ,íïë ðîô¼ −³ñî×− êñî −³¾ñìòî óñî¼í ì× ¾ñìò ³¼×î ,óí−þìê μ× −³èíò

,(ëñìî þ¾ë ö−ò¼ë í"ð ó¾) ³î®ôí þ¼¾ë í"×î .óî−í ñ× þ¾ë þìê íò−ëèî íò−ëè þìê þ¾ë

(ê× ññ× ë"ì) ó−ò−¼ þîê ³ôðšíëî .(:ð×¾ ¹ð ê"ì þï¼−ñê š¾ôð) ¼"−ï êòþôêšô ®"êþíô

,êëê −ëèñ êþôì þë êñì ê³ñô êíñ êòê êëšî¼ þô þôê - (.íš ¹ð ö−ñîì) ’ôèô îþîšôî

ñ¼ þï¼−ñê š¾ôð −þõ½ë íèíòí ñ× −³ë³× þë× ³î¼îë¾í èì ñ¾ öî¾êþ óî−ë :ñ"ïî ë³×

.ê³¾í ð¼ þìôñ ð¼ íò−ëè ñ×ê íîí êñ êòð−êí êþ¾ë ñ−×ê íîí −× êëê îñ−êð

³ñõ³ þìê ð¼ íñ−ñë ³î¼îë¾ ëþ¼ ³ñì³ô þíï−ñ μ−þ®[¾ ¹−½îíñ] −³êë í³¼î .(ó¾) þíïí

.ñ"òí þíîïí ³¼ðñ .¬

êîí −× ,öôï î³îê ñ× ñêþ¾− −šñêë î¾õò šëðñ êñê ,ñîì þëð óî¾ þëðñ êñ¾ ,¹½îô

öô−½ ð"î−) íëî¾³ −×þðë êëîô ,(−"š½ î¼ ññ×) ëš¼− ³ìòôí ×"× .−

.(î"ñš½ ¬õ

.íò¾í ñ×ñ ó¾í ³êþ−ñ ñèî½ô

.¾"¼ (ó−×−þ®ô ¾−î í"ð ¬õ öô−½ ð"î−) ê"¼þ −¾îð−ìë êëîô ñ"¾þíôí

íñ×ð ,ê−ñ−ñ ê−ííë’ (.ì ê"ì) š"íîïë ê³−ê :ñ"ïî ,íïë μ−þêí ó¾ −ì þíîïí îò−ëþ .í

,í"×¾ ³îê) ’íñõ³ −þ¼¾’ îþõ½ë ,êò¼í öôñï íôñ¾ ’þ ó½þîõôí šðšðôí êîí í"ïþí .ð−

íô¼ −ðìôñî ,ê−ñ−ñ êîíí ñ× íô¼ −îíôñ ,íñ¼ëë íõîì îè êþìê êôî−ñ −îíôñ ³òôðïê

êñ íê−þšñ ö³−ò êñî ,ë−³× ³ò−ìëë êîí öî−ñ¼ ó¼¬¾ þëî½î íïë μ−þêí (í"õ³ ±−ò½¼−

³î¾þðôëî ,ó−ëî³×ñ ó−ê−ëòôî ,ó−ê−ëòñ íþî³ô .ê³−−þîêë −¼ñôñ ,³òš³³ê −í−êð êíòîš³ë

×"× .è−

.(è"½ ¬õ öô−½ ð"î−) ê"ôþí ×"× .ë−

.ñ"òí ñ"ï −"þêí ³¼ðñ .ê−

−õô í¾ôñ îþôêò¾ −õ× îíï −× öî−ñ¼ ó¼¬ êþšòî ,³î¼îë¾í èìë êñî öòì³êî îþ³− ³¾þõë

−õ ñ¼ þð½ þð½ò íï −õ ñ¼î ,ó−ëî³× ó−ê−ëò íþî³ þôê öê×ë .ñ"×¼ ,’ê³ô×ìð −ïþëî ,−êþšð

.í¬ôñ ñêþ¾−ñ í¾ô þôê¾ íô ³ò−ìëë −þš ³ò−ìëë êîí öî³ì³íî .öî−ñ¼ êîí¾ í"ëší

ê³−−þîê êñ−ñ −êíë −¼ñôñ í−ñ −¼ëð’ þôê (.ì® è"ì) þîôê ³¾þõëî ,×"ò³ þôîñ −"þêí öþô

ó−ðþõ½í èíòô ó−−šî ,(¬"×š³ êòî¬ñê) ’¾þê ìîñ’ îþõ½ë ö−ðô¼ ëš¼− −ëþ î−ñ¼ îè−¾íî

íïí íñ−ñë ³î−ò¾ô ññ× ðîôññ ö−ê¾ íïô ±îì .³î−ò¾ô þð½ô íï−ê þð−½ íï −õ ñ¼î ,’õ"¼ëð

öî−ñ¼ ó−êþšò íôñ ó−ô¼¬ −ò¾ ê−ëíî .öî³ì³ ó¼¬ë ð−ì−ëî ,öî−ñ¼í ó¼¬ë þîë−®ë êîþšñ

öþôî ,ì−þ êñî ó¼¬ êñ íïñ ö−ê¾ ³×½ô ñ×ô íò¾ô íò¾ô þôîñ ö×¾ ñ×ô ,ó−ô¼¬ íô×ô

³îò−èòô öî³ì³íî ,ó−šïì ³îñîšî ³îíîëè ³îò−èòô öî−ñ¼íð ë−ëì öë −"þ ó¾ë (ê ,öî³ì³î

ñ¼ ³îñè³í îñ ³î−íñ ñ−èþ í−í¾ ³ôìô [íï ,³î¼îë¾ ñ−ñë ³î−ò¾ô ðôñ¾] ¹½î− ³−ë ëþí

ñ×−íë îò−ëþ .³îêíô í¬ôñ öî³ì³íî ,³îêíô íñ¼ôñ öî−ñ¼í (ë .ó−¾ñì ³îñîšî ³î×îôò

ö−ê îòôô ±îì ñëê ,[ó−þ¾−ô ð−èô þõ½ñ î³ôðšíë êëîô×] ,³î−ò¾ô ðôîñ í−í ,³î−ò¾ô −ð−

<<< ö−ò¼ëî’ :ñ"ïî ñ"ò× î−þëð ñ¼ þïì óðîšôî ,öî³ì³î öî−ñ¼ñ ó¼¬ ö³ò (:ëñ öòì³êî) í×þëí

−õñ õ"¼ë¾ íþî³ ðîôñ− ðìê ñ×î ,íïí íñ−ñë ³î−ò¾ô šþõ îñ−õê ðîôññ êñî ññ× þôîñ

עטרת זקנים

יומא דהילולא ממאורי הדורות

הרה"ק רבי יצחק אייזיק בן רבי ישכר בעריש מזידיטשוב זצ"ל

ט' סיון תרל"ג

תולדותיו

ביתו והוריד כל המאכלים מעל השלחן וכיבה הנרות והיה

כשיבוא משיח צדקנו נלכה לקראתו ג"כ עם צלוחית יי"ש,

נולד בשנת תקס"ח כבן יחיד לאביו הרה"ק רבי ישכר בעריש

בצער גדול ,למחר ביום ראשון בבוקר הגיע אבי הנערה אל

להראות לו את גודל צער הגלות שעבר עלינו ובמה החיינו את

מזידטשוב זצ"ל ,הרביעי מבין חמשת האחים הקדושים אשר

תפילת שחרית בבוקר אל בית אכסניית הצדיקים ,וסיפר להם

נפשינו ,כי בזמן הגאולה לא נזדקק לזה כמאמר הכתוב )עמוס

האירו פני תבל ,הידועים בר"ת במסל"ה ,ה"ה רבינו הרה"ק

כל אשר קרהו אותו בלילה הקודם והצער ועגמ"נ שהיה לו,

ח יא( לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דבר ה',

רבי צבי הירש מזידטשוב זצ"ל בעל הצבי לצדיק ,רבינו

ענה לו רבינו בעל הצבי לצדיק ואמר לו ,ראיתי שביתך היא

והשיב לו הרה"ק מראפשיץ ואמר החיות מיי"ש לא תהא

הרה"ק רבי אלכסנדר סנדר מקאמרנא זצ"ל בעל הזכרון

עקרה ולא יהיה לה וולד ,ומפני שלאחי רבי ישכר בעריש יש לו

רבותא כ"כ ,אני אומר שילכו לקראת משיח צדקינו עם רבי

דברים ,רבינו הרה"ק רבי משה מסאמבור זצ"ל בעל התפילה

רק בן יחיד ע"כ לא רציתי שייקח אותה לאישה לבנו ושידכתי

כמוני ואז יראה משיח צדקינו את מרירות הגלות שהיתה לנו

למשה ,רבינו הרה"ק רבי ישכר בעריש מזדיטשויב זצ"ל,

אותו עם בת בנים ,ומבטיח אני לך שביתך תינשא לבעל תלמיד

ובמה הי לנו להחיות את נפשינו ,נענה רבינו בעל ההיכל ברכה

והרה"ק רבי ליפא מסאמבור זצ"ל ,בני רבינו הרה"ק רבי

חכם גדול אשר יאיר עיני עולם התורה ,ונתקיימה ברכת רבינו

ואמר ח"ו כבוד מעלתו יהיה רבי גדול גם כשיבוא משיח

יצחק אייזק מסאפרין זצ"ל ,ולאמו הרבנית מרת עטיא ע"ה,

בעל הצבי לצדיק ונישאה להגאון רבי יוסף שאול הלוי

צדקינו ,והראיה שהרי רבינו מראפשיץ זצ"ל אמר כן על עצמו

בת הרה"ח רבי אליהו לאנגנויער זצ"ל מכפר רידניק ,בבית

נאטהאנזאהן זצ"ל אב"ד לבוב בעל השואל ומשיב ,ופלא היה

ופשוט הוא שבוא יבוא גואלנו יהיה רבי גדול.

אביו נתגדל הנער יצחק אייזיק ויהי הנער הולך וגדל על ברכי

ששניהם גם רבי יצחק אייזיק וגם רבי יוסף שאול ניתחתנו

רבינו הגאון הקדוש בעל הדמשק אליעזר נסע כמה וכמה

אביו ודודיו רבותיו הקדושים ,על דרך המסילה העולה בית א-

ביום שישי אחד.

פעמים להסתופף בצל רבי יצחק איזיק מזידטשוב זצ"ל

רבנותו

והחשיב אותו בין רבותיו הקדושים ,גם רבי יצחק אייזיק

לעסוק בזוהר הקדוש ובכתבי האר"י ז"ל ,כשהעיד על עצמו

לערך שנת תרט"ז זרחה שמשו של רבי יצחק אייזיק כשחסידי

החשיב אותו וביכר אותו קודם לבניו והושיב אותו על ידו

שלמד מאמה פעמים ואחת הספר הקדוש פרי עץ חיים ממרן

בן דודו הרה"ק רבי יהודה צבי מראזלא זצ"ל בעל הדעת

ממש ,וסמך ידיו עליו שיפוצו מעינותיו חוצה להמשיך את

קדושים בנו של בעל תפילה למשה מסאמבור זצ"ל וחתן בעל

שלשלת המשפחה ,ולאחר הסתלקות רבי יצחק איזיק קיבלו

נישואיו

הצבי לצדיק מזידטשוב זצ"ל ,קיבלו אותו עליהם שימשיך את

אותו הרבה מתלמידיו וביניהם גם כמה מבניו לרבם המובהק
עליהם.

ל ,כשמגיל י"ד שנה לא עבר עליו חצות לילה בשינה ,והתחיל

האר"י ז"ל.
סיפר כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ששמע מזקינו רבינו הגאון

בית אביו הרה"ק רבי ישכר בעריש זצ"ל בעיר זידטשוב

הקדוש רבי חיים יעקב מקאמרנא זיע"א בעל הפרי חיים ,פעם

שנסתלק ביום שני דחג שבועות תקצ"א ,עד למהרה נתפרסם

הסתלקותו

אחת נסע רבינו הגאון הקדוש רבי צבי הירש מזידטשוב זצ"ל

שמו של רבי יצחק אייזיק ורבים וגדולים השכימו לפתחו

כשנה קודם הסתלקותו רבי יצחק אייזיק ,עמד על מדרגות

בעל הצבי לצדיק ,על שבת קודש אצל אנ"ש בעיר סקאליט,

ונודע כפועל ישועות בקרב הארץ.

ביתו ועברה חולדה ומחמת פחד נפל מכל המדרגות ,כשקם

ונסע עמו גם אחיו הרה"ק רבי ישכר בעריש זצ"ל ,כידוע

בין בני הדודים רבינו הגאון הקדוש קודש הקדשים איש

אמר שמהשמים הראו לו שמשיח לא יבוא עוד בימיו ,ופסק

שרבינו בעל הצבי לצדיק לא היה שובת על שבת קודש במקום

האלוקים רבי יצחק אייזיק מקאמרנא זיע"א בעל ההיכל

לאמר הרחמן הוא יזכנו לימות המשיח ,בפסח האחרון קודם

אחר רק יחד עם אחיו שאמר עליו הוא הבגדי שבת שלי,

הברכה ,ובין בן דודו הרה"ק רבי יצחק איזיק מזידטשוב זצ"ל

הסתלקותו נחלש מאוד ,ובליל ט' סיון יצתה נשמתו הקדושה

שהגיעו לעיר שלח אחד מאנ"ש בקבוק יין להאחים הקדושים

היו להם קשרי ידידות ,וגם היו מקושרין בקשר החיתון ,שנכד

לגנזי מרומים ונטמן בעיר זידטשוב ,רבינו הקדוש בעל היכל

דורון לתלמיד חכם ,ושלח היין ע"י ביתו ,וכוונתו היה שרצה

רבינו הקדוש ה"ה הרה"ק רבי משה חיים מאלטשאט זצ"ל בן

הברכה התאבל מאוד על פטירת בן דודו ,ומסופר שלשבת ר"ח

שבתו תראה פני הצדיקים ,בבואה אמרה להמשמש שאביה

הרה"ק רבי אלכסנדר סנדר ספרין זצ"ל בן רבינו בעל ההיכל

חשוון נסע הרה"ק רבי מנדלי בן של רבי יצחק אייזיק

אחד מאנ"ש שלחה היין לכבוד הצדיקים ,והכניס אותה

הברכה ,לקח לאישה את בת ש"ב הרה"ק רבי אלכסנדר ליפא

מזידטשוב על שבת קודש אל רבינו בעל ההיכל הברכה ,וסיפר

השמש בקודש פנימה אל אחים הקדושים ,ומסרה להם

זצ"ל מזידטשויב ,בנו הגדול של הרה"ק רבי יצחק אייזיק

לו רבינו שבראש השנה העבר כשעשה עלית נשמה ראה את

בקבוק היין ויצתה ,ביציאתה שמעה מאחורי הדלת ,שרבינו

מזידטשוב זצ"ל ,וגם הרה"ק רבי מנחם מאניש מקאמרנא

אביו הקדוש יושב כבר בהיכל אחד עם רבינו בעל הצבי לצדיק

בעל הצבי לצדיק אומר לאחיו רבי ישכר בעריש ,שטוב יהיה

פלעשטין זצ"ל בן רבינו הגאון הקדוש שר בית הזוהר רבי

מזידטושוב ורק פרוכת קטן מפריד ביניהם.

אם ייקח הנערה הזאת לאישה לבנו יחידו רבי יצחק אייזיק,

אליעזר צבי מקאמרנא זצ"ל בעל הדמשק אליעזר בן רבינו

השאיר אחריו חיבוריו ליקוטי תורה וש"ס ,פירוש מהרי"א על

וענה רבי ישכר בעריש אם אחי מבין שזה זיווגו הטוב אזי

בעל היכל הברכה לקח לאשה את בתו של הרה"צ רבי ישראל

מדרש רבא ,ליקוטי מהר"א על ילקוט שמעוני.

אעשה כדבריו ,והלכה הנערה וסיפרה לאביה דברי הצדיקים

יוסף לאבין זצ"ל )בנו של הרה"ק רבי נפתלי הירצקא לאבין

בניו אחריו הגדול רבי אלכסנדר סנדר ליפא מזידטשוב  ,רבי

ששמעה מאחורי הדלת ,נתמלא אביה שמחה גדולה וקנה

זצ"ל חתנו של רבינו בעל הצבי לצדיק מזידשטוב זיע"א (,חתנו

שלמה יעקב ,רבי ישכר בעריש מדאלינא ,רבי אליהו

הרבה יינות ומאכלים ,וחשב שבודאי במוצאי שבת קודש

של רבי יצחק איזיק מזידיטשויב זצ"ל.

מזידטשוב ,רבי מנחם מנדל מזידטשוב.וחתנו רבי ישראל יוסף

יבואו הצדיקים אל ביתו לכתוב תנאים ,הגיע מוצאי שבת

על יומא דהילולא רבא של רבינו בעל הצבי לצדיק ביום י"א

לאבין.

קודש ובבית אבי נערה היה השולחן ערוך ומטה מוצעת לכבוד

תמוז היה רבינו בעל היכל הברכה שם לדרך פעמיו לעלות

האורחים ,וישב וחיכה לבואם של האורחים לביתו ,אך ראה

ולהשתטח על ציון דודו ורבו המובהק ,וכשנפגשו הני תרי

מדברי תורתו

שהנה בוששו המה לבוא ,ותמה תמה יקרא כשראה שעבר זמן

הצדיקים יחד שמחה גדולה שררה ביניהם ,ומסופר שפעם

אמר לי אחי ,כתר ראשי ,בבת עיני ,אהבת לבבי ,שרש ידידתי,

רב ואין איש מאחורי הדלת וזמן חצות לילה אתא ובא ,ויצא

כשיצא רבי יצחק אייזיק מזידטשויב לקבל פני רבינו בעל

הרב הצדיק מוהר"ר יצחק אייזיק מזידטשוב יגעתי ומצאתי

מביתו אל עבר אכסניית האחים הקדושים ,כשהגיע אל בית

ההיכל הברכה ,פתח רבי יצחק אייזיק ואמר הנה רבינו

תאמין )מגילה ו (:מה זה ומצאת את לבבו נאמן לפניך שזה

האכסניה ראה שהאכסניה ריק מאדם ורק המשרת היה שם,

הרה"ק רבי נפתלי צבי מראפשיץ זצ"ל בעל הזרע קודש ,היה

עיקר היגיע בכל ימי חייך ,ודפח"ח מתוק.

ושאל למשרת איה האחים הצדיקים ,ענה לו שנסעו לאיזה

מחותן עם הרה"ק רבי מאיר מאפטא זצ"ל בעל האור לשמים,

)נתיב מצותיך לרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זיע"א נתיב

בעל בית שבעיר לגמור שידוך עם הבחור רבי יצחק אייזיק,

לפני חתונה הלך רבי מאיר לקבל שלום ממחותנו כשצלוחית

היחוד שביל ה אות ט(

כששמע אבי הנערה את הדברים האלה נתחוורו פניו והלך אל

יי"ש בידו ,כשקיבל ברכת שלום אמר רבי מאיר מחותן

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
המשך עטרת תפארת
כטפה לכל מעשה הגדול שעשה מרן לעיני כל ישראל בלי שום בכוחו לעשות איזה פעולה ,והניח חתיכות בגד על הנעסטיר חגורה על הנעסטיר ועבר הנעסטיר בלי שום שם ,אלא באמונה
שם ,כי מימיו לא נשתמש בשום שם .וסיפר שבעת היותו עדיין ועבר הנעסטיר בשם ,ועל זה עשה תשובה כל ימיו ,והרבה גדולה באלהי ישראל )דמ"א וישלח( .וכל זה זכה על ידי לימוד תורה
קטן ,ולמד לו רבו המובהק אחיהו השלני הנביא כל השתמשות תעניתים על זה לתקן פגם זה ,וסוף תיקון זה שהיה נצרך פעם לשמה ודביקות נפשו בקונו בכל עת ורגע.
)נוצר חסד מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(
השמות להבין ולהורות ,ומחמת שהיה קטן חשק לראות אם אחת לעבור הנעסטיר מחמת סכנת מות של הישמעאלים ,והניח
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
המשך מסגרת השולחן
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