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

  

 המן מן התורה ) ב"קלט ע( במסכת חולין איתא

 ופירש . )בראשית ג יא( 'המן העץ' ,מנין איתא

  .תלה על העץי מרומז דהמן נ"רש 

  יצא מכח המןש, ל"דמרמזים לנו חזהענין  ביאור

אחיזתו שכל  ,ד"זוהמת הנחש בחטא עה ביאור

בשורש חטא אדם הראשון שממנו התפשטות 

ובזה הכוח בא עכשיו  ,כל שורש הרע בעולם

כי בכל דור , להשמיד את שונאיהם של ישראל

וצריכים בני הדור , ד"ודור מתעורר החטא עה

וזהו כוונת , ד"ההוא לתקן חלקם בחטא עה

דרושי חג (שער הכוונות ל ב"דברי מרן האריז

רדכי ולתלותו על להרוג את משרצו ) א"הפורים ד

   המשך רגל הקוף,הוא זנבה של נחשש ,העץ

  .ש"עיי 

 חטא את חלק  לתקן הצדיק מרדכי התעורר ז"עו

וכמו שאמרו שם ,  השייכים לבני דורוד"עה ז"עו

 'מר דרור' דכתיב ,מרדכי מן התורה מנין, ל"חז

לרמז  .ומתרגמינן מירא דכיא) שמות ל כג(

 חטא כל המרירות שלאת מטהר מרדכי ש

לשון ודרור הוא , ק"עמל' ר בגי"וזהו מ, ד"עה

  ביכולתו לבטל קליפות המן זרע ה שהי,חירות

 .עמלק 

 שורש נשמת ש, מבואר שם בשער בכוונות וגם

 ,של יסוד אבאמרדכי היתה מן ההארה  וגם

 .ולכן על ידו היתה תשועת ישראל בזמן ההוא

מבואר  ו,חכמההיינו כי יסוד אבא הוא בחינת 

שחכמה , בחכמה אתברירוש:) ב רנד"ח(ק "בזוה

 י "ממה שנתערבה ע,  מהרעטובאת המברר 

  .ד"חטא עה 

  מן לואפיומגלה הטוב כדי כך מברר  ועד

 ,במסכת חולין שם ווכמו שאמר, הסתרה ועד

 'ואנכי הסתר אסתיר', אסתר מן התורה מנין

 הקדוש ט"הבעשמרן  פירש בזה ו.)דברים לא יח(

 שאם ידע האדם שהקדוש ,)לך זת וי"ט עה"בעש(

כי , ברוך הוא מסתתר שם אין זה הסתרה

ואנכי הסתר 'וזהו שאמר , נתפרדו כל פועלי און

ל שיסתיר מהם שלא ידעו " ר'אסתיר פני מהם

הזאת  הוהסתר. ה שם בהסתרה"שהקדוש ב

  ,גילה מרדכי הצדיקשהיה בזמן גלות בבל 

  .שגילה הטוב ואלהותו יתברך שמו בעולם 

 מני ממסשהוא אחד  'מור דרור'מרמז  םוג

 בני יששכר ק"ומבואר בספה ,הקטורת וגם

חוש הריח לא נפגם ש) מאמרי חדש אדר מאמר א(

וגם מבואר . ש"ד עיי" בחטא עההחושיםכשאר 

שער הכוונות דרושי קידוש ליל שבת (ל "ממרן האריז

עינינו המתקת הדינים ,  שסוד כוונת הריח)א"ד

לומר ששורש נשמת מרדכי כ יש "וא. ש"עיי

בכוחו  היה ןולכ, ד"הצדיק לא נפגמה בחטא עה

לברר הטוב ו, ד"לתקן בני דורו מחטא עה

 .ולהמתיק את כל הדינים מכלל ישראל, מהרע

שאמרו  כעין תיקון שיהיה לעתיד לבוא והוא

 'ה"והריחו ביראת הוי'פ "עה:) סנהדרין צג(ל "חז

במהרה שמשיח צדקינו שיתגלה , )ישעיה יא ג(

 רק יהיה ,'בימינו לא למראה עיניו ישפוט וכו

 ויתקן  שעל ידי חוש הריח יבין הכל,מורח ודאין

וכן מצינו , ד" לגמרי חטא עהיתוקן שאז ,הכול

 גבי האי ינוקא ,מעלה זו.) ג קפו"ח(בזוהר הקדוש 

  שהכיר על ידי חוש ,בנו של רב המנונא סבא

 . הריח בתנאים שלא קראו קריאת שמע 

 סעודת פורים ב:) מגילה ז(ל "קבעו חז כךול

ד שעץ הדעת "יש מהרי כי , ת ייןיילשת ולכך

 יין תיישתמצות  י"עולכך ) .ברכות מ(היה של גפן 

ד שאומר "וגם יש מ, ד"מתקנים את חטא עה

 ולכך כל סעודה הרי הוא עם , שהיה של חטה

 .לחם 

 ) שם(ל "חז תיקנוזה מובן גם כן למה  ולפי

י בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לבסומ ולפי

ד אמר הנחש "בחטא עההרי  כי .לברוך מרדכי

 ,)בראשית א ה( 'ים ידעי טוב ורעהוהייתם כאל'

ז בא התיקון עד דלא ידע שיתבטלו הבחינה "וע

, כי יתבטל הרע לגמרי, של ידיעה בין טוב ורע

בחינות עולם ( בספרים הקדושים איתאוזה מה ש

 שלא היינו .'ידיעה שלא נדעשתכלית ה') פרק יג

כמו , עלהבחין בין טוב לרויהיו צרכים לדעת 

של רישא דלא שיתגלה אורות , שיהיה לעתיד

שלא יודעים איזהו אורות יש בההוא  ,ידעיאית

 .)א"שער עתיק פ(חיים -עיין בארוכה בעץ, רישא

סוד ש )ירוש  דד"נ ומ"משער (ועוד מבואר שם 

 אשר ,א"קרא רדלדעת העליון דעתיק יומין הנה

בין גולגלתא ומוחא מאוד הדעת ההוא גנוז 

 ההוא אוירא דיתיב על נת והוא בחי,א"דא

 רואים מכל זה .ש" עייא"קרומא דמוחא דא

שהעיקר הוא להגיע לביטול הדעת עד שישיג 

, א"את הדעת הנעלם והגנוז שבהאי רישא דרדל

, ואז יתבטלו כל הדינים, י ביטול הרע לגמרי"ע

יצחק יהודה ק רבי "ז הגה"ב אאכמו שכתו

על  נוצר חסד פרובסה " זלהיחיאל מקאמרנא

 וכמו :ל" וז,)כבמשנה  ד"פ(מסכת אבות 

שעל ידי זה יוכל ] ט"הבעש[ששמעתי ממורי 

כשמקשר המלכות בחינת , לבטל גזרות רעות

בדעת של , הסתרת הנהגה גשמיות עולם הזה

  ,אין ממש, רישא דלא איתיידע, ן עליון"אי

 . ונמתקין כל הדיניןיןנתבטל 

 פורים הוא תיקון כעין יום הזה שכל מ יוצאה

 איתאולכך , שיהיה לעתיד לבוא יוצאה

שחלקו כבוד לארץ ) ריש מגילה(ירושלמי ב

לכך עשו , ישראל שהיתה חריבה באותן הימים

כרכין המוקפין חומה מימות יהושע בן נון יהיה 

 . אדרו" פורים בטעשויש,  הבירהכמו שושן

פורים ל בזה כי "ולכאורה יש לומר שכוונת חז

, הוא הכנה ותיקון לבנין ירושלים שהיתה חריבה

ל " חזו ולכך אמר.ל" כנבחינה אותו הרי הואכי 

עתידין כל המועדין ליבטל ) מדרש משלי ט ב(

 כי פורים הוא .לעתיד לבוא חוץ מחנוכה ופורים

 שאז יהיה , כעין הכנה שיהיה לעתיד לבוא

 . ד"תיקון השלם של חטא עהה 

 , יעזור שיהיה במהרה התיקון השלם ה"הקב

ויהיה לכל אחד ואחד שמחה ואור  ה"הקב

 בבני חיי  והשפעות טובות לכל השנה כולה

  .א"בבובביאת גואל צדק , ומזוני 
  )ק"ט לפ"ח פורים תשנ"דא(
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   פורים - זזפפעטרת עטרת 
 ע" זיתינורבומ אמרות טהרות

  פורים -  עטרת חכמיםעטרת חכמים
ע"זי מרבותינו וביאורים עיונים

ֶלך  ם ַהּמֶ ׁשֵ ֵעיֵניֶכם ּבְ טֹוב ּבְ ְתבו ַעל ַהְיהוִדים ּכַ ְְוַאֶתם ּכִ ּ ּ ּּ ּ
ֶלך  ם ַהּמֶ ׁשֵ ר ִנְכָתב ּבְ י ְכָתב ֲאׁשֶ ֶלך ּכִ ַעת ַהּמֶ ַטּבַ ְְוִחְתמו ּבְ ְּ ּ  

יב   ֶלך ֵאין ְלָהׁשִ ַעת ַהּמֶ ַטּבַ ְְוַנְחתֹום ּבְ   .)אסתר ח ח( ּ

  וטבעת עגול ,גול שיש עליה חותם נקרא גושפנקאטבעת ע ל"ר

כ מה שמפרש " וכך נראה ג,שאין עליה חותם נקרא עיזקא ל"ר

אסתר ג (' התרגום על הפסוק ויסר המלך את טבעתו מעל ידו וגו

 אבל נראה לי עיקר ,ואעדי מלכיה ית גושפנקיה מעלויה ידיה) י

פניו ש של גושפנקא הוא טבעת שנחקק בה צורת פרצוף ופיר

ה שכתב "י זלה" כי כך נראה מרש,של המלך ולא בשמו שנקרא

ש של עיזקא הוא טבעת עגול שנחקק בה וופיר.) גיטין נז(בגמרא 

 ,שמו של המלך הנקרא בו לפני כל בני אדם ולא פרצוף פניו

ולפי זה יכולין לתרץ התרגום של מגלת אסתר שבתחלה על 

 נכתב ונחתם  וכן על,)שם(ויסר המלך את טבעתו מעל ידו 

 ,שהוא של המן מפרש התרגום גושפנקא)  יבשם(בטבעת המלך 

 נחקק בו צורתו לבד ההיינו שאחשורוש נתן להמן טבעתו שהי

 יכול המן ה ובזה לבד הי, חתימות שמו של אחשורושיבל

כ העביר " ואח,כ עם היהודים כטוב רשעתו שבעיניו"לעשות ג

ונתן למרדכי אחשורוש את טבעתו הזאת שנחקק בו צורתו 

 כי כן דרך המלך שנותן למי שאוהב אותו פרצוף ,היהודי

כ כשאמר המלך אחשורוש לאסתר המלכה " אבל אח,צורתו

ולמרדכי היהודי ואתם כתבו על היהודים כטוב בעיניכם בשם 

המלך וחתמו בטבעת המלך כי כתב אשר נכתב בשם המלך 

 כתיב מפרש התרגום) שם ח ח(ונחתם בטבעת המלך אין להשיב 

בגין יהודאין כד שפיר בעיניכון בשום מימרא וסטימו בעזקתא 

טומתא דמלכא ארים פטקא דמתכתיב בשום מימרא ידס

ב ריקנו ודמלכא ומסתתם בעזקתא דסטומתא דמלכא לא ית

 למה לעיל מפרש על חותם גושפנקא וכאן מפרש ה וקש,כ"ע

  אלא כפי שפרשתי שגושפנקא מיירי שנחקק בו על,לשון עיזקא

 פרצוף המלך לבד בלי שום שם של תטבעת המלך הזה צור

 וכשנתן אחשורוש להמן ,המלך שהוא שם של אחשורוש

 נחקק בטבעת הזה אלא צורתו פרצוף הבתחלה טבעתו לא הי

 ,]כ למרדכי"וזה נתן אח[, ל"של אחשורוש לבד ולא שמו כנ

הוא [, כ כשנתן אחשורוש טבעתו לאסתר ולמרדכי"אבל אח

 נחקק בטבעת הזה שם של אחשורוש ה הי]בוטבעת אחרת ש

 לזה אמר כאן כי כתב אשר נכתב בשם ,ולא צורת פרצוף

המלך ונחתם בטבעת המלך ששם נחקק שם המלך אחשורוש 

 , שיש לו תוקף חזק יותר מאיגרת שכתב המן[, לזה אין להשיב

 .]וממילא איגרות המן יתבטלו 

 )מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא' דמשק אליעזר'(

ֵתן ַגם ָמָחר ַלְיהוִדים  ֶלך טֹוב ִיּנָ ַּותֹאֶמר ֶאְסֵתר ִאם ַעל ַהּמֶ ּ ּ ְ ּ ּ  
ַדת ַהיֹו   ן ַלֲעשֹות ּכְ ׁשוׁשָ ר ּבְ ֲּאׁשֶ ׂ   .)אסתר ט יג(ם ּ

 מאניש בילדותי בשם הישיש הקדוש רבי  שמעתי

יוסף ק רבי "ה חמיו של הגה"ה(ה " זלהמדראהביטש שמעתי

אליעזר צבי ק רבי "ו הגהחמיו של רבינ, ה" זלהמטורקא

ינתן גם מחר שאמר שאסתר שאמרה , )ה" זלהמקאמרנא

ג " היינו כי למעלה כתיב ביום היליהודים לעשות כדת היום

אם על ועל זה אמרה , )שם ח יז(' שמחה ומשתה ויום טוב'

 ינתן גם מחר ליהודים,  הוא מלך מלכי המלכיםהמלך טוב

בפורים [והכוונה שיתקיים , ם טובהיינו שיהא גם מחר יו', וגו

ומזה , ויאמר המלך להעשות כן, יום טוב שני של גלויות] כמו

שזה שאמרה , ואני מוסיף. עד כאן, ]בפורים[זכו ליום טוב שני 

 שהוא יום , היום של תיבת כדת היינו לעשות כדת היום

 . ימים' הרי ב] ם"ו מ"ד ו"דהיינו יו[ומלואו  

  )ה"זלה יקותיאל יהודה טייטלבוים מסיגט ק רבי"מהגה 'ייטב פנים'(

 .)שבת פח( .ר קבלוהו בימי אחשורושולהבין ענין הד

 כי לא נתנה התורה , מתחלה קבלו התורה מאונס כי

והם ראו . )מכילתא בשלח יז( אלא לאוכלי המן כי

בחרישה , ז"שיצטרכו בארץ לעסוק בדברי עניני עוה

 לכן , בזה ביטול תורהויהיה , ובזריעה ובמשא ומתן

 .קבלוהו מאונס 

 ב אותיות התורה בדבור תורה "כמו שיש כ ובאמת

ט " ובכל ל,כך יש בכל עניני חומר, ותפילה ובאמת

 ואיש הנלבב עוסק בהם .מלאכות יש אותיות התורה

בכל ההוה שבעולם ] כי[ ,ביחודים וקשוטי השכינה

ל " כמאמר חז,יש אותיות התורה וקישוטי השכינה

יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו , .)ברכות נה(

רק שהאותיות והחיות מלובשין . בהם שמים וארץ

 ובתוך ,בחומר עניני העולם בכמה כסויין ולבושין

, האותיות שורה חיות אלהות המחיה את הכל

 ,  ולית אתר פנוי מניה,שכבודו יתברך מלא כל הארץ

 . רק שהוא בהסתרה 

 אין אצלם שום , ה הסתרההצדיקים מז וכשיודעין

 , ומעלין החיות אל חי החיים,הסתרה כלל וכשיודעין

 )תהלים קיט יח( כמאמר נעים זמירות, המחיה את הכל

שהכל , 'נפלאות מתורתך' בכל דבר 'גל עיני ואביטה'

 , י"ואין שום דבר מונע מעבודת הש. אותיות התורה

 . כי אלופו של עולם ממש בכל ההוה 

  דוב בערר "ינו הקדוש אור צח מוהרזה אמר רב ועל

שזהו הכוונה אתקשטת בקישוטין , ]ממעזריטש[ ועל

דתורה ומצות הם קישוטין . .)ב צה"ק ח"זוה( דלא הוו

 אבל כשאדם מייחד בעניני עולם הזה ומקשט , דהוו

 . השכינה נקרא קישוטין דלא הוו 

 ת יתרו "ט עה"בעש( ש טוב"הריבשאמר מרן אלהי  וזהו

פיוט אזמר (' יחבק לה בעלה ביסודא דילה') לט ווזה

כשאדם מעלה מדריגה תחתונה לפני  )ל"בשבחין להאריז

 ,ופרשנו להבין מעט דבריו. השם יתברך יותר חשוב

שכל מה , ם"ה אלהי"כי ענין חיבוק הוא יחוד יהו

 צריכין לייחד עמו שם ,ם"ב אלהי"שנברא בסוד ל

וזה . הקליפות ובזה מעלה כמה נשמות מעמקי ,ה"יהו

 כי גם בשפלות 'יחבק לה בעלה ביסודא דילה'

דעביד ', ם"היחוד והחיבוק יאהלוההיה המדריגה נעש

 כי אין לשכינה נחת ונייחא אלא , לשכינתא'נייחא לה

 אשר יש בזה , למי שיודע לייחד יחודים בכל ההוה

 . ביטול הקליפות ונייחא לשכינתא 

 לצדיקייא לתברא  דניחא להו 'כתיש כתישין'יהא  ואז

ב "ק ח"זוה( אלהיו'  וכלא על ה,תבירו על תבירו ואז

 יבטשון ,אעא דלא דלקית ביה נהירו דנשמתא. .)קצח

ומחמת שיש נחת רוח . ).ג קסח"חשם (ביה וידליק 

ה כשהצדיק מעלה מדריגה קטנה ומייחד שם "להקב

 וכדי שלא יפול חלילה ,ובהכרח לצדיק לירד, ו"קבה

 ועל ידי זה , יסורים ומבטשין ביהממדריגתו סובל 

 . מרומם ומשבח ומצלי בהארה נפלאה 

 משה ר "ששאל דודי הצדיק אור מופלא מוהר כמו

את אחיו מורי דודי הקדוש רבינו  ]מסאמבור[ כמו

בימי חורפו היה נוהג לילך אל . ]מזידיטשוב [צבי

 ושאל אותו אחי ,איזה כפר ליסחור בשביל פרנסתו

שאני בא מן הכפר ועומד להתפלל מה זה כ, מורי

 וחשד עצמו ,נדלוק בי נשמתי בהארה נפלאה, מנחה

והשיב לו . שהוא טעות והארה מקליפות נגה כנודע

 כשאתה הולך על הדרך ,מה אתה מתמה אחי

אז נדבקין בך כל , במחשבות קדושות וטהורות

י מסחר "וגם ע, מ"הנפשות והניצוצין שיש שם בדצח

 ה עומד להתפלל נדלקין בך וכשאת. שהוא בכוונה

 . וזהו ההארה שיש לך, הניצוצין כמו אש בוערת 

 . )בראשית אות א( עיין תולדת] ט"בעש[ביאר מורי  ובזה

בדרך כלל .  כלה כמות שהיא,ש אומרים"ב ובזה

שידע אדם שכבודו יתברך מסתתר בכל מקום ואלופו 

ה "וב. וזהו היחוד השלם, של עולם בכל תנועה

דרך פרט לייחד בכל . לה נאה וחסודה כ,אומרים

 וידע איך להעלות ,תנועה לעורר ולייחד כך למעלה

. ששם מסתתר אלופו של עולם, כל מחשבות זרות

 , וכשמעלה אותם ומתקנם בא להתפשטות הגשמיות

 . י שנתגלה האור ונתעלה הניצוץ"ע 

 שבכל ) ת נח קנב"ט עה"בעש(, ]ט"בעש[ממורי  וקבלתי

 שאם נותן לב שגם בזה ,דם הגשמיצער א וקבלתי

 , אלא שהוא דרך לבוש,י בעצמו"הצער הוא הש

 , הוסר הלבוש והצער,וכאשר ידע זה בידיעה ברורה

 ובענין הנהו תרי בדחי .ובזה מבטלין כל גזרות רעות

 , על פי שאלה ששאל למעלה,.)תענית כב( דגמרא

 ,ו בכל תנועה"נאמרה לו שכל עסקם היו לייחד קבה

ר עם כל אדם להעלותו שיהיה לבו נכון גם ולהתחב

 הן בביתו והן בעסקיו ,כן לייחד בכל פרטי מעשי איש

 וכשיהיה רואין איזה ,ו"יהיה הכל לשם יחוד קבה

 ,איש שהוא בצער ואינו יכול לייחד מחמת רוב צערו

והיו מתחברין עמו ומבדחין ליה שידע שאלופו של 

סר הצער  ובזה הו,עולם אתו עמו בכל צרתם לו צר

 עד ששב למדריגתו לדבק בו ,ושמח ונתחברו עמו

כי ידע אדם כי כח הפועל , ס"יתברך בחיות אור א

 ובכל צער יש , כהדין קמצא דלבושי מנה ובה,בנפעל

 אלא שהוא בתוך כמה ,ניצוץ הקדוש ממנו יתברך

שבע נערות הראויות לתת לה ' והוא ענין ,לבושים

ההוה הוא יתברך כי בכל , )אסתר ב ט( 'מבית המלך

 שזהו , ויסדר שבחו של מקום.אתו עמו של הצדיק

 ודבורו יתברך שאמר לכל ,שבחו שהכל נהיה בדברו

 ובכל , נכנס באותו דבר להיות חיות בתוכו,דבר ודבר

 אז באמת לא , כי הוא אתו עמו שם,צרתם שם לו צר

 וזהו עיקר ושורש עבודת ,  נתבטל הצר הצורר,צר

  . בכל ההוהי"ישראל לעבוד הש 

  והדור קבלוה ,מתחלה קבלוה את התורה מאונס ולכן

 , שהשיגו כי הוא ראשון ואחרון,בימי אחשורוש ולכן

ואלופו של עולם בכל תנועה ובכל עניני העולם 

 ולעסוק באותיות התורה ,יכולים לייחד ולקשר

 הכל לייחד ,באכילה ושתיה ושינה ושאר ענינים

בכל דרכיך 'ט מלאכות "לחרוש ולזרוע ולעסוק בכל ל

וכשהשיגו זה שראו בעיניהם מן הצטרפות . 'דעהו

 ולכן נקראו ,אלו ענינים אזי קבלוה התורה בשמחה

 אני 'ימי אחשורוש' ,אלו הימים שהשיגו את זאת

 שאחרית מדריגות הקטנות עם ,ראשון ואני אחרון

  ובכל תנועה אלופו של עולם לייחד,ראשית הכל שלו

) מקאמרנאא"הרימ' כתם אופיר'( .ו"בכל תנועה קבה



   ראשנוראשנועטרת עטרת 
 א"ר שליט"ק מרן אדמו"דברי תורה מכ

   זזפפעטרת עטרת 
  ע" מרבותינו זיאמרות טהרות

ֵני ִיְשָרֵאל ִלְפֻקֵדיֶהם ְוָנְתנו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשֹו  י ִתָשא ֶאת רֹאׁש ּבְ ּּכִ ׂ ׂ ּ
ְפקֹה"הויַל ְפקֹד ֹאָתם ְולֹא ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ּבִ   .)ל יב( ד ֹאָתם ּבִ

 לומר שהתורה מדבר כאן מענין תיקון השכינה מלכות דאצילות  אפשר

 .ש"ע )ב"פ כ"כסה שער ח"ע( כידוע הבריאה בעולם וירדה בגלות שהלכה אפשר

  ראש שהוא נת כשתרצה להרים את בחיכי תשא את ראשו אמר ווזה

  בשעה , אמר רבי מאיר,)א"מו ע(סנהדרין מסכת  ביתאכמו שא, השכינה ווזה

  . קלני מראשי קלני מזרועי, שכינה מה לשון אומרת,שאדם מצטער 

  לשון לפקדיהם, ה"א בחינת קוב" בחינת זישראל, ן"מרמז לשם ב בני

 י יחוד "היינו ע, )בראשית נ כה(' פקד יפקד אלהים אתכם'ש "גאולה כמ בני

 . ן יהיה הגאולה"ותיקון זו 

 י שהראה לו "וכמו שפרש,  מסירות נפשנתנו איש כפר נפשווי "זה ע וכל

י "כי הרי שורש כל היחודים אינו אלא רק ע, כמין מטבע של אש וכל

דרושי (ל בשער הכוונות "כמבואר היטיב מדברי מרן האריז, מסירות נפש

תנו עוז לאלהים על 'והנה הכתוב אומר : ל"וז )ו פירוש תיבת ישראל"ש ד"כוונת ק

ת צריך עזר וסיוע וכח מן " כביכול השירושפי) תהלים סח לה( 'אותוישראל ג

 כי , והנה המלכות נקרא סוכת דוד הנופלת,מעשה ישראל התחתונים

 וכן כאשר רוצה לעלות צריך שיהיה ,י מעשינו הרעים"בעונותינו נפלה ע

  וזכיותינו , כי עונותינו מפילים אותה כביכול,י זכיותינו ומעשינו הטובים"ע

  ,מעלים אותה 

  לה לעלות אם לא יהיה בנו צדיקים גמורים אשר י אפשרעתה א כ"וא

 ,נשמותיהם קדושות וטהורות שיש להם כח לעלות עד מקום אימא כ"וא

 , גדפין דשכינתאראין בתיקונים כי ישראל נקכר כנז,י תעלה המלכות"וע

יוכל  כי אין בנו מי ש, ולטעם זה הגלות מתעכב ומתארך,להעלותה למעלה

 כי אם יהיה בינינו מי שיוכל לעלות שם נשמתו היה ,לעלות במדרגה הזו

 והיתה מתמהרת קץ , והיה הזווג נעשה כתיקונו,כותמעלה גם את המל

 ,ה אין יכולת לעשות זווג כתיקונו למעלה"אך עתה בזמנינו בעו. הגאולה

   וכמעט רוב הרעות והצרות הבאות על האדם באות,ולסיבה זו הקץ מתארך

 . לסיבה זו 

  כי ,ז יש קצת תיקון במה שנמסור נפשינו על קדוש השם בכל לב"עכ אמנם

 הנה , והרשענו עד להפליאשים טוביםי כן אפילו אין בנו שום מע"ע אמנם

 ויש בנו יכולת לעלות ,י מסירת נפשינו להריגה מתכפרים עונותינו כולם"ע

ה שמגעת עד כסא גדולה תשוב.) יומא פו(ל "ש חז" כמ,עד אימא עלאה

 כי ענין התשובה .)הושע יד ב(' אלהיך' שובה ישראל עד ה' שנאמר ,הכבוד

  אתמעלה את האדם ומגיעתו עד כסא הכבוד שהיא אימא עלאה הנקר

 .ש" עיי לעלות עמנוכותכ תוכל המל" ועי,תשובה 

 היינו המסיתים והמקטרגים ' נגף'ו שום " שלא יכנסו חיהיה בהם נגף ולא

 כדי למנוע ,  בזמנים המסוגלים לפקודה וגאולהבפקד אותםה למעל ולא

 .את הגאולה בזמנים שמסוגל לפקידה 

 יתנו כל העבר על הפקדים מחצית השקל בשקל הקדש עשרים גרה  זה

 ן "י שהם משני יודי" מרמז ליחוד יאהדונה עשרים גרההיינו כיהשקל  זה

 . תחילתן וסופם 

 י "וע, י"חינת אתערותא דלתתא שם אדננותנים מחצית השקל שהוא ב ולזה

 ואז יהיה היחוד השלם , ה"זה יהיה אתערותא דלעילא בחינת שם הוי ולזה

 )ק"א לפ"רעוא דרעוין תשע(                                                         . א"בב

ָחְכָמה וִבְתבוָנה וְבַדַעת ו א ֹאתֹו רוַח ֱאלִֹהים ּבְ ָּוֲאַמּלֵ ּ ּ ּ   . )לא ג( ְבָכל ְמָלאָכהּ

 ישעיה נז (' דכא ושפל רוח, 'הכנעה גדולה אין ממש, נקרא שורש כל המדות טובות בינה

דעת . אם אין בחינה זאת אין דעת. )תהלים נא יט(' לב נשבר ונדכה, 'רוח נשברה, )טו בינה

, והארה גדולה נפלאה ועצומה. נקרא רוח הקודש ודביקות אלהיות ונועם זיו השכינה

אני את 'אז . הוא הכנעה והביטול כאין ממש, והסימן אם הארה זאת אינה מקליפת נגה

, ולכן כלל זה יהיה בידך, )יחזקאל א כו(דם 'מראה א'מות כ'ד, א"אתי דכ, )ישעיה נז טו(' דכא

סובר , והוא טעות מקליפות נגה, אין משיג טעם נועם זיו השכינה, אם אין הכנעה אמיתות

אלימלך כמו שאמר אדונינו המלך רבינו , והכל טעות, משיג רוח הקודשו, שיש לו הארה

 ולכן כלל גדול . עץ נרקב מאיר כמו נר ואור, כי לפעמים בלילה ובחשכות הזמן, מליזענסק

 . והכל טעות, ואין רוח הקודש, אם אין הכנעה אין דביקות 

 )מקאמרנא אייזיק יצחק מרבינו 'נוצר חסד'(

ִב ּוַביֹום ַהׁשְ ּ ַפׁשּ ַבת ַוִיּנָ   . )לא יז( ּיִעי ׁשָ

 כי ,  כזהוי לנפש,  שאין לו מדריגות שבת אלא ביום השביעיוביום השביעי שבת וזהו

 , אבל תלמיד חכם נשאר בו הארות שבת בכל ימי השבוע, הוא נפש עם הארץ וזהו

 . משיג הארה עצומה של יום השבת, במחשבה בדבור ומעשה 

 )מקאמרנא אייזיק חקיצ מרבינו 'זהר חי'(

ַהר ִסיַני  ר ִאתֹו ּבְ ַכּלֹתֹו ְלַדּבֵ ה ּכְ ַּוִיֵתן ֶאל מׁשֶ ּ ּ  
ע ֱאלִֹהים ֶאְצּבַ ֻתִבים ּבְ ֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת ֻלחֹת ֶאֶבן ּכְ   . )לא יח( ׁשְ

 י "כי מבואר בדברי מרן אלקי האר, )אבות ב יב(עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך  והתקן

כי גופי . ומתנה יש לה הפסק, כי ירושה אין לה הפסק, )ות פנחסטעמי המצ(החי  והתקן

לא ימושו מפיך , 'וזה אין לה הפסק, עיקר התורה, התורה ופשטי התורה נקרא ירושה

ומתנה נקרא חיות ומוחין ודביקות . והיא ירושה לכל ישראל) ישעיה נט כא(' ומפי זרעך

 ויאמר שאין צריך להיות דבוק אל ,ולפעמים נמצא איש עשיר לומד תורה. וסודות התורה

הנקרא , צדיק הדור' והתקן עצמך'. )שם(ולזה בא החסיד להזהיר , הצדיק ולתמוך אותו

זה אינו בא , שאינה ירושה לך, שיהיה ביכולתו ללמוד סודות התורה ודביקות, עצמות

 ויתן אל משהובזה יתבארו לך כמה ענינים של . אלא במתנה לצדיק אמת, בירושה

אין כאן מקומו ביאור , ועל זה נתקנאו המלאכים, )תהלים סה יט(' קחת מתנות באדםל'

כשאתה עוסק ' וכל מעשיך יהיו לשם שמים'כ מזהיר להמון ישראל "ואח. לדברים אלו

 הכל יהיה לשם , וכן הנתינות מעות שאתה מהנה לצדיק אמת, במשא ומתן ובדרך ארץ

 . שמים לעשות רצון בוראך 

 )מקאמרנא אייזיק יצחק מרבינו 'נוצר חסד'(

ר  ר ֶהֱעֵליָת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםה"הויַוְיַדּבֵ ך ֲאׁשֶ ֵחת ַעּמְ י ׁשִ ה ֶלך ֵרד ּכִ ָ ֶאל מׁשֶ ְ 
  . )לב ז(

 ומשה בא בעיבור , ועתה רוב הדור וראשים שלהם הם ערב רב) ואתחנן(ת "בלקו מבואר

 את ישראל לדרכים שונים שלא יטעו ראשי ערב רב, אחת לחמשים שנה, ובגילגול מבואר

, וקודם שחטאו ישראל היה משה משיג שער החמשים הגדול מכל השערים, מקולקלים

ל "וזה שאמרו חז. ך"רד מן שער החמשים שנקרא ל, ך"רד לוכשחטאו ישראל נעלם ממנו 

חוץ מאחד שלא קנה , חמשים שערי בינה כולן נמסרו למשה במסירה גמורה:) ה כא"ר(

 , ט"נסתלק ממנו ולא נשאר לו אלא מ, וכשחטאו, תנה בשביל ישראלבמסירה אלא במ

 . שהוא מעט מזעיר נגד שער הנון שאורו רב 

)מקאמרנא אייזיק יצחק מרבינו 'זהר חי'(

  עטרת תפארתעטרת תפארת
 ע"עובדות וסיפורים מרבותינו זי

מחסידי קאמרנא , ל" זשלמה יוסף קרא' ח ר"הרה

 כי פעם ומסופר, היה מחשובי הנגידים במונקאטש

שפתח חנות בגדים מפוארת מול , קם לו מתחרה גוי

והלה הצליח למשוך את רוב , בית מסחרו המפואר

לאחר שאשתו הפצירה בו נסע אל . הקונים שלו

ע לפורים " זייצחק אייזיק מקאמרנארבינו רבי 

כשישב הצדיק . להזכיר את הצרה שהיתה לו

והיתה בדיחא דעתיה , בסעודת פורים

. שלו שמוט על מצחו כדרכו בקודשכשהשטריימל 

עליך להעמיד כמה מדות , שלמה יוסף: נענה ואמר

כי כעת היתה מפלה , גדולות של מי דבש עכשיו

כי ירה בעצמו , גדולה לאותו גוי שהתחרה עמך

נודע לו כי באותה שעה , ואכן כשחזר לביתו. ונהרג

שרבינו אמר לו מה שאמר היה המאורע המופלא 

 תפארת ישראל      .'ן אויביך הכן יאבדו כ, הזה

 כי תשאכי תשא



  עטרת זקניםעטרת זקנים
  ממאורי הדורותיומא דהילולא

 ד"ט אדר תרל"י צמח דויד בעל המדינאבל " בן רבי צבי אלימלך זצדוידק רבי "הרה

  תולדותיו

ל " זצצבי אלימלך מדינאבק רבי "נולד לאביו הרה

ש "ונקרא שמו בישראל דוד ע, 'בני יששכר'בעל ה

מבני , ל" זצענסק'דוד מליזבי החסיד המפורסם ר

אלימלך ק רבי "היכלא קדישא של רבינו הרה

שהפליג , 'נועם אלימלך'א בעל ה" זיעענסק'מליז

 שמעולם לא היה לו כלל חטאת :בשבחו והעיד עליו

ד בשמו "כשנחלה הנער דוד הוסיף לו אביו יו. נעורים

ל "ז אביו מאמר חז"והמליץ עליו ע, ונקרא בשם דויד

  .ואוקמיה) ד"היינו יו( יהיב ליה ידיה (:ות הברכ(

  נישואיו

 הלך פעם רגלי 'בני יששכר'ק בעל ה"בעת שאביו הרה

מקום , ל-על אם הדרך בואכה הדרך העולה בית א

יעקב יצחק ק רבי "אצל רבו הרה, משכן השכינה

תוך כדי הלכתו , א" זיע'חוזה מלובלין' ההורוויץ

הירץ ' ישעיביר רבי נעצרה לידו עגלה ובתוכו ישב הג

,  שפניו גם כן היו מועדות לעבר העיר לובליןמטורקא

, וביקש ממנו שיעלה על העגלה ויסעו בצוותא לשם

 כי יש לו בת שהגיעה :באמצע הדרך סיפר הגביר

 שיש לו :'בני יששכר'ולעומתו סיפר לו בעל ה, לפירקה

כימו ביניהם סוה, כ הגיע לפירקו"בן חשוב ונעלה שג

סכים הרבי מלובלין לגמור השידוך אז יבואו באם י

כאשר נכנסו שניהם יחד לחדר הרבי , בקשרי חיתון

עוד קודם שפצחו פיהם לדבר קידמם הרבי , מלובלין

ונתקשרו , ושהזיווג יעלה יפה יפה, 'מזל טוב'בברכת 

  .ם בקשר החיתוןיהבינ

  'צבי לצדיק'בצל רבינו בעל ה

בני 'ק בעל ה"בעת הגיע פעם באחת מנסיעותיו הרה

 אל רבו רבינו שר בית הזוהר הגאון הקדוש 'יששכר

, 'צבי לצדיק'א בעל ה" זיעצבי הירש מזידטשוברבי 

 אלעזר מלאנצהוטהביא עמו את שני בניו הגדול רבי 

 שאל אותו רבינו ,ל" זצדויד מדינאבל והקטן רבי "זצ

 מהיכן לקח מחותני שתי נשמות :'צבי לצדיק'בעל ה

כן , לה לשני בניו שהמה נשמות בלי גופיםיקרות כא

 'בני יששכר'ק כשישב בעל ה"מסופר שבסעודת שב

פשט אברך אחד , 'צבי לצדיק'בצידו של רבינו בעל ה

ואותו אברך היה לבוש עם , את ידו לאמירת לחיים

כדרך המתחדשים , קראגן לבן וטיכל נאה על הצוואר

 לחם מלחמת חרמה נגד 'בני יששכר'ובעל ה, אז

ט האברך את ידיו לעבר רבינו שוכשפ, המתחדשים

 הגביה את הקראגן והמטפחת 'צבי לצדיק'בעל ה

 אמר 'צבי לצדיק' זאת רבינו בעל ההוכשרא, מהאברך

 היכן כתוב בתורה שהאבות הקדושים לא לבשו :לו

 אילו היו :נענה רבי דויד הילד ואמר, קראגן כזה

יכה לא היתה צר, אבותינו לובשים קראגן ומטפחת

, רבקה להלביש את יעקב עורות גדיי עיזים על צואריו

י לבוש הקראגן "ע, כ לא היה יצחק מכירו"כי בלי זה ג

ונהנה רבינו מפיקחותו , והמטפחת שלבש על מצחו

  .וחכמתו של הנער

  רועה נאמן

 'בני יששכר'א נסתלק אביו בעל ה"י טבת תר"ביום ח

ליהם וקיבלו ע, ונשארה עדת דינאב כצאן בלי רועה

 ,קהילת דינאב את בנו הקטן דויד למלאות מקום אביו

אבל היה , פ שהיה צעיר לימים וצעיר האחים"אע

. משכמו ולמעלה גבוה בקדושה ועבודה וגדול בתורה

על גדולתו של רבינו בתורת הסוד אמר פעם אחת תחת 

חיים יעקב השיחים רבינו הגאון הקדוש רבי 

 בשם זקינו רבינו ,'פרי חיים'א בעל ה" זיעמקאמרנא

אליעזר צבי הגאון הקדוש שר בית הזוהר רבי 

שבתורת , 'דמשק אליעזר'א בעל ה" זיעמקאמרנא

ס היה רבי דויד יותר גדול מאביו "הסוד בשבילי הפרד

גם בעת ששהה אצלו רבינו בעל . 'בני יששכר'בעל ה

ודרכו בקודש של רבי דויד להשמיע , 'דמשק אליעזר'ה

והפטיר , העולם צחקו למשמע דבריוו, מילי דבדיחותא

 און מיך האט עס : ואמר'דמשק אליעזר'רבינו בעל ה

מהרזא דרזין שהיו טובא , דורכגעשאטכן דאם הארץ

לי דקר הלב בהיותי (, גניז בגויה בכל שיח ושיג שלו

  ).מבין שכל דיבוריו הם רזא דרזין סודות טמירים

   בצילו'דמשק אליעזר'רבינו ה

ולים שהסתופפו בצילו היה רבינו בין תלמידיו הגד

אליעזר צבי הגאון הקדוש שר בית הזוהר רבי 

בפעם , 'דמשק אליעזר'א בעל ה" זיעמקאמרנא

והיה , הראשונה שנסע לקבל פני אפי שכינתא בדינאב

עוד בחיי חיותו של אביו רבינו קודש הקדשים איש 

א בעל " זיעיצחק אייזיק מקאמרנאהאלוקים רבי 

כ "וע, התנכר ולא רצה שידעו מי הוא, 'כההיכל הבר'ה

 שבאכסניא יתנהגו כשני אנשים שאין :אמר למשמשו

ואם ישאלו מאין , מכירין זה את זה ולא ישמש אותו

 והוא יאמר שהוא מן ,ך ללבובוהוא ישיב שהוא מן סמ

בשבת קודש , וכן עשו ולא ידעו מי המה, סמוך לגרידיג

דמשק 'ו בעל היען לרבינ, בבוקר בעת קריאת התורה

קראו אותו להוספה ,  היה לו הדרת פנים'אליעזר

אליעזר צבי  : אמר, וכששאלו אותו על שמו,הראשונה

מורה ' בלי הוספת התואר בן יצחק יהודה יחיאל

 לומר 'דמשק אליעזר'כשהתחיל רבינו ה, 'מורינו

 הביט רבי דויד בפניו איך שמוציא ,ברכות התורה

 שיקרא עד :יוה לבעל קוראוצ, מפיו את ברכות התורה

כך , שלא כדרכו לעשות הרבה הוספות, סוף הפרשה

ורבי דויד עשה בעצמו המי שבירך , שהיה לו אחרון

מורה מורינו אליעזר צבי בן מורה  :וקרא בקול גדול

וכששמע רבינו זאת , מורינו יצחק יהודה יחיאל

ונשאר , הסכים בליבו שרבי דויד הוא בעל רוח הקודש

כשנפרד רבינו בעל ,  שבת קודש בדינאבעל עוד

 בוא ואספר לך מעשה : אמר לו'דמשק אליעזר'ה

אבל אינך רשאי לחזור עליה , שיעזור לך בזה ובבא

מסופר שבעת שנחלה רבינו בעל [, והוא בבל תאמר

 כמה שנים לפני הסתלקותו וחשבו 'דמשק אליעזר'ה

ואחר , והדליקו כבר נרות על יד מיטתו, שהוא נסתלק

, מן התעורר והיה נראה ממש כעין תחיית המתיםז

 אמר רבינו בעל ,ולא היה ניכר על פניו שום התרגשות

ד י שמהמעשה שסיפר לו רבי דו:'דמשק אליעזר'ה

מדינאב ידע שעתה הוא לא העת שיסתלק ויש לו עוד 

, ]א"ר שליט"ק אדמו"מפי כ, כמה שנים לחיות

מה ראה  שאל לו אביו ,כשחזר לבית אביו בקאמרנא

והפליא אביו , ''ראשית חכמה יראת ה' : אמר,בדינאב

  .תשובתו

 מעיר משה אליעזרבעת שנכנס פעם אחת החסיד רבי 

 :שאל אותו רבינו, 'דמשק אליעזר'ישן אל רבינו בעל ה

, ד מדינאבי לרבי דו: וענה,לאיזה רבי נסע מנעוריו

 אם יוכל לומר איזה דבר תורה מפיו או לספר :אמר לו

 כי שמע מפי רבו שהיה :ענה ואמר,  איזה עובדהממנו

והגביה את שרוולי ידו , חולה מסוכן וכל גופו היה צבה

 כל מה שיעבור על אדם :ואמר, והראה ידו הצבתה

כי אם הוא צריך לחזק את עצמו ולהיות לו , אין

 כי הרגיש בנפשו :ואמר רבי משה אלעזר, התחזקות

טיר רבינו בעל והפ, ע"אז טעם יראה ואהבה להרבי זי

 אמת אמת רבך היה בעל רוח :'דמשק אליעזר'ה

תי אצלו י וכל זאת הרגשתי גם אני בעת שהי,הקודש

  .השבתות' על ב

  הסתלקותו

אבל בשנה שקודם פטירתו , כל ימיו היה חלוש המזג

ובפורים אחרון לימי חייו עוד קרא , נפל למשכב

ד "ט אדר תרל"וביום י, המגילה בכוחותיו האחרונים

ט "יצתה נשמתו בקדושה ובטהרה כשהוא אך כבן ס

י מקום מנוחת אביו בעל "ונטמן בעיר דינאב ע, שנים

  .'בני יששכר'ה

נפתלי הירץ ' ישעימ רבי " בניו מ:השאיר אחריו

ל רבי " זצצבי אלימלך מבלאזובל רבי " זצמדינאב

 אשת רבי :בנותיו. ל" זצמאיר יהודה מביקאווסק

שר שלום  בן האלעזר רוקח בן רבי ל" זציהודה רוקח

 מנחם מנדל מרילוס מדיבעצקרבי , ל" זצמבעלזא

 רבי ,ל" זצאלטר משה חיים רובין מגלאנוברבי , ל"זצ

  .ל" זצהורוויץ ממאדין' שמחה טובי

  

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

   קבלת קהל ומשלוח מנות ושמחת החג תיערך בביתו נאווה קודש של
  א"ר שליט"אדמוק מר " כ

  45/9ארזי הבירה 
  בדיוק12:30מאחרי התפילה עד לשעה 
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