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נא לשמור על קדושת הגליון

דברי תורה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
ועה זֶה אֵ לִ י
יש ּ ָ
ָעזִ ּי וְ זִ ְמ ָרת י ָּה וַ יְ ִהי לִ י ִל ׁ
הו )טו ב(.
הו ֱאלֹהֵ י אָ ִבי וַ אֲ רֹמֲ ֶמנְ ּ
וְ אַ נְ וֵ ּ

אפשר לפרש הפסוק הזה ,וגם לקשר הענין
של ראש השנה לאילנות ,ושבת שירה .כי
הנה ידוע מה שאיתא בזוה"ק )ח"ב יב .עח(.
עה"פ ותצפנהו שלשה ירחים )שמות ב ב(,
אלין תלת ירחין דדינא קשיא שריא בעלמא,
ומאי נינהו תמוז אב טבת .אבל במקום אחר
כתוב בזוה"ק )זו"ח צב ד( טבת שבט ותמוז.
והמגיד הרה"ק רבי ישראל מקאזניץ זלה"ה
בספרו הקדוש עבודת ישראל )פרשת ויגש(
מתרץ ,שבאמת הכול הוא רק שלשה
חדשים ,כי בשבט הוא רק עד חצי החודש
דינים ,כי מחמשה עשר שבו הוא ראש
השנה לאילנות שמתרומם קרן הקדושה,
וכן באב הוא רק עד חצי החודש דינים ,כי
לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר
באב )תענית פ"ד מ"ח( ,שמאז הוא ימי
הרחמים והמתקת הדינים ,ולכן אין סתירה
שבאמת השלשה ירחים הם תמוז וטבת,
וחצי אב וחצי שבט ע"ש.
ובפרט שהלבנה בחמשה עשר הוא במילואו
בשלימותא ,שמרמז לתיקון ושלימות של
השכינה ,כי הלבנה מרמזת להשכינה כידוע
)זוה"ק ח"ג רפב (.ולכן מבואר בזוה"ק )ח"ב
פה (.וז"ל :ביומוי דשלמה קיימא סיהרא
באשלמותא ,דקיימא בחמשה עשר ,כמה
דתנינן אברהם יצחק יעקב יהודה פרץ
חצרון רם עמינדב נחשון שלמון בועז עובד
ישי דוד שלמה ,כד אתא שלמה קיימא
סיהרא באשלמותא .אבל ביומוי דצדקיהו
קיימא סיהרא בפגימותא ואתפגים ,דתנינן
ביומוי דצדקיה אתפגים סיהרא ,ואתחשכו
אנפייהו דישראל ,פוק וחשוב ,רחבעם אביה
אסא יהושפט יהורם אחזיהו יואש אמציהו
עוזיה יותם אחז יחזקיהו מנשה אמון יאשיהו

צדקיהו ,וכד אתא צדקיהו אתפגים סיהרא,
ביה זמנא )איכה ב א( השליך משמים ארץ,
ואתחשכא האי ארץ .ולזה נחרב אז הבית
המקדש .עכ"פ רואים שחמשה עשר מרמז
שהשכינה היא בתכלית השלימות.
וזה הבחינה רצה עמלק לקלקל ,כמ"ש
'ויאמר כי יד על כס יה מלחמה להוי"ה
בעמלק מדר דר' )לקמן יז טז( ,ופרש"י ז"ל,
שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה
שמו של עמלק כולו .שרצה להפריד בין י"ה
לו"ה משם הוי"ה ,שלא יקיימו את התורה
ומצוות בחינת ו"ה ,בהבנה ושכל בחינת י"ה
בחינת חכמה ובינה ,רק שיקיימו את התורה
כמצוות אנשים מלומדה )ישעיה כט יג( ,ועי"ז
לא יהיה השכינה בחינת ה' משם הוי"ה
בשלימותא.
וזהו הענין של ראש השנה לאילנות ,שהיא
דייקא בחמשה עשר לחודש )ראש השנה פ"א
מ"א( ,לרמז שאז הוא הזמן שאפשר לתקן
ולעלות השכינה למקומה ,ולחברה לי"ה
משם הוי"ה ,ואז יהיה שם הוי"ה בשלימות.
וכמו שמבואר ממרן האריז"ל )שער הכוונות
דרושי ראש השנה ד"ו( ,שארבעה ראשי שנים,
מרמזים על ארבעה מדרגות שיש בעליית
השכינה .ולזה כתוב במשנה )הנ"ל( 'ראש
השנה לאילן' לשון יחיד ,לרמז ליחוד הוי"ה
אדנ"י שבגי' איל"ן ,הנעשה ביום הזה,
שהוא תיקון השכינה.
ובזה נבוא לפרש הפסוק שהקדמנו ,שמרמז
על היום הזה ,כי 'עזי' בגי' שם אלהי"ם
עה"כ ,שמרמז על חצי הראשון של חודש
שבט שהוא בחינת דינים ,אבל אח"כ
'וזמרת יה' שמחמשה עשר לחודש נכרת כל
הדינים ,ומתחילים ימי הרחמים ורצון ,ולכן
'ויהי' בגי' שם יהי"ה שהוא השם שיהיה

לעתיד לבוא כמבואר ממרן האריז"ל )לקוטי

תורה זכריה( ,שנעשה מעין הגאולה דלעתיד
לבוא' ,לי לישועה' ישועה וגאולה פרטית.
כי ביום הזה הוא הזמן של 'אלהי אבי
וארממנהו' נוטריקון וארומ"ם ה"ו,
שמתרומם ו"ה משם הוי"ה לי"ה בחינת
'אבי'.
וזהו גם כן הטעם מה שנקרא השבת בשם
'שבת שירה' .כי שיר"ה בגי' ת"ק י"ה,
והענין כי מבואר ממרן האריז"ל בלקוטי
תורה )פרשת ואתחנן( וז"ל :דע ,כי יש מלאך
ממונה על התפילות ,ומעלה אותן מן הארץ
עד לרקיע שהוא מהלך ת"ק שנה ,והוא
מעלה אותן בכח שם י"ה ,שעמו צייר השם
יתברך עולמים ,ועל אותן המלאכים
המעלים התפלות נאמר ורגליהם רגל
ישר"ה )יחזקאל א ז( ,שעולה ת"ק י"ה.
וכן הוא הבחינה של שבת שירה ,שיכולים
לעלות ע"י שם י"ה ,את ו"ה משם הוי"ה עד
רום המעלות והמדריגות והעולמות ,עד
שיהיו כבחינת שם י"ה.
הקב"ה יעזור שבזכות שיש היום עליית
השכינה ,כמו כן יהיה לכל אחד ואחד עליה
בתורה ועבודה ,וממילא יהיה נשפע
מלמעלה שפע וברכה והצלחה בגשמיות,
כמו שכתב רש"י )טז לב( בפרשת המן ,וז"ל:
שבימי ירמיהו כשהיה ירמיהו מוכיחם למה
אין אתם עוסקים בתורה ,והם אומרים נניח
מלאכתנו ונעסוק בתורה מהיכן נתפרנס,
הוציא להם צנצנת המן ,אמר להם אתם
ראו דבר ה' ,שמעו לא נאמר ,אלא ראו בזה
נתפרנסו אבותיכם ,הרבה שלוחין יש לו
למקום להכין מזון ליראיו .והקב"ה יעזור
שיהיה ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן.
)ליל שב"ק ט"ו בשבט תש"ע לפ"ק(

גיליונות פרשת השבוע להורדהwww.ladaat.net/gilionot.php :

דברי תורה מרבותינו זי"ע
ַ ּד ּ ֵבר אֶ ל ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ֲנו לִ ְפנֵי ּ ִפי הַ ִחירֹת וגו' )יד ב(.
ש ָראֵ ל וְ י ׁ ֻ
בו וְ ַיח ּ
ָש ּ

חסר תיבת לאמר .דלא גילה סוד הגנוז בזה ,כדי שיאמינו ,ובזכות האמונה
נקרע הים )כמו שמביא רש"י עה"פ 'ויסעו' )יד טו( אין להם אלא ליסע ,שאין
הים עומד בפניהם ,כדאי זכות אבותיהם ,והם והאמונה שהאמינו בי ויצאו,

לקרוע להם הים( ,אין לנו אלא דברי בן עמרם )רש"י יד ד( ,וגם 'ויסעו' אל
הים ובא מים עד נפש ,ובמסירות נפש בא להם ישועות ה' כהרף עין.
)'היכל הברכה' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

פו ִמ ְצ ַריִ ם אַ ח ֲֵריהֶ ם וַ ּי ּ ִ ׂ
סוס
יגו ֹ
או ָתם חֹנִ ים ַעל הַ ּיָם ּ ָכל ּ
ַש ּ
וַ יִ ּ ְר ְ ּד ּ
ילו ַעל ּ ִפי הַ ִחירֹת ִל ְפנֵי ּ ַב ַעל ְצפֹן )יד ט(.
ֶרכֶ ב ּפַ ְרעֹה ּופָ ָר ׁ ָשיו וְ חֵ ֹ

והיה ]עושה פרעה[ זה בחכמה נפלאה ,כי פרעה היה מכשף וחכם גדול,
אם ראה שמושיען של ישראל ילקה במים קודם שנולד משה )לעיל ברש"י א
כב( ,למה לא ראה שיטבע הוא וחילו בים סוף ,אלא כל שית אלפי שני
הוה תליא בשעתא קמייתא )זח"ב קעו ,(:בשעה שנברא העולם ראה וספר
וחקר ומנה את כל בריה ובריה ואת אשר נגזר עליה ,ולכל בריה יש מזל
ונרשם זה בכוכבים ומזלות .ולישראל עם הקודש נתן להם תורת אמת.
וכשהם מחדשים חדושי תורה בנגלה ונסתר ,נברא שמים חדשים וארץ
חדשה )זח"א ה ,(.ו ֵאלו העולמות ממזל עליון עתיקא נבראו בכל שעה
)כמבואר שם בזוה"ק( ,ממזל הכולל כל י"ב מזלות ,וכופה כל י"ב מזלות
דסיטרא אחרא הידועים.
וצורת זה האיש נתקשר שם במזלא ,ונעשה בריה חדשה ואין שם אותו
גזירה כלל בטל ומבוטל ,וזהו על ידי התורה הנדרשת בשלשה עשרה
מדות ,וזהו קריעת ים סוף בעתיקא תליא )זח"ב נב .(:ודע שפרעה וערב רב
ודור המדבר ,הכל משורש אחד קריין דאדם הראשון ודור המבול ,ובשעת
בריאת שמים וארץ ובשעת הבריאה ,נרשם שחלק מהם יניחו על הים ולא
יטבעו ,וחלק מהם יטבעו בים ,והקב"ה בחכמתו הרמה 'דמיתיך רעייתי'
)שיר השירים א ט(' ,וכל סוס פרעה ופרשיו וחילו חנו על הים' ,וזה הטעה
לפרעה שראה בטייר שלו שהוא יחנה על הים וישראל יטבעו בים סוף.
ולזה 'כשהשיגו אותם' בהשגה ,ראו 'חנים על הים כל סוס רכב פרעה
ופרשיו וחילו' וישראל יטבעו בים .ובאמת היה קיטרוג )זח"ב קע ,(:כי גם
שרו טעה בזה ,והיה הדין שיטבעו ישראל ,כי כך נרשם במעשה בראשית
שיעמוד פרעה וכל חילו על הים ,על ידי שמות הטומאה שלו 'תורישמו'
)לקמן טו ט( נוטריקון רי"ו שמו"ת כידוע ,וישראל יטבעו בים סוף ,וכך היה
הרשימה בכל הנבראים ומזלות .ולזה היה קריעת ים סוף קשה מאד,
וישראל עדיין לא קיבלו את התורה ,ולא יצאו מחיוב מזלות ,אם לא בכח
רצון הפשוט בעתיקא תליא מלתא.
)'היכל הברכה' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

או ְבנֵי יִ ְ ׂ
ּופַ ְרעֹה ִה ְק ִריב וַ יִ ּ ְ ׂ
ש ָראֵ ל אֶ ת ֵעינֵיהֶ ם וְ ִה ּנֵה ִמ ְצ ַריִ ם
ש ּ
קו ְבנֵי יִ ְ ׂ
ש ָראֵ ל אֶ ל הוי"ה )יד י(.
או ְמאֹד וַ יִ ּ ְצעֲ ּ
נֹסֵ ַע אַ ח ֲֵריהֶ ם וַ יִ ּ ְיר ּ

הרע הוא כסא אל הטוב ,כי אם לא היה רע לא היה טוב ,כי הרע מבחין
את הטוב ,וכמו פרעה הקריב את לבם של ישראל לאביהם שבשמים
)שמו"ר כא ה( .ולפעמים הוא כדרך 'ופרעה הקריב' כי כמה רשעים
שמצערין לצדיק ,ומדברין אליו סרה מה שלא חשב מימיו ולא עבר
במחשבתו כלל ,ואז הרשע נקרא לבוש ומיצר אל הצדיק שישפוך נפשו
לפני קונו במסירת נפש' ,קראתי מצרה ענני' )תהלים קכ א( ,וזהו קישוטי
השכינה והכנה אל היחוד ,שגורם להתפלל ממצר ,ונעשה יחוד התפלה
בלב אחד הכלה עם דודה .וכן יש קישוטי שכינה בסוד ימין ,על ידי
הרווחה ושמחה והרחבות הדעת והצלחה ומנוחה ,בא לידי התפשטות
הגשמיות בתפלה.
)'זהר חי' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

ֻהו הַ ּיוֹ ם ִּכי ׁ ַש ּ ָבת הַ ּ ֹיום לַ הוי"ה הַ ּ ֹיום לֹא
ֶׁ
ֹאמר
וַ ּי ֶ
משה ִא ְכל ּ
הו ּ ַב ּ ָ ׂ
ש ֶדה )טז כה(.
ִת ְמצָ אֻ ּ

רצה לומר שאמרו רז"ל בביצה )טז ע"א( תניא ,אמרו עליו על שמאי הזקן,
כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת .מצא בהמה נאה ,אמר זו לשבת ,מצא
אחרת נאה הימנה ,מניח את השניה ואכל את הראשונה .אבל הלל הזקן
מדה אחרת היתה לו ,שכל מעשיו לשם שמים ,שנאמר ברוך ה' יום יום.
וכן איתא במסכת שבת )קיט ע"א( אמר רבי חייא בר אבא ,פעם אחת
נתארחתי אצל בעל הבית בלודקיא ,והביאו לפניו שלחן של זהב משוי
ששה עשר בני אדם ,וששה עשרה שלשלאות של כסף קבועות בו.
וקערות וכוסות וקיתוניות וצלוחיות קבועות בו .ועליו כל מיני מאכל ,וכל
מיני מגדים ובשמים .וכשמניחין אותה ,אומרים :לה' הארץ ומלואה וכו'.
וכשמסלקין אותה ,אומרים :השמים שמים לה ,והארץ נתן לבני אדם.
אמרתי לו בני במה זכית לכך ,אמר לי קצב הייתי ,ומכל בהמה שהיתה
נאה ,אמרתי זו תהא לשבת .אמרתי לו ,אשריך שזכית למצוה זו ,וברוך
המקום שזיכך למצוה זו.
נמצא שזהו שאמר הכתוב הקדוש על ידי משה רבינו 'ויאמר משה'
לישראל' ,אכלהו היום' בקדושה ובטהרה ,היינו תלמידי חכמים שהם
אפילו בחול בבחינת שבת )זוה"ק ח"ג כט ,(:אזי הם מקיימים דברי הלל
הזקן 'כי שבת היום' בכם ג"כ 'להוי"ה' ,ולזה 'וברוך ה' יום יום' כי בכל יום
אתם בבחינת שבת .ונראה מכאן שהלכה כדברי הלל הזקן רק אצל
תלמידי חכמים ,אבל אצל פשוטי עם בני ישראל הקדושים ,אמר הכתוב
כדברי שמאי הזקן כמו שרואים מחז"ל במסכת שבת הנ"ל ,כלומר,
'אכלהו היום' וזכור באכילה זו אם תמצא נאה הימנה ,יהיה אכילה זו של
יום זה לצורך 'שבת להוי"ה' ,וזה מה שאכלת היום ,זכור 'כי שבת היום'
היינו ביום זה תזכור שיש שבת קודש ,ותחליפנו אם יש לך בהמה נאה
הימנה .וכן כיוצא בשאר דברים ,כנודע למשכיל דקדושה והבן' .היום לא
תמצאוהו בשדה' היינו כי ביום השבת לא תוכל לעשות כן ,אפילו לשבת
אחרת ,ומכ"ש לימי החול ,כי אין שבת מכין לחול כנודע .אלא דייקא
בחול ,אם תמצא נאה הימנה תשאיר לכבוד שבת.
)'בן ביתי' מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא(

משה ְּכתֹב זֹאת זִ ּ ָכרוֹ ן ּ ַב ּ ֵספֶ ר וְ ִ ׂ
שים ְּבאָ זְ נֵי
ֹאמר הוי"ה אֶ ל ׁ ֶ
וַ ּי ֶ
יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִּכי ָמחֹה אֶ ְמחֶ ה אֶ ת זֵכֶ ר עֲ ָמלֵ ק ִמ ּ ַתחַ ת הַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם )יז יד(.

אפשר לומר שהתורה מרמזת לנו שצריך האדם לכתוב בספר כל מה
שהבורא עולם נתן לו לחדש חידושין דאורייתא ,כדי שיהיה 'יגדיל תורה
ויאדיר' )ישעיה מב כא( .וזה החלי בעזרת השם יתברך עפ"י מה ששמעתי
מפה קדוש של כ"ק הגה"ק ציס"ע מרן בעל המנחת אליעזר ממונקאטש
זיע"א על מה שאמר שלמה המלך ע"ה בקהלת )יב יב( 'עשות ספרים
הרבה עד אין קץ' כי זה ידוע שהיו צריכים להיות בגלות מצרים ארבע
מאות שנה בפועל ,אבל בגלל שלא יכלו להתמהמה יותר ,כי חו"ש היו
נכנסים בשער הנו"ן של הטומאה ,ואז לא היו יכולים לצאת ממצרים ח"ו
כמבואר בספה"ק חסד לאברהם )מעין ב נהר נו( .ולכן לא היו שם רק כמנין
רד"ו שנים ,וחסר מן המנין מאה ותשעים שנה ,ולזה אנו צריכים לתקן
הק"ץ שנים הללו שלא נתקנו במצרים ,ואז יהיה הקץ הגאולה ,וזהו
שאומרים )בפייט לחנוכה( וקרב ק"ץ הישועה .וזהו שאמר שלמה המלך
'עשות ספרים הרבה' שע"י שיחדשו ויחברו ספרים הרבה ,אז יהיה 'עד
אין קץ' תיקון לק"ץ השנים ,ובזה מקרב את הגאולה ודפח"ח .ולפי דבריו
הקדושים יש לומר ג"כ כאן 'ויאמר הוי"ה אל משה כתב זאת' זא"ת
נקראת התורה"ק כמ"ש זאת חקת התורה )במדבר יט ב( ,היינו שצריך
האדם לחדש חידושין דאוריתא ולכתוב הכול 'זכרון בספר' והוא משום
'כי מחה אמחה א"ת' ע"י אותיות התורה שמאל"ף ועד תי"ו 'זכר עמלק
מתחת השמים' ויהיה התיקון בשלימות בב"א.
)'מעשה שלום' מרבינו שלום מקאמרנא(

שולחן הטהור
לקט הלכות מספר 'שולחן הטהור' ו'זר זהב' לרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זי"ע
 סימן כח.דיני היסח הדעת בתפילין

.î³êþ−ëî î−šñêë íšîëð î¾õò í−í−¾ êîíî ,ö−þîô
þî½ê ó−þìê ó−ò−ò¼ë îê î−š½¼ë ðêô ðîþ¬ êîí óêî
..ííþî³í ö−ðô íï ñ×î ,.ðî¾êþ ñ¼ ö−ñ−õ³ î−í−¾
þîê î−ñ¼ þ−êô¾ −ô íñì³×ñ¾ þôê .î−"þêí öþô ñëê
ö−ñ−õ³í öô î³¼ð íòõ− ñê ö−ñ−õ³ ñ¾ ³îíñê ³î−ìî
ö×î ,íþî³í öî−¼ë îš½¼ ³¼ë êñ óê ¼èþ ¹ê
,¾ôô íþî³ −þëð óí¾ ³îþ−ôïíî ³î−¾þõí ³îþ−ôêë
³î×þë ³îþ−ôêë ñëê ,íñõ³î .ï¼ô¾ ³ê−þš ³¼ëî
¼èþ î³¼ð íòõ− ñê ó−ò−ò¼ þê¾î ¼ô¾ ³ê−þš
îš½¼ ³¼ë ¹ê íþî³í öôî ,.ìö−ñ−õ³í ³î−ìî ³¾îðšô
þ×ïò¾ ³¼ ñ×ë óíë ¾ô¾ôñ ë−−ì íñõ³î íþî³ë
:.−µþëñ µ−þ® ¾îô¾−ô ñ×ëî ,.¬î¾êþ ñ¼ ö−ñ−õ³í¾

óí ö−ñ−õ³í −× ,.êö−ñ−õ³í öô î³¼ð ì−½íñ þî½ê .א
³î−ìî þîê óðêí ñ¼ íþ−êô íô¾òí ³î−ìî þîê
šñ½ô ó−þìê ó−ò−ò¼ë þíþíôî î³¼ð ì−½ôíî ,³îíñê
íþî³í öôî ,íñ¼ôñ ñîðè óèõ í¾î¼î ³îþîêí ö³îê
³êþ− ì−½ôî ¾êþ ³îñšë ðôî¼ óê êñê þî½−ê ö−ê
ñ×ë ó−−šôî ö³ôî ê¾ôë šî½¼ñ ñëê ,îëñô ó¾í
öñ ³−ñ ö−ñ−õ³í ñ¼ ¾ôô î³¼ð ö−ê¾ ¹ê îí¼ð µ−×þð
−× ,íêþ−î íþî³ −þëðë š½î¼¾× ö×¾ ñ×ôî ,.ëíë
ì−½ô¾× ö× óè êþšò ó−ð− ³ñ−¬ò ñ®ê ³¼ðí ì½−í
í−í−¾ µ−þ® ö−ê¾ ¬î¾õ ñëê ðî¼ ñî×êñô î³¼ð
ì½−í êþšò îò−ê öê× ö×î ,.èó−ð−í ñ¼ ¼èþ ñ×ë î³¼ð
ö−ñ−õ³í¾ íô ñ¼ −þôèñ î³¼ð ì−½ô¾× êñê ³¼ðí

~~~~~ ~~~~~ מסגרת השולחן
¼èþ ñ×ëî ,ññõ³ô î³î−íë îñ−õêî ,ö−ñ−õ³ô î³¼ð ì−½íñ þî½ê¾ ñ"ïì ¾"ô ¼ðîò
îê ,í−í−¾ öôï íï−ê íþî³ë š½î¼ í³ê¾ ³¼ë ³ñîï ,óíë ö−î×ñî þîïìñ µ−þ®
ñ×ë óíë ö−î×ñ µ−þ® íñ−õ³í þê¾ ñ×ë ñëê ,ì"− ³ñ−õ³ ññõ³ô í³ê¾ ³¼ë
−×í îêñëð óíë ¾ô¾ôñ ®"ê íñ−õ³ ³¼¾ë - ë"š½ ðñ öô−½ ê"èôë ×"×î .¼èþ
êñ¾ þìëîôí öô íî®ô ô"ôî - ë³× ó¾ è"ôõë óòôê .¾êþ ³îñšî šîì¾ë þî½ê
¹ê - ë³× ö¾− í"ð ó¾ ñ"íê−ëëî .íñõ³î ¾"šë îñ−õê ö−ñ−õ³ô ññ× î³¼ð ì−½−
³¼¾ë îñ−õê ö−ñ−õ³ô ññ× î³¼ð ì−½− êñ¾ þìëîôí öô íî®ôð ë³× è"ôõëð
¬þõëî ,µõ−íñ ë³× ñ"ï −"þêí ó¾ë ¬"íëí −× ,ö× −³ô³½ êñ íñõ³î ¾"š
îëñ ö−î×ô óðê¾× µ×ñí ’î×î í"õš³ öô−½ë ñ"ïî ¼îþï þîê þõ½ë −³ê®ô¾
.ñ"×¼ ó¾í ³êþ− ê×−êð ¾"×ð ³¼ðí ì½−í íï ö−ê îñ¾ í×ñíë îê î³ñõ³ë
,íþî³ −þëðî íþ¾¼ íòîô¾ ³ñõ³ë šþ ¾"š þ−×ïí êñ ñ"òí ×"í¼¾ëî ì"¼õë .ï
íòî× î¼ë ö−ñ−õ³ð öî−× íìô¾ þ"þí í¾ší - ë³×¾ (:îñ ³îìòô) š"ô¬¾ë ö−−¼î
š½î¼íð ±þ−³î íòî× −¼ë −ôò îíò−ê êíð óíë ¾"š êîþšñ îê ññõ³íñ ñî×− µ−ê
ö−−¼î .¾"š þ−×ïí¾ −þí .¾"¼ óí−ò¾ ó−−šñ ê"êð öî−× íî®ôí öô þî¬õ íî®ôë
.ñ"ô×êî î−þëðë îòð¾ ó−òîþìêë
ì−½íñ þî½êî :ñ"ïî îò−ëþ ë³× (ë"¼ êò ¹ð ë×³ íî®ô) öòì³êî ó−−ìí þ®îêë .ì
îòôô ì×¾òî ö−ñ−õ³ë µñîí óê îòô−í ì×¾ò¾ ³¼ðí ì½−í þš−¼î ,óíô î³¼ð
−þôèñ îòôô ì×¾ò êñ óê ñëê ,ö−ìîôí þîê šñ½ôî ñî¼ šþîõ íï −þíî −þôèñ
−×êñôñ íþî³ íò³−ò êñ ðôîñ¾ íþî³í ñ¼î íñõ³í ñ¼ î³¼ðî íô−êë ðôî¼î
.þõ×− ó¾í ³êïí í×ñíë −³−è¾ óêî ,³þ¾í
þ×ïò¾ ó¼õ ñ×ë ö−ñ−õ³ë ¾ô¾ôñ óðê ë−−ìî - ë³× ê−ò³í ñ¼ë ëþí þîð−½ë .¬
,³¼ðí ì½−í óî¾ô óíë ö−ê ïê¾ ì"− ³ñõ³ëî íþî³ë š½î¼¾× ³ñîï ,’î×î óíô
ê"èôí −þëðë ×"¾ô ñ−¼ñ ö−−¼î .öíë ¾ô¾ô− öíô þ×ïò¾ ó¼õ ñ×ë ×"õ¼êî
.è"ôõíî
ìòôð ³ô−ê ñ×ð −õõ ëþñ í−ñ êò−ïì êþ¬îï þô þôê - (.îô ¹ð) í×î½ ’ôèë .−
−"ëí ë³×î .−×þëô îíë −¾ô¾ôð ³ô−ê ñ× −¾ê ëþ −ëð öòëþ ,µþëô ö−ñ−õ³
íêþò ö×î −"òî è"ô½î íôîþ³í þõ½î ’½î³í îš½õ ö×¾ (í¼¾ ñ×î í"ð) í× öô−½ë
öô−½ öôšñ ¼"¼î .öò−×þëô í×þë íï−êî íïë µ−þêí¾ íô −"ëë ¼"¼ ,−"¾þ ¾îþ−õô
.ðô

ñ×ë ö−ñ−õ³ë ¾ô¾ôñ óðê ë−−ì êòîí ëþ þë íëþ þôê - :îñ ³îìòô ’ôè .ê
í−íî íþî³ íþôê ³ìê íþ×ïê êñê îë ö−ê¾ ±−® íôî ,±−®ô þôîìî ñš ,í¼¾
³ìê ñ¼ íëþí ³îþ×ïê öíë ¾−¾ ö−ñ−õ³ ,îòôô î³¼ð ì−½³ êñ¾ ð−ô³ îì®ô ñ¼
ì−½− êñ¾ ,í¼¾ ñ×ë ö−ñ−õ³ë ¾ô¾ôñ óðê ë−−ì - ê"½ ¼"î¾ëî .íô×î íô×
.óíô î³¼ð
êñê ³¼ðí ì½−í ë−¾ì êñð :ñ"ïî ,(êñî í"ð :ð− ³î×þë) íòî− îò−ëþ ×"× .ë
î³×êñôë š½¼³ô¾ õ"¼ê î−×þ®ë š½¼³ô ñëê ,šîì¾ëî ¾êþ ³îñšë ðôî¼¾×
¾"êþë êëîô .³¼ðí ì½−í êþšò íï ö−ê ,¾ôô óí−ñ¼ î³¼ð ö−êî î³òôîêî
³èê¾ëî ,öô−½í ¾−þë ì"íþêë ¼"¼î .ðô öô−½ −"ëî þî¬ë ö−−¼î ê× öô−½ ö−ñ−õ³
.¾"¼ ³¼ðí ì½−í þðèë µ−þêí¾ ¬ñ öô−½ í−þê
.ï"−½ ½š öô−½ ¬"íî¾ë ö−−¼ .è
íòî×òî ³ë¾î−ô î³¼ð ö−ê¾ −ôî þ¼¬®ô - (è"−í
öô−½ ¼"î¾ëî .öíô î³¼ð ì−½íñ îñ þî½ê ö−ñ−õ³
þî½ê¾ −òõô þî¬õ ,íòî×òî î−ñ¼ ³ë¾î−ô î³¼ð
.è"š½ ðô öô−½ ë"ò¾ôî ,’ê ¹−¼½ ëþí

ö−ñ−õ³ô ð"õ) ó"ëôþí ×"× .ð
ì−òôí¾ ö−ñ−õ³í öô þî¬õ î−ñ¼
ö−ê¾ −ôî þ¼¬®ô - ¬"½ ìñ
¼"î¾ë ×"×î .óíô î³¼ð ì−½íñ

ó"ëôþíñð (î¬ ¹−¼½ ð− ññ×) óðê −−ìëî öô−½í ¾−þë ó−−ìí ³î®þêë ö−−¼ .í
±−®ô î"š öò−õñ− −þí¾ ,íþî³ ö−ðô −îí ³¼ðí ì½−í þî½−ê (ð"−í ö−ñ−õ³ô ð"õ)
’½î³ë óòôê .¾"¼ ³îþ×ïê íëþí îë ¾−¾ ö−ñ−õ³ î"š ³ìê íþ×ïê êñê îë ö−ê¾
.¾"¼ öòëþð êñê ê³−−þîêð þîôè î"š îò−êð îë³× (íôî í"ð .ì êôî−)
ö−ë ,ö−ñ−õ³í öô î³¼ð ì−½− êñ¾ µ−þ®î - ë³× (−"õ ö−ñ−õ³í þ¼¾) ì"¼õë .î
ì"− ³ñõ³ ³¼ë îê ,îñê ó−òôï −ò¾ë ³ñîï .îñî× óî−í ñ× ö−ëî ,íñõ³í öôïë
ðîêô íï ö−ò¼ë þ−íïô í−í ,í"íñï −þîôî .íþî³ë š½î¼ êîí¾ ³¼ë îê ,¾ìñë
þ³î− ñîðè óèõ µñ ö−êî ,ó−òî−ñ¼í ö−ìîô šñ½ñ óþîè ³¼ðí ì½−í ö−ò¼ −× ,ðîêô
î³îê ö−¾ò¼ô ,í³èþðôô íñ¼ôñ óðêí ³ô¾ò ö−ñ¼ô¾ ³¼ ñ×ë ,³¼ð− þë×î .íïô
,í"íñï −þîô íêþ ³ìê ó¼õî ,ê−íí íèþðôí ³î−ñ¼ µþ¼ −õ× ,³îñš ³îþ−ë¼ ñ¼
íòî−ñ¼í íèþðôñ î³îñ¼íñ ö−®îþ î−í¾× ,î³îê ö−òð î−í¾ ,ñîðè ó×ì š−ð® ³ô¾ò
,öî−®ñ êëî ³¾îðšë ö−î×ô í−í ³ìê ó¼õ¾ ñ¼ ,î³îê ö−¾−ò¼ô î−íî ,íñîðè
î³¼ð ì−½íî ì×¾ íòîî× î³îê −"¼ ïêî ,íñíëñ ðñò êñî š−þñ ¼èò êñ îþôîêë
íòíî - (í ¾îþð ö−ñ−õ³ ö−ò¼) ×"í¼¾ëî .ðêô ðêô þíïíñ µ−þ® ×"¼î ,ö−ñ−õ³í öô

מעשה אבות
.()יד יג

ׂ ֶ ֲֲשר יַע
שה לָ כֶ ם הַ ּ ֹיום
ֶ ׁ ועת הוי"ה א
ַ ּ או אֶ ת יְ ׁש
ָ משה אֶ ל הָ ָעם אַ ל ִּת
ֶ ׁ ֹאמר
ֶ וַ ּי
ּ ְ או ִה ְתי
ּ בו ּ ְור
ּ ַצ
ּ יר

. כלבים משחקים אליהו הנביא בא לעיר.בוכים מלאך המות בא לעיר
 אין, ובמקום שאליהו הנביא נמצא,שמע מינה שאין שניהם ביחד בעיר
 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
 לפני ברכת המזון צוה רבינו לשיר 'יום, נטלו ידיהם וישבו ואכלו,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, ונכנס להשתתף בתוך הריקוד,וירד ממיטתו
. איך שראו את ישועת השם באתגלות כזה,עד מאוד
בית קאמרנא

 ששמע בעצמו מאחד,סיפר רבינו הרה"ק רבי חיים יעקב מקאמרנא זי"ע
 שהיה רגיל רבינו הרה"ק רבי יצחק יהודה יחיאל,מתושבי כפר אופורט
 שפעם אחת בא, והנה זכרני, לבקר בעירו אצל חסידיו,מקאמרנא זי"ע
 ותמה רבינו ושאל מה הסיבה, ואין איש מאסף אותו הביתה,רבינו הנה
: שבאחד מבתי הכפר שוכבים שני אנשים על מיטותיהם: ואמרו לו.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
. ומשום כך אין איש מאסף אותו הביתה,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: וכמו שאמרו חז"ל )ב"ק ס,לא תהא רשות לאותו בעל הדבר

יומא דהילולא
הגה"ק רבי יעקב יהושע בן רבי צבי הירש זצוק"ל בעל הפני יהושע י"ד שבט תקט"ז
תולדותיו
נולד בשנת תת אמ"ת ליעקב שנת תמ"א בעיר
הגדולה לאלקי היא עיר קראקא ,לאביו הקצי
המפורס רבי צבי הירש זצ"ל ,ולאמו מרת מרי
בת ר' אברה הלוי זצ"ל ,חת הגאו המפורס רבי
יהושע זצוק"ל אב"ד קראקא בעל ה'מגיני שלמה'
ושו"ת 'פני יהושע' ,בעיר הגדולה המלאה חכמי
וסופרי נתגדל רבינו על ברכי גדולי העיר עד גיל
תשע שני שאז נסתלק זקינו אבי אמו רבי אברה
הלוי זצ"ל ואביו רבי צבי הירש זצ"ל ,עבר לבית
אבותיו בעיר הגדולה ריישא ,בעיר ריישא הל וגדל
רבינו מעלה מעלה ושמו נד למרחוק עד שנלקח אחר
כבוד לחתנו של הנגיד רבי שלמה סג"ל לנדא מעיר
לבוב ,בעיר לבוב בבית חמיו תפס כבר ישיבה והעמיד
ש תלמידי ששתו בצמא את דבריו.

נס ההצלה

מבאר רבותינו
רבינו האלקי קודש הקדשי רבינו ישראל בעל
ש טוב זלה"ה היה מסתיר עצמו מאוד בתחילת
עבודתו הקדושה מלמעלה ומלמטה ,כדי שלא
יהיה התגרות עליו מלמעלה ומלמטה ,ופע
אחת בא לפני הרב הקדוש הגאו בעל ספר פני
יהושע זצ"ל להראות סכינו ששחט בה ,כי בימי
נעוריו היה שו"ב ,וכשהוציא הסכי להראות
לפניו ,ראה רבינו בעל פני יהושע הש הוי"ה
ברו הוא על הסכי  ,ונבהל מאוד ממראה הזאת,
ותיכ ומיד עמד מעל כסאו והתחיל לבקש
מהריב"ש טוב שימחול לו על שהטריח אותו על
כ ,והריב"ש טוב הקדוש אמר אז בזה הלשו :
אפילו מלא או שר לא הכיר אותי עד עתה,
והצדיק הזה תיכ ומיד הכיר אותי וראה מעלתי
ע"כ.
)זק ביתו לרבינו אליעזר צבי מקאמרנא(

בתו הגל א יהיה אלקי עמדי והוציאני מ המקו
הזה לשלו ויבנה לי בית נאמ להרבות גבולי
בתלמידי לא אמנע עצמי מכותלי בית המדרש
ולשקוד על דלתי העיו בסוגית הש"ס ופוסקי וללו
בעומקה של הלכה א לילות הרבה בעני אחד ,ובזה
חשקה נפשי ליל בעקבות אבותי ה"ה אבי אמי רבתא
הגאו המנוח המפורס הרב המאה"ג מו' יושע זצ"ל
אשר שמו בקרבי האב"ד ור"מ דק"ק קראקא שחיבר
ספר 'מגיני שלמה' ליישב קושיות התוס' על רש"י ז"ל
וליישב מה שמניחי התוספת בתימא .אני טר אכלה
לדבר הדברי אל לבי שמע ה' בקול עניי ונת לי
מהלכי בי העמודי כמי שביל ממש נעשה לי
ויצאתי בשלו בלי פגע וחבל לא הווה בי ,אז ידעתי
נאמנה כי מה' היה הדבר ממש במקו שאי מצילי .
אחר המעשה הנ"ל נשא אשה בזיווג שני בת נגידי
שהכניסה לו הרבה נדוניה ,ועד יו פטירתו לא היה לו
דאגת הפרנסה וישב על התורה בהרחבה גדולה.

בימי שבתו של רבינו בעיר לבוב פרצה ש שריפה
גדולה ול"ו נפשות מישראל נשרפו בשריפה הגדולה
מאותה
אשר שר ה' ,ביניה אשתו ובתו היחידה
בסו שנת תע"ח נתקבל לאב"ד גליל לבוב והטביע
מהשריפה
האישה ובניסי ניסי ניצל רבינו בעצמו
חותמו בעיר הגדולה ,ומלבד הישיבה שהיה לו מקוד
ואחר כ ראיתי בספר הקדוש פני יהושע וראיתי
הקדמת
ב

כפי אשר חרט בעצמו השתלשלות הענייני
דאג ג כ לתינוקות של בית רב שעליה קאי עלמא,
שהביא סברא זאת בש ספר 'כנסת יחזקאל',
עלי
קבלתי
ספרו 'פני יהושע' וז"ל :ואחת שהיא הנה
והשגיח על מלמדי התינוקות שיעשו מלאכת בנאמנה,
וזה הספר אינו תחת ידי ,ומתחילה החזיק הגאו
א
חרו
ביו
לחובה ונדרתי בדבר הנדור בעת צרתי
וגדיי נעשו תיישי ומלאה האר דעה את ה' .בשנת
בסברא זאת ואח"כ דחה אותו בשתי ידי,
ה' יו ג' כסליו שנת תקס"ג לפ"ק בק"ק לבוב ,שליו
ת" ביו י"ג מנח אב קיבל כתב רבנות מהעיר ברלי
דלהרי" והרמב" ורא"ש שפסקו דחדש בחו"ל
הייתי בביתי ורענ בהיכלי ע חבירי ותלמידי
שבאשכנז ,שבשנה זו נחלקה קהילת ברלי שהיתה
דאורייתא ,מנא ל לחלק בי של גויי לשל
המקשיבי לקולי ,ופתע פתאו היתה מעיר לגל
מאוחדת ע קהילת פרנקפורט דאודר ,וקיבלו עליה
ישראל ,והרב הזה הוא גאו שבגאוני צדיק
הפוכה כמו רגע לא חלו בה ידי וקול זעקה לא
רב מיוחד רק לה והוא היה הראשו שנשא התואר
קדוש וחסיד ,מיהושע עד יהושע לא ק
שמענו כי ע קול הבערה יצאה לחלק ומראה אש
אב"ד ברלי  .בשנת תצ"ד קיבל רבינו כתב רבנות משני
כיהושע.
גדולה והמתלקחת אשר עלה בארמנותינו ובחלונינו,
ערי גדולי במדינת אשכנז הלא המה מי
)אוצר החיי לרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(
על ידי כמה חביות גדולות ונוראות מלאי פולוויר
ואמסטרד ,ואיווה למושב לו לאב"ד מי על מקו
ולפעמי עומד על הצדיק מחלוקת מגלגול עבר,
שהיה לשריפת אש ,עד שנהרסו הבתי ממגורת
הגאו בעל ה'שבות יעקב' שנסתלק אז ,וכמה
כמו שהיה לרבינו יהונת הקדוש שהיה נשמה
כמה בתי גדולי ובצורות חומה עד לשמי הושפלו
מתלמידיו אשר שתו בצמא את דבריו גלו ע רב
גבוהה ועמד על הצדיק מחלוקת כזה להחליש
עד לעפר ערו עד היסוד בה  ,ונהרגו כששה ושלשי
מעיר ברלי לעיר מי .בשנת ת"ק נפטר רבה של
דעתו ולשבור לבבו כאי לתק מה שנכשול
נפשות קדושות מישראל ,ובתו החללי ג כ מגורי
פרנקפורט דמיי הגאו רבי יעקב כ" פאפערש וראשי
במחלוקת מר הקדוש קודש הקדשי פני
ביתי זו אשתי הראשונה נ"ע ואמה ואבי אמה עד
הקהל ופרנסיה שמו עיניה עליו ,ושלחו לו כתב
יהושע יש בו עני נפלא אי לכתוב.
שהגיע ג כ לצרת הבת בתי הקטנה אחת היתה
הרבנות להיות לה עטרת לראש ,ש ישב רבינו על
)נתיב מצותי לרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(
לאמה וחביבה עלי ביתר שאת .וג אנכי הייתי מ
המנוחה ועל הנחלה ומש יצא תורה והוראה לכל
הנפילי מאיגרא רמא לבירא עמיקתא ,ובאתי
פע אחת נתבקש רבינו ]קודש הקדשי רבי
הגלילות ,עד שבשנות תק"י תקי"א פרצה המחלוקת
במעמקי מצולה באר התחתית ממש כבתו המכבש
יצחק אייזיק מקאמרנא זיע"א[ לסאמבור על
הגדולה בי רבי יהונת איבשי להגר"י עמדי ותושבי
מחמת כובד משא הגלי גלי שנפלו עלי קורות בתינו
העיר היו מאוהדי ר' יהונת משא"כ רבינו תמ לצדו
שבת קודש ,ובערב שבת קודש בא הרב אב"ד
יותר מקורות בית הבד לא נתנוני השב רוחי ידי
של רבי יעקב עמדי  ,והוצר לעזוב את העיר ועד יו
דש ע כל הבד"צ לקבל שלו ,ובתו כ אמרו
ואברי אינ ברשותי ,אמרתי נגזרתי בדמי ימי אלכה
מותו פרק מעליו עול הרבנות וההנהגה והוציא וסידר
לו :שיש לה שאלה בגט שכיב מרע ר"ל ,וביקשו
יושבי
פוקדתי יתר שנותי לא אביט אד עוד ע
לאור תעלומות חכמה ספריו המפורסמי.
מרבינו שיאמר לה חוות דעתו ,והשיב לה
לנסקלי
חלד ,ומתיירא הייתי שלא יעשה ביתי קברי
תשובה ,ואח"כ אמר מעשה כזאת אירע לה'פני
הסתלקותו ומורשתו
ארבעת
ולנשרפי לנהרגי ונחנקי עלי היו כולנה
יהושע' ששאלו הבד"צ על גט כזה ,והשיב לה
בסו ימיו ישב רבינו בעיר אופנבא ויקרבו ימיו למות
ועוד
זאת
כאחת ודי ארבע מיתות לא בטלו ממני,
הפסק ,ואח"כ אמר ]הפני יהושע[ :היו חידשתי
ויקרא לבניו ויצו אות שיקברו בעיר פפד"מ ושלא
אחת שקורות הבית רהיטי עציו ואבניו נדמו עלי
חידוש אחד א הוא חשוב בשמי אני נות זה
יספידוהו ,ויגווע וימת ויאסו אל עמיו ביו ועש"ק
כעדי גמורי ,אמרתי פ יפגעו בי להיות יד העדי
החידוש במתנה להחולה ונתרפא .והפטיר
י"ד שבט תקט"ז ,הצוואה הראשונה קיימו בניו
בי בראשונה להמיתני .אמנ בחמלת ה' עלי לא נתנני
רבינו :היו חידשתי יחוד חדש ובשמי שווה
והובילו לקבורה בעיר פפד"מ ,אבל הצוואה השנייה לא
אלקי להרע עמדי וכמו ער שליש או רביע שעה
נתקיימה וכל בית ישראל הורידו כנחל דמעה על הלקח
היחוד שלנו כמו החידוש של הפני יהושע ,ועל
אחר ששקט וסר מזע קול המפלה ,רק עדיי קול
גאו ישראל וקדושיו.
כ אני נות זה היחוד במתנה להחולה ואי צרי
שפעת המולת המו לאלפי ולרבבות הול וסוער
ספרו על הש"ס פני יהושע אשר הניח אחריו וממנו
לית הגט ונתרפא.
הרומסי על הגג ותבקע האר לקול ,ורבי אשר
)כתבי ש(
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