
 

 א"ר שליט" אדמו מרןק"דברי תורה מכ
 

ָּעִזי ְוִזְמָרת ָיה ַוְיִהי ִלי ִליׁשוָעה ֶזה ֵאִלי  ּ ּ
ְּוַאְנֵוהו ֱאלֵֹהי ָאִבי ַוֲארֲֹמֶמְנהו  . )טו ב( ּ

וגם לקשר הענין , אפשר לפרש הפסוק הזה

כי . ושבת שירה, של ראש השנה לאילנות

 .)עח. ב יב"ח(ק "הנה ידוע מה שאיתא בזוה

, )שמות ב ב( ותצפנהו שלשה ירחיםפ "עה

, אלין תלת ירחין דדינא קשיא שריא בעלמא

אבל במקום אחר . תומאי נינהו תמוז אב טב

 .  טבת שבט ותמוז)ח צב ד"זו(ק "כתוב בזוה

ה " זלהישראל מקאזניץק רבי "והמגיד הרה

) פרשת ויגש(בספרו הקדוש עבודת ישראל 

שבאמת הכול הוא רק שלשה , מתרץ

כי בשבט הוא רק עד חצי החודש , םחדשי

ראש הוא כי מחמשה עשר שבו , דינים

, מתרומם קרן הקדושהשהשנה לאילנות 

כי , וכן באב הוא רק עד חצי החודש דינים

לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר 

שמאז הוא ימי , )ח"ד מ"תענית פ( באב

ולכן אין סתירה , הרחמים והמתקת הדינים

, ם הם תמוז וטבתשבאמת השלשה ירחי

 . ש"וחצי אב וחצי שבט ע

ובפרט שהלבנה בחמשה עשר הוא במילואו 

שמרמז לתיקון ושלימות של , בשלימותא

כי הלבנה מרמזת להשכינה כידוע , השכינה

ב "ח( ק"זוהולכן מבואר ב.) ג רפב"ק ח"זוה(

ביומוי דשלמה קיימא סיהרא : ל"וז .)פה

כמה , דקיימא בחמשה עשר, באשלמותא

ינן אברהם יצחק יעקב יהודה פרץ דתנ

חצרון רם עמינדב נחשון שלמון בועז עובד 

כד אתא שלמה קיימא , ישי דוד שלמה

 וביומוי דצדקיהאבל  .סיהרא באשלמותא

דתנינן , קיימא סיהרא בפגימותא ואתפגים

ואתחשכו , ביומוי דצדקיה אתפגים סיהרא

רחבעם אביה , פוק וחשוב, אנפייהו דישראל

 יהורם אחזיהו יואש אמציהו אסא יהושפט

עוזיה יותם אחז יחזקיהו מנשה אמון יאשיהו 

 ,וכד אתא צדקיהו אתפגים סיהרא, צדקיהו

, השליך משמים ארץ) איכה ב א(ביה זמנא 

ולזה נחרב אז הבית . ואתחשכא האי ארץ

פ רואים שחמשה עשר מרמז "עכ .המקדש

 . שהשכינה היא בתכלית השלימות

ש "כמ,  לקלקלוזה הבחינה רצה עמלק

 ה"הויויאמר כי יד על כס יה מלחמה ל'

, ל"י ז"ופרש, )לקמן יז טז('  מדר דרבעמלק

שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה 

ה "שרצה להפריד בין י. שמו של עמלק כולו

שלא יקיימו את התורה , ה"ה משם הוי"לו

ה "בהבנה ושכל בחינת י, ה"ומצוות בחינת ו

ק שיקיימו את התורה ר, בחינת חכמה ובינה

ז "ועי, )ישעיה כט יג(כמצוות אנשים מלומדה 

ה "משם הוי' לא יהיה השכינה בחינת ה

 .בשלימותא

שהיא , וזהו הענין של ראש השנה לאילנות

א "ראש השנה פ(דייקא בחמשה עשר לחודש 

לרמז שאז הוא הזמן שאפשר לתקן , )א"מ

ה "ולחברה לי, ולעלות השכינה למקומה

. ה בשלימות" ואז יהיה שם הוי,ה"משם הוי

שער הכוונות (ל "וכמו שמבואר ממרן האריז

, שארבעה ראשי שנים ,)ו"דרושי ראש השנה ד

מרמזים על ארבעה מדרגות שיש בעליית 

ראש ') ל"הנ(ולזה כתוב במשנה . השכינה

ה "לרמז ליחוד הוי, לשון יחיד' השנה לאילן

, הנעשה ביום הזה, ן"איל' י שבגי"אדנ

 .יקון השכינהשהוא ת

שמרמז , ובזה נבוא לפרש הפסוק שהקדמנו

ם "שם אלהי' בגי' עזי'כי , על היום הזה

שמרמז על חצי הראשון של חודש , כ"עה

כ "אבל אח, שבט שהוא בחינת דינים

שמחמשה עשר לחודש נכרת כל ' וזמרת יה'

ולכן , ומתחילים ימי הרחמים ורצון, הדינים

 שיהיה ה שהוא השם"שם יהי' בגי' ויהי'

לקוטי (ל "לעתיד לבוא כמבואר ממרן האריז

שנעשה מעין הגאולה דלעתיד , )תורה זכריה

. ישועה וגאולה פרטית' לי לישועה, 'לבוא

אלהי אבי 'כי ביום הזה הוא הזמן של 

, ו"ם ה"נוטריקון וארומ' וארממנהו

ה בחינת "ה לי"ה משם הוי"שמתרומם ו

 .'אבי'

 בשם וזהו גם כן הטעם מה שנקרא השבת

, ה"ק י"ת' ה בגי"כי שיר. 'שבת שירה'

לקוטי ב ל"והענין כי מבואר ממרן האריז

כי יש מלאך , דע: ל"וז )פרשת ואתחנן(תורה 

 ומעלה אותן מן הארץ ,ממונה על התפילות

 והוא ,ק שנה"עד לרקיע שהוא מהלך ת

ם  שעמו צייר הש,ה"מעלה אותן בכח שם י

 ועל אותן המלאכים , עולמיםיתברך

לים התפלות נאמר ורגליהם רגל המע

 . ה"ק י"שעולה ת, )יחזקאל א ז(ה "ישר

שיכולים , וכן הוא הבחינה של שבת שירה

ה עד "ה משם הוי"את ו, ה"י שם י"לעלות ע

עד , רום המעלות והמדריגות והעולמות

 .ה"שיהיו כבחינת שם י

ה יעזור שבזכות שיש היום עליית "הקב

אחד עליה כמו כן יהיה לכל אחד ו, השכינה

וממילא יהיה נשפע , בתורה ועבודה

, מלמעלה שפע וברכה והצלחה בגשמיות

: ל"וז ,בפרשת המן) טז לב(י "כמו שכתב רש

בימי ירמיהו כשהיה ירמיהו מוכיחם למה ש

 והם אומרים נניח ,אין אתם עוסקים בתורה

 ,מלאכתנו ונעסוק בתורה מהיכן נתפרנס

 אמר להם אתם ,הוציא להם צנצנת המן

 אלא ראו בזה ,מר שמעו לא נא,'או דבר הר

 הרבה שלוחין יש לו ,נתפרנסו אבותיכם

ה יעזור "והקב. למקום להכין מזון ליראיו

 . שיהיה ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן

 )ק"ע לפ"ו בשבט תש"ק ט"ליל שב(
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ע" זיתינורבומ  תורהדברי

בו ְוַיֲחנו ֵני ִיְשָרֵאל ְוָיׁשֻ ר ֶאל ּבְ ַּדּבֵ ּ ׂ  .)יד ב('  וגוּ ִלְפֵני ִפי ַהִחירֹתּ
ובזכות האמונה , כדי שיאמינו, דלא גילה סוד הגנוז בזה. חסר תיבת לאמר

 שאין ,אין להם אלא ליסע )יד טו(' ויסעו'פ "י עה"כמו שמביא רש(נקרע הים 

 , והם והאמונה שהאמינו בי ויצאו, כדאי זכות אבותיהם,הים עומד בפניהם

אל ' ויסעו'וגם , )י יד ד"רש( לנו אלא דברי בן עמרם אין, )לקרוע להם הים

 . כהרף עין' ובמסירות נפש בא להם ישועות ה, הים ובא מים עד נפש

 )מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא' היכל הברכה'(

ל סוס  ַּוִיְרְדפו ִמְצַרִים ַאֲחֵריֶהם ַוַיִשיגו אֹוָתם חִֹנים ַעל ַהָים ּכָ ּ ּּ ּ ּׂ ּ ּ
ֶּרֶכב ַפְרעֹה וָפ ַעל ְצֹפןּ יו ְוֵחילֹו ַעל ִפי ַהִחירֹת ִלְפֵני ּבַ  .)יד ט( ָּרׁשָ

, כי פרעה היה מכשף וחכם גדול, זה בחכמה נפלאה] עושה פרעה[והיה 

י א "לעיל ברש(אם ראה שמושיען של ישראל ילקה במים קודם שנולד משה 

אלא כל שית אלפי שני , למה לא ראה שיטבע הוא וחילו בים סוף, )כב

בשעה שנברא העולם ראה וספר , :)ב קעו"זח(א בשעתא קמייתא הוה תלי

ולכל בריה יש מזל , וחקר ומנה את כל בריה ובריה ואת אשר נגזר עליה

. ולישראל עם הקודש נתן להם תורת אמת. ונרשם זה בכוכבים ומזלות

נברא שמים חדשים וארץ , וכשהם מחדשים חדושי תורה בנגלה ונסתר

 העולמות ממזל עליון עתיקא נבראו בכל שעה וֵאלו, .)א ה"זח(חדשה 

ב מזלות "וכופה כל י, ב מזלות"ממזל הכולל כל י, )ק"כמבואר שם בזוה(

 . דסיטרא אחרא הידועים

ונעשה בריה חדשה ואין שם אותו , וצורת זה האיש נתקשר שם במזלא

וזהו על ידי התורה הנדרשת בשלשה עשרה , גזירה כלל בטל ומבוטל

ודע שפרעה וערב רב . :)ב נב"זח(יעת ים סוף בעתיקא תליא וזהו קר, מדות

ובשעת , הכל משורש אחד קריין דאדם הראשון ודור המבול, ודור המדבר

נרשם שחלק מהם יניחו על הים ולא , בריאת שמים וארץ ובשעת הבריאה

' דמיתיך רעייתי'ה בחכמתו הרמה "והקב, וחלק מהם יטבעו בים, יטבעו

וזה הטעה ', וכל סוס פרעה ופרשיו וחילו חנו על הים', )שיר השירים א ט(

. לפרעה שראה בטייר שלו שהוא יחנה על הים וישראל יטבעו בים סוף

חנים על הים כל סוס רכב פרעה 'ראו , בהשגה' כשהשיגו אותם'ולזה 

כי גם , :)ב קע"זח(ובאמת היה קיטרוג . וישראל יטבעו בים' ופרשיו וחילו

כי כך נרשם במעשה בראשית , ין שיטבעו ישראלוהיה הד, שרו טעה בזה

' תורישמו'על ידי שמות הטומאה שלו , שיעמוד פרעה וכל חילו על הים

וכך היה , וישראל יטבעו בים סוף, ת כידוע"ו שמו"נוטריקון רי) לקמן טו ט(

, ולזה היה קריעת ים סוף קשה מאד. הרשימה בכל הנבראים ומזלות

אם לא בכח , ולא יצאו מחיוב מזלות, תורהוישראל עדיין לא קיבלו את ה

 . רצון הפשוט בעתיקא תליא מלתא

 )מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא' היכל הברכה'(

ׂוַפְרעֹה ִהְקִריב ַוִיְשאו ְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאת ֵעיֵניֶהם ְוִהּנֵה ִמְצַרִים  ּׂ ּּ
ֹׂנֵסַע ַאֲחֵריֶהם ַוִייְראו ְמֹאד ַוִיְצֲעקו ְבֵני ִיְשָרֵאל ּ ּּ  .)יד י(ה "הוי ֶאל ּ

כי הרע מבחין , כי אם לא היה רע לא היה טוב, הרע הוא כסא אל הטוב

וכמו פרעה הקריב את לבם של ישראל לאביהם שבשמים , את הטוב

כי כמה רשעים ' ופרעה הקריב'ולפעמים הוא כדרך . )ר כא ה"שמו(

ומדברין אליו סרה מה שלא חשב מימיו ולא עבר , שמצערין לצדיק

ואז הרשע נקרא לבוש ומיצר אל הצדיק שישפוך נפשו , תו כללבמחשב

וזהו קישוטי , )תהלים קכ א(' קראתי מצרה ענני, 'לפני קונו במסירת נפש

ונעשה יחוד התפלה , שגורם להתפלל ממצר, השכינה והכנה אל היחוד

על ידי , וכן יש קישוטי שכינה בסוד ימין. בלב אחד הכלה עם דודה

בא לידי התפשטות , בות הדעת והצלחה ומנוחההרווחה ושמחה והרח

 . הגשמיות בתפלה
 )מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא' זהר חי'(

ת ַהיֹום ַל ּבָ י ׁשַ ה ִאְכֻלהו ַהיֹום ּכִ ַּויֹאֶמר מׁשֶ ּ ּ ַהיֹום לֹא ה"הויּּ
ָשֶדה ִׂתְמָצֻאהו ּבַ ּ  . )טז כה( ּ

, שמאי הזקןאמרו עליו על , תניא) א"טז ע(ל בביצה "רצה לומר שאמרו רז

מצא , אמר זו לשבת, מצא בהמה נאה. כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת

אבל הלל הזקן . מניח את השניה ואכל את הראשונה, אחרת נאה הימנה

. יום יום' שנאמר ברוך ה, שכל מעשיו לשם שמים, מדה אחרת היתה לו

פעם אחת , אמר רבי חייא בר אבא) א"קיט ע(וכן איתא במסכת שבת 

והביאו לפניו שלחן של זהב משוי ,  אצל בעל הבית בלודקיאנתארחתי

. וששה עשרה שלשלאות של כסף קבועות בו, ששה עשר בני אדם

וכל , ועליו כל מיני מאכל. וקערות וכוסות וקיתוניות וצלוחיות קבועות בו

. 'הארץ ומלואה וכו' לה: אומרים, וכשמניחין אותה. מיני מגדים ובשמים

. והארץ נתן לבני אדם, השמים שמים לה: ומריםא, וכשמסלקין אותה

ומכל בהמה שהיתה , אמר לי קצב הייתי, אמרתי לו בני במה זכית לכך

וברוך , אשריך שזכית למצוה זו, אמרתי לו. אמרתי זו תהא לשבת, נאה

 . המקום שזיכך למצוה זו

' ויאמר משה'נמצא שזהו שאמר הכתוב הקדוש על ידי משה רבינו 

היינו תלמידי חכמים שהם , בקדושה ובטהרה' הו היוםאכל, 'לישראל

אזי הם מקיימים דברי הלל , :)ג כט"ק ח"זוה(אפילו בחול בבחינת שבת 

כי בכל יום ' יום יום' וברוך ה'ולזה ', ה"להוי'כ "בכם ג' כי שבת היום'הזקן 

ונראה מכאן שהלכה כדברי הלל הזקן רק אצל . אתם בבחינת שבת

אמר הכתוב , צל פשוטי עם בני ישראל הקדושיםאבל א, תלמידי חכמים

, כלומר, ל"ל במסכת שבת הנ"כדברי שמאי הזקן כמו שרואים מחז

יהיה אכילה זו של , וזכור באכילה זו אם תמצא נאה הימנה' אכלהו היום'

' כי שבת היום'זכור , וזה מה שאכלת היום', ה"שבת להוי'יום זה לצורך 

ותחליפנו אם יש לך בהמה נאה , ודשהיינו ביום זה תזכור שיש שבת ק

היום לא '. כנודע למשכיל דקדושה והבן, וכן כיוצא בשאר דברים. הימנה

אפילו לשבת , היינו כי ביום השבת לא תוכל לעשות כן' תמצאוהו בשדה

אלא דייקא . כי אין שבת מכין לחול כנודע, ש לימי החול"ומכ, אחרת

 . בתאם תמצא נאה הימנה תשאיר לכבוד ש, בחול

 ) מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא' בן ביתי'(

ָאְזֵני ה"הויַּויֹאֶמר  ֶפר ְוִשים ּבְ ּסֵ רֹון ּבַ ֹתב זֹאת ִזּכָ ה ּכְ ׂ ֶאל מׁשֶ
ָמִים י ָמחֹה ֶאְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמַתַחת ַהׁשָ ַע ּכִ ְּיהֹוׁשֻ  .)יז יד( ּ

אפשר לומר שהתורה מרמזת לנו שצריך האדם לכתוב בספר כל מה 

יגדיל תורה 'כדי שיהיה , בורא עולם נתן לו לחדש חידושין דאורייתאשה

י מה ששמעתי "וזה החלי בעזרת השם יתברך עפ. )ישעיה מב כא(' ויאדיר

 המנחת אליעזר ממונקאטשע מרן בעל "ק ציס"ק הגה"מפה קדוש של כ

עשות ספרים ' )יב יב( ה בקהלת"א על מה שאמר שלמה המלך ע"זיע

כי זה ידוע שהיו צריכים להיות בגלות מצרים ארבע ' הרבה עד אין קץ

ש היו "כי חו, אבל בגלל שלא יכלו להתמהמה יותר, מאות שנה בפועל

ו "ואז לא היו יכולים לצאת ממצרים ח, ן של הטומאה"נכנסים בשער הנו

ולכן לא היו שם רק כמנין . )מעין ב נהר נו(ק חסד לאברהם "כמבואר בספה

ן קולזה אנו צריכים לת, נין מאה ותשעים שנהוחסר מן המ, ו שנים"רד

 ו וזה,ואז יהיה הקץ הגאולה, הללו שלא נתקנו במצרים ץ שנים"הק

וזהו שאמר שלמה המלך  .ץ הישועה"קרב ק ו)בפייט לחנוכה(שאומרים 

עד 'אז יהיה , הרבהספרים יחדשו ויחברו  שי"שע ' הרבהעשות ספרים'

ולפי דבריו . ח" את הגאולה ודפחובזה מקרב, שניםהץ "קלן וקי ת'אין קץ

ת "זא' ה אל משה כתב זאת"ויאמר הוי'כ כאן "הקדושים יש לומר ג

היינו שצריך , )במדבר יט ב (ש זאת חקת התורה"ק כמ"נקראת התורה

והוא משום ' זכרון בספר'האדם לחדש חידושין דאוריתא ולכתוב הכול 

זכר עמלק 'ו "ף ועד תי"י אותיות התורה שמאל"ע' ת"כי מחה אמחה א'

 . א"ויהיה התיקון בשלימות בב' מתחת השמים

 )מרבינו שלום מקאמרנא' מעשה שלום'(



 

 שולחן הטהור

 ע" זי מקאמרנאייזיקאצחק ירבינו  ל'זר זהב' ו'שולחן הטהור'לקט הלכות מספר 
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  אבותמעשה

ה ֶאל ָהָעם ַאל ִתיָראו ִהְתַיְצבו וְראו ֶאת ְיׁשוַעת  ַּויֹאֶמר מׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ ר ַיֲעֶשה ָלֶכם ַהיֹום ה"הויּ ּ ֲאׁשֶ  .)יד יג(ׂ

ששמע בעצמו מאחד , ע" זיחיים יעקב מקאמרנאק רבי "סיפר רבינו הרה

יצחק יהודה יחיאל ק רבי "שהיה רגיל רבינו הרה, מתושבי כפר אופורט

שפעם אחת בא , והנה זכרני, לבקר בעירו אצל חסידיו, ע" זימקאמרנא

ותמה רבינו ושאל מה הסיבה , ואין איש מאסף אותו הביתה, רבינו הנה

: שבאחד מבתי הכפר שוכבים שני אנשים על מיטותיהם: רו לוואמ. לכך

והיום מלאו , ואשתו יולדת, הבעל במצב של גסיסה אחרי מחלה קשה

וכל אנשי הכפר נמצאים שם ומחכים , שמונה ימים לרך הנולד להם

כדי שיוכלו למול את ילדו ולקרוא לו בשם , ליציאת נשמתו של האב

 .ותו הביתהומשום כך אין איש מאסף א, אביו

הכינו : נכנס ואמר, הוליכוני מיד לבית זה: כשמוע רבינו את הדבר אמר

, ואני מבטיח לכם שבמקום שאליהו הנביא שם, מיד את התינוק למילה

כלבים :) ק ס"ב(ל "וכמו שאמרו חז, לא תהא רשות לאותו בעל הדבר

. כלבים משחקים אליהו הנביא בא לעיר. בוכים מלאך המות בא לעיר

אין , ובמקום שאליהו הנביא נמצא,  מינה שאין שניהם ביחד בעירשמע

והיה הוא בעצמו הסנדק , מיד נתעטף רבינו בטליתו. שלטון למלאך המות

לכו קנו : ואמר, כשגמר את הברכות הוציא סכום כסף מכיסו, וגם המוהל

לפי פקודת רבינו ערכו מיד את . צרכי הסעודה ונערוך כאן סעודת מצוה

יום 'לפני ברכת המזון צוה רבינו לשיר , טלו ידיהם וישבו ואכלונ, הסעודה

מרוב פחד עשו , וצווה לצאת בריקוד של מצוה', ליבשה נהפכו מצולים

וביקש שילבישו , פקח האב את עיניו, ופתאום באמצע הריקוד, כדבריו

והלבישו את בגדיו , משום שהוא מבקש גם כן להשתתף בריקוד, אותו

ונעשה שם שמחה גדולה , נס להשתתף בתוך הריקודונכ, ווירד ממיטת

 . איך שראו את ישועת השם באתגלות כזה, עד מאוד

אבית קאמרנ



 

 יומא דהילולא

 ז"ד שבט תקט"י פני יהושעל בעל ה"זצוק בן רבי צבי הירש יעקב יהושעק רבי "הגה

 תולדותיו

א בעיר "ת ליעקב שנת תמ" תת� אמת בשנדנול

 לאביו הקצי� ,הגדולה לאלקי� היא עיר קראקא

 ולאמו מרת מרי� ,ל" זצצבי הירשהמפורס� רבי 

 חת� הגאו� המפורס� רבי ,ל" זצאברה� הלוי' בת ר

 'מגיני שלמה'בעל ה קאקראד "ל אב" זצוקיהושע

מלאה חכמי� בעיר הגדולה ה, 'פני יהושע'ת "ווש

 רבינו על ברכי גדולי העיר עד גיל גדלי� נתוסופר

תשע שני� שאז נסתלק זקינו אבי אמו רבי אברה� 

 עבר לבית ,ל" זצ ואביו רבי צבי הירשל" זצהלוי

בעיר ריישא הל� וגדל  ,אבותיו בעיר הגדולה ריישא

לקח אחר וק עד שנ מעלה מעלה ושמו נד� למרחרבינו

 מעיר ל לנדא"שלמה סגכבוד לחתנו של הנגיד רבי 

בעיר לבוב בבית חמיו תפס כבר ישיבה והעמיד  ,לבוב

 .ש� תלמידי� ששתו בצמא את דבריו

 נס ההצלה

בימי שבתו של רבינו בעיר לבוב פרצה ש� שריפה 

ו נפשות מישראל נשרפו בשריפה הגדולה "גדולה ול

 ובתו היחידה מאותה  ביניה� אשתו,'אשר שר� ה

האישה ובניסי ניסי� ניצל רבינו בעצמו מהשריפה 

הקדמת ב� יני הענילותשלהשתכפי אשר חרט בעצמו 

 ואחת שהיא הנה קבלתי עלי :ל" וז'פני יהושע'ו ספר

 א� �לחובה ונדרתי בדבר הנדור בעת צרתי ביו� חרו

שליו , ק לבוב"ק בק"ג לפ"כסליו שנת תקס' יו� ג' ה

נ� בהיכלי ע� חבירי� ותלמידי� הייתי בביתי ורע

ופתע פתאו� היתה מעיר לגל , המקשיבי� לקולי

� וקול זעקה לא הפוכה כמו רגע לא חלו בה ידי

שמענו כי ע� קול הבערה יצאה לחלק ומראה אש 

 ,גדולה והמתלקחת אשר עלה בארמנותינו ובחלונינו

 מלאי� פולווירעל ידי כמה חביות גדולות ונוראות 

עד שנהרסו הבתי� ממגורת� , ש אשהיה לשריפת

ובצורות חומה עד לשמי� הושפלו כמה בתי� גדולי� 

ונהרגו כששה ושלשי� , עד לעפר ערו עד היסוד בה�

רי וג� כ� מגובתו� החללי� , נפשות קדושות מישראל

ע ואמה ואבי אמה עד "ביתי זו אשתי הראשונה נ

שהגיע ג� כ� לצרת הבת בתי הקטנה אחת היתה 

מ�  וג� אנכי הייתי. עלי ביתר שאתלאמה וחביבה 

 ובאתי ,הנפילי� מאיגרא רמא לבירא עמיקתא

במעמקי מצולה באר� התחתית ממש כבתו� המכבש 

משא הגלי גלי� שנפלו עלי קורות בתינו מחמת כובד 

יותר מקורות בית הבד לא נתנוני השב רוחי ידי 

אמרתי נגזרתי בדמי ימי אלכה , ואברי אינ� ברשותי

 שנותי לא אביט אד� עוד ע� יושבי פוקדתי יתר

ומתיירא הייתי שלא יעשה ביתי קברי לנסקלי� , חלד

עלי היו כולנה ארבעת� ולנשרפי� לנהרגי� ונחנקי� 

זאת ועוד , כאחת ודי� ארבע מיתות לא בטלו ממני

אחת שקורות הבית רהיטי� עציו ואבניו נדמו עלי 

�  אמרתי פ� יפגעו בי להיות יד העדי,כעדי� גמורי�

עלי לא נתנני '  אמנ� בחמלת ה.נייתבי בראשונה להמ

וכמו ער� שליש או רביע שעה אלקי� להרע עמדי 

רק עדיי� קול , אחר ששקט וסר מזע� קול המפלה

לאלפי� ולרבבות הול� וסוער שפעת המולת המו� 

ורבי� אשר , בקע האר� לקול�הרומסי� על הגג ות

 הוי המיתו ברמיסת� יותר מאשר בראשונה א� דלא

סגי בלאו הכי 

שכוונת� להציל 

סו� . ולפקוח הגל

דבר כבר יצאתי 

מכלל ודאי סכנת 

, נפשות לידי ספק

אז אמרתי עודנו 

בתו� הגל א� יהיה אלקי� עמדי והוציאני מ� המקו� 

לשלו� ויבנה לי בית נאמ� להרבות גבולי הזה 

בתלמידי� לא אמנע עצמי מכותלי בית המדרש 

ו� ס ופוסקי� ולל"סוגית השולשקוד על דלתי העיו� ב

ובזה , אחדות הרבה בעני� בעומקה של הלכה א� ליל

ה אבי אמי רבתא "� בעקבות אבותי הלחשקה נפשי לי

ל " זציושע' ג מו" הרב המאההגאו� המנוח המפורס�

 שחיבר ק קראקא"מ דק"ד ור"אשר שמו בקרבי האב

ל "י ז"על רש' ת התוסו ליישב קושי'מגיני שלמה'ספר 

� אכלה ני טרא. ה שמניחי� התוספת בתימאוליישב מ

בקול עניי ונת� לי ' לדבר הדברי� אל לבי שמע ה

 העמודי� כמי� שביל ממש נעשה לי �מהלכי� בי

אז ידעתי , וחבל לא הווה ביויצאתי בשלו� בלי פגע 

 .היה הדבר ממש במקו� שאי� מצילי�' נאמנה כי מה

� ווג שני בת נגידייאשה בזנשא ל "אחר המעשה הנ

 לא היה לו  ועד יו� פטירתו,ה לו הרבה נדוניהשהכניס

 .ישב על התורה בהרחבה גדולהדאגת הפרנסה ו

 תו ורבנ

 והטביע  לבובגלילד "אבלח נתקבל "ת תענבסו� ש

 ומלבד הישיבה שהיה לו מקוד� ,חותמו בעיר הגדולה

 ,דאג ג� כ� לתינוקות של בית רב� שעליה� קאי עלמא

 ,שגיח על מלמדי התינוקות שיעשו מלאכת� בנאמנהוה

 בשנת .'וגדיי� נעשו תיישי� ומלאה האר� דעה את ה

מהעיר ברלי� קיבל כתב רבנות � אב חג מנ"ביו� י� "ת

 קהילת ברלי� שהיתה נחלקה שבשנה זו ,שבאשכנז

וקיבלו עליה�  , דאודרפרנקפורטמאוחדת ע� קהילת 

א התואר � שנשרב מיוחד רק לה� והוא היה הראשו

ד קיבל רבינו כתב רבנות משני "בשנת תצ .ד ברלי�"אב

 �ערי� גדולי� במדינת אשכנז הלא המה מי

ד מי� על מקו� "לאבה למושב לו ו ואיו,ואמסטרד�

וכמה ,  אזסתלק שנ'שבות יעקב'הגאו� בעל ה

מתלמידיו אשר שתו בצמא את דבריו גלו ע� רב� 

�ק נפטר רבה של " בשנת ת.מעיר ברלי� לעיר מי

וראשי  � פאפערש"יעקב כפורט דמיי� הגאו� רבי קרנפ

 ושלחו לו כתב ,� עליוההקהל ופרנסיה שמו עיני

ש� ישב רבינו על  ,� לראשתהרבנות להיות לה� עטר

� יצא תורה והוראה לכל המנוחה ועל הנחלה ומש

א פרצה המחלוקת "י תקי" שבשנות תק עד,הגלילות

תושבי י עמדי� ו"הגדולה בי� רבי יהונת� איבשי� להגר

רבינו תמ� לצדו כ "יהונת� משא' העיר היו מאוהדי ר

 והוצר� לעזוב את העיר ועד יו� ,ל רבי יעקב עמדי�ש

ק מעליו עול הרבנות וההנהגה והוציא וסידר מותו פר

  .לאור תעלומות חכמה ספריו המפורסמי�

 הסתלקותו ומורשתו

בסו� ימיו ישב רבינו בעיר אופנבא� ויקרבו ימיו למות 

 ושלא מ"ויצו אות� שיקברו בעיר פפדלבניו ויקרא 

ק " אל עמיו ביו� ועש�ויאסו וימת עויגוו ,יספידוהו

ימו בניו יהצוואה הראשונה ק, ז"ד שבט תקט"י

יה לא י אבל הצוואה השנ,מ"והובילו לקבורה בעיר פפד

לקח נתקיימה וכל בית ישראל הורידו כנחל דמעה על ה

 .ווקדושיגאו� ישראל 

 אשר הניח אחריו וממנו ושעפני יהס "ספרו על הש

י ותוספות "ה להבי� עומק דברי הגמרא ורשיאב� ושתי

 בי דבריורי� דומתב

� ומדרשא מי

פטירתו עד היו� 

והוא כנכסי הזה 

צא� ברזל לכל באי 

 .ס" השישער

 

 

  רבותינוארבמ

ישראל בעל רבינו האלקי קודש הקדשי� רבינו 

היה מסתיר עצמו מאוד בתחילת ה " זלהש� טוב

 כדי שלא , ומלמטהעבודתו הקדושה מלמעלה

 ופע� ,יהיה התגרות עליו מלמעלה ומלמטה

פני אחת בא לפני הרב הקדוש הגאו� בעל ספר 

 כי בימי ,ששחט בהל להראות סכינו " זציהושע

 וכשהוציא הסכי� להראות ,ב"נעוריו היה שו

ה " בעל פני יהושע הש� הויינו ראה רב,לפניו

 ,ונבהל מאוד ממראה הזאת ,ברו� הוא על הסכי�

ד עמד מעל כסאו והתחיל לבקש ותיכ� ומי

ש טוב שימחול לו על שהטריח אותו על "מהריב

 :ש טוב הקדוש אמר אז בזה הלשו�" והריב,כ�

 ,אפילו מלא� או שר� לא הכיר אותי עד עתה

 והצדיק הזה תיכ� ומיד הכיר אותי וראה מעלתי

  .כ"ע
 )זק� ביתו לרבינו אליעזר צבי מקאמרנא(

 וראיתי יהושעפני דוש ואחר כ� ראיתי בספר הק

 ',כנסת יחזקאל'שהביא סברא זאת בש� ספר 

 ומתחילה החזיק הגאו� ,וזה הספר אינו תחת ידי

 ,אותו בשתי ידי�כ דחה "בסברא זאת ואח

ל "וש שפסקו דחדש בח"� ורא"� והרמב"דלהרי

י� לשל י מנא ל� לחלק בי� של גו,יתאידאור

והרב הזה הוא גאו� שבגאוני� צדיק  ,ישראל

ד יהושע לא ק�  מיהושע ע,קדוש וחסיד

 . כיהושע
 )אוצר החיי� לרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

 ,לגול עברולפעמי� עומד על הצדיק מחלוקת מג

כמו שהיה לרבינו יהונת� הקדוש שהיה נשמה 

הצדיק מחלוקת כזה להחליש גבוהה ועמד על 

מה שנכשול דעתו ולשבור לבבו כאי� לתק� 

מר� הקדוש קודש הקדשי� פני במחלוקת 

 .  יש בו עני� נפלא אי� לכתובעיהוש

 )נתיב מצותי� לרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

קודש הקדשי� רבי [פע� אחת נתבקש רבינו 

לסאמבור על ] א" זיעק מקאמרנאייצחק אייז

ד "ובערב שבת קודש בא הרב אב, שבת קודש

 ו ובתו� כ� אמר,צ לקבל שלו�"דש� ע� כל הבד

קשו  ובי,ל"שיש לה� שאלה בגט שכיב מרע ר :לו

 והשיב לה� ,מרבינו שיאמר לה� חוות דעתו

פני 'כ אמר מעשה כזאת אירע לה"ואח, תשובה

  והשיב לה�,צ על גט כזה" ששאלו הבד'יהושע

היו� חידשתי  :]הפני יהושע[כ אמר "ואח ,הפסק

חידוש אחד א� הוא חשוב בשמי� אני נות� זה 

והפטיר . החידוש במתנה להחולה ונתרפא

חדש ובשמי� שווה היו� חידשתי יחוד  :רבינו

ועל  ,היחוד שלנו כמו החידוש של הפני יהושע

כ� אני נות� זה היחוד במתנה להחולה ואי� צרי� 

 . ונתרפאלית� הגט
 )כתבי ש�(
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