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עטרת ראשנו

דברי תורה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
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צריך להבין מה שכבר עמדו בזה חז"ל
מובא ברש"י ,מה ענין שמיטה אצל הר
סיני ,והלא כל המצות נאמרו מסיני וכו'
ע"ש .ועוד צריך להבין דברי רש"י מה
שפירש על 'ושבתה הארץ שבת להוי"ה'
לשם ה' כשם שנאמר בשבת בראשית.
ועוד צריך להבין מש"כ 'שש שנים תזרע
שדך ושש שנים תזמר כרמך ואספת את
תבואתה' למה פירט הכתוב דייקא
כרמך ותבואתה.
אלא הנראה לומר שזה ידוע שהשורש
של כל החטאים והרע באים מחטא עץ
הדעת ,וגם ידוע ממרן האריז"ל )שער
הכוונות דרושי ר"ה ד"א( ,שאילו היה
ממתין אדה"ר עד ליל שבת לא היה לו
חטא ,כי בשבת היה מותר לאכול
מעה"ד.
והטעם נראה לי ,משום ששבת הוא יום
שכולו טוב ,ולכן העץ הדעת טוב ורע
היה מתבטל ממנו החלק הרע ,והיה
מתהפך העץ לכולו טוב ,ובזה הטעם
איתא ממרן האריז"ל כאן בלקוטי תורה,
למה בשבת יש איסור ברירה ,כי בשבת
אין שום רע ופסולת ,וא"כ כשהיה אוכל
העה"ד בשבת היה נברר לגמרי לצד
הטוב ,והרע מתבטל ממילא מה שאין כן
ביום חול ,ולכן ע"י שאכל אדה"ר
מעה"ד ביום חול נתערב בכל הדברים
שבעולם טוב ורע בעירבוביא ,וכל
העבודה של אדם בזה העולם הוא לברר
הטוב מהרע ,ויהיה כולו טוב והרע
יתבטל ממילא ,ועי"ז יהיה יום שכולו
שבת ומנוחה לחי העולמים .וא"כ

לכאורה יוצא שאדה"ר פגם ג"כ בבחינת
שבת בחינת מלכות.
ומבואר שם עוד ממרן האריז"ל ,הענין
שיש כמה שביתות שהם שבת בראשית
ושמיטה ויובל ,שהם כמה מדרגות
העליה של השכינה ע"ש.
לפי כל זה אפשר לומר שמצות שמיטה
הוא תיקון לחטא עה"ד שהוא תיקון
המלכות ,ולכך 'שש שנים תזרע שדך'
שהם מרמזים לעבודת המדות שצריך
לתקנם שהם חג"ת נהי"ם ,וזהו 'תזרע
שדך' שתתקן את מה שצריך לתקן.
ולכך פירט התורה רק כרמך ותבואתה,
כי מבואר בחז"ל )ברכות מ ,(.שאחד
אומר שהעה"ד היה ענבים ,ואחד אומר
שהיה חטה .ואיתא בתיקו"ז )דף סט(.
שכל השיטות הם אמת .ולכך מפרט
התורה רק אלו המינים לרמז שע"י
שמירת מצות שמיטה מהתקנים את
החטא עה"ד.
וזהו מה שמרמז לנו רש"י על 'ושבתה
הארץ שבת להוי"ה' כשם שנאמר בשבת
בראשית .לומר שמצות שמיטה הוא
תיקון על מה שלא המתין אדה"ר
מלאכול מהעה"ד בשבת ,שלכאורה ג"כ
פגם בשבת ,וע"י מצות שמיטה מתקנים
השבת בראשית.
ולפי זה מובן למה דוקא כתוב אצל
שמיטה 'בהר סיני' ,כי אמרו חז"ל
במסכת שבת )קמו ע"א( שבשעה שבא
נחש על חוה הטיל בה זוהמה ,וישראל
שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן .לכן

כתוב 'בהר סיני' אצל שמיטה ,לרמז
שמצות שמיטה הוא תיקון על חטא
עה"ד כעין התיקון שהיה בשעת מתן
תורה.
ולכך מצות שמיטה נוהג רק בארץ
ישראל כמ"ש 'כי תבאו אל הארץ' ,כי
הרי ידוע מה שפירש רש"י )לקמן כו לה(
עה"פ 'את אשר לא שבתה' וז"ל:
ששבעים שנה של גלות בבל הן היו כנגד
ע' שנות השמטה ויובל שהיו בשנים
שהכעיסו ישראל בארצם לפני המקום
עיי"ש .והוא כמו שכתוב ג"כ באדה"ר
לאחר החטא 'ויגרש את האדם וישכן
מקדם לגן עדן' )בראשית ג כד( שהלך ג"כ
בגלות ,ולכן כתוב במצות שמיטה 'כי
תבאו אל הארץ' שע"י שמירת מצות
שמיטה 'תבאו אל הארץ' ולא תלכו ח"ו
בגלות.
ומסיים התורה 'בשנת היובל הזאת
תשבו איש אל אחזתו' שע"י שתקיימו
מצות שמיטה ותתקנו את המלכות
בשלימות ,אז תשיגו בחינת 'יובל' שהיא
בבינה כידוע )לקו"ת ואתחנן( ,שהיא
בחינת הגאולה העתידה הנקרא בשם
יובל כידוע מהזוהר הקדוש )ח"ב מו(:
וז"ל :תא חזי ,בסטרא דיובלא ,אשתכח
חירו לישראל .וכן לזמנא דאתי ,דכתיב,
)ישעיה כז( והיה ביום ההוא יתקע בשופר
גדול וגו' .ואז 'תשבו איש אל אחזתו'
שיהיה קיבוץ גליות בב"א.
)רעוא דרעוין תשס"ב לפ"ק(

עטרת פז

אמרות טהרות מרבותינו זי"ע

עטרת חכמים

עיונים וביאורים מרבותינו זי"ע

יו
וְ ָספַ ְר ּ ָת ְל ָך ׁ ֶשבַ ע ׁ ַש ְּבתֹת ׁ ָשנִ ים ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ ים ׁ ֶשבַ ע ּ ְפ ָע ִמים וְ הָ ּ
ְל ָך יְ ֵמי ׁ ֶשבַ ע ׁ ַש ְּבתֹת הַ ּ ׁ ָשנִ ים ּ ֵת ׁ ַשע וְ אַ ְר ּ ָב ִעים ׁ ָשנָה )כה ח(.

ִּכי ִלי ְבנֵי יִ ְ ׂ
או ָתם ֵמאֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם אֲ נִ י
אתי ֹ
הוצֵ ִ
ש ָראֵ ל עֲ בָ ִדים עֲ בָ ַדי הֵ ם אֲ ׁ ֶשר ֹ
הוי"ה ֱאלֹהֵ יכם )כה נה(.

ואתם אחיי תבינו מה שאמר מרן האריז"ל ,ששער החמשים הוא שער
הכולל כל החמשים ,וכן ביאר מרן אלקי הבעש"ט ,כשבאין לשער החמשים
מתחיל עוד מ"ט שערים ,הכולל מה שתחתיו ושער לעליון .וזהו 'וספרת
ל"ך' סודו שער החמשים ,שיכוין להמשיך הארה משער החמשים לכל מ"ט
ימי 'שבתת השנים' ,שכל שבע שבתת שנים שבע פעמים ,כלם יהיו מאירים
כספירים משער החמשים הנקרא ל"ך .ואח"כ כשתבוא לשנת יובל שער
החמשים ,אז יתחיל עוד מ"ט שערים ,וזהו 'והיו לך' שער החמשים יהיה לך
עוד ל'שבע שבתת שנים תשע וארבעים שנה' שכל זיי"ן חסדים וזיי"ן גבורות
המתפשטין לתשע וארבעים ,כולם יש להם שורש בשעת עליון שער
החמשים ,הכולל ארבעים ותשע של המתפשטין ,והם מאירין בשל מטה,
ובשנת היובל כולם עולין אל שורשם שבדעת.
וזהו כוונת רש"י ,ופשוטו של מקרא יעלו לך חשבון שנות השמטות למספר
מ"ט .שקבלנו ממרן הבעש"ט כשרש"י אומר ופשוטו של מקרא ,כוונתו
כשיהיה לך התפשטות הגשמיות ותפשיט עצמך מחומר הגס ,אז תבין
המקרא גם כן בדרך פנימי בהתפשטות גוף וחומר .ובכאן כוונת רש"י 'יעלו
ל"ך' שער החמשים שהוא 'חשבון' של כל 'שנות השמיטה' ,הכולל כל מה
שתחתיו כשתבוא למדריגות יובל שער החמשים ,אז 'יעלו לך למספר מ"ט',
ששער החמשים כולל כל המ"ט כמו שבארנו והבן היטב ,והוא ביאור אמיתי
לכפל הלשון.
)'אוצר החיים' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

ומבואר בזוהר ויקרא )כט ,(.מלאכים נקראים עבדים ,והם מבחינות הצלם הזה ,צלם של יצר
הטוב 'עבד עברי' .וכנגדן תרי"ג רעים כללות צלם ונקרא יצר הרע 'עבד כנעני' ,וכפי תיקון הצלם
כך נכנס בו הצורה ,ואחר שתיקון הצלם כך נכנס בו הצורה ,ואחר שנתקן הצלם ,עבד הוי"ה
יתקרא ,וממילא נתקנו הכלים.

יך וְ חֵ י אָ ִח ָ
את ֵמ ֱאלֹהֶ ָ
יך
ֶש ְך וְ ַת ְר ִּבית וְ י ֵָר ָ
תו נ ׁ ֶ
אַ ל ִּת ַ ּקח ֵמ ִא ּ ֹ
ִע ּ ָמ ְך )כה לו(.

'ותרבית' מלא יו"ד .והענין שהלוקח ריבית אינו מאמין שיתרבה לו מאור אין
סוף תוספת על מה שנגזר עליו על ידי ביטול והכנעה ויחוד ,אלא לוקח
ריבית שיתרבה לו על ידי תחבלותיו ,ופוגם ביוד זעירא ,ולכן לא יקום
בתחיית המתים המלוה ,אבל על הלוה אף שעושה איסור לאו ,אין עליו
עונש זה ,בפרט שהלוה לפעמים כשלא ילוה לעצמו יהיה לו סכנת נפש.
ותהלה לאל ,לא טעמתי ריבית מישראל ,לא ליתן ולא ליקח אפילו על ידי
היתר ,וכך אני מבקש מבני ובני בני עד סוף כל הדורות שיתנהגו כך להלות
בגמילות חסד.
)'היכל הברכה' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(
אתי אֶ ְתכֶ ם ֵמאֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם
הוצֵ ִ
אֲ נִ י הוי"ה אֱ לֹהֵ יכֶ ם אֲ ׁ ֶשר ֹ
לָ ֵתת לָ כֶ ם אֶ ת אֶ ֶרץ ְּכנ ַַען ִל ְה ֹיות לָ כֶ ם לֵ אל ִֹהים )כה לח(.

'להיות' מלא וא"ו .ודרשו בו )עיין כתובות קי (:לחיות ,כמו מחיותה של שה
)פסחים פט ,(.היינו שיתמשך עליהם חיות אלהות אור אין סוף להתענג על ה',
באור וחיות אלהות של תורה ומצות ציצית ותפילין וקריאת שמע ותפלה
ותורה לשמה בעולם הזה ובתחיית המתים ,היפך מן המלוה בריבית ,בלא
היתר גמור וברור על פי דעת הרב שלו שיורהו היתר גמור ,ומלוה ג"כ
בגמילות חסדים ומי שאינו עושה כן ,בודאי בטוח שלא יקום בתחיית
המתים ,ויחוס על נפשו ויקיים 'מלוה ה' חונן דל' )משלי יט יז(.
ולדעתי עניה שיסכימו עמי בשמים ממעל ,אמרינן )פסחים סח (.עתידים
צדיקים שיחיו המתים .ולמי יחיו הא הקב"ה יחיה המתים בעצמו .אלא אותן
שדינם שלא יקומו בתחיית המתים ,והיו בחייהם דבוקים לתלמיד חכם אמת
ולצדיק אמת שיש בכל דור ודור ,והוא נסיון גדול לדבק עצמו בצדיק אמת
והוא מן עבודת קשות שבמקדש ,נסיון גדול שלבו מושך אותו הרבה ממנו
כידוע ממרן הריב"ש טוב ,ואם עמד בנסיון זה ויש לו דביקות בצדיק,
עתידים צדיקים שיחיו המתים כל אנשים שהיו דבקים אליו באמת ובאהבה.
אבל אותן שאינן דבקים בצדיק אמת והוא מלוה בריבית ,והיה כערער
בערבה לא יראה כי יבא טוב )ירמיה יז ו( באין פנים ,כי היא מדריגה גדולה
לכל העולם שיניח הגאוה שלו ויהיה דבוק בצדיק אמיתי ,ויבקש כל זה
מבעל הרחמים שירחם עליו ,ואז טוב לו בזה ובבא ,אמן כן יהי רצון.
)'היכל הברכה' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

וידעת מהתחלקות נשמות לכמה ניצוצין ,ובכל גילגול וגילגול באים מקצת מהם ,וכפי מספר
הניצוצין של צלם הבא להשתלם בגילגול זה ,כך מספר ניצוצין שיש בצורה ההוא ,והצלם נקרא
מדת 'ימי' כמבואר בזוהר )ח"א רלג ,(:כי כמספר ניצוצותיו כך מספר ימי חייו .והימים שעושה
בהם מצות ,נתקן ניצוץ אחד של הצלם ההוא ושב למקומו ,עיין בדברי הקדוש אור החיים
בפרשת ויחי )מז כט .בשם מרן האריז"ל( ,והיום שאין עושה בהם מצות נשאר פגום ניצוץ ההוא של
הצלם שהוא כנגד היום.
כלל העולה ,כי הצורה הוא העיקר הנקרא אדם בני ישראל' ,בנים אתם ליהוה אלהיכם' )דברים יד

א( ,והצלם הטוב ניקרא עבד טוב יצר טוב עבד עברי ,והצלם הרע ניקרא עבד כנעני ארור .והצלם
הרע ניקרא עבד כנעני ארור .וכשזוכה לצלא דמהימנותא אברהם ,יוצא מכלל ארור לברוך 'בוא
ברוך הוי"ה ואנכי פניתי הבית' )בראשית כד לא( של ברכה ,מעבודה זרה של צלם הרע ,ונעשה בית
זה מקום לגומלי חסדים שיתמשך עליהם ברכה וחיים .ויש חלק צלם שנקרא חשמל מקיף ,ונקרא
עבד הוי"ה ,שמשה זכה אליו בחייו )ע"ח שער קיצור אבי"ע פ"ה(.
ודע אחי ,כשיצאו ישראל ממצרים מבית עבדים של צלם הרע דנגה ,נקראין עבדים 'כי לי בני
ישראל עבדים עבדי הם' כפל לשון ,להורת שגם צלם הרע שלהם יצא מכלל ארור לכלל ברוך,
והקב"ה נתן להם הענקה ,עדי זהב 'עדיים מהר חורב' )שמות לג ו( חירות ממלאך המות )שמו"ר לב
א( ,מדבר שיש בו ברכה שיצא מארור לכלל ברוך ,ומבואר בליקוטי תורה )כי תשא( ,שסוד עדיים
הם סוד מן חלק אחד עשר סממני הקטורת שהוא חיות של הקליפות ,ועל ידי המשכות אותו
מעט חיות ,ממשיכין כל החיות שבתוכם ,ונשארו כלם פגרים מתים.
וסוד עדיים מהר חורב ,הוא החיות שבתוך הקליפות ,ועל ידי כן היו חירות ממלאך המות,
ובאמת לא לחנם נתן להם הקב"ה ,אף שנסתלקו נשאר הרשימו ,שנוכל לברר בכל יום על ידי
מעשה הקטורת ,חיות שבתוך הצלם הרע ,שיצא מכלל ארור לכלל ברוך.
וכן על ידי אכילה ושתיה ומשא ומתן בקדושה וטהרה ויראה ויחודים ,נוכל לברר החיות שבתוך
הקליפות של סוד סממני הקטורת ,ורמזו בגמרא )תמיד לב (.הרוצה לחיות ימית עצמו .כי כשאדם
ירא שמים מקדש עצמו לשם שמים מבלי ליהנות מתאות עולם הזה ,כמו ומעין רבינו הקדוש ,אף
ששלחנו היה שלחן מלכים ,לא היה אלא להרחיב דעתו לעבוד בשמחה ודביקות ,ולא יעכבהו
החומר הארור שהוא מלא עצבות ,אבל לא נהנה מחומריות התאוה אלא מטוב המועיל ניצוץ
וחיות ולא משום גשמיות ,וכן קידש אצבע קטנה שלו )עי' כתובות קד (.ברית קודש כנודע ,ואיש
כזה ,המיתה חיות ושמחה הוא לו חירות ממלאך המות.
ואל יפתוך ערב רב דאינון קיימין רישין דעמא ,בחכמות זרות ,שענין היחודים לא שייך אלא
לגדולי ערך כמותם ראש בני ישראל ורע בעיני הוי"ה ,אל תשגיח על שטותים שלהם ,אלא הולך
בתם ילך בטח )משלי י ט( ,כל ישראל ראויין לאותו איצטלא ,ובלבד שיהיה לבו לשמים באמת
לפום דרגא דיליה ,כמו שלמדונו מרן אלהי קודש קדשים רבינו ישראל בעש"ט ומרן האר"י
שמסרו יחודים לכל נפש ישראל ,ודי בזה אזהרה בדור הזה דאימסור עלמא לטפשים.
ונחזור לעיננו סוד הענקה ,ידוע מה שאמר משיח למרן האלקי הבעש"ט) ,באיגרת הידוע שבסוף ספר

פורת יוסף( כשיתפשט חכמתך בעולם ,שכל העולם ידעו לייחד יחודים כמותך בכל דבר ההוה
שבעולם ,ואז יתבטלו הקליפות והרע .ובאמת אם לא היו מתפשטין ערב רב כלי חמס על ישראל,
ההולכין בחכמות זרות מואסין בחכמה האמיתות ובתורה הנעלמה ,ומבזין לעוסקי בה לשמה
ומדבקין נפשם באל עולם בכל נשימה ונשימה ובכל רגע ,ומייחדין ביחודים בכל ההוה בעולם,
ומכלין הקוצים מן הכרם ומבטלין גזירות רעות ,והשכינה שורה עליהם ורוח הקודש דבוק
בנפשם ,כפי שקבלו מרבם ורבם מתלמידי מרן הבעש"ט ,אבל כלי חמס קיים בראש מטעין
העולם בהבל וריק ודרכים זרים וחכמות זרות אפיקרסות וחסידות של שטות בהפקר וכליון.
ולכן בניי חוסו על נפשכם ,ועסקו בתורה ותפלה ובדברי הזוהר ובדברי מרן ,טעמו וראו מתיקות
מתוקים מדבש ונפת צוף )תהלים יט יא( ,ותלמדו כפי אשר הוריתי אתכם ,כפי שקבלתי מרבותי
הקדושים שהלכו בדרך פשוט בלתי חכמות זרות ,ויהיה ביניכם אהבה ושלום ענוה ושפלת הרוח
על כולם ,ובזה תיזכו למדריגות אמת.
)'אוצר החיים' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

גודל קדושת ספרי בעל ההילולא קדישא
חידושיו נתקבלו בגן עדן לפני הצדיקים
ñ×¾ ,íñ−ñí óîñìë −òîêþíî ,öî¾ìþô í"× −³ô−−½
í"ë ,ó−š−ð®í −òõñ öð¼ öèë îñëš³ò îñê ó−¾îþðí
.ó−−šî −ì ¾"ëî
(:¬òþ ¹ð êþš−î ó−−ìí þ®îê)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
, לתיקון נפשו,הטעם שחיבר כל חיבריו
ולתיקון כל הנשרשים אליו
êñê ,ó−þîë−ì þëìñ −³êë¾ −−þ−ëì −òîð¾ì− ñêî
íþ¼ëî .íïñ −òê−ëí −¾õò öîš−³ñ −³ìþ×îí¾ ìþ×íí
ñ× ó¼ íþîšô ñê −¾õò ë−¾íñ íþî³í ¾ê −ë
−³êð êôñ¼ñ êõî½×ë ñî¼−ê êñð ,îò−ñ®ê ó−¾þ¾òí
êñ íôñ ó−òí× ³þî³’ :ö−ñêî¾ ³îñê¾í öô ³ìêî
þêëñ ìþ×íí öô í−í îë ö−−¼ñ −³ñì³í¾×î ’?³−ò¾
−¾îþ−õ −³þë−ì íïôî .ñšòë ó−þëðí ö−ëíñ ,î¾îþ−õ
êþôè ðîô−ñë −¾õò ³îîþñ −³êë¾×î .’íõ−êí ³−þ−¾¼’
−³¼è−î .óí−þëð þêëñ ìþ×í −ñ í−íî êëþ¼ô −òëð
þð½ô óí−þëðô ¬¼ô −³þêë¾ ð¼ ³î¼−è− íëþíë
−ôñ¾îþ− ñ¼ −¾îþ−õî ,ð¼îô þð½ ñ¼ ³îíèíî ,ó−¼þï
.’öšï −òõ’ êþšòí ó−ñš¾
(μ−³î®ô ë−³òñ íôðší)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
טעם שדרש ופיזר ברבים כל כך סודות התורה
êôñ¼ −êíñ −³êë íï ñ¼î −¾õò öîš−³ íï¾ −ñîñ−êî
,ó−×¾ì −ò−¼ þ−êíñ ,ñê−ì− íðîí− šì®− ,êñ−õ¾
öþô ³îðî½ë μþð óíñ þ−êíñ ,ñêþ¾− −òë ³îëñ ëëññ
.íï ñ× ³îñèñ −òê ìþ×îô ,ñêþ¾− ³ëíñ þîê ,šì®−
ó−ëþë þïõñî ¾îþðñ −ô®¼ ¼îòôñ −ñ í−í íï êñîñî
,ëš¼ë ¾îðò ,íïëòî ñõ¾ ,ñðíî ö¬ší −òêî .μ× ñ×
ñî×í ñëšñ - þíîïë þêîëô× ,ó−¾−ê ñðìî íïëò
.ó−×¾ì −ò−¼ þ−êíñ −¬¼ −þõ ¼îòôñ êñ¾î
(êþš−î í×þëí ñ×−í)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
האיך זכה לחבר כל חיבריו הגדולים
îþë−ì] ³êïí í×êñôí ³îþ−íô þìê þíþí³ êñî
,íòîê®ô− í¾ðìë ,[þ³½ê ³ñ−èô ñ¼ þ−õîê ó³×
−þëð μ× þôê³ êñ ,³îõ−þì ¼ë¬ ö−ò¼ô íï¾ þôê³î
−³¾ðì êñ ö−−ð¼ ó−þ¾¼ þë −³î−íë −× ,ñëíî ³î¼¬
í−í êñ −× ,þ³½òë öí íñèòë öí ,ñîðèî ö¬š þëð
í−í −š½¼ ñ× êñê ,íï ñ¼ ì× −ìîôë êñî −ì×ë
è−¾íñ ,íô¾ñ íþî³ íþî³ −þ³½î ³"õè ðîôññ
ó¼¬ë ,íêñõò íþêíë îë íšëðñ ³îš−ëðíî í¾îðší
−ë® îò−ëþ −ðîð þ"îôðê ³ê −³¾ô¾î .ë"íî¼ ö−¼ô
þîôè ñî¬−ëë íï¼ íëíêë ,ñ"®ï ëî¾¬−ð−ïô ¾îðší
ð¼ ,í¾îëëî íêþ−ëî ¼−ïëî ³³þë íô−êë ,ö−ê×
ñíš μî³ë îð− ñ¼ −³×ô½òî ,îò−¼ ³ëë× î−òõñ −³−−í¾
,îñ¾ ê¾−ðš êòš−ðë íþîôì í¼îë¾ −ñ ¼ë¾òî ,íð¼î
êñô −ñ× μ³îê ì−òê¾ ð¼ ,óñî¼í öô μñ− êñ¾
êñî ,êñõîô þîê þ−ê³¾ ,í×þë š−ïìô −ñ× ,¾îðèî
êñê íè¾í óî¾ −³è¾í êñî .êëëî íïë μ³îê ì−òê
³îþêí ñ¼ îñ¾ ³îþîšôí ³îì−³õëî ,−ðîð −þîô ì×ë
,μþë³− ó¾í −òõñ ö−−¼ô× −³−×ë ö−ò¼ ñ×ëî .−³ô¾ò
³î³−ôê íè¾í è−¾ê¾ ,î−òõ þîêô íìðê êñ¾
−ñ¼ þîë¼ þìê êñê íè¾íñ −³−×ï êñî ,íþîþë
ð¼ ,−³ô¼¬ ³î³−ô −ô¼¬ ¹ñê ,íò¼ñ× ó−þîþô ó−þî½−
¼î−½ ó¼ ,−ëþî −þîô þï¼ëî ,íþî³í −ïþë −ëñ ì³õò¾
.−³þëì¾ ó−þîëìí ñ× −³−¾¼ ³îô¾ò íô×
(þ−õîê ó³×ñ íôðší)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
טעם לשמות הספרים שנתן
öþô îòñ íî® −× ,þ−õîê ó³× íï −þîë−ì −³êþšî
íïî ,îô¾ë ó¾ ðîì− ê®ô− ðìê ñ×¾ ,¬"¾¼ë −"þêí
þõ½ô êîí ,¬î¾õ −"òðê ö"ë í"ô è"½ ë"¼ −ô¾ ðîì−
−−þîë−ì ³îô¾ë −³ïôþî .ñê−ì− íðîí− šì®− −ô¾
’þ®îê’] ó−−ìí þ®îê ,(ñ"òí öîë¾ì ×"è) í×þëí ñ×−í
[ñ"òí ðîì− þõ½ô ×"è] öšï −òõ ,[ñ"òí þõ½ô ×"è
îô¾ −³êþš ö× ñ¼ ,ñ"òí ðîì− ×"è þ−õîê þõ½ôî
þ−õîê ó³×ô óðê ³îêþñ îòñî× í×ïòî .þ−õîê ó³×
îòñî× í×ïòî ¼þ ñ×ô îò−ñ®−î êîë− ë"ë ì−¾ôí μñô
ó−−ìí þîêë þîêñ
(þ³½ê - þ−õîê ó³× ³ôðší)

.'טעם שחיבר ספרו 'אוצר החיים
וחיברו י"ד שנים רצוף בלי שנתן שינה לעיניו
,íñ−õ¾ êôñ¼ −êíñ ³êë íô ñ¼ ,−¾õòë −³ò−−¼î
ð−ô³ í³îê ö−ëšòô¾ ,ó−ìîìí ö−ë íò¾î¾× ðîô¼ñ
−ô®¼ñ −³ê®ôî ?íþî³í þîêë μ¾õò öš³³¾ êñ óê
³îî®ô è"−þ³í ö−ëíñî ¼ð−ñ íþî³í öô ëî−ì
,ñ"ïì ö−ò¼í íïë îš½¼ þë×î .½"ðþõ μþðë öí−¾îþ−õë
.ó−š−ð®î ó−ñîðè íô×î −"þêí öþôî êòô−íô ê−¼þ
,³êïí íô×ìí ö−−¼ô μî³ë íïí ê×îðôí −ò¼í ½ò×òî
,ïõô ó−þš− ó−þëð íëþí í¼−è−í þìê −³ê®ôî
¼ëþê .−ìî× ñ×ë ö−ò¼í íïë −³š½¼î ,íþš− ó−ò−òõôî
ñêë ¾õò šëðñ −ò−¼ñ íò−¾ −³³ò êñ ó−ò¾ íþ¾¼
.−ìî× ñ×ë í®−õìî íš−¾ìî íš−ëðë öî−ñ¼
(μ−³î®ô ë−³òñ íôðší)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.איך זכה לחדש רזי התורה
 וזכה לאור קדמאה.'וגדלות ספרו 'זוהר חי
í×îòì ³êïë ,(ê"ì −ì þíîï þõ½) −šñê þï¼ë −³ô−−½
ñ¼ −³−×ï¾ ,(¬"×þ³) í"ô×ì þ"îšô ¼"ëò ñ"ìò ³ò¾
þîšô ¼ëîò ñìò ³î−íñ ,ó−þî½−î ö−−¼ô× ³î−×ë −ð−
ð¼ ,íêñõò íè¾í ,ðìê ïþ −ñ íñè³ò êñî .íô×ì
êñ¾ ,ö−−¼ô× ñ× þ®î− −òõñ −³−×ëî ,þõ¼× −³−¾¼ò¾
þîšôô ³îè¾í è−¾íñ í×ïêî ,î−òõ þîêô íìðê
í×ðò ëñëî í−×ëë ,¼ëîòí ö−−¼ô× −³−¾¼òî ,íô×ìí
−ðîð −ëþî −þîô óîñìë −³−êþ íïí íñ−ñëî .−òîš −òõñ
−þîô ,îñ −³þôêî ,ö−þ−íò ó−òõë ëî¾¬−ð−ïô −ë® îò−ëþ
ëþ −ñ í−í êñ¾ ,šíëîô μð−ôñ³ −òê −þí −ëþî
êñê ,¾êþî ëþ óî¾ −³ñëš êñ î−þìêî ,óðîšô
−þîô ¼−õ¾í þ¾ê ,ð−ô³ î¾õòë −¾õò ³îšëð³í
:³êïí íñ−ñë îòôô −³¾šëî .³¼ ñ×ë −ñ¼ îìîþô
,−³¾þõ¾ −¾îþõëî −þëðë ö−−¼−î ,−ëþî −þîô −ñ þôê−
ñ¼ −ì þíîï −þõ½ ñ¾] öî¾êþ šñì ñ¼ óî−í ó−−½ê¾
ó−òõë −ñ ë−¾íî ,ëî¬í ³−ñ×³ë êîí óê ,[þíîïí
³îè¾í ³è¾í íïëî !³−×ï íêôðš þîê ,ö−þ−íò
.−ò×þëî ,³îêñõò

הלומד באוצר החיים בעיון רב
יהיה בטוח שינוח בעוה"ב בלי גילגול ואני ערב לו
,³î®ô è"−þ³ ñ×ë î¾õò öš³ñ μ−þ® íô¾ò ±î®−ò ñ×
ñ×î ,í−ñ¼ ñèñè³íñ μ−þ® íî®ô íï−ê þ½−ì óêî
óêî ,íë¾ìôëî þîë−ðëî í¾¼ôë ó−−šñ ö−×−þ® è"−þ³
,îñêô ðìê šñì îñ−õê íô¾ò ±î®−ò íï−ê þ½−ì
ó−−š−¾ ð¼ ñèñè³−¾ ìþ×íë ,íë¾ìô þîë−ð í¾¼ô
ìþ×îô êîí ½"ðþõë íþî³ë š½¼ êñ¾ −ô ö×î ,óñ×
ñî×−¾ îšñì ðìê ñ× ,óñ×ë šî½¼−¾ ð¼ ñèñè³íñ
ñ¼ ,−ò−½ë îñ ö³−ò¾ šñìí êîíî ,î¾þî¾ −õ×î è−¾íñ
³î®ô è"−þ³ ñ× ñ¼ þîë−ì −³þëì −ò¼í −òê ö×
ìîò−¾ ìî¬ë í−í− ëþ öî−¼ë îë ðôîñíî ,½"ðþõë
.îñ ëþ¼ −òêî ñîèñ−è −ñë ë"íî¼ë

חיבר ספרו 'זוהר חי' בסיוע נשמות קדושות
ö³ê ìë¾î þ−¾ íï−êî ,þëðêî þôîê íô í³¼ôî
íè¾íë þíîïí −þëð þêëñ ³¼ð íï −ò¼ñ öòîì¾ ,−òîšñ
−òîþï¼¾ ³î¾îðš ³îô¾ò ¼î−½ë ,³ôê −þëð ³î−³−ôê
íñ−ñì í¼¬ê êñ¾ ,³ôê −þëð −ñ ³îñèñ ³¼ ñ×ë
.³"−¾í −òòì ³ôê ³ôê ³ôê

(.êþ í"ì −ì þíîï)

(−ì þíîï)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'גודל מעלת העוסק בספרו 'נתיב מצותיך
,[μ−³î®ô ë−³ò] íï þõ½ë ö−−¼ôí ñ×¾ ,−òê ìî¬ëî
μîþë êþîëí ³ðîë¼ íðîë¼í þîê îñ íñè³−î ì³õ−
,îëñ ñ×ë ±îþ− μþë³− ó¾í ñ¾ î−³î®ô μþðî ,êîí
íëþ íëíêë ,³"−¾í ³îš−ëðë šëð−î ,î¾õò ñ×ë
,þ¼¾í ñ¾ ë−³òíî μþðí íïëî ,íô¾ñ íþî³ ðîôññ
êþîëí ³ðîë¼ñ íñì³ êë− ,íïí ¾îðší þõ½í ñ¾
³ðîë¼ñ μþð ê®ô− îë −× ,íëíêë ³ôêë ,êîí μîþë
³×ññ ë−³òî μþðî ,íô¾ñ íþî³ ðîôññ μþðî ,êþîëí
.í¾îðšð í®−õì ¾õò ñ×ëî ëñ ññ×ë ,³"−¾í ³îî®ôë
(êòþôêšô −ë® þï¼−ñê îò−ëþ îòë ³ôðší)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ספרי רבינו נאמרו ברוח הקודש ועפ"י דרך הבעש"ט
ó−šñê ¾−ê š"íþí ,šíëîô þ"îôêê ñ¾ ó−þõ½í
ó−þôêò ,í"íññï ñê−ì− êðîí− š−ï−−ê šì®− í"îô
μþðô íðîë¼ μþð −õ ñ¼ íð½−î .¾ðîší ìîþë
ó−þõ½í ñ×× ,¾ðîšë î×þð ö× −× ,í"íññï ¬"¾¼ëí
.íïí óñî¼ë ì−òí¾
(êòþôêšô −ë® þï¼−ñê îò−ëþ îòë ³ôðší)

(ë"ì −ì þíîï)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'חיבר ספרו 'זוהר חי
עפ"י הקדמת מרן האריז"ל והבעש"ט
−ôìþë ,’ê³î¼−ò®ð êþõ½’ ñ¾ íêôðš êšþõ š−ñ½
,öñë½î ñõ¾î ê×ðò ,íï −ò¼ñ î−ôìþë îòþï¼¾ ê−ô¾
,³îêî ³îê ñ× ,−ìí −"þêí öþô ³ôðší −"õ¼ þêëñ
îòñ ö³òî ,ó−¼î³í öô îòñ−®íî ,öþô ñ¾ î³ôðší −"õ¼
ñ× ñ¾ öëþ îò−òîðê öþô êîí .í¾ô ³þî³ ³ôê ³þî³
,(ñ"ï−þêí) ¾"−þë íôñ¾ öë šì®− îò−ëþ ñêþ¾−
îò−ë’þ ó−ô−í ³¼ë¾ þîê îò−ò−¼ þîê ³ôðšíëî
îò−ë’þ ,’¾"−þë’ óñ× .íþ’¾ ö’ë ó’¾ ñ¼’ë ñêþ¾’−
îò−ë’þ .íôñ’¾ ö’ë šì®’− îò−ë’þ .−êìî’− ö’ë öî¼ô’¾
,íþîê öþš ñ¼ îòðô¼í óí óí .íþ’¾ ö’ë ñêþ¾’−
öþô þôêî .−ì ñ× −ò−¼ô ó−ôñ¼òí þíîïí −þëð ¾þõñ
óî− ñ×ë ö−ðôîñ ê¼−šþð êë−³ôë¾ ,ëî¬ ¾"ë−þí
,ðìê óî−ñ íï −ò¼ ¾îþ−õ í−í−î ,¾ðì ¾îþ−õë þíîïí
.íïë −ðî
(−ì þíîï)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

המגיד ממעזריטש זי"ע
העיד שחידושי תורתיו מקובל למעלה
−ñ¼ ñõòî ,êþôè −³ðôñ ×"ìêî ,íñ−ñ ³î®ìë −³ë³×
ëîð þ"þíîô ¾îðší îò−ëþ ³ê −³−êþî ,−³ò¾−î íò−¾
−³šìð −³ìô¾ ëîþôî ,í"íñï ¾¬−þï¼ôô þ¼ë
,ó−−ì ³îìþê îòðôñ− ¾îðší îò−ëþ −³þôêî ,−³½ò×òî
−òê¾ −¾îð−ì ö−ò¼ñ î³îê −³ñê¾ ×"ìêî ...þôêî
,−ñ þôêî .íñ¼ôñ ñëîšôî ëî¬ ë−¾íî ,íþî³ë ¾ðìô
,î−òõñ −³þïìî ,³îþ³−î ³îþ½ì ö−ò¼ë ó−×þð íô×
.−òî¼ë ñ×í −òôô ì×¾ò ,óñî¼í íïñ −³ðþ−¾× ×"õ¼ê

.גדלות ספרו 'אוצר החיים' על התרי"ג מצוות
ובכל המתיבתות דרקיע עוסקין בהם
¾ðîš ³ë¾ ñ−ñ [ê"−þ³] ’ñêþ¾− ñêîè í−í−’ ³ò¾
í−í êñ ñëê ,μîþê óîñì −³ôñì .öî¾ì ’ð ìò ³¾þõ
³î×ïë −³−ñ¼ ×"ìêî ,í−ëîëþ¼ë êñê ³îì®î ³î×ïë
¾−þ¼ë −ëþ í"îô š"í®í −ðîð ³ê −³−êþî ,ñîðè
³ê −³−êþî ,óîñìë −òê¾ −³¼ð−î ,¼"−ï ëî¾¬−ð−ïô
−ðîð ³ê −³−êþî ,þìê óîšôñ −³×ñí μ× þìêî ,î¾õò
³î×ïë μ× −³−−íî ,±−šíë −òê¾ þëî½ −³−−íî ,ñ"òí
,îñ −³þôêî îòôô −³ñê¾î .íþîþë íë¾ìôë ,ñîðè
óí óê ,−³þî³ −¾îðì ³ñîðèô ,−òîðê −ñ íñè−
−þõ½ ñ¼ ¬þõëî ,ñ× öîðê −òõñ íñ¼ôñ ó−ñëîšô
ó¾ −³ë³×¾ íô ñ¼î ,³îî®ôí ñ¼ ó−−ìí þ®îê
¾îð−ìî ,ê¾−ðš êš−³¼ð í"õ ö−ò¼ô í"þ¼ ³î®ôë
,ðìõëî ñîðè ¼îï¼ïëî î−ñèþ ñ¼ óš−î .³−¾êþë í¾¼ô
ñ¼ îò−ô− óþ−î ,ó−ô¼õ íëþí ’íþî³í íþî³í’ :þôêî
μñ¾ ó−¾îð−ìíî μñ¾ íþî³í þôêî ,ðìõë îñêô¾
ö−êñ íìô¾ −³êñô³òî ,óíë ö−š½î¼ ³î³ë−³ôí ñ×ë
.−³î®−šíî ,μþ¼î þî¼−¾

(:í¼š ¹ð ó−þëð í×þëí ñ×−í)

(ó−þ³½ ³ñ−èô)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
בכל ספריו רמז רזין ורזי רזין
והדביקים בנפשו מבינים
ó−ò−ò¼ ,ö−ïþ −ïþî ,ö−ïþ −³ïôþ −−þõ½ ñ×ë¾ −ìê ¼ð³
îò−³þëìë ó−®−õìíñ óí ó−ìî³õî ó−þ³½òî ó−šîô¼
.’î×î μñîí μ¾ìë ñ−½×íî ,îò−¾õòë ó−šîëðî
(ë"¼ ì"ð ó−ñš¾ þ³îô)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

עטרת זקנים

יומא דהילולא ממאורי הדורות

תולדותיו ומשנת חייו של רבינו איש האלקים רשכבה"ג דנהירין ליה שבילין דרקיע כשבילי דנהר דעה מארי דיחודא
רבינו יצחק אייזיק יהודה יחיאל בן הרה"ק רבי אלכסנדר סענדר מקאמרנא זיע"א
עיר וקדיש מן שמיא נחית
ביום כ"ה לחודש שבט שנת תקס"ו בעיר סאמבור
שבגאליציע ,נתמלא אורה בביתו של רבינו הגאון
הקדוש רבי אלכסנדר סענדר מקאמרנא זי"ע ,בנו
של הגאון הקדוש רבי יצחק אייזיק מסאפרין זי"ע
מגזע היחס נו"נ לבעל התוי"ט זי"ע ,ועוד .ולאשתו
הרבנית מרת חנה ע"ה בת הגה"ק רבי יעקב משה
זי"ע חתנו של הגאון הקדוש רבי יעקב קאפיל
מלוקווא זי"ע ,בהיוולד להם בנם יחידם מחמד
עיניהם ,מרן רבינו קודש הקדשים איש האלקים
אספקלריא המאירה גאון הגאונים רשכבה"ג כ"ק
רבינו יצחק אייזיק יהודה יחיאל מיכל סאפרין
מקאמרנא זי"ע ,אשר חיכו עליו בכיליון עיניים
אחרי שנים רבות של ציפייה.
מרן רבינו זי"ע נולד בברכת ש"ב רבינו הקדוש
החוזה מלובלין זי"ע ,שהיה ג"כ נכד רבי יעקב
קאפיל מלוקווא בן בתו הרבנית מאטיל ,אחרי
שאביו רבינו המהרא"ס מקאמרנא זי"ע כבר
הגיע לשנות העמידה ,בהיותו כבן ל"ו שנים
ועדיין לא נפקד בבן זכר ,הפציר רבות את
רבינו החוזה מלובלין שיבטיח לו בן זכר ,עד
שפעם אחת הבטיח לו שעתיד ליוולד לו בן
אשר יהיה לו נשמה גדולה אין לשער ,והרבה
שנים יש שלא היה בזה העולם נשמה גדולה
כזו ,אך לא תזכה להיות הרבה שנים עמו
בעלמא הדין .וכך היה שאביו נסתלק מן
העולם בשנת תקע"ח בהיות מרן רבינו רק כבן
י"ב שנים ,ולא זכה שיכניסו לעול התורה
והמצות .שמחת הברית מילה נחגגה ברוב
פאר והדר שלשה ימים רצופים ,וביום
השלישי למילתו הגיע לעיר אחד מזקני
תלמידי הבעש"ט זי"ע ,והניח את ידיו על
ראש הרך הנימול ,ואמר עליו :דאס קינד האט א
נשמה גדולה ומוח גדול .ואכן בוצין בוצין מקטפיה
ידיע ,בהיות מרן רבינו כבן שלש נחה עליו רוח
הקודש והיה מגיד עתידות ,עד שביקש ממנו דודו
המהרצ"ה מזידיטשוב זי"ע שיקחו ממנו שלא
יפריע לו לעבודת השם ,בהיותו כבן שבע שנים
בערה בו כאש תשוקה עצומה ליכנס בפרד"ס
התורה וללמוד תורת הרז ,והתחיל ללמוד ביחידות
את ספר הזהר הקדוש וכתבי מרן האר"י ז"ל ,עד
שהיה בקי בהן כזקן ורגיל עוד לפני שנכנס לעול
התורה והמצות.

אם חכם בני
במעט השנים אשר מרן רבינו זכה להיות עם אביו,
קנה ממנו הרבה תורה וחכמה ויראה ומוסר
והתקשרות לצדיקים ,כאשר כל הדבר הקשה
שהיה לו בהבנת התורה בין בנגלה ובין בנסתר
הביא אליו ,ואביו בראותו גודל השתוקקותו של
בנו להבין ולהשכיל למד עמו במאור פנים ,עד
שלימד אותו ההקדמות והשערים לבאים בפרד"ס
התורה ,וכן לקחו עמו בנסיעתו לשימוש צדיקים
הקדושים ,לחזות ולשאוב מהם דרכי עבודת השם,
והיה נוסע בתמידות אצל רבינו החוזה מלובלין
זי"ע ,ואף זכה להיות פעם אחת אצלו בליל הסדר,
והחוזה מלובלין נתן לו את הזרוע מהקערה ,שזאת
היה נותן רק לגדולי התלמידים ואשר היתה
נחשבת לסמיכה להנהיג עדה קדושה בישראל .וכן
נסע עמו אצל הרה"ק רבי זאב מזאבריז זי"ע ,בן
המגיד מזלוטשוב זי"ע .וכן אצל גאון הדור רבי
יצחק חריף אב"ד סאמבור זי"ע .ומרן רבינו אף
הוא כבור סוד שאינו מאבד טיפה ,זכר כל ימיו את
התפילות והתורות ששמע בהיותו אצלם ודרכי

'היכל הברכה' י' אייר 'נצח שבנצח' תרל"ד
העבודה שראה ,והביא כמה וכמה פעמים בספריו
הקדושים מה ששמע וראה מהם.
בהיות מרן רבינו כבן י"ב שנים ,לפני שנסע אביו
אל עיר אוהעל שבארץ הגר ,נפרד ממנו אביו
בבכייה גדולה ,בהרגישו שעתיד הוא לעזוב את
עלמא הדין .ובצוואתו האחרונה אמר לרבינו,
שכשיגיע לשנות העמידה ,ילבש בגדי לבן בשבת
קודש ,כדרך רבותינו הקדושים מאורי החסידות
בדרך הסלולה ממרן אור שבעת הימים הבעש"ט
זיע"א ,ויניח ב' זוגות תפילין רש"י ור"ת ביחד
בשעת התפילה כדעת מרן האר"י ז"ל .וביום כ"א
אב שנת תקע"ח נתייתם רבינו מאביו הקדוש
שנסתלק בעת רעוא דרעוין בעיר אוהעל ,ונטמן שם
לקול בוכים בהשאירו את בנו רבינו יתום לבד בלי
משען ,אך מרן רבינו אשר שום דבר לא שבר את
רוחו נתגבר על יתמותו ויגע בתורה מתוך הדחק עד
שגדל לאילן רברבא בישראל.

בית מדרשו של רבינו בקאמרנא
וארשתיך לי לעולם
ביום ג' שבעה לחודש טבת שנת תקע"ה ,בהיות מרן
רבינו אצל החוזה מלובלין זי"ע ,בנוסעו עוד ביחד
עם אביו להסתופף בצילו ,בא בברית האירוסין על
פי עצת רבו החוזה מלובלין עם הרבנית גיטל ,בתו
של הגאון הקדוש ר' אברהם מרדכי מפינטשוב
זי"ע ,מגדולי תלמידי המגיד מזלוטשוב זי"ע ,ואשר
שימש כמעט כל תלמידי רבינו המגיד ממעזריטש
זי"ע .וכשקרא רבינו החוזה מלובלין את התנאים
אמר כמה פעמים 'עלי הכהן' ולפלא היה ,אחר
שנסתלק מרן רבינו ביום י' אייר יום פטירת עלי
הכהן ,נתגלה ראייתו הרחוקה של החוזה מלובלין.
זמן החתונה אשר נקבע ליום ט"ו לחודש שבט
תקע"ט סמוך ליום כניסתו של מרן רבינו לעול
התורה והמצות ,נדחתה עם פטירת אביו ביום כ"א
אב תקע"ח ,ונתקיימה בעיר מגורי הכלה פינטשוב
שבפולין כשלש שנים אחר כן בשנת תקפ"ב בהיותו
כבן ט"ז שנים ,כאשר תחת החופה מוליכו דודו
אחי אביו הגאון הקדוש ר' משה מסאמבור זי"ע
בעל ה'תפילה למשה' .בצל חמיו ינק מרן רבינו
הרבה מסיפורי מעשיות והנהגות צדיקים שחמיו
ראה ושמע מצדיקי הדור אשר הסתופף בצילם
הלא המה כתובים ומפוזרים בספריו הקדושים,
ואף יעצו חמיו לנסוע ולהתדבק אל רבינו האוהב
ישראל מאפטא זי"ע ,אשר אז היה איתן מושבו
בעיר מעזיבוז ,לקנות ממנו שלימות הנפש .בשלוש
שנים שהיה דר בפינטשוב בצל חמיו ,למד
בהתבודדות עם החסיד מורינו רבי שלמה יוסף
מסטאשוב זי"ע ,עד שכמעט ולא ראה אויר העולם,
וכל יגיעתו היה רק ללמוד תורה הקדושה לשמה
בלי שום הפסק ובטלה ,והיה לומד ממש

בהתפשטות הגשמיות עד שהשיג כל המדריגות
והשגה נפלאה לראות את צורת התנאים
והאמוריים ,ורבי שלמה יוסף הנ"ל ניסה אותו בזה
בשאר אנשים והשיב לו רבינו צורת כל אדם ואדם.
אך לפתע פתאום ביום י"ז לחודש אב שנת תקפ"ה
נסתלק עליו חמיו ,בהיות חמיו רק כבן נ"ח שנה,
ומרן רבינו נשאר יתום וגלמוד מחמיו ,ובשנה
שלאחריה ביום ה' לחודש ניסן תקפ"ה נסתלק
מעמו גם רבו האוהב ישראל מאפטא ,ונשאר יתום
גם מרבו זי"ע.

אני לדודי ודודי לי
אחרי הסתלקותו של חמיו ורבו ,הסתופף רבינו
בצילו של דודו אחיו הגדול של אביו ,רבינו רבי צבי
הירש מזידיטשוב זי"ע בעל 'העטרת צבי' ,אשר
למד עוד עמו בימי נעוריו מאחרי פטירת אביו עד
לחתונתו ,אחרי שאחיו רבינו אלכסנדר סענדר
מקאמרנא אבי מרן רבינו נגלה אליו בחלום ,וביקש
ממנו שישמור וילמד עם בנו שנשאר יתום לבד,
והוא אשר יעצוהו לעזוב את דירתו מפינטשוב
ולבא להשתקע בעיר זידיטשוב ,להיות סמוך
על שולחנו בבחינת יותר ממה שהעגל רוצה
לינק הפרה רוצה להניק ,וללמוד ולהשפיע
אליו את כל חכמתו ותורתו .ונשבע רבו לרבינו
בדיקנא קדישא שלו ,שלא יעזוב את העולם
הדין עד שיהיה כלי שלם כלי מחזיק ברכה,
למען אשר יוכל להיות ממלא מקומו וממשיך
דרכו בדרך הנגלה ובמיוחד בדרך הנסתר.
והכתירו לראב"ד דק"ק זידיטשויב ,מקום
אשר אביו היה מלפנים הראב"ד דשם .וכמעט
שלא היה יום בחיי מרן רבינו שזכרו של דודו
לא מש מפניו ,וכל ספריו מלאים מזן אל זן
ממה ששמע וקיבל וראה אצל דודו ,וכל מעיינו
היה אך רק איך לעשות נחת רוח לדודו .ביום י"א
לחודש תמוז תקצ"א נסתלק רבינו המהרצ"ה
מזידיטשויב מעלמא הדין ,כאשר מרן רבינו
תלמידו ונאמן ביתו לא מש מעל יד מיטתו ,וקרא
לפניו שירות ותשבחות עד יציאת הנשמה ,ולאחר
יציאת נשמתו בקדושה נשבר ונמס לב רבינו
בהסתלק ממנו רבו משיב נפשו האדם היחיד אשר
נשאר לו אחרי שנות יסורים ויתמות ומיאן
להינחם ,עד שנגלה לו דודו ורבו בחלום ,ואמר לו:
שיעמוד על ימינו ויזכה להשיג שערי בינה ,ומאז
מצא מרן רבינו מנוח לנפשו.

קאמרנא
לקראת הימים הנוראים של שנת תקצ"ב ,העביר
מרן רבינו את משכנו לעיר קאמרנא ,מקום אשר
התפללו בו אבותיו .אשר אביו שימש שם ברבנות
ואב בית דין בסוף שבע שנותיו ,וכן הקים שם
ישיבה והרביץ שם תורה לאלפים .מיד בבואו לעיר
ואם בישראל 'קאמרנא' ,ראו אנשי העיר אשר
לפניהם עומד אברך אב בחכמה ורך בשנים ,סולם
מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה ,וקיבלו אותו
להיות רב ורבן .מתחילה הנהיג בבית המדרש
הגדול שבעיר ,אשר התפללו שם מלפניו הפרי
מגדים והנועם אלימלך מליזענסק ור' משה לייב
מסאסוב זי"ע .ולאחר מכן בשנת תרכ"ה בנוהו לו
חסידיו בית מדרש גדול ומפואר אשר עומר עד
היום על תילו ,ומסופר שמרן רבינו ציוה שיעשו
בביהמ"ד קירות עבים ביותר ,ובשעת חנוכת הבית
שאל לו אחד למה ציוה לעשות קירות עבים ,אמר
לו לאחר שלשים שנה יוודע לך ,ובשנת תרנ"ה
שלשים שנה לאחר מכן כשפרצה השריפה הגדולה
בקאמרנא ,לא נשרפה בית המדרש מחמת עוביו רק

נחרך קצת מבחוץ ,ואז ראו כולם עיניו הצופיות.
ובבית המדרש הגדול הזה שם שפך מרן רבינו
הקדוש תפילותיו לפני אביו שבשמים ,כאשר מכל
קצוות תבל באים אליו לבקש על נפשם לישועת
הכלל והפרט ,זה בזרע של קיימא וזה בזיווג הגון
וזה ברפואה בהכל ראו איך שתפילותיו בוקעת
רקיעים ואינה שבה ריקם ,ורוח הקודש ממש ראו
אצלו .שם ערך מרן רבינו את שולחנותיו הטהורים
אשר לפני ה' כאשר אלפים ורבבות מכל רחבי
גאליציע והונגריה וביניהם גדולי רבנים אדמורי"ם
זקנים וישישים אשר זכו עוד לראות אדמורי"ם
אשר היו לפניהם ,מתדבקין בצילא דמהימנותא
לשמוע דברי תורתו העמוקים בנגלה ובנסתר אשר
נאמרו בקול חוצבי להבות אש בדרך המסורה מרבו
ודודו מזידיטשויב ובדרך המיוחדת אשר סלל
רבינו .ומאותו היום אשר מרן רבינו קבע את דירתו
בקאמרנא והקרין מאור פניו על כל הסביבה,
נתקדשה שם קאמרנא אשר עד היום ברתת ובזיע
ובסילודין ,מזכירין את שם העיר 'קאמרנא' ,אשר
שם שכן רבן ואלופן ומיודען ואוהבן וליבן של
ישראל.

בהלכה ובין בהדרכה ישרה לדעת את המעשים אשר
יעשון ואת הדרך אשר ילכו בה .והרבה מהשאלות
אשר נתעוררו באותו הזמן הריצו למרן רבינו לדעת
את דעתו הקדושה ,כגון בהיתר הקטלנית להרה"ק
ר' ישראל מרוז'ין זי"ע ,ובענין התרנגולים
שהביאהו מקפריסין שאסרו מרן רבינו ,ועוד.

ונורא הוא על כל סביביו

על אף שמרן רבינו כבר נתפרסם והנהיג חסידות
לאלפים ומפוארת בישראל ,נסע עוד להסתופף בצל
צדיקי הדור ,ובמיוחד נסע אל הרה"ק ר' משה צבי
מסאווראן זי"ע ,ומסופר שכשהגיע אליו נתן לו
קוויטעל ונשאר לשבות שם על שבת קודש ,ולאחר
השבת אמר לו הרה"ק מסאווראן ,הקווטיעל שלך
הצנעתי בספר הזהר שלי ,אך מרן רבינו ברוב
ענוותנותו הוציאו משם .וכמו"כ היה מרן רבינו
נוסע בערים אשר בגלילות גאליציע ובהונגריה
לעורר את העם לאביהן שבשמים ולהחיות שבורי
ונדכאי לבב ,ובכל מקום אשר היה מגיע ובפרט
כאשר נשאר לשבות שם על שבת קודש ששון
ושמחה בעיר ,והימים האלה כימים טובים נחגגו,
והיו באים כל אנשי העיר להתפלל ולשמוע דברי
אלוקים חיים .ומיום ליום ומשנה לשנה נפתחו עוד
ועוד שטיבלאך לעדת חסידי קאמרנא בכל עיר ועיר
אשר דבר המלך ודתו מגיע ,והעיד הרה"ק ר' צבי
הירש מליסקא זי"ע מגדולי תלמידי מרן רבינו,
שיראי ה' בכל עיר ועיר הם היו מעדת חסידי מרן
רבינו מקאמרנא ,כך היתה גודל השפעתו.

סדר היום
סדר יומו של מרן רבינו היה להפליא ,כאשר לאחר
תפילת ערבית עלה על יצועו ופיו ממלל פסוקים
ומדרשים ומשניות ,והיה ישן פחות משיתין נשמי,
ומיד הקיץ משנתו ונטל ידיו היה חוזר עוד פעם
כנ"ל ,עד שהגיע שעת חצות לילה ,אז נתגבר כארי
וקם מעל יצועו ,וישב על הארץ והתחיל לבכות
וליילל על גלות השכינה אשר עד עתה עוד לא
נושענו ,ולאחר מכן ישב ולמד כל הלילה בסתרי
תורה בזהר הקדוש ובכתבי האר"י ז"ל ,וכשהפציע
השחר קרא בקול גדול ומתון את ברכות השחר
כשמכוין בכל ברכה וברכה את הכוונת והיחודים,
ואחר כך היה אומר שירות ותשבחות למלך אל חי
וקים בפישוט ידים ורגלים ממש .וכשהניץ החמה
לבש ב' זוגי תפילין רש"י ור"ת ביחד וקרא בהם
קריאת שמע ,ופניו היו בוערים אז כלפיד אש אשר
הולך ומתדבק אל קונו ,טבל את עצמו והתחיל
בעבודת השם זו התפילה ,כאשר התפילה ארכה
למעלה מג' שעות ובשבת קודש היה למעלה מה'
שעות ,יצוין שאף פעם לא התפלל אחר זמן התפילה
אף על שתפילתו נמשכה זמן רב ,והיה מתפלל
בעצמו לפני התיבה בכל יום והיה ג"כ קורא בתורה
כשגיצי אש יוצאים מפיו ,אשרי עין ראתהו .ולאחר
מכן עד קרוב לחצות היום כתב את ספריו הרבים,
ולאחר חצות היום למד בנגלות התורה ש"ס בבלי
וירושלמי מדרשים טור ושלחן ערוך כשהכל ידע
בעל פה והיה שגור על לשונו .והריץ תשובותיו
לאלפי השואלים ששלחו אליו ספיקותיהם בין

מצבת קדשו של רבינו בקאמרנא
אור שבעת הימים
'ושאלתי את פי משיח אימת אתי מר ,והשיב לי,
בזאת תדע ,בעת שיתפרסם לימודך ויתגלה בעולם
ויפוצו מעיינותיך חוצה מה שלמדתי אותך והשגת,
ויוכלו גם המה לעשות יחודים ועליות כמוך ואז
יכלו כל הקליפות ויהיה עת רצון וישועה' .לשון
קדשו של רבינו אור שבעת הימים מרן רבי ישראל
בעל שם טוב זיע"א ,במכתב לגיסו הרה"ק ר' גרשון
מקיטוב זי"ע .הדברים האלה הם היו לנגד עיני מרן
רבינו בכל ימיו ובכל עתותיו ,ללמד את עם בני
ישראל משנת רבינו הבעש"ט ,ויוכלו ליחד יחודים
בכל תנועה ותנועה בתורה ובתפילה ,ובספריו
הקדושים המפורסמים מבאר רבינו כל דיבור
ודיבור שנשמע מפי מרן הבעש"ט ,הכתובים בספרי
הכהן הגדול רבי יעקב יוסף מפולנאה זי"ע בעל
ה'תולדות יעקב יוסף' ו'צפנת פענח' ו'בן פורת
יוסף' ,ומנכד הבעש"ט בעל ה'דגל מחנה אפרים'
זי"ע ,והספרים האלה לא ירדו משולחנו וליבו של
מרן רבינו ,עד שלמדן וביררן כסולת נקיה ,וכתבן
על לוח ספריו הרבים לזכות עם רב להחיותן כהיום
הזה ,עד שאי אפשר להבין כלל דברי קדשו של מרן
הבעש"ט ללא הקדמות והביאורים שכתבן מרן
רבינו .חסידים הראשונים היו אומרים שספרי
התולדות והדגל הם המשניות של החסידות ,וספרי
מרן רבינו הם הגמרא של החסידות .וכל מוציאי
ספרים במשנת הבעש"ט השתמשו בספרי מרן
רבינו ,יעיד הספר המפורסם של תורת הבעש"ט,
'בעש"ט על התורה' שכותב בדף השער ,שכל דבריו
שכתבו הוא ע"פ מה שנתבאר במשנת מרן רבינו.

תורתו מגן לנו
הדבר אשר השאיר מרן רבינו אשר משם אפשר
לשקף את גודל בקיאותו וגאונתו ולמדנותו בכל
חלקי ומכמני התורה ,הן בתורה שבכתב והן
בתורה שבעל פה הן בשו"ע בין בנגלה ובין בנסתר,
הם ספריו הרבים והעמוקים ,אשר אי אפשר להבין
איך שבמשך שנות חייו הקצרים היה לו פנאי
לכותבם ולבארם ,אחר שהיה מוקף בחסידים
ואנשי מעשה לעצה ולברכה .חבורת חבורת
חסידים ולומדים מעמיקים עד היום בספרי מרן
רבינו אשר היא להם לעיניים ,ואלפי אלפים
מתחממים לאור תורתו אשר מכניס חיות דקדושה
להוגים בה ,אשרי העם הם למדיך ואשרי העומדים
על סודך.

בהאי קטירא איתקטיר

אחרי חג הפסח בימי העומר שנת תרל"ד ,נחלש

מרן רבינו ,והתחיל להכין את עצמו לקראת
הליכתו לעלמא דקשוט .בשבת קודש ח' אייר אחרי
תפילת שחרית ,קרא לאשתו הרבנית וציוה עליה
שתלבש בגדי שבת ,ולראות איך שמסמיך ומלביש
לבנו רבינו אליעזר צבי מקאמרנא זי"ע ,המלבוש
הלבן אשר נהגו ללבשו כל האדמורי"ם ,ולשמוח
בשמחת בנה אשר ראוי ומוסמך למלאות את
מקומו .לאחר השבת ביום ראשון ט' אייר עוד
התאמץ רבינו להניח בעצמו טו"ת ,ולפני תפילת
מנחה אמר :מנחה עוד נתפלל בעוה"ז וערבית
נתפלל בגן עדן .בעירוב היום נשכב על מיטתו וחרד
חרדה גדולה בהפטירו :ממלאך המות אינני מפחד,
אבל מתיירא אנכי שאצטרך ליתן דין וחשבון לפני
בורא העולם .והתחיל לומר שירות ותשבחות,
ובחצות לילה אור לי' אייר ,נצח שבנצח ,יצאה
נשמתו הטהורה לגנזי מרומים.
מיד התפשטה השמועה בכל הסביבה ,ומכל
המקומות נהרו אלפים ורבבות אל מסע הלוויה
שהתקיימה למחרת ,ונטמן לקול בוכים בבית
החיים שבקאמרנא ואהל גדול נבנה על קברו ,וזה
לשון מצבתו הקדושה :כתר תורה ,פ"נ י' אייר
תרל"ד ,אדונינו מורינו ורבינו ,רבן של ישראל,
מאור הגולה ,עמוד הימיני פטיש החזק ,מופת
הדור ,הגאון קדוש אלקי ,אספקלריא המאירה,
אור מופלא ומכוסה ,גאון הגאונים קודש
הקדשים ,מרא דרזין דנהירין ליה שבילי דרקיע
כשבילי דנהר דעה ,בוצינא קדישא ,חסידא
ופרישא ,המפורסם בקדושתו וענוות צדקתו ,עמוד
ברזל ,צדיק יסוד עולם ,אור שבעת הימים ,אוהב
ישראל ,מרן רבינו מוהר"ר יצחק אייזיק יהודה
יחיאל זללה"ה בהרב הצדיק הקדוש מו"ה
אלכסנדר זללה"ה אב"ד דפה ,ת.נ.צ.ב.ה.
ציון רבינו אשר מאז פטירתו נעשה לתל תלפיות,
ובכל שנה ושנה ביומא דהילולא דיליה נהרו לפקוד
את ציון קדשו .ומעשה פלא ונורא מסופר ,שאחרי
המלחמה הנוראה שנחרבו ונעקרו החיים והמתים
ואף בית הקברות שבקאמרנא נחרב עד היסוד,
ובחיפוש אחר ציון קדשו של מרן רבינו ,אמרו
הגוים שבעיר :שבמקום אחד בבית החיים שום
בהמה איננה רוצה לרעות שם ,ובדקו ומצאו
שהמקום הזה אדמת קודש הוא ,שם נמצאו
יסודות האהל והמצבות של רבותינו הקדושים,
ועוד הביאו מומחים לדבר וקבעו בוודאות ששם
מקום מנוחתם ,ואהל גדול ומצבות חדשות נבנו על
מקומו ,זי"ע.

לא ימושו מפיך ומפי זרעך

בת אחת היתה לו לרבינו הרבנית הינדא שרה,
אשת הרה"ק רבי מנשה יעקב קלינבערג זי"ע,
אביהם של אדמור"י בית זאלושיץ.
בנו הרה"ק ר' אלכסנדר סענדר זי"ע אשר נסתלק
עוד בחיי אביו רבינו ,השאיר אחריו שולשלת
מפוארת בישראל.
בנו אשר ישב על כסא רבינו וממלא מקומו וממשיך
דרכו ,הגה"ק המקובל האלקי כ"ק רבינו אליעזר
צבי מקאמרנא זי"ע ,אשר ממנו נמשך שלשלת
הקודש עד ימינו עתה .כאשר לאחר הסתלקותו
מילא מקומו בנו כ"ק אדמו"ר הגה"ק ר' אברהם
מרדכי מקאמרנא זי"ע ,אשר ממנו נשאר אחרי
המלחמה בנו מ"מ כ"ק אדמו"ר הגה"ק ר' חיים
יעקב מקאמרנא זי"ע ,ואחריו נמשכה השושילתא
דדהבא ע"י בנו הגדול כ"ק אדמו"ר הגה"ק ר'
שלום מקאמרנא זי"ע ,ואחריו נמשכת שלשלת
הקודש בגאון ובעוז לתפארת בית רבוה"ק
מקאמרנא ע"י בנו הגדול הגה"ק כ"ק מרן אדמו"ר
מקאמרנא שליט"א ,ונתקיימה דברי קודשו של
מרן רבינו לבן דודו המהרי"א מזידיטשויב זי"ע:
פון מיך וועט בליבען השלשלת עד ביאת הגואל,
והא לך לשון קדשו של מרן רבינו בספרו 'נוצר
חסד' על אבות :שפע הצדיק איננו פוסקת מזרעו
ומזרע זרעו עד עולם אמן.

מדברי גדולי הדור על רבינו ה'היכל הברכה' זיע"א
'צבי לצדיק' מזידיטשוב
והנה כבוד אחי הרב החסיד מו"ה משה
מסאמבור עשיתיו שלוחי מצוה בנסעו על
החתונה עם החתן החריף מו"ה יצחק
אייזיק נ"י הזה ,בן אחי הרב החסיד מו"ה
אלכסנדר ז"ל מקאמרנא המיועד ומשודך
עם בת גילו בת הרב החסיד כבוד מו"ה
אברהם מרדכי מק"ק פאנטשוב נ"י ,והנה
אחי זה הוא גר שם במדינה רחוקה
ותמכתי יתידתי בראשי ורובי על כבודו
הגדול להורות לו לתמכו בכל הענינים.
לשון רבינו הגאון הקדוש רבי צבי הירש
מזידיטשוב זיע"א בעל ה'צבי לצדיק' במכתב אל
הגה"ק בעל הזרע קודש מראפשיץ זיע"א ,אודות
חתונת רבינו שהתקיימה בחודש שבט תקפ"ב בעיר
פינטשוב ,ודודו ורבו הוליכו לחופה אחר שנתייתם
מאביו בגיל י"ב.

~~~~~~~~~~~~~~
ישמח משה
ויצא יצחק לשוח שיחה נאה ,נאה לו ונאה
לאבותיו להיות לו לשם ולתהלה' ,עשירית
האיפה' מנחה בלולה וריח אזכרת עולה
למעלה למעלה ,מיד הגדולה ה"ה הרב
המופלג בקי בחדרי תורה מעשהו נורא
כ"ש מוה' יצחק יהודה יחיאל נ"י בהרב
הגאון אלכסנדר סנדר זצ"ל וכו' ,והשכינה
במעשה ידיו שורה וכו'.
הסכמת הישמח משה הרה"ק רבי משה
טייטלבוים מאוהל זצ"ל ,על ספרו 'עשירית האיפה'
על תורת כהנים ,ומסופר שהישמח משה כתב לו
ההסכמה ורבינו נשאר לשבות אצלו על השבת,
וכשראה הישמח משה גודל עבודת רבינו וגם גילה
לו שורש נשמתו שהוא מירמיהו הנביא ,הוסיף על
ההסכמה תיבות מעשהו נורא ,המעשה מפי נכדו
כ"ק האדמו"ר הרה"ק רבי יואל טייטלבוים
מסאטמאר זצ"ל שראה עצם כת"י של ההסכמה,
ועליו הוספת התיבות מעשהו נורא.

~~~~~~~~~~~~~~
מהר"ם א"ש
עבר עלינו פה יקר רוח איש תבונות ה"ה
הרב החריף ובקי זרע קודש מצבתו בין
עבותים צורתו כקש"ת מוהר"ר יצחק
יהודה יחיאל בהגאון מהו' אלכסנדר
זצוקלה"ה האב"ד דק"'ק קאמרנא ,הוא
ירד והכה את הארי בתוך הבאר דתנא
ספרא דבי רב ספר תורת כהנים ,צלל
במים אדירים והעלה אבני נזר יקרים ,יגע
בכל כחו והיה ה' מבטחו ,ויתן עליו את
רוחו לברר וללבן דברי חכמים ,כי לא ימנע
טוב להולכים בתמים.
הסכמת הגאון רבי מאיר אייזנשטאדט המהר"ם
א"ש רבה של אונגוואר זצ"ל על ספרו של רבינו
'עשירית האיפה' על תורת כהנים ,ומעשה פלא
שמתחילה לא רצה לתת הסכמה ואחר שהגיע אליו
אביו בחלום שהאברך שעומד לפניו הוא לומד תורה
לשמה נתן הסכמתו.

שפעת שלום טובה וברכה לכבוד ידיד ה'
וידידי ,הרב המאור הגדול חרוץ ושנון
ובקי ,משנתו זך ונקי ,מפואר בחכמים
מהולל בנבונים ,מנה בן מנה קנה חכמה
קנה תבונה ,צדיק וישר החסיד המאושר,
כקש"ת מוה' יצחק יהודה יחיאל נר"ו
לנצח האב"ד ק"ק קאמרנא יע"א.
תשובת מהר"ם א"ש )או"ח סי' י"ט( ,בענין לבטל
המנהג שנהגו ע"פ רבני העיר שלא לעשות מלאכה
במוצאי שבת ,ונגידי העיר רצו לבטלם ,ורבינו שלח
את השאלה אל המהר"ם א"ש שהשיב שלא לפרוץ
ולבטל גדרי הראשונים.

~~~~~~~~~~~~~~
מהרי"א הלוי
אל כבוד האי גברא רבא ויקירא,

אספקלריא המאירה ,ידיד ה' וידיד
הבריות ,תל תלפיות ,הרב הגאון החסיד
המפורסם ערוגת הבושם ,צדיק ועניו
חכמתו תאיר פניו ,קדוש ה' מכובד,
תפארת ישראל ,כקש"ת מוה' יצחק יהודה
יחיאל נ"י מכון שבתו בעיר קאמרנא יע"א.
תשובת מהרי"א )ח"ב סי' קכט( להגאון רבי יצחק
אהרן הלוי איטינגא אב"ד לבוב ,בענין הסוכה
שהיה לרבינו שהשלאק נפתח לאמצעיתו ,ולדעת
הפנים מאירות הסוכה פסולה ,והראה רבינו כוחו
בהלכה שהסוכה מותרת בלי שום פקפוק ,וכן הורה
כדבריו מהרי"א הלוי ,ומסופר שהפנים מאירות
הגיע בחלום אל רבינו ואמר לו שהדין עם רבינו ,וגם
הוא חזר בו מהפסק ,ונמצא בכתביו בקונטרס
אחרון ,ואכן כחצי שנה הדפיסו הקונטרס אחרון
ומצאו כנ"ל.

~~~~~~~~~~~~~~
המהרי"א מזידיטשוב
ידיד ש"ב מחותני הרב הצדיק בוצינא
קדישא ,נהירין ליה שבילין דרקיעא
כשבילי דנהרדעי ,כבוד קדושת ש"ת
מוהר"ר יצחק יהודה יחיאל יחי' ,והוא
תלמיד רבינו דודינו הקדוש מו' צבי הירש
זצ"ל מפה זודיטשוב ,מגדולי התלמידים
של רבינו ,שהוא חד בדריה במסורת
האר"י ז"ל.
מתוך מכתבו של הרה"ק רבי יצחק אייזיק
מזידיטשוב זצ"ל ,על חומש 'היכל הברכה' .והוסיף
שם :מי שרוצה להיות לו חלק טוב לתקן נפשו
ורוחו ,יעיין בפירוש המסורה וטעמי מצות ,ואז
יברור לעצמו חלק טוב כאשר יזכה מן השמים.

שלום שלום לכבוד ב"ד הרב הצדיק
החסיד בוצינא דנהורא מדברנא דעמיה
גדול בתורה בנגלה ובנסתר כל רז לא אניס
ליה כקש"ת מו"ה יצחק אייזיק יהודה
יחיאל יחי'.
שלום שלום לכבוד ש"ב הרב הגדול בוצינא
קדישא חסידא ופרישא נהירין ליה שבילי
דרקיע כשבילי דנהר דעה כקש"ת מו"ה
יצחק יהודה יחיאל נ"י.
מתוך מכתבי הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב
זצ"ל אל בן דודו רבינו.

~~~~~~~~~~~~~~
דמשק אליעזר
אמרות טהורות מפנינים יקרות ,פירוש על
ספר הזוהר הקדוש מסיני מסורות,
עריכות וסדורות ע"פ רזי המקובל האלקי
מוה' יצחק לוריא זלה"ה ,וע"פ דרושה
האלקי מוה' ישראל בעש"ט ותלמידיו
הקדושים זלה"ה ,ע"פ דרכי העבודה
ודבריו כגחלי אש בוערות להתלהב לבות
בני ישראל לתורה ולעבודה ולתשובה
ויראה ואהבה הרוממת ,אשר השאיר
אחריו ברכה ה"ה האדם הגדול בענקים
המפורסם בכל קצוי ארץ ,הרב האלקי
חסידא ופרישא בוצינא קדישא נזר
החכמה ידיו רב לו בנגלה ובנסתר הצדיק
הקדוש אדמו"ר מוה' יצחק יהודה יחיאל
נ"ע בעמח"ס אוצר החיים ושאר ספרים,
תלמיד מובהק של דודו וגואלו כבוד
מורינו ורבינו גאון ישראל אריה דבי
עילאה מוה' צבי הירש מזידטשוב
זצלה"ה ,אשר סמך אותו בשתי ידיו ונתן
מהודו עליו ,בן הרב הגאון הקדוש מוה'
אלכסנדר סענדיר זצללה"ה האבד"ק
קאמארנא.
לשון רבינו בעל הדמשק אליעזר הגה"ק שר בית
הזוהר רבי אליעזר צבי מקאמרנא זיע"א בשער
הספר 'זוהר חי' לרבינו.

רשימת ספרי בעל ההילולא קדישא
רשימת הספרים הוא כפי סדר הדפסתם:
עשירית האיפה  -פירוש על דרך
הפשט על תורת כהנים ספרא דבי רב,
נדפס בהסכמת הרה"ק בעל הישמח משה
והמהר"ם א"ש מאונגוואר זי"ע ,בשנת
תר"ט ,וז"ל מרן רבינו :שהחינו וקימנו
והגיענו לזמן הזה להשלים החיבור היום
יום שישי עש"ק שש מאות שנה לחיי נח
בחודש השני מרחשון ,בשבעה עשר יום
לחודש ,וסימני כי בו ישמח צדיק ,ואני בן
שלשים ושלש יודע ה' ימי תמימים לפ"ק.
מצות העומר  -ביאור על דרך
הפרד"ס על מצות ספירת העומר ,כעין
חוברת דוגמא להוצאת ספרו הענקי 'אוצר
החיים' על תרי"ג מצות ,נדפס בשנת
תר"י ,ואח"כ נדפס על מקומו בתוך
החומש.
פני זקן  -פירוש על דרך הנגלה על סדר
שקלים ירושלמי ,והוא מפיץ אור על
סוגיות רבות בבלי וירושלמי ,נדפס בשנת
תרי"א ,וז"ל מרן רבינו :סיימתי בעזר אדון
כל ביום כ"ה שבט ,שנת הוי"ה אלהי"ם
צבאו"ת יום באתי לעוה"ז ,ואני בן אדם
גס ועב ,חדשי תיקון ,שבתותי שני אלפים
רצון ,ימי ששה עשר אלף חת"ך ,שעות
שלשים ותשע רבוא ארבעה אלפים נה"ר.
ועתה יצא לאור ע"י מוסדותינו בהידור
רב.
נדבת פי  -פירוש על מסכת קינים,
והגהות על ספריו הקודמים עשירית
האיפה ופני זקן ,נדפס שנת תרי"ג,
ולאחמ"כ הדפיסו אותו בתוך הפירוש על
המשניות.
דרך אמונה  -ביאור על דרך הפרד"ס
על י"ג עיקרי אמונה שסידרן הרמב"ם,
נדפס בשנת תרי"ג ,וז"ל מרן רבינו:
סיימתי כ"ב יום לחודש אדר שני חדש
ימינו כקדם תקצ"ב לפ"ק ,ואח"כ הדפיסו
בתוך החומש 'היכל הברכה' בפרשת
בראשית.
נצר חסד  -ביאור ישר וטוב על מסכת
אבות ,מיוסד על פי קבלת מרן הבעש"ט
ותלמידיו ,נדפס בשנת תרט"ז ,הספר הזה
זכה להרבה מאוד מהדורות ,ונתקבל
בחיבה גדולה בין כל עדות החסידות
כספר יסוד במילי דאבות.
אדם ישר  -סגולת ותפילות לזמן
מגיפה ,אחרי שבזמנו היו הרבה מקרי
מגיפות רח"ל ,נדפס בשנת תרט"ז.
נתיב מצותיך  -הקדמה לספר אוצר
החיים ,והוא כעין דרך ארץ קדמה לתורה,
מילי אמונה ומוסר וחסידות להאיר
העינים לדעת את הדרך אשר ילכון בה
לבאים להתדבק בתורת הבעש"ט
ותלמידיו ,ודרך היחוד ע"פ קבלת מרן
האר"י ז"ל ,נדפס בשנת תרי"ח ,הספר
הזה זכה להרבה מהדורות אחרי שרבים
וטובים אשר באו לחסות תחת כנפי
החסידות מצאו בו את שאהבה נפשם.
אוצר החיים  -סדר התרי"ג מצוות עם
ז' מצות דרבנן ,וכל מצוה ומצוה איך
מרומז בתר"כ אותיות שבעשרת הדיברות
כמובא מהגאונים ,שכל אות ואות
מעשרת הדברות רומז על אחד מהתרי"ג
מצות .והוא כעין מפתח לחיבורו הענקי
אוצר החיים הנדפס בתוך החומש ,נדפס
בשנת תרי"ח .בחומש שיצא ע"י
מוסדותינו הדפיסו והכניסו על מקומו
ביחד עם החומשים.
מעשה ארג  -פירוש על גמרא ירושלמי
מסדר זרעים ,בדרך הנגלה והפלפול ,שם
הוא מראה את כוחו הגדול כאחד
הפרשנים של הגמרא וכאחד מן
הראשונים ,ודרכו בפירושו כמו שכתב בנו
הרה"ק רבי אליעזר צבי מקאמרנא זי"ע

בשער הספר וז"ל :מעשה ארג ,אשר ארג
ורקם על דברי הירושלמי בפילפולא
חריפתא ,וגם במקומות שנוגע לבבלי
ותוספתא ופרושים ראשונים ואחרונים,
וגם פירוש הזה תועלת גדול אף להבאים
בהלכות הירושלמי ,כי רבים נאדו מחמת
שאין להם מורה להאיר דרך הירושלמי,
עכ"ל .בערב שנת השמיטה תשס"ז
הוצאנו לאור דברי הירושלמי ופירושו
מעשה ארג על מסכת שביעית הנקרא
בשם 'היכל השביעית' ,הוספנו שם
מכל דברי רבינו על השמיטה ,ונתקבל
מאוד אצל לומדי התורה.
מעשה ארג  -פירוש על סדר משניות
טהרות ,בו מראה רבינו את כוחו הגדול
בהלכות הקשים בדיני טומאה וטהרה.
פני זקן  -פירוש על סדר משניות זרעים,
ועל התוספתא סדר טהרות ,בדרך הנגלה
בעמקות ובבקיאות גדולה.
עצי עדן  -פירוש תמציתי על כל
המשניות ,להבין בקצירת האומר דברי
המשנה על בוריו ,ובסוף כל מסכתין מונה
מנין המשניות ומקשרו מרישא לסיפא
עפ"י סודן של דברים.
היכל הברכה  -על התורה ,והוא
הספר הגדול והענקי אשר מרן רבינו
הקדוש נישא שמו עליו בעל ה'היכל
הברכה' ,ספר על המסורה על חמשה
חומשי תורה ,עמוק עמוק מי ימצאנו ,על
דרך הנגלה והנסתר והחסידות והדרש,
אשר כל רואיו אומר ברקאי ,אשר אי
אפשר להשיג איך ילוד אשה זכה להשגות
גדולות כאלה .הספר אשר נתקבל בחיבה
גדולה בין גדולי האדמורי"ם וזקני
החסידים בכל דור ודור ,והאדמורי"ם
וחסידים ואנשי מעשה קובעים לקרות
שמו"ת דייקא בחומש הקדוש הזה,
ונתפשט בכל מדינות העולם אפילו עד
צנעא שבתימן הגו בספר הזה ,וכמעט
שאין בית בישראל אשר אין בנמצא חומש
היכל הברכה ,נדפס בשנת תרכ"ג .ועתה
יצא לאור מחדש ע"י מוסדותינו.
אוצר החיים  -ביאור על דרך הפרד"ס
על סדר התרי"ג מצוות בהרחבה ,דיני
המצוה וטעמי המצוה ושרשי המצוה ,עד
הכוונת והיחודים שצריך לכוין בכל מצוה
ומצוה ,נדפס ביחד עם החומש היכל
הברכה.
כתם אופיר  -ביאור על דרך הפרד"ס
על מגילת אסתר ,נדפס תרכ"ז.
זוהר חי  -פירוש נפלא ועמוק על ספר
הזוהר הקדוש ,עפ"י קבלת מרן האר"י ז"ל
ועפ"י דרך העבודה והחסידות ממרן
הבעש"ט זי"ע ,נדפס בשנת תרל"ה ע"י בן
המחבר כ"ק האדמו"ר מהרא"צ מקאמרנא
זי"ע .ועתה יצא לאור מחדש ע"י
מוסדותינו.
מגילת סתרים  -תולדות חייו
והשגותיו הקדושים ,ירושלים תש"ד.
מעשה השם  -סיפורים אמיתיים
ומקורים מתלמידי הבעש"ט שקיבל מחמיו
הרא"מ מפינטשוב זי"ע ,ירושלים תש"ד.
שלחן הטהור  -על סדר שו"ע אורח
חיים ,לברר וללבן השיטות בהלכה ,ונוסף
לזה את שיטת הזוהר ומרן האר"י ז"ל
להלכה למעשה אשר עולין בקנה אחד עם
ההלכה הצרופה מדור דור ,מנהגי ונוסחי
החסידות אשר יסדתן בהררי קודש,
נתקבל בחיבה גדולה מאוד בין כל שוחרי
תורה וחסידות ,נדפס בא"י בשנת
תשכ"ט.
וכן יש עוד תשובות שכתב מרן רבינו בכל
מקצועות התורה ,וכעת שוקדים להוציאו
לאור ע"י מוסדותינו.

גודל חשיבותו של החומש ע"פ 'היכל הברכה' ו'אוצר החיים'
סיפר הרה"ח רבי יחיאל בוים שליט"א:
שמעתי מפי אחד מחשובי זקני אנ"ש
דצאנז-קלויזנבורג בנש"ק שליט"א,
שסיפר כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק
מצאנז-קלויזנבורג זי"ע בהסתופפי
באחת הפעמים בצל קדשו של חודו"ז
הרה"ק רבי שלום אליעזר מראצפערט
זי"ע בן הגה"ק הדברי חיים מצאנז
זי"ע ,ראיתי אצלו את החומשים ע"פ
היכל הברכה מהגה"ק מקאמרנא זי"ע,
וכשהבחין בתמיהתי נענה ואמר לי,
אשר פעם אחת שבת אצלו בארצפערט
חותנו הגה"ק רבי מרדכי דוב
מהורנסטייפול זי"ע חתן הגה"ק הדברי
חיים מצאנז זי"ע ,ובערש"ק לאחר
תפלת שחרית בעודו מעוטר בתפילין
הגה"ק
חותנו
ביקשו
דר"ת
מהורנסטייפול שיביא לו חומש להעביר
הסדרה שמו"ת ,וכשהביא לו איזה
חומש אמר שכוונתו לחומש ע"פ היכל
הברכה .מובן שהרה"ק מוהרש"א
התפלא למשמע דברים אלו ורמז זאת
לחותנו הקדוש ,אך הוא ענה לו שאין
לנו עסק בנסתרות שבין מלאכי עליון,
והפטיר :הנני מבקשך שתקנה עבורך
החומשים 'היכל הברכה'.
כמובן שהרה"ק מהרש"א לא איחר
לעשות ותיכף שלח שליח מיוחד לעיר
הגדולה דעברעצין לקנות לו שם את
החומשים הנ"ל )והחומשים הנ"ל של
הרה"ק מהרש"א מראצפערט ניצלו
ונמצאים כעת בארה"ב תחת ידי אחד
מגדולי הפוסקים שליט"א( ,וסיים
הרה"ק מהרש"א בפנותו לכ"ק מרן
אדמו"ר הגה"ק מצאנז-קלויזנבורג
זי"ע 'וגם הנני מבקשך לקנות את
החומשים היכל הברכה' ,ואכן סיים
כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק זי"ע היו לי
החומשים הנ"ל לפני המלחמה ,וכעת
מה רבה שמחתי אשר זיכני ה' שוב
באורה זו תורה זו.
ביטון צאנז גליון ר"ס עמ' יח
שמעתי מפ"ק אאמו"ר רבי יחזקיהו
פיש מהאדאס זלה"ה ,שפעם אחת בא
הגה"ק רבי ברוך מגארליץ זי"ע על
שבת בק"ק האדאס ,מפני שבגלילות
האלו גרו הרבה חסידי צאנז ,ובחרו
בהאדאס ,אשר לשם באו ונתאספו אליו
אנ"ש מכל הסביבות כנהוג .והיות
שבהאדאס לא היתה דירה מתאמת
לכבודו ,על כן התאכסן בבית ק"ז רבי

הבטחת רבינו
ב"ה יום א' שמות שנת חיים של ברכה לפ"ק
אל כבוד אחיי ריעי גדולים וקטנים ריעים אהובים
מופלגי תורה ועשירי עם המתנדבים בעם ברוכים הם
לה' ,מלך עליון ירומם וינשאם וינטלם למעלה
במדינת אונגרין הקשורים בנפשי מעודי עד היום
הזה.
הנה אחיי מבואר בזוהר שית אלפי שני הוה תליא
בשעתא קמייתא ,כי ברגע של בריאות נשגח כל בריה
על כל דבר קטן וגדול שיעבור עליו ופרנסתו ומהותו
ונספרין כל מצעדי גבר ,וזה צריך לקבוע בלבו
באמונה שלימה ודאי ,ובכל תנועה אלופו של עולם
ימלא כל עלמין ,ובכל הסתרות וחשכות שם אתו עמו
אלופו של עולם .וברצון המשגיח מששת ימי בראשית
היה שתהיה אתם אחיי שבמדינות אונגרין התומכין
ועוזרין שלי ,להמשיך עליכם חיים בעוה"ב וחיי נחת
וכל טוב בעוה"ז ,וכל תורתי שלכם הוא .על כן מן
הראוי אחיי שתהיה מתומכי התורה שלי ליקנות
החומש שלי שיהיה בכחי להוציא לאור כל חמשה
חומשי תורה ,והוא מקדם מנהג ישראל במצוה זאת
שיתפשט גבול ומתיקות התורה ויפיה והדרה ,ובפרט
לכם אחיי שבמדינות אונגרין שיש לכם חלק בתורתי.
על כן בקשתי שכל אחד מן הרשומים בפנקס
מאנשים שלנו יקחו חומש וישלמו תיכף כדי שיהיה
בכחי להוציא לאור תעלומת חכמה ,ומובטחני כל מי
שיהיה לו החומש שלנו בביתו יהיה ניצל מכל דבר
רע ומכל פגע רע ומחלים ומחוסר ,ויהיה ביתו מלא
ברכות ה' וכל טוב ,הצלחה ועושר וחיים לו ולבניו
בלי ספק ,ובפרט באמונה שלימה אזי יתמלא במאה
ברכות ,ויבקע כשחר אורכם בהארות פני עליון
בהשגחה מעינא פקיחא ומעינא בניי חיי ומזונו
וחסדים ורחמים והכרעות הכף לכף זכות וחיים.
חותם חיים נאם יצחק הקטן יהודה יחיאל
מקמארנא
ב"ה חיים של ברכה לפ"ק
הנה אחיי הרשומים פה ואשר ירשום שמו ,ואשר לא
נזכר עוד כאן ,תאמינו במה שכתבתי לכם באגרת כי
כל דברי שם הם מכוח עליון כאשר כתבתי שם כן
יקום בודאי ,וכל אחד יעתיק לעצמו אגרת כי לכם
לצורך בכל עת ויעמוד לכם זכות של מצוה זאת
שתזכו לאור באור החיים בעוה"ז ובעוה"ב ויהא לכם
חיי נחת ושמחה.
נאום יצחק הקטן עפרא דארעא

אהרן ישעיה מהאדעס זי"ע ,שהיה לו
דירה רחבה לזה.
וכאשר בא שמה הגה"ק מגארליץ
הודיעו אותו אנשי שלומו שהרב המרא
דאתרא הוא מחסידי קאמרנא ובקשו
ממנו שיתנהג עמו בדרך כבוד ,כי הוא
באמת גאון וצדיק .והנה בעש"ק ביקש
הגה"ק מגארליץ חומש בכדי להעביר
הסדרה ,וההויז בחור של זקיני שהיה
ממחוז מארמאראש נתן לו במכוון
חומש קאמרנא ,והוא לא אמר ע"ז
כלום והעביר בו הסדרה באין אומר
ואין דבר .וסיפר אאמו"ר זצל"ה שבכל
משך יום הש"ק היה מעיין בזה החומש.
נועם שיח
סיפר הרה"ג רבי צבי אברמוביץ
שליט"א בשם הרה"ח רבי שמואל
שמעלקא ליפשיץ ז"ל ,שפעם בא כ"ק
אדמו"ר בעל הפני מנחם מגור זלה"ה,
לחנות הספרים של רבי בנימין אלתר
ז"ל ,וביקש לקנות ספר הקדוש 'היכל
הברכה' ,וסיפר לו הפני מנחם שבחלום
הלילה שאל אותו אביו כ"ק האמרי
אמת זי"ע קושיא בפסוק אחד בחומש,
והשיב לו הפני מנחם תירוץ ,אמר לו
האמרי אמת שדבריו כתובים בפירוש
הקדוש היכל הברכה עה"ת להגה"ק
רבי יצחק אייזיק מקאמרנא זי"ע ,לכן
אני בא לקנות את הספר הקדוש היכל
הברכה.
שלשלת קאמרנא עמוד קנז
סיפר כ"ק אדמו"ר מהר"ש מקאמרנא
זיע"א ,שפעם אחת קם אא"ז הגה"ק
מהרי"א מקאמרנא זי"ע בחצות
הלילה ,וראה אור גדול בוקע ויוצא מעל
השולחן ,הלך אא"ז לראות מאיזה ספר
יוצא האור הגדול ,וראה שיוצא האור
מהחומש שלו 'היכל הברכה' ,ושמח
מאוד ואמר שמע מינה שמן השמים
הסכימו לחיבור זה ,ואכן כמעט אין
בית שאין בו החומש היכל הברכה
ואוצר החיים כדי להיות הבית היכל
הברכה ואוצר החיים.
וידוע דהגה"ק המחבר מרן מהרי"א
מקאמרנא זיע"א לא הדפיס את פירוש
שפתי חכמים על רש"י ,וכששאלו אותו
הטעם אמר שיש לו טעם הכמוס על זה
ואין לגלות ,ומי יכול לבוא בסוד
קדושים עליונים אשר ידוע שהיה לו
רוה"ק גלויה ואכמ"ל.
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