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

  

ָידֹו ַוָיָקם ַוֵיֶלך ֶאל ֲאַרם ַנֲהַרִים ֶאל ִעיר ָנחֹור י ֲאדָֹניו ַוֵיֶלך ְוָכל טוב ֲאדָֹניו ּבְ ים ִמְגַמּלֵ ְַוִיַקח ָהֶעֶבד ֲעָשָרה ְגַמּלִ ְּ ּ ּ ּ ּ ּּ    )כד י( ׂ

  עשרה 'להבין למה בדוקא לקח  צריך
ז "כ אא"וגם להבין מש. 'גמלים צריך
יצחק יהודה ק מרן רבינו רבי "הגה

היכל ק "ה בספה" זלהיחיאל מקאמרנא
 עיר 'נשי ה'בנות א'ת של ו" שהרהברכה

 . ש"ו עיי"שאוב הוא אליה'וצאת ל'י 

 לומר שזה ידוע שמספר עשרה  והנראה
כמו שרואים , מראה לשלימות והנראה

שבריאת העולם היתה בעשרה מאמרות 
וגם קבלת התורה היתה , )א"ה מ"ת פאבו(

כ "וכן הוא ג, בעשרת הדברות
בהעולמות העליונים השלימות הוא 

 כאות , כשהוא בעשר ספירות שלימות
 . ה"ה ב"ד של שם הוי"יו 

 , )א"קד ע(ל במסכת שבת "אמרו חז וזה
 מאי טעמא ,ת גמול דלים"ל דל"גימ וזה

 שכן ,ת"ל לגבי דל"פשוטה כרעיה דגימ
 ,גומל חסדים לרוץ אחר דליםדרכו של 

ת לגבי "ומאי טעמא פשוטה כרעיה דדל
 ומאי טעמא ,ל דלימציה ליה נפשיה"גימ

ל דליתן ליה "ת מגימ"מהדר אפיה דדל
 ו " ה,בצינעה כי היכי דלא ליכסיף מיניה

 . ש"עייזה שמו של הקדוש ברוך הוא  

 לקוטי ספר בזה שזה מבואר ב והביאור
 ממרן )בהעלותך( תורה והביאור
במדבר יא ( 'והמן כזרע גד'פ "ל עה"האריז

זוהר תצוה (יסוד דדכורא הוא ' גשאות , )ז

' דלאות גומל חסדים שהוא  .)א"קפ
 היינו .יסוד דילה דלה ועניהשהיא 

שהשכינה היא בבחינת דלה ועניה בסוד 
' י שממשיכים אליה אות ו"וע', אות ד

' ז נעשית בבחי"ן עי"בבחינת יחוד זו
' הוא תכלית השלימות בבחיש, עשרה
ל "גימי "ל שע"וזהו כוונת חז', אות ה
 ו זה שמו "האזי נעשית  ,ת גמול דלים"דל

  .של הקדוש ברוך הוא 

  'ויקח העבד', שמרמז כאן התורה וזהו
שמדבר על כל אחד שהוא עובד  וזהו

כי מעשה אבות סימן , ת שמו"את השי
ל בפירושו " זן"הרמבכמו שכתב לבנים 
, .)ועיין סוטה לד. ב ובראשית י(תורה על ה

היינו שהם לימוד להבנים מה המעשה 
ואומר התורה שהדרך . אשר יעשון

י תורתו וקיום "לעבדו יהיה שיגרום ע
 'עשרה גמלים'מצותיו שיהיה בחינת 

 אות 'עשרה'שגומל לדלים ויהיה בחינת 
 :)א קפא"ח( ק"זוהכמו שמבואר ב', ה
. שרה דרגין אלין אינון ע'עשרה גמלים'
  שגומל לבחינת שם 'מגמלי אדניו'

 . י בסוד המלכות"אדנ 

  וילך וכל טוב 'י "הוא עושה זאת ע ואיך
 שאין טוב אלא תורה 'אדניו בידו ואיך

אות ' י התורה שהוא בחי"שע, .)ברכות ה(
 'בידו',  השכינה'אדניו'א מתקנים "ז' ו

 ד שנעשית שלימה בעשר "אתוון ביו
 . ספירותיה 

  למה שכבר ביארנו כמה 'טוב'מרמז  וגם
פעמים שבריאת העולם היתה  וגם

ה "שם אהו' ב שהוא בגי"בבחינת טו
את 'שמים ו'ת ה'היוצא מהפסוק א

ש בכל יום "כמ, )בראשית א א(ארץ 'ה
י "אבל ע', כי טוב'מששת ימי בראשית 

ד שפגם בבחינת טוב שכתוב "חטא עה
' ותרא האשה כי טוב העץ למאכל'בה 

 נתערבה טוב ברע ונפגמה )ושם ג (
ועל , בחינת טוב שעל ידה נברא העולם

זה צריך כל אחד לתקן הפגם שנעשה 
 בבריאת העולם ולעשותו בחזרה 

 . בבחינת טוב לגמרי 

  וילך אל ארם 'מרמז עוד התורה  וזה
 היינו נהר מרמז לתורה כמו 'נהרים וזה

 אין מים אלא .)בבא קמא פב(ל "שאמרו חז

תיקון נא (ז "תא בתיקווגם אי. תורה

ש "א ר"ן ה"ר במילוי כזה נו"שנה:) ט"דמ
י התורה "לומר שע. ג מצות"כחושבן תרי

וקיום מצותיה הוא מתקן את כל הקומה 
' ר בגי" נחו'אל עיר נחור'וזהו , שלימה
י "היינו שע, א"ה עה"ה ב"פ שם הוי"י

לימוד התורה וקיום מצותיה מתקנים כל 
 ר הקומה שיהיה בשלימות בעש

 . ספירותיה 

 העבודה צריך לעבוד עד לעתיד  וזה
 בבחינת 'ויברך הגמלים'וזהו , לבוא וזה

' ועמדו רגליו ביום ההוא בהר הזיתים'
 לפני ביאת 'לעת ערב', )זכריה יד ד(

וכמו שאיתא במדרש הנעלם . המשיח
דתנן שיתא אלפי : ל"וז )א קכח" חק"זוה(

והוא אלף הששי שהוא , שנין הוי עלמא
 זמן סיום לעת ערבוהיינו , ום הכלסי
 אלו הם לעת צאת השואבות, הכל

תלמידי חכמים השואבים מימיה של 
שהוא עת לצאת ולהתנער מן , תורה
לעת  :)קפא(זוהר ה עוד שם ב"וכ .רהעפ
 דא ערב שבת,  מאי לעת ערבערב

לעת צאת , דאיהו זמנא דאלף שתיתאה
 דההוא זמנא זמינין למיקם השואבות
, קדמיתא מכל שאר בני עלמאולאחייא ב

דאילנא , אינון דשאבי מימוי דאורייתא
וזהו . דחיי גרמא לון דיקומון בקדמיתא

בנות ' והיכל הברכהז ב"שמרמז כאן אא
 ו "ת אליה"שאוב ר'צאת ל'עיר י'נשי ה'א

 . שהוא יבוא ויבשר הגאולה והתיקון 

 ' ך"הטי נא כד'שעשה אליעזר סימן  וזהו
במלכות שכינתא ד הוא "כי כ וזהו

היינו שהיא , .)ד"ז הקדמה די"תיקו(תתאה 
 יכולה לתקן בחינת המלכות שתהיה 

 . שלימה בכל קומתה 

 )ק"ז לפ"רעוא דרעוין תשס(
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   זזפפעטרת עטרת 
 ע" זיתינורבומ אמרות טהרות

  עטרת חכמיםעטרת חכמים
ע"זי מרבותינו וביאורים עיונים

ֶזם ַעל ַאָפה ְוַהְצִמיִדים ַעל ָי ָּוָאִשם ַהּנֶ ּּ  )כד מז( ֶדיָהׂ

 למתק ולכבוש , ם" אלהימספר,  פאהאפה אתוון,  מלכותל אפה"ם ע"הנז ם"ואש

ואשם הנזם 'מספר . ש"ת ב"י בא"חילוף שם אדנם " בשם תקטאתוון פאהף "הא ם"ואש

ם "ואש, ' בחדושי תורה)ישעיה נא טז(' ם דברי בפיך"ואש'ובמה כובשין האף , 'על

 ובזה )א ח כא-מלכים(ם שם מקום לארון "ואש, )דברים י ה(' את הלחת בארון

כי כאשר האזור על מתני ' האזור בביאות משיח )ירמיה יג ב ('ם על מתני"ואש'

כי . )שם יא(' איש כן הדבקתי אלי את כל בית ישראל ולשם ולתהלה ולתפארת

  שהעיקר תלוי שיחזרו הארון שגלה ע" זימליזענסק אלימלךאמר משיח לרבינו 

 . ואז יהיה הגאולה שלימה במהרה בימינו, ומולמק 

 )מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא' היכל הברכה'(

ית ָאִביך ָמקֹום ָלנו ָלִלין ת ִמי ַאְת ַהִגיִדי ָנא ִלי ֲהֵיׁש ּבֵ ַּויֹאֶמר ּבַ ְ ּ כד ( ּּ

  )כג
  דאצל האשה .)סוטה ב(ה אומרים בת פלוני לפלוני "ק דמשו"כדברי הסה היינו

וזה מה , ואצל האיש היחוס עצמי הוא העיקר, האבותייחוס יקר יותר הע היינו

היש בית אביך מקום  אשר היא מיוחסת בת פלוני בת מי אתששאל אותה 

ועל  .ה" להתחתן עם אברהם אעהראוי,  היינו אם היא מכניסת אורחלנו ללין

 שהיא ממשפחת בת בתואל אנכי בן מלכה אשר ילדה לנחורזה אמרה 

 גם תבן גם מספוא לאכילה גם , מיוחסת ממשפחה מיוחסת, ה"ם אעאברה

  .ה" לביתו של אברהם אעההראוי, מכניס אורח,  יחוס עצמימקום ללין 

 )מרבינו חיים יעקב מקאמרנא' פרי חיים'(

רוך  ְַויֹאֶמר ּבֹוא ּבְ ּ ִית ה"הויּ יִתי ַהּבַ חוץ ְוָאֹנִכי ִפּנִ ה ַתֲעמֹד ּבַ ּ ָלּמָ ּ
יםּוָמקֹום ַל  ). לאכד ( ְּגַמּלִ

 בכלל ,  ליהנות משפע היורד החוצהה למה תעמוד בחוץ"יבוא ברוך הו וזהו

כשאדם הצדיק מקבל על , )שמות כ ב( 'ה אלהיך"יהואנכי ' ואנכי, ארור וזהו

שרים , משליך מעליו כל אלהים אחרים, עצמו אמונת אלהי ישראל באמת

ואנכי פניתי 'וזהו .  מצנור הקדושוממשיך שפע מן השכינה הקדושה, שלמעלה

ת כולל כל שפע ופרנסה של "כי אות בי,  של ברכה בית מלא ברכות'הבית

,  מפנה הבית מעבודה זרה'ה אלהיך"יאנכי הו'ואמונת , עליונים ותחתונים

להיות נוטל שפע הצלול והזך , משרים של מעלה, מיצר הרע, מאלהים אחרים

 שיהיו גם הם נזונים משפע , סד עם הצדיק לגומלי חומקום לגמלים. ממקור

  .הקדושה בעליה גדולה 

 )מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא 'נוצר חסד'(

ִים ְוָהָיה ָהַעְלָמה  ֹאב ַּהיֵֹצאתִּהּנֵה ָאֹנִכי ִנָצב ַעל ֵעין ַהּמָ  ִלׁשְ
ֵדך ִקיִני ָנא ְמַעט ַמִים ִמּכַ ְְוָאַמְרִתי ֵאֶליָה ַהׁשְ ּ   ).כד מג( ּ

 .  הנערה כמו שאמר עד עתהומרליה לה הוד העלמההלשון מהו ק לדקד יש

 ,עם המיםסימן מפני מה עשה אליעזר ,  אומר)כד יד(י "שרשואפשר לומר  יש

בעלי גמילות היו  אברהם ושרה כי הרי, הזווג של יצחקשהיא כדי שידע בבירור 

' אשלויטע ' פ"עה )לזתהלים  שוחר טובמדרש ( ל"דורשים חכמזכמו , חסדים

 אברהם אבינו ושרה מו שקיי,ויה'תיה ל'כילה ש'ת א"ל ר"אשש ,)בראשית כא לג(

 כ גומלת חסדים"גמכרח אליעזר לימצא לכן היה  ו, בלי שום תמורהאמנו

 והוא יבקש , איזה נערה למיםשאם יבוא , המיםאצל סימןעשה לזה  ו,ליצחק

 היו רא'יצחקאתה הכחת לעבדך ל' ,גמליםתן גם לתא י וה,מעט מים לצרכו

הוו כעבדים  )ג"א מ"פ(במסכת אבות כ במשנה "ואיתא ג. לאותו איצטלא

היא נתנה ש אצלה וזה שראה .המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס

אתה הכחת 'ולכן  ,זה שום פרסעבור ולא ביקשה , מים גם לגמליםהרבה 

 קבל 'לנת 'ל מ'א ע'ת ל" רהעלמהוזה שאמר לבתואל והיה . 'לעבדך ליצחק

  .ייעתא דשמיאנכון הוא בסו .פרס 

 )מרבינו שלום מקאמרנא' מעשה שלום'(

יִני וֵביְנך ַמה ִהוא ְוֶאת ֵמְתך ְקֹבר ֶסף ּבֵ ֶקל ּכֶ ע ֵמֹאת ׁשֶ ָמֵעִני ֶאֶרץ ַאְרּבַ ֲָאדִֹני ׁשְ ָ ּ 
 )כג טו(

 ך לומר והיה צרי, והלא לא קנה רק חלקת שדה,  וכי ארץ מכר לוארץלדקדק מדוע אמר  יש

 .ולא ארץ, שדה ארבע מאות שקל כסף יש

 ק הארי החי "פ הקדמת זקיני קוה"ע, דדבר גדול רמז לן עפרון באמרו ארץ, ד"לפענ ונראה

 מעשה א בספרו"ה זיע"זצוקללהיצחק יהודא יחיאל מקאמרנא התנא אלקי מרן רבינו  ונראה

המערת המכפלה אשר קנה :  וזה לשונו הקדוש)א"ו מ"פ( על משניות במסכת שביעית אורג

היה עליה תיכף קדושת ארץ ישראל מימות אברהם קדוש יאמר , אברהם בכסף מלא ובחזקה

י אצל "ורמזו רש, לכל דיני קדושות מעשר ותרומות וכיוצא לכל המצות התלויות בארץ, לו

, שהיה עליה קדושת ארץ ישראל, קבורת רחל ולא הכנסתיה לארץ היינו למערת המכפלה

 . ש"אין ארץ ישראל בימי אברהם לא היה עליה שום קדושה כלל עייוכל ש

 מדוע רעש , וגם פירשנו בזה מה דיש לנו לפקפק. ד"פירשנו בזה כמה מקראי קודש בכ וכבר

הלא רצו בני חת ליתן לו קבר לקבור את שרה , כ וחרד כל החרדות"אברהם אבינו כ וכבר

במבחר קברינו קבור את ' 'וכו'  יכלה ממךאיש ממנו לא'באמרם אליו , אשתו בכבוד גדול

דאברהם אבניו רצה , ל"כנ' רק הפי, ומדוע נתן הרבה כסף בשביל מערת המכפלה' מתך

שכל הארץ היתה אז בימי , ולקדשה בקדושת ארץ ישראל כאמור למעלה, לקנות שדה בכסף

רהם לכן קנה אב, ה ארץ כנען ולא היתה קדושה עדיין בקדושת ארץ ישראל"אברהם אע

וממילא תהיה שרה קבורה , בכדי לקדשה בקדושת ארץ ישראל, ה את השדה והמערה"אע

 .בארץ ישראל

 , י שיתן ארבע מאת שקל כסף" היינו דעארץ ארבע מאת שקל כסף'ל רמז לו עפרון "י וזה

וזה , ל"כדברי זקיני הקדוש הנ, י כסף וחזקה"י זה תתקדש בקדושת ארץ ישראל ע"ע וזה

  .ל"לרמז את דברינו הנ ארץדאמר 

 )מרבינו חיים יעקב מקאמרנא' פרי חיים'(

  טרת רזטרת רזעע
 ע" מרבותינו זירזי תורה

ָנַען ֶאֶרץ ּכְ ע ִהוא ֶחְברֹון ּבְ ִקְרַית ַאְרּבַ ַׂוָתָמת ָשָרה ּבְ   ).כג ב( ' וגוּ

 לזה , שלאה היא עלמא דאתכסיא, ה"י זלה"הרי איתא בזהר הקדוש ובכתבי מרן האר ת"וא

אלא רחל שהיא עלמא דאתגליא כתיב בתורה בפירוש , לא כתיב מיתתה בתורה ת"וא

אבל לאה ורבקה אשת יצחק שהם למעלה מרחל , שנקברה בפרשת דרכים שהיא באתגליא

כ בודאי כשלאה ורבקה לא נכתב בתורה מיתתם "א. לא כתיב מיתתם בתורה כנודע

נו ששורשה עוד יותר למעלה ודאי שרה אמ, וקבורתם והוא ששורשה היא מעלמא דאתכסיא

 . כ למה כתיב כאן מיתתה וקבורתה באתגליא"א, מלאה ורבקה

  יצחק יהודה יחיאלה "ר הרב הקדוש מו"לישב מטעם ששמעתי מפה הקדוש של אאמו ויש

 איתא ותמת שרה בקרית ארבעזו '  פהיכל הברכהוכן איתא בספר הקדוש שלו , ה"זלה ויש

ה "ה הוי"ה אהי"ואלו ארבע שמות הם הוי. כ" חבורא דארבע שמהן עדא:) ז לד"תיקו(במדרש 

וידוע הוא שיחודא עלאה ותתאה הם יחוד של , ה שהם יחודא עלאה ויחודא תתאה"י ב"אדנ

ל "ע ישרא" שמותמת שרה בקרית ארבע הוא חברולזה עולה מספר מכוין , שמע וברוך

ם "ו לעול"ד מלכות"ם כבו"ך ש"ברו, הה יחודא עלא"ה אהי"ד הוי"ה אח"ו הוי"ה אלקינ"הוי

כ "שביחוד הזה מתים הצדיקים אחר מאה שנה ע, ה יחודא תתאה"י ב"ה אדנ"ד הוי"וע

 . ח"ודפח

 לפי ששרה היא , שזהו הטעם שכתיב בתורה הקדושה באתגליא מיתת שרה אמנו נמצא

יתת צדיקים ומ. ש"א ע"א ואמ" אברהם ושרה הם סוד אב)ת תולדות"לק(כדאיתא , ה"בינ נמצא

 ואז אנחנו בני ישראל קוראין בקול רם אפילו :)ג נו"ק ח"זוה(מכפר כמו יום הכפורים כנודע 

ה וכולו באתגליא לזה כתיב מיתתה "לזה אצל שרה שהיא בינ. ו"ליחודא תתאה בשכמל

, לשון חיבור שני יחודים ביחד הם בשרה באתגליא' הוא חברון'וכתיב , כ באתגליא"בתורה ג

 . ל"כ באתגליא כנ"שהיא רחל כנודע שהיא ג' נעןבארץ כ'

 )מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא' בן ביתי'(



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

  ימן מוס. דיני ברכת השחר

   þë óðîšîñ þî½ê íþî³í ³−îþš³ó−šî½õ ê., ñëê× .ט

 ×ë¾ μþðëìññíî ðîì−î , þí−¬î î³ò¾ô þî¼òí öîè .ט

îô®¼,ñêþ¾− ¼ô¾ þôîñ ñî×− ë.,³êþí í³ê è., ³¼ð−î 

óî−íð.,−îí "î×î μô¾ íðîê μôôîþê í³ê −šñê í’í.,   

  ³îêþîò −× ñ¼ μðîêî.,îë ê®î−×î ï.:  

  ~~~~~ מסגרת השלחן ~~~~~
ê.  ó−òî¾êþí îò−³îëþ íïë îšñìò ,þîèêí) ê öô−½ ( ë³×ó¾ë   

ê.  þíô"ó êíð μ−þ®ð μþëñ êîí¾× ó−×¾ô îò−−í êšîð ðôîñ¾×, 

ñëê óê ññõ³ô ó−òîòì³ ö−ê μ−þ® μþëñ. ëêþíî"ð ë³× μ−þ® 

μþëñ îô× ö× ñ¼ êþšô ó−ëî³×î ó−šî½õî ññ×ô êþšô óí. ö×î 

š½õ þíô"− ö−ñîô) −þíô"ñ ó−èíòô ñí³î× íñõ³ ê½ (:×¼"ñ 

þîèêí. ìêî"× ë³×þîèêí  )öô−½ ë®( þíô¾"− ñîô−ö ë³× 

ëíëî¾³) î¾³ ’−þíô"ñ −½öô òš (ö−ê¾ ¾îìñ óê þôîê ó−šî½õ 

óðîš ³×þë íþî³í, öî−× îò−ê¾ þôîê ó³îê μþð ðîô−ñ êñê 

μþð í¾šë −î®−þî, ë³×î μ×¾ ó−èíîò ïò×¾êë ,¼"×.  ³ôêëî

−þíô ³ëî¾³ë" ñ)òš öô−½ ( ³×þë μþëñ îô®¼ñ èíò¾ ë³×

óðîš íþî³í ,μ−þ® ö−ê¾ ë³× í×ñíñ ñëê ,êî"¾ô ×"òôë × −èí

−þíô" ð−ô î³−ëë íþî³í ³×þë þôîñ ³îì−ñ½í −ô−ë èíò¾ ñ

îôîšë ,ó−þìêñ ö× š½õ¾ êñî îô®¼ñ îò−−í ,¬ −ñîêî" þîèêë ½

®î" ö×î ñ’èíò ’ ö×î óîšôë’š½õ’ .ëí ë³×î" − - þõ½ëî ³îìþê 

ó−−ì ëî³× ³þ¾¼ë −ô− íëî¾³ ó−ôš¾× óðîš óî−í ³îì−ñ½ñ 

μ× îò−èíòô μþëñ ³×þë íþî³í ³îò¾ñî í×ñí ³ìê ³ò¾ôô 

îíï−ê öôîšô îê ³î−ò¾ôô ³îþìê ìêî"× íñí³ ðîðñ, −× 

ó−ëî³×í íþî³ óí óíî ññ×ë íô îþôê¾) ³î×þë ê− (:êþšôñ 

μ−þ® μþëñ, ¼"× .×î"þî¬í ×.  

í×ñíñ î¾ë ëî³×" ¼)½"¬ ( -  ³×þë óðîš ó−šî½õ êþš− êñ  

í×ñíñ íþî³í ,õ¼ê"ó−òîòì³ μþð óþôîê êîí¾ − . ó−þôîê ¾−î

¾îìñ ö−ê¾ ,−×ó−òîòì³ μþð êñê óþôîê îò−ê¾ öî , ¾îìñ öî×òî

íòî¾êþ êþë½ñ .ôþíî" ë³× ê-íòîþìê íþë½× èíòôí ñëê  ,

ìêî ³îì−ñ½í ó−ññõ³ô ³îì−ñ½í −ô−ë −þí¾" ñ¼ ö−×þëô ×

³î×þëí þê¾ þð½ ó¼ íþî³í ,×íëñ ö−½ò×ò¾× óî− ñ×ë ö×î" ò

ìêî ó−òîòì³î ó−šî½õ íô× ó−þôîê"íþî³í ñ¼ ö−×þëô × ,¼"×. 

èôí" ê)¬š½"î ( ë³×-  ë³× ¾îëñëî)−½öôêõš³ (ïî " −òë êšîð ñ

ð−ô³í ³¾þõ óðîš íþî³í ³×þë þôîñ ö−èíîò¾ ïò×¾ê,ê " ×

½"íþî³í ³×þë óðîš ó−šî½õ þôîñ þ³îôð ñ, öð−ðñ ñëê 

þ®− þ¾ê þìê ð−ô íþî³í ³×þë ó−þôîê¾,ê "½ ×" þî½êð ñ

íþî³í ³×þë óðîš ó−šî½õ þôîñ,ê "þôê− ³îì−ñ½í −ô−ë óè × 

ìê íèñðñî ³îì−ñ½í óðîš íþî³í ³×þë"×,×¼ "ñ.×î  öò íêþñ− 

ô×î èîíòñ"−½ ¾ ’î ’½"ë ,×¼"ñ. 

ë. ð î ó−þëð  .è. íñ ð ó¾  .ð. ¬ñ ð ó¾  .í. ê í× í−¼¾−  .

î. ð− ¬ñš ó−ñí³ .  

ï.ðî¼ ö−−¼ ¾ô "îò−ëþ íïë ×íî¾ë " ñ−¼ñ ¬)š½ ê öô−½"ê.( 

  עטרת תפארתעטרת תפארת
 ע"עובדות וסיפורים מרבותינו זי

ָיִמים ַוהו א ּבַ ּכֹל"יְּוַאְבָרָהם ָזֵקן ּבָ ַרך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ  )כד א( ְה ּבֵ

 אליעזר צבי מקאמרנאק רבי "כתב רבינו הגה

וזכה לחבר : ל" וזזוהר חיק "ע בהקדמה לספה"זי

ומי , זוהר חיפירוש נפלא הזה על הזוהר הנקרא 

שיעיין היטב בזה הפירוש ימצא בו טוב טעם ודעת 

התחיל , אחר חג הפסח, ז"ועוד בשנת תרי. דקדושה

וכתב על שתי שורות , לכתוב פירוש על הזוהר

, ראשונות מהקדמה של בראשית ארבעה דפין

היה מתיירא להכניס עצמו לכתוב , וכשראה זאת

ונגמר , שהוא מעיין שאין להם סוף, כי אמר, יותר

 .בדעתו שלא יכתוב עוד

קש עבור חולה בא איש אחד לפניו לב, ואחר זה

וראה ברוח קדשו כדרכו , שהיה מסוכן מאוד, אחד

אז , שהחולה הזה צריך לרחמים גדולים, בקודש

ה להאיש שבא " איש אלקים זלהר"אאמוהשיב 

ואין לי , החולה הזה צריך לרחמים גדולים: לפניו

אלא יש תחת ידי ארבעה דפין , שום דרך לעזור לו

, לא לכתוב עודונגמר בדעתי ש, שכתבתי על הזוהר

שאני נותן לו במתנה , על כן ֵלך ואמור להחולה הזה

ואם לא ישמע החולה . גמורה חידושים של הזוהר

אמור לו , הזה מה שתאמר לו מחמת גודל חלייתו

שאני נותן לו חידושים אלו על , באזנו דיבורים האלו

ובזכות זה אפשר יכריע הכף , הזוהר במתנה גמורה

וכך עשה האיש . מים ושניםויחיה לאורך י, זכות

ומיד כשאמר האיש הזה להחולה דיבורים . הזה

 .התחיל תיכף להזיע ונתרפא, הללו

לא כתב על הזוהר לערך עשרה , ואחר זאת

, ופתאום בא לפניו איש זקן בן תשעים שנה. שנים

כמעט כאחד מהנערים רך , והיה בבריאות השלימות

קם , ה לאיש הזקן" זלהר"אאמווכשראה . בשנים

ואמר לו אני יודע , מלפניו מלא קומתו כדרכו בקודש

, ושאלו מה בקשתו, הן: והשיב לו. שנה' שאתם בן צ

, יתברך זקן גדול' אני בעזרת ה: והשיב לו הזקן

על כן , ואפשר עתה הוא העת לילך לעולם עליון

כשאפטור , ר יחיה לבקש מלפניו"באתי לאדמו

 טובה שלא ישכח ממנו לעשות לי, מעולם הזה

 .בעולם עליון

אם נמצא עתה , ה"ר זלה"ואחר זה אמר אאמו

אפשר יעזרני , בדור הזה איש זקן בבריאות השלימות

ואוכל עוד , השם יתברך ואחיה גם כן כל כך שנים

. ט שנים"י שאני בן נ"אעפ, לגמור פירוש על הזוהר

] את[ראה בחלום , ותיכף בלילה של יום זה

ו שיתחיל לכתוב והסכים עמ, ה" זלהט"הבעש

 .פירוש על הזוהר והשם יתברך יהיה בעזרו

ותיכף ומיד ביום המחרת התחיל לכתוב פירוש 

לא אכל ולא שתה ,  וכשהתחיל לכתובזוהר חיזה 

וגם , אלא בלילה קודם השינה, ביום כמה שבועות

אלא היה סגור , לא היה יכול לדבר עם בני אדם

 היה עד שגמר וזה. בפני עצמו בביתו וכתב פירוש זה

ואחר כך . הפירוש של הקדמת הזוהר בראשית

במה , שזה הדרך אינו לפי בריאות גופו, כשראה

לזה קבע לו עתים , שאינו אוכל ביום בעתו ובזמנו

 .ידועים לכתוב פירוש הקדוש הזה



  עטרת זקניםעטרת זקנים
  ממאורי הדורותיומא דהילולא

 א " זיעקאמרנא מ בן רבי אליעזר צביאברהם מרדכיק רבי "הגרבינו ה
 ב"תש] ח כסלו"אדר[מרחשוון ' ל

  תולדותיו

ט ירדה לעולם נשמתו "בסביבות שנת תרי

 לאביו רבינו שר בית ,הקדושה והטהורה של רבינו

א " זיעאליעזר צבי מקאמרנאק רבי "הזהר הגה

 עוד בחיי חיותו של זקינו ',דמשק אליעזר'בעל ה

ק רבי "קודש הקדשים איש האלקים רבינו הגה

היכל 'א בעל ה" זיעיצחק אייזיק מקאמרנא

ש " עאברהם מרדכי ונקרא שמו בישראל ',הברכה

 אברהם מרדכי מפינטשובק רבי "זקינו רבינו הגה

  כאשר נולד.א חותן רבינו בעל ההיכל הברכה"זיע

 נתמלא הבית אורה בהיוולד החוליה רבינו

פוארת אשר ממנו נמשך בשלשלת הזהב והמ

 היה .שלשלת הקודש עד היום הזה להחיות עם רב

 ובמעלליו ,ני זקינו ואביו הקדושיםיחביב מאוד בע

תו בחדרי התורה ויתנכר נער בגודל חריפותו ולמדנ

 ובהיותו בן שבע עשרה שנה ,הן בנגלה והן בנסתר

פ ישר "ע' ברית כהונת עולם ' הקדושידע את ספר

  . כבחיר בית אביווהפוך ופקיע שמיא

  בית חמיו

בעיר שינעווא שבגאליציע היה דר איש יהודי מורם 

מעם טמיר ונעלם מקובל אלוקי אשר זכה לגילוי 

נטע  ושמו רבי ,אליהו הנביא מידי שבת בשבתו

והסידור ' קישוטי כלה'ס "ל בעמח" זצמשינעווא

ד "אשר בימיו היה אב', עולת תמיד'המפורסם 

 מעלקא מניקלשבורגשק רבי "דשינעווא הגה

פ " והוא אשר הכיר וידע את רבי נטע אע,ל"זצ

 והיה ,שהיה מסתיר את דרכיו משאר אנשי העיר

ינים העומדים ברומו של ילו שיג ושיח עמו בענ

ו " וכפי שהעיד פעם אחת עליו שהוא מן הל,עולם

רבינו היה ל. צדיקים נסתרים שעליהם קאי עלמא

ק "אשת הגה ה" עבת אחת ויחידה הרבנית צפרה

ל מגדולי " זציהודה ליבוש גראדיזסקעררבי 

 אשר רבו הסמיכו לפעול החוזה מלובליןתלמידי 

 רוח הקודש פיעמה בו ,ישועות ולחלק קמיעות

בנו . ורבים השכימו לפתחו לישועות הכלל והפרט

נפתלי נתן ק רבי "בכורו של רבי ליבוש היה הגה

 ,ל מגדולי מורה ההוראה" זצנטע דאמיניץ

ד רעדים ומשם נתקבל "חילה נתקבל לאבמת

 מפורסם ,'עולת מועד'ס " בעמח,ד הוסקאב"לאב

 איך שהתכונן אהפלוהיה אופן הסתלקותו המ

וה ובבגדי שבת ופרד מהעולם בשמחה ובחדהיל

 כאלו כל ,ובשירת אין כאלוקינו בדביקות עצומה

הסתלקותו הוא רק לעבור מחדר צר לחדר גדול 

ק המפורסם רבי "הגהבנו הקטן היה . ומרווח

 אשר בעודו עול ימים ,ל" זצחיים יעקב דאמיניץ

 ובעיר רעדים הסתופפו ,פקיע שמיא כאיש קדוש

  את בנו לו בית מדרש להפיץהם ו,חסידים בצילו

,  הקבלהחכמתגם היה חכם גדול ובקי ב, תורתו

ד "ובסוף ימיו אחרי הפצרות מרובות נתקבל לאב

התכתבו עמו י הדור  וגדול,'עיר חדש'בעיר הגדולה 

ק רבי " והגהשמעון מיערסלובק רבי " הגה:ה"ה

עולת ' בעל מחבר הספרים .ל" זצחיים מסאנץ

אשר קיבל עליהם ' מגילת ספר' 'עולת החדש' 'שבת

ם והערכה מאת רבינו יהסכמה נפלאה מלא בתאר

בבית , א" זיעא מקאמרנא"המהריקודש הקדשים 

  .כנסהיי להזה זכה רבינו רבי אברהם מרדכהגדול 

  נישואיו

 רבינו  שבת כאשר פעם,על אופן השתדכותו מסופר

עיר 'א ב" זיעא מקאמרנא"המהריקודש הקדשים 

י החלון " בשבת קודש בבוקר עמד רבינו ע,'חדש

חיים יעקב  וירא את רבי ,אחוז בשרעפי קודש

איך שהוא צועד מבית הטבילה ועל ל "זצ דאמיניץ

ויקראו , בר עמופניו שרי נהורא ואיותה נפשו לד

 בין ,שיבוא אליו והתראו פנים בפנים וישוחחו יחד

א שברצונו "הדברים אמר לו רבינו המהרי

 היינו שיקח לו את נכדו אהובו ,להשתדך עמו

ה רבינו רבי אברהם מרדכי לחתן לבתו "וחביבו ה

 ויאמר לו הן ובתנאי שרבינו ,פייגא המושלמת

י והכי אבל אדהכ, יבטיח שיהיה שושבין בחתונה

 ובעת ,א לגנזי מרומים"נסתלק רבינו המהרי

שעמדו תחת החופה קרא אבי הכלה רבי חיים 

 מחותן  טובברוך הבא רבי מזל :יעקב בקול גדול

 ואמר לכל העם שעמדו סביבות ,זיקלירבי אי

א עומד כאן תחת החופה "החופה שרבינו המהרי

 תיאר את צורתו ואת לו ואפי,כבחיים חיותו

  . שנהג רבינו ללבוש בעת נישואיןמלבושי השבת

ה היתה מפורסמת בגודל הצדקה "יגא עיהרבנית פ

וכל ימיה כמעט שלא משתה , והחסדים שעשתה

מעזרת נשים שבבית המדרש וכל ימיה שפתותיה 

  .ה"מרחשין זמירות דוד המלך ע

 רבינו חיכה ,ה מתאווה לתפילתן של צדיקים"הקב

ו שנים " ולמעלה מט,הרבה שנים לזרע של קיימא

 פעם אחת .אחרי נישואיו לא זכה לפרי בטן

במוצאי שבת קודש בשנה האחרונה לחיי חמיו רבי 

 אמר חמיו שעכשיו הוא ,ל"ץ זצחיים יעקב דאמיני

מיד ניגש אליו בתו הרבנית , ושעושעת הכושר להי

 והבטיח ,ק"פייגא וביקשה ממנו שיבטיח לה זש

ט "זל ובאותה שנה נתעברה וילדה בת למ,לה אביה

חיים צבי  אשת הגאון רבי ה" עמרת הינדא

 ואחר זמן ,ל"ד באריסלאב זצ" אבאייבערשטאק

יעקב  אשת רבי ה" עיה מרת גיטליילדה בתה השנ

  עוד אך בבן זכר לא זכה.ל" זציחיאל גרעיבער

כנס הרבנית פייגא לבית חמיה רבינו נ ,רבינו

בבכיות ובטענה שכולם ע "זי צ מקאמרנא"המהרא

 ,פיך ואני עדיין לא נושעתי בבן זכרנושעים מ

לד לה בן וויצ שהשנה י"הבטיח לה רבינו המהרא

ט יבוא "צ שעל יו"וגם אמר לה רבינו המהרא, זכר

 צבי הירש נאפקערק רבי "לכאן תלמידי הרה

שתילך אליו גם כן ולבקש שיבטיח לה בן ל "זצ

ט לרבו " ואכן כשבא רבי צבי הירש על יו,זכר

ליו וביקש ממנו שיבטיח לה  נכנסה א,צ"המהרא

 ענה לה שאם תארוג לו פוזמקאות לבנות ,בן זכר

,  וכן עשתה,על שבת קודש יבטיח לה בן זכר

ק רבי "ובאותה השנה נולד להם בנם רבינו הגה

ולאחר מכן נולד להם , ע"זי  מקאמרנאחיים יעקב

שנולד כבר , ל"זצ אליעזר צביק רבי "בנם הגה

צ ונקרא על "מהראלאחר הסתלקותו של זקינו ה

  . הנהיג עדה בוערישוב ובפאבניץ,שמו

  מנהיג בישראל

 המאורות וח נחשכ"ד אייר תרנ"ביום כ

אליעזר בהסתלקותו של רבינו מאור הגולה רבי 

 ולפני פטירתו אמר לבנו רבינו ,ע" זיצבי מקאמרנא

 שימלא מקומו וינהיג עדה אברהם מרדכירבי 

 לפעול  והבטיח לו שבכל פעם שיצטרך,בישראל

ישועה יצייר צורתו הקדושה ויעמוד על ימינו 

 ואכן רבינו התחיל .לפעול לישועות הכלל והפרט

להנהיג עדתו בישראל ופתח לו את בית מדרשו 

 ונעשה ביתו ,י קאמרנא"בעיר באריסלאב אשר ע

ובית מדרשו תל תלפיות לבאים לשמוע דברי 

  . אלוקים חיים

 ים ואחד,סיפורי מופת רבים יצאו מבית רבינו

מהם שפעם אחת היה אחד שהסתכסך עם איזה 

 ויבוא בדמעות ,גוי והגוי תבעו אצל שופט העיר

 ויחיש לו  רחמיםשליש אל רבינו שיבקש עליו

 ויענה לו רבינו שיקח מקל מטאטא וילך ,ישועה

י " למיתה ע בותולבית הגוי ויאמר לו שרוצה ליר

פ שהדבר היה "והחסיד הזה אע, מקל המטאטא

ה אליו כתמוה מאוד אבל כחסיד נאמן האמין נרא

כשהגוי ראה ,  ויעש כדבריו,בדברי רבינו הקדוש

זאת רץ מיד אל השופט בטענה שהיהודי הזה 

וילך היהודי אל בית השופט , ברציחה םיימא

לאמור לו איך שייך להרוג עם מקל מטאטא ורק 

כאשר ראה , בדויות ושטויות מדבר הגוי הזה

 פטרו גם כן מהתביעה , דבריואמתהשופט ש

הראשונה בראותו שכל מעשי הגוי הם מעשה 

  .נערות

 ומושל העיר היה ,ם היה רבנו נערץיגם בקרב הגוי

מספק לבית רבינו ולבית מדרשו עצים להסקה לכל 

 ומסופר שכאשר מת מושל העיר ,ימות החורף

 הפסיק לחלק עצים ,ונתמנה בנו למושל על מקומו

קפה עליו מחלה אנושה מיד ת, להסקה לבית רבינו

 ,ומיד הבין שזאת באה בגלל שפגע בית הצדיק

והמשיך כאביו לחלק עצים להסקה והבריא 

  . ובכל ימיו עמד לימין חצר רבינו,כבראשונה

 מלחמת העולם הראשונה ,ותרעד ותגעש הארץ

הגיע עד למקום מושב רבינו וינוס רבינו לעיר 

 , שם יסד את ביתו ובית מדרשו,אונגוואהר

אלפים מפליטי המדינה מצאו מנוח לכף רגלם ו

 שמה ישב עד שוך אימת המלחמה ,בבית רבינו

 בהשאירו את בנו רבינו ,כ חזר לביתו"ולאחמ

 שימשיך , באונגווארע" זיחיים יעקב מקאמרנא

  .את בית המדרש וחצר הקדוש שהקים שם

  הסתלקותו

ק אמה "ט נזדעזע העולם ת"ז אלול תרצ"ביום י

ו "ש הכריז ח"הצורר היטלר ימק אמה כש"על ת

באותו הזמן אמר רבינו שאותי , מלחמת כליה

 ושלוחיו לא יגעו אפילו בקצה ש" ימהיטלר

 וכן היה שרבינו ישב על המנוחה ועל ,אצבעותיהם

ויגוע וימת אל עמיו , הנחלה בביתו עד הסתלקותו

ח "חשוון אדר' ה שנים ביום ל"זקן ושבע ימים בן פ

 וגם אשתו ,בוא בקבר ישראל וזכה ל,ב"כסליו תש

' ה שנסתלקה באותה שנה ביום ב"הרבנית פייגא ע

  .ח תמוז זכתה גם כן לקבר ישראל"דר

מכל בית רבינו נשאר לפליטה רק בנו הגדול רבינו 

 וממנו ,א" זיעחיים יעקב מקאמרנאק רבי "הגה

 ולאחר הסתלקותו נמשכה ,נמשך שושלתא קדישא

 שלום' ק ר"ר הגה"ק אדמו"י בנו הגדול כ"ע

 ולאחר פטירתו נמשכת שלשלת ,ע" זימקאמרנא

ק "הקודש בגאון ובעוז לתפארת בית רבוה

ר "ק מרן אדמו"כק "י בנו הגדול הגה"מקאמרנא ע

 ימה דברי קודשו של מרן רבינויונתק, א"שליט

א "המהרי לבן דודו ע" זיא מקאמרנא"המהרי

 וועט בליבען השלשלת רפון מי'ע " זימזידיטשוב

והא לך לשון קדשו של מרן רבינו , 'ת הגואלעד ביא

שפע ' על אבות 'נוצר חסד'א בספרו "המהרי

' הצדיק איננו פוסקת מזרעו ומזרע זרעו עד עולם

  . אמן

 זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
~  

 shoshana8448@012.net.il: ל"דוא. 0722-616796: פקס' עטרת שלום 'מערכת -ק "י מוסדות קאמרנא בארה"יוצא לאור ע
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