בס"ד ,עש"ק פרשת קרח
ב' תמוז תשע"ב  -שנה ג' גליון קכ"ה

זמני הדלקת הנרות ומוצ"ש
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ירושלים
בני ברק

הדה"נ מוצ"ש

ר"ת
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8:33

9:06
9:03

7:13
7:28

ניו יורק 8:13
מונטריאל 8:32

9:54 9:22
10:17 9:45

נא לשמור על קדושת הגליון

עטרת ראשנו

דברי תורה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דות וְ ִה ּנֵה ּפָ ַרח ַמ ּ ֵטה אַ הֲ רֹן לְ בֵ ית לֵ וִ י וַ ּיֹצֵ א פֶ ַרח וַ ּיָצֵ ץ ִציץ וַ יִ ּ גְ מֹל
וַ יְ ִהי ִמ ּ ָמח ֳָרת וַ ָ ּיבֹא ׁ ֶ
משה אֶ ל אֹהֶ ל הָ ֵע ּ

צריך להבין על מה שפירש רש"י לאות
צריך לזכרון שבחרתי באהרן הכהן ולא
ילונו עוד על הכהונה .הרי מאיזה טעם
הורה מופת פריחת מטה אהרן על
כהונתם ,והלא מטה אהרן לא בעבורו
הוא ,רק עבור שבטו שנאמר 'ואת שם
אהרן תכתב על מטה לוי כי מטה אחד
לראש בית אבותם' וא"כ עוד יש פתחון
פה ,שאילו היה נכתב שם אחר היה ג"כ
פרח ,כי כל העדה של שבט כלם
קדושים כמו שאמר קרח.
ועוד צריך להבין על תיבת 'ציץ' שהיה
ועוד די באמרו 'ויוצא פרח ויצץ ויגמול
שקדים' .ועוד יש לדקדק למה 'שקדים'
דוקא.
אלא הנראה לומר שכתוב אחרי פרשת
אלא קרח 'וילנו כל עדת בני ישראל
ממחרת על משה ועל אהרן לאמר אתם
המתם את עם הוי"ה' )יז ו( ,שאמרו הרי
כהנים צריכים להביא חיים וחסדים
בעולם ,ע"י שהם מרצים להקב"ה
בהקרבת הקרבנות ,ועכשיו אנו רואים
שע"י הכהנים נגרם שימותו אנשים
'אתם המתם את עם הוי"ה' ,ולכן בודאי
צריכים להיות הכהנים משבט אחר,
וא"כ טענתם היו על כל השבט כולה.
וע"ז בא הסימן של המטות להורות שרק
וע"ז משבט לוי יהיו הכהנים ,ורק הם
יכולים להמשיך חיים וחסדים לכל אחד
ואחד שחטא והביא קרבנו ,וע"י שהכהן

היה מקריב הקרבן היה ממשיך לאיש
הזה חיות חדשה וחיים וחסד ,וזה
שמרמז אא"ז הגה"ק רבי יצחק יהודה
יחיאל מקאמרנא זי"ע בספרו הקדוש
היכל הברכה שהפסוק 'והנה פרח מטה
אהרן לבית לוי' הוא מספר טו"ב פעם
חס"ד.
ולכן היה הסימן ע"י המטות ,כי מבואר
ולכן בזוה"ק )ח"ג ע"ב .ובהגהות מהרח"ו
שם( שמטה הוא בחינת הוד .ובזה
הבחינה תלוי עיקר התיקון ,כי כל
החיצונים והקלי' והרע נאחזים בספירת
ההו"ד ומשם יונקים כל חיותם.
כמבואר בארוכה ממרן האריז"ל בספרו
כמבואר עץ חיים )שער הירח פרק ה( וז"ל:
והענין כי נודע כי נצח והוד הם לבר
מגופה ולכן הם דינין קשים ,אמנם עכ"ז
ההוד הוא דין קשה מאוד מאוד כי הוא
סוד קו שמאל בסופו ,והלא קו שמאלי
הוא גבורה עצמה כ"ש בסופו התחתון,
והנה כל החצונים נאחזין בכאן בספירת
הוד לטעם הנ"ל ,ושמו מוכיח עליהו
ק"ץ ,סוד 'קץ כל בשר בא לפני' )בראשית
ו יג( כנודע שהם החצונים ,ובזה תבין
סוד נפלא כי בהתאחז בו החצונים נהפך
ונעשה דוה והוא סוד 'והוד"י נהפך עלי
למשחית' )דניאל י ח( ,והנה חורבן בהמ"ק
היה סמוך לאלף החמישי שהוא הוד ,כי
בו נאחזין החיצונים להיותו גבורות
קשות עיי"ש .וכ"ז מרמז לנו התורה

ְׁש ֵק ִדים )יז כג(.

שהכוח הזה לתקן הוא רק ע"י הכהנים
משבט לוי.
וזהו שמרמז לנו התורה בשלשה דברים
וזהו האלו ,כי 'פרח' הוא אותיות רפ"ח
נצוצין שנפלו ע"י שבירת הכלים וגם
נתוספו ע"י חטאים שעושים ח"ו בני
אדם ,והכהן יש לו בכוחו להעלות כל
הרפ"ח ניצוצין.
'ציץ' בגי' ק"ץ ,שע"י תיקון הרפ"ח
'ציץ' ניצוצין יהיה קץ הגאולה .וגם ציץ
מרמז לציץ שלבש הכהן גדול על מצחו,
וזה ידוע ששם מ"ה החדש שמתקן כל
האצילות יוצא ממצח דא"ק כמבואר
בעץ-חיים )שער התיקון פרק ב( ,היינו
שהכהן יכול להמשיך ממצח דא"ק תיקון
לעולם.
'שקדים' בגי' שלשה שמות אהי"ה
'שקדים' במלוי יודי"ן אלפי"ן וההי"ן,
כזה אל"ף ה"י יו"ד ה"י ,אל"ף ה"א יו"ד
ה"א ,אל"ף ה"ה יו"ד ה"ה ,כי הכהן היה
צריך להמשיך למביא הקרבן את כל הג'
צלמים שמחיה את האדם כמבואר
בשער הכוונות )דרושי חג הסוכות ד"ו(,
ועי"ז היה ממשיך עליו חיות מחדש.
ולכן היו כל אלו הדברים במטה ,לומר
ולכן שרק הכהנים משבט לוי יש להם
הכוח להמשיך כל אלו הדברים.
)רעוא דרעוין תשס"ח לפ"ק(

עטרת חכמים

עטרת פז

אמרות טהרות מרבותינו זי"ע
וַ יִ ּ ַ ּקח ק ַֹרח וגו'

)טז א(.

עיונים וביאורים מרבותינו זי"ע
וְ אֶ ת ָק ְד ׁ ֵשי ְבנֵי יִ ְ ׂ
מותו
לו וְ לֹא ָת ּ
ש ָראֵ ל לֹא ְתחַ ְּל ּ

מצליחם בידיהם להיות גאולה שלימה.

)יח לב(

ואלו לא היו עושין זה היחוד שמסר להם

ובאמת משה ענו מאד ומחל הכל ,אלא שלא

מלא וא"ו של החיים תלת' ,ויאמנו דבריכם ולא תמותו'

ואלו משה רבינו במחלוקת ולצנות ,היו

היו אפשריות כי אין יחוד בקטטה ,והבן

מלא 'ושמרתם את משמרת ה' ולא תמותו' )ויקרא ח לה( ,ושארא באורייתא

שעתא קיימא להו להביא משיח ,ולהמית

היטב.

הקליפות ויתקיים בלע המות לנצח

)ישעיה כה

ח( ,אלא דעבדו בפרודא ונסיונא ,לא נתקיים

)בראשית מב כ(,

חסרון ואו.

)היכל הברכה מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(
דויָו ִמ ּ ֶבן ח ֶֹד ׁש ִּת ְפ ֶ ּדה ְּב ֶע ְר ְּכ ָך ּ ֶכסֶ ף
ְּ
ופ ּ

ומיתה זאת של אלו 'תמותו' מלא ואו אינה אלא ירידה ונפילה ,מעושר לעני,
ומיתה מכבוד לשפלות ובזיון ,כי מה מיתה שייך בחילול קדשי בני ישראל ,מה
זה הוא החילול ,עיין בכורות )כו (.שדחק עצמו התוספת

ונדחו לשאול תחתית ונשרפו ונאבדו ,והרי

ח ֲֵמ ׁ ֶשת ְׁש ָק ִלים ְּב ׁ ֶש ֶקל הַ ּק ֶֹד ׁש ֶע ְ ׂ
ש ִרים
ָּ
הוא )יח טז(
גֵרה ּ

תלמוד לומר' וכו' ,לאו דוקא ,דלא חשיב לה בפרק אלו הן הנשרפין )סנהדרין פג (.בהדי אלו

)היכל הברכה מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

הנה מבואר במדרשי חכמז"ל דה' סלעים

שבמיתה ופירש קרוב לעון מיתה .כי מה מיתה יהיה בכהן המסייע בבית

ֹאמר אֶ ל יְ הֹוָ ה
משה ְמאֹד וַ ּי ֶ
וַ יִ ּ חַ ר ְל ׁ ֶ
אַ ל ּ ֵתפֶ ן אֶ ל ִמנְ חָ ָתם לֹא חֲמוֹ ר אֶ חָ ד
ֵמהֶ ם נ ָ ׂ
אתי וגו' )טז טו(
ָש ִ

הנה דפדיון הבן ע"ש ה' שבשמו של אברהם

הגרנות.

שהוסיף לו הקב"ה על שמו ע"כ .ואמרתי

ואמיתות כמו שפרשתי ,אסור ליתן להם תרומה ומעשר שמחללים ברית הלוי,

לבאר מה שייכות יש לה' סלעים דפדיון הבן

ואמיתות וענשם שירדו ממדריגתן ,וזהו 'תמותו' בואו של חיים ופרנסה .וכן

פירש"י ז"ל ,אפילו בהליכתי במדין למצרים,

לשמו של אברהם אבינו ע"ה .ויש לומר בזה

בעל הבית המאמין את דבריו 'ויאמנו דבריכם' ונושא ונותן באמונה ואינו

פירש"י והרכבתי את אשתי ואת בני על

ענין נפלא בס"ד ,דהנה בספר הק'עבודת

משנה את דבורו ,לא ירד מעשרו וגדולתו לעולם' ,ולא תמותו'.

החמור והיה לי ליטול אותו החמור משלהם

ישראל מהמגיד הק' מקאזניץ זי"ע כותב

וכן 'ושמרתם את' מלכות שמים שהוא 'משמרת ה' ,כטעם ה' צבאו"ת מל"א

וכו' .ולכאורה קשה כיון שמשה היה במדין,

בשם רבינו דובער המגיד הקדוש והגדול

וכן כ"ל האר"ץ כבוד"ו עולה משמר"ת ,ובזה שתאמינו באמונה שלימה שאין

א"כ היאך היה ביכלתו לקחת את החמור

ממעזריטש זי"ע זצללה"ה וזה לשונו' :ויתן לו

שום מציאות בעולם בלתי הש"י ותקבלו הכל באהבה ,ובזה שתאמינו בהש"י

מהם ,הרי הם היו במצרים והוא במדין .עוד

מעשר מכל' )בראשית יד כ( אדמו"ר האלקי

להאמין בהשם ובדוד היינו במלכותו ,שכל הסתרות ויסורים וחלישות דעת

יש להקשות לכאורה מדוע היה צריך משה

מהד"ב זצ"ל אמר רמז ,כי מלכי צדק מלך

ועוני ועינוי ,הכל בהשגחות המשגיח ברצונו ,אלא שעונתי גרמו לירד

לקחת את החמור דוקא מדתן ואבירם יותר

שלם משך בקדושתו אות 'ה' לאברם מה

בהסתרות פנים ,כשידע אדם שאלופו של עולם בכל תנועה ממש בכל דבר

משאר כלל ישראל .ולפענ"ד יתורץ בדרך

שאח"כ קרא לו השם שם חדש אברהם ,וזה

גדול וקטן ,אזי יתפרדו כל פועלי און' ,ולא תמותו' ולא תפלו ממדריגה ,ותחזור

נפלא בס"ד ,כי משה רבינו ע"ה הלך ונס

נרמז במש"כ 'ויתן לו מעשר מכל' כי כ"ל

ביתר שאת למדריגתך הרמה ,הן בעושר וכבוד ,הן במדריגות פנימיות של רוח

וברח ממצרים ע"י שהלשינו דתן ואבירם על

עולה חמשים ,והמעשר ממנו חמשה שהוא

הקודש והשגות ,הכל תתעלה בעילוי רב לא ישוער מעלה מעלה עד אין סוף,

משה לפני פרעה שהרג את המצרי ,ולכן

אות ה' וזה שנתן לאברהם עכ"ל .ולפי"ז

אכי"ר.

ברח משה ממצרים בגלל דתן ואבירם ,וא"כ

מבואר דמש"כ 'והוא כהן לאל עליון'

הם גרמו לבריחת משה ,א"כ כאשר משה

)בראשית יד יח( סובב הולך על אברהם ,שהוא

הלך חזרה מצרימה היה מן הדין שדתן

'הכהן' ,ושם בן נח נתן לו מעשר ,ולפי"ז

ואבירם ישלמו בעד החמור ,כי הם גרמו

שפיר נרמז ה' סלעים של פדיון הבן על ה'

לבריחתו ממצרים למדין ,וכאשר משה

של שמו של אברהם ,כי זה המעשר שנתן לו

נעשה מלך היה גם ביכלתו לשלם להם

מלכי צדק היה מפני שאברהם אבינו היה

רעתם שגרמו לו ,ומשה רבינו ע"ה לא עשה

כהן ,ולכן שפיר נתינת הה' סלעים של פדיון

להם כלום ,ובזה יבואו הדברים על נכון

הבן הם מפני אות ה' שנתנה לאברהם

הם חיים לעולם הבא.

בס"ד.
)פרי חיים מרבינו חיים יעקב מקאמרנא(
ֹנו ּ ָכל עֲ ַדת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ש ָראֵ ל ִמ ּ ָמח ֳָרת
וַ יִ ּ ּל ּ
משה וְ ַעל אַ ֲהרֹן לֵ אמֹר אַ ּ ֶתם
ַעל ׁ ֶ
תם אֶ ת ַעם הוי"ה )יז ו(.
ֲה ִמ ּ ֶ

וילנו חסר וא"ו ,כי הואו חיים הוא ,והענין כי
וילנו הם אמרו אתם המתם כי היה לכם
למחול על עלבוניכם ולהשתתף עמהם ,והיו

בחינת מעשר .וזה דאיתא במדרש

)ילקו"ש

בראשית רמז סג( עה"פ )בראשית יב ב( 'ואעשך
לגוי גדול' כהן גדול ,היינו

כנאמר )ויקרא כא י(

'והכהן הגדול מאחיו' ע"כ .והיינו שאברהם
אבינו ע"ה היה כהן גדול ,ולכן שפיר נרמז ה'
סלעים לה' בשמו של אברהם אע"ה.

ד"ה 'וכי תימא מיתה לא

)היכל הברכה מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

עטרת אבות

על מסכת אבות מרבותינו זי"ע
ֶהו חָ כָ ם ,הַ ּל ֹו ֵמד ִמ ּ ָכל אָ ָדםֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר
ּ ֶבן ֹזו ָמא אוֹ ֵמר ,אֵ יז ּ
ש ּ ַכ ְל ִּתי ִּכי ֵע ְדוֹ ֶת ָ
יך ִ ׂ
קיט(ִ ,מ ּ ָכל ְמלַ ְּמ ַדי ִה ְ ׂ
שיחָ ה ִּלי) .אבות פ"ד מ"א(

)תהלים

או יאמר ,איזהו חכם בחלק אלוה ,הלומד מכל אדם שנוסע לצדיק ,ומדבק
או עצמו לצדיק אמת הנקרא 'כל אדם' ,כמ"ש 'כי זה כל אדם'

)קהלת יב יג,

כמבואר במסכת ברכות ו ,(.כי הלומד אצל צדיק אפילו אות אחת הוא פרה ורבה
אצלו עד שנעשה כמעיין המתגבר באר מים חיים ,וזה יקרא חכם כי התורה
הוא שלו באר מים חיים ,כמבואר בגמרא )ע"ז יז' (.ונוזלים מתוך בארך' )משלי ה

טו( עיין שם .ועיקר שלימות אדם תלוי בדביקות לצדיק אמת באהבה עזה
בקשר אחד אמיץ וחזק ,ויכול לבוא למדריגות רוח הקודש ולהשגה עצומה ,כי
הוא ממש דבוק באלהים חיים ביחוד אצילות 'ויאצל מן הרוח'

)במדבר יא כה(

אליו' ,ויחכם מכל אדם' )מ"א ה ,יא( ,ובלבד שיהיה בלב אמת טהור.

)פרי חיים מרבינו חיים יעקב מקאמרנא(

)נוצר חסד מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

עטרת תפארת

עובדות וסיפורים מרבותינו זי"ע
ינו ָעלָ יו
ּב ֶֹקר וְ י ַֹדע יְ הֹוָ ה אֶ ת אֲ ׁ ֶשר לוֹ וְ אֶ ת הַ ָ ּק ֹ
הוא ִּכי ַת ִּל ּ
דו ׁש וְ ִה ְק ִריב אֵ לָ יו וְ אֵ ת אֲ ׁ ֶשר יִ ְבחַ ר ּב ֹו י ְַק ִריב אֵ לָ יו .וְ אַ ֲהרֹן ַמה ּ

)טז ה-יא(

בהושענא רבה אחר החתימה ,קודם הסתלקות מרן

אצלו כשיתפלל תפילה פלונית ,ואחר כך תנסו אותו,

בהושענא הריב"ש זצ"ל ,אמר לתלמידיו ,הכינו לכם רב

ותשאלו אותו שיאמר לכם שום עצה להסיר הגדלות

הפנימית הדקות היא גאוה וזדון לב ,ויש להיפך מי

ומורה להאיר לכם ,כי בשנה זאת אני הולך לעולמי ,והם

והגאוה ,אם יאמר לכם שום עצה ,אין בו ממש ,ואם ישיב

שמתנהג בגדלות ולבו נשבר ,אין לזה שום עצה ,אך השם

היו תלמידים בחורים צדיקים ,ועדיין לא שמשו כל צרכם

אתכם :השם יעזור כי אין עצה על זה ,תקרבו נפשיכם

יעזור ברוב רחמיו .ונתקשרו בו באהבה ,כפי צוואת מרן

את צרכם ,ואמרו לו תלמידיו ,רבינו אור ישראל ,שמענו

אצלו ,כי תדעו נאמנה כי צדיק גמור הוא!

האלקי זכותו יגן עלינו אמן.

כי במדינה זו יש צדיק אחד ]אשר על כן אנו שואלים[,

ונסעו שמה ,וכן היה כנ"ל ,ושאלו אותו כנ"ל ,והשיב,

אם נוכל להתקרב אליו ,והשיב להם שתסעו אליו ותבואו

ונסעו רבותי חביבי אהובי ,מה אומר לכם אין לזה שום

עצה ,כי יש מי שמשפיל את עצמו עד עפר ,והכוונה

)נוצר חסד מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

שולחן הטהור

לקט הלכות מספר 'שולחן הטהור' ו'זר זהב' לרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זי"ע

מצות פדיון בכור אדם

אוצר החיים במדבר מצוה שצ"ג
¾ðì öëô î−îðõî’ (ï¬ ó¾) þôêò¾ ,î³îê íðõ− óî− ó−¾ñ¾ þìêî
.ë−

.ê−

,³−ñêþ¾−í îôêñ þî×ëí îòë ³ê íðõ− ñêþ¾−í¾ ,í¾¼ ³î®ô
.ê

’íðõ³ ó−ô− þìêî

. ’óðêí þî×ë ³ê íðõ³ íðõ μê’ (î¬ ì− þëðôë) þôêò¾ ³î®ô

óîšô ñ×ë èíîòî , ñ−ðè−¾× îô®¼ íðîõ îô®¼ êîí ëê îñ ö−ê

,ö−þò−ð ¼ëþê ¼ñ½ ñ×î ,ó−¼ñ½ ¾ôì êîí öî−ðõí¾ ,íî®ôí −ò−ðô

óêî , íòë ³ê ³îðõñ ³ë−−ì óêí ö−êî ,
.è−

.ð−

.(ë"®¾ íî®ô) μîò−ìë ö−−¼ öî−ðõ ³î®ô ñ¾ í−¬þõ þ³−î . öôï ñ×ëî
ó¾ë ¹ê í×þëí μþëñ öî×òî ,öí×ñ í×þë îòš−³

.î¬

ëîþ −¾êþ ð−ë ì× ¾− −× ,ð−½õí êñî ,³î×ñôî

.î¬

ó−òîêèíî

.ë

öô íî®ô í¾î¼íî , ¹½× ¾ò−−þ −®ìñ ëîþš þò−ð ñ×î −ò−ðô
.è

¾ò−−þ −ò¾ êîí þ−ñê¬ ñ×¾ , ½×−−þ þ−ñê¬ ¾ôì ö³− þìëîôí
.ð

ó−òîêèíî

ö−ñ¬ñ¬ô îê ,¹½× ¾ò−−þ í¼¾³ô ³îìõ− êñ ó−òõ ñ× ñ¼î , ¹½×

ñê−ñôè öëþ ñ¾ ö−ð ³−ëñ ì× í−í¾ îô× ,í×þë öš³ñ ñêþ¾−

. í®þ−¾ íô îë í¾¼− öí×íî ,öí×ñ öî−ðõí ö³îòî , ñ"òí μ½ íî¾

,í×þë îòš−³ í®−ñì ³î®ôë ö×î ,þîþëî ¬î¾õ íïî ,í×þë îòš−³¾

þî¬õ í−îñ îê ³òí× îôê îê

.î

.í

.ï

−îñ îê öí× þî×ëí −ëê óê

³î×ñôî ó¾ë μþëô óê óñî× ñ¼î ,ó−ñî³ë ê®ô¾ ö³ìñ ê®î−×î

μ−þê−î , í×þë êñë í−îñ öë ³îðõñî þ−ôìíñ öî×òî , öî−ðõô óê

.ó−ô− μ−þê−î ó−ô×ì −þëð ó−−šñ íî®ô í¾î¼î ,ð−½õô îò−ê

. öëí ó−ô−

.¬

.ì

.−

~~~~~ ~~~~~ מסגרת השלחן
ñ¼í−îêô (³î®ô è"−þ³ ñ¼ ñêîô¾ ³îðñî³ ½"ìô¼ë) −îñí þ−êô í"îô öîêèí ëþí

.(ê"½ í¾ öô−½ ð"î−) ¼"î¾ ,(ê"í ó−þî×ëô ê"−õ) ó"ëôþ .ê

þôî êõõ ëþ −è−ñõ (.ïô ¹ð) ³îþî×ëë íòíð íêþò ð"ò¼ñ :ñ"íïë −ñ ë³×î ,ê"¬−ñ¾

.ó−¼ñ½ ¾ôì êîí ¹½× ¾ò−−þ ¼¾³ô þ³î− îò−−íð .ë

í−þë þôî ,öî−ðõë ë−−ì ñêþ¾−ô þë¼−êëð þë½ õ"þ ,íðñ−¾ í−îñë ¹½î− ëþð í−þë

.¾"¼ ê"þèí èíò ö×¾ (ê"½ òš ññ×) óðê ³ô×ìë ×"× .è

ñ"−−š −êðî í×ñíñî ,þî¬õî êòôìþ íñ³ óìþ þ¬õð ñ"½ êëþð í−ô¾ô ¹½î− ëþð

½"³ì ³"î¾ëî ,(ê"š½) μ"¾î ï"¬ëî (ó¾) ¼"î¾ë ö−−¼î .¹½× ¾ò−−þ þ¾¼ êîí¾ .ð

¼"−ï š"íèí¾ ñ"− ô"ôî ,(ì"−½ í¾ öô−½) ¼"î¾ë þêîëô× þî¬õð −"þð í−þë þô×

óí ó−¼ñ½ ¾ôì – ë³× (è"ô ì"õ) ³îþî×ë öð¼ −®¼ë îò−ëþî .(¬õþ öô−½ ð"î−) .ð

³òí×ë óè −"þð í−þë þôñð óèíî ,í×þë êñë õ"×¼ ³îðõñ êõõ ëþ× þ−ôìíñ ¾ì
öë óè þ−×ïíñ š"íèí ¾ì êñ ×"−õ¼ê ,’ôèë ó³í ì×îôð× ö× ö−ðí ×"è íðñ−¾
î−þëð ññ×ë ×"è íðñ−¾ ³òí×ëð ò"íêî ,íðñ−¾ í−îñë ö−ðí î¬šò ’ôèð öî−× ,³òí×

.¼ëþî μ−ñëþ¼š í¾ôì
ö−ò³îò ó−¼ñ½ í¾ôìí îñê - (è"½ ó¾) ¼"î¾î (î"í ó¾) ó"ëôþ (:ò ¹ð) ³îþî×ë .í
;³îþ¬¾î ó−ðë¼î ³î¼šþšô ±îì ,í®þ−¾ þëð ñ×ô ¹½× íî¾ë îê ¹½×ë öí×ñ .í

.³î¬−¾õë ñ"ò× ,ê−í

.−îðõ îò−ê ,óíë îíðõ óêî

,³òí× öë êñî í−îñ öë êšîð öîî×ôë ³ôêë ¬šò š"íèí¾ ðî¼ þôîñ þ¾õê −ñîê

,îòë öî−ðõ ñ−ë¾ë ó−¼ñ½ í¾ôì îñ ë−−ì êîí¾ öí×ñ ë³× - (ð"½ ó¾) ¼"î¾ë

,³òí×ñ í−îñ ö−ë íòîí× ³ò³ô ö−ò¼ñ šñìñ ë³× (èñ š"½î½ ê"½ öô−½) ì"þõí −×

öôð .îñ óò³−ñ ë−−ì - (è"š½) ï"¬í ë³×î .−îðõ îò−ê îòëî îñ óò³−ñ ë−−ì ¼"î¾ë

ñ"− ô"ô ,öëí öî−ðõñ íòîí× ³ò³ô ö−ë šñìñ ó¾ ë³× îô®¼ ì"þõí¾ óèíî

îþôê ó−ô×ìð êñê ,öî−ðõí ñ−ë¾ë öí×ñ þ¬¾ë îô®¼ ë−−ìô¾ íôë −îðõ íþî³í

ëþ í"ð .ì ö−¾îð−š) ’½î³í ³î¬−¾ −"õ¼ šñìñ ö−ê¾ ñ"½ êòþêôêšô š"íèí¾

.ó−þìêí ñ¼ ì"¬¾ öí×ñ ö³−¾ ³îþ¬¾ë ö−ðîõ îþôê− êô¾ íþ−ïè ,−îðõ êí− êñ¾

îñ−õê êñê ðî¼ êñî ,³òí× ñ®ê óè þî×ëí ³ê ³îðõñ þ³îô¾ ó¾ îë³×¾ (êòí×

¾ôì îñ ë−−ì êîí¾ öí×ñ ë³× - (ì"ô ì"õ ³îþî×ë) íò¾ôô êîí ö−ðí þîšôî

.ö−îî¾ öëí öî−ðõî íòîí× ³ò³ô ö−ðð ñ"½ð −þí ,íñ−ë¾ë ñëšñ ñî×− ñêþ¾− íñ¼ë
þî¬õ¾ ¾"×ô ×"ê ,ó−þìêô öî−ðõí −ôð ñëšñ íñ¼ë ñî×− ó³¬−¾ −õñð öî−×î
óèíî .¾"−−¼− (ì"½ ê½ öô−½) ð"î−ë ¾"×í íï ê³−êð× ,îô®¼ ñ¾ öëí ³îðõñô
ô"ô ,íïë ’½î³í ñ¼ ó−šñîì ó−š½îõí ëîþ¾ ë³× (ê"¾ öô−½ ð"î−ìë) ½"³ìí¾
þ−ôìíñ šþ îñ−õê š"íèí ¾ì êñ ×"¼ ,ñ"ò× −"þð í−þë þô× ñ"−−š í"êñëð ð"òë
.ñêîô¾ ³îðñî³í ñ"×¼ .’î×î ,³òí× öë
−ò−šï −þëð −"õ¼ ó−¾îðší î−þëðë ó¼¬ ö³−ñ þ¾õê ð"ò¼ñî .½ìòõ −¬îšñí ¹−½îíî
−þëð ö−¼× ë³×¾ ,(’¬ ³îê ê"õ ³îþî×ë ³îðîôì −þëð) ¬"î− ’½î³ ñ¼ë öîêèí
μ−þêí¾ íô (ê"ñ ’ñ öô−½ ë"ì) šì®− ³ìòô ³"î¾ë ¼"¼î .¾"−−¼ ñ"òí ±"ë¼−í
.öîðòí íïë
í−ñ êþ¾šñ ,í−þëñ êòšþîõ ðë¼ôñ ,þ½−ñ³ êðîšõ - (.ð− ³−¾êþë) þíîïë ê³−ê .−
ð×î ,¾ò þëð í−ñ¼ ö−ô−−šî ,ê³îôð ðìî ,ö−−ìð ðì ,îíò−ò öòôô ö−þ³ð ö−−ìë .−
.í−ñ¼ íê¬ñ¾ñ ñ−×− êñî ,í−ñ š−þõ ê³îô êîííð êð−ô ,í−þëñ ¾ò þë šîþõ−
.(ê"−½ í¾ öô−½) ¼"î¾ ,(ï"−í ó−þî×ëô ê"−õ) ó"ëôþ ,(.¬ô) ³îþî×ë .ê−
.(ë"½ ó¾) ¼"î¾ ,(ë"í ó¾) ó"ëôþ ,(.¬×) ö−¾îð−š .ë−
.(î"¬½ ó¾) ¼"î¾ ,(ó¾) ó"ëôþ ,(ó¾) ö−¾îð−š .è−

íþî³í öô - ó¾ öð¼ −®¼ë îò−ëþ ë³×î .−îðõ îò−ê îòëî îñ ö³−ñ ë−−ì ,ó−¼ñ½
.îñ îþ−ïìíñ ñî×− öí×íî ,ö³−î þîïì−î ö³−î ,−îðõ îò−ê öòëþðôî ,−îðõ îòë ö³−¾×
.(ì"½ ó¾) ¼"î¾ ,(ì"í ó¾) ó"ëôþ .î
.(ì"−½ ó¾) ¼"î¾ ,(¬"í ó¾) ó"ëôþ (.è−) ³îþî×ë .ï
.(ó¾) ¼"î¾ (−"í ó¾) ó"ëôþ (.ëñš) ö−ñîì (.ïô) ³îþî×ë .ì
:íïë ó−ô¼¬ ’ë îò−ëþ −þëðë þôîñ þ¾õê .¬
íô ö−ò¼ë þ−×ïíñ −³−êþ :ñ"ïî (íòš öô−½ ê šñì) ±"ë¼− ³ñ−ê¾ ³"î¾ë êëîô .ê
ö× èîíòñ þ¾−î ëî¬î .−ò−¼ë êîí öî×ò¾ öî−ðõí þ−ïìíñ ó−òí× íëþí ó−èíîò¾ .ê
−òí ,μ×ë ñ−èþ öí×í êí− êñ¾ [ì"½ í¾ öô−½ ¼"î¾ ö−−¼] ñ"ï îë³×¾ õ"¼ê ,ð−ô³
è"¼ê ,êòð−êí −× êôñ¼ë íšïì −òí×ë ñëê .îíð−ð ó−½ìî−ô ó−òí×ë −ñ−ô
þ¾õê êñð óî¾ô ,îí−−ð− ñ¼ ó−þî×ë öò−šþõî −ñ−ô ñ×ñ îíë öò−ñïê êþôîìñð
íõ− öì× ö−ê¾ íêþò ,šõ½ô ëêí öîôô ê−®îíñ îò−−íð ,êñ ñšíñ êí−ô −ò−þìêë
³îìõñî ,þ−ïìíñ ö−×−þ® êò−ðôð þôîê −òê¾ ¬¼ô×î .í¼îþèí ö³šïìë öîôô ¼−šõíñ
êô¼¬ −êí óî¾ôî .’î×î ,öí× îò−ê êô¾ ñïè šõ½ô ¾îþõñ îô®¼ñ ¾îì− öí× ñ×
óè .íñì³×ñ þ−ïìíñ ³òô ñ¼ë ³îðõñ êòð−êí êðëî¼ ðë¼ôñ ³−ê þ−õ¾ð íêþò
ó−òí× ñ×ô îþî×ë ³îðõñ ëþí ñ¼ ×"è ¾− −þ¾õêí šõ½ ñ× −ð− ³ê®ñ¾ −ñ íêþò

.(î"í ó¾) ó"ëôþ .ð−

öë −ôò êô¼¬ −êíôî .’î×î ,−êðî ½ìî−ô öí× í−ñ −ôþ³ô êôñ−ð ,êî®ôñ ñ×î−¾

³îþî×ë ³î×ñíëî ,(ïô öô−½) íëî¾³ −þ¼¾ ó−òîêèí ³ëî¾³ë êëîô îï í×þë .î¬

−êô ñ×ð .ê³−−þîêð êšõ½ ñ×ô ¾"ôð ,šõ½ô î−¾×¼ î³îðõñ ¾− í−îñî ³òí×í

öô−½ ð"î−) −"ëëî ,ó−òîêèð êš−³¼ ê¾îô¾ë öò−ì×¾ê ö−×íð (ì"õ) ö"ëôþíñ .î¬

öí×í öë ñëê) ,ðë¼ôñ ê×−êð −šð®¬ ñ×ë šõ½ −ð− ³ê®ñ öò−òš³ô −òîš³ñ þ¾õêð

ì"þñ îï í×þë ê®ô¾ ë³×¾ ,(ì"ò¾³î ’þ öô−½) ê"ë¾þí ³îëî¾³ô ê−ëí (í¾

í¾îþèë îþ−³íñî î³¾îðšë ñšíñ êîë− êñ¾ .ï"íïë óè íðõò îò−ê¾ −ñ íêþò

,ì"½ ì"õ ³îþî×ë) ¾"êþíñ þî×ë öî−ðõ ³î×ñíëî ,ó−¬õî¾ ³¾þõë ¾ôîìí ¾îþ−õë

,(ë"−š½ í¾ öô−½) íëî¾³ −ì³õë êëîô .ñ"×¼ ,¬"½ ±ë¼− ,(š"îðî ³ôñ êô¬ñî

,(³î×þë ³î×ñí) óíþðîëêëî ,(ë"®¾ íî®ô) μîò−ìëî ,(ê"ô½ ê"õ ö−¾îð−šë í"×î

³ñê¾ ³ëî¾³ −þëð¾ þî®−šë ë³× (ê"®þ ½"½) þõî½ ó³ì ³îëî¾³ë¾ ¹−½îíî

íô ó¾ −"ëë ¼"¼î .í×þëí ì½îò −−îò−¾ë óíë ö−−¼ .(í¾ öô−½ ð"î−) þî¬ëî

ñëê ,þõî½ ó³ìí îô× êò−ðñ ³ôêë îò−ëþ š½õ ö×ñ .îñ ó−êþò ö−ê íïë ±"ë¼−

- ë³× (’î ³îê ð"š½ ï"ïë î öô−½) ¬"íî¾ë îò−ëþî .îï í×þë ö−ò¼ë μ−þêí¾

±"ë¼−í¾ öî−×ôî ,±"ë¼−í ³¬−¾ñ ¾î¾ìñ êîí î³òîî×î ,þ−ôìíñ öî×ò¾ ë³×

ì"õ) ³îþî×ë ’½ô ¾"êþë þêîëô× öëí öî−ðõ ñ¼ öîè× ó−òîêèí îòš−³ þ¾ê ³î×þëí

.í−îñ öë ñ¼ šþ îò−ëþ óè ë³× ö×ñ ,í−îñ öë ñ¼ šþ ³êï ë³× î³òš½ôë

−ôî ,μþëñ ñêþ¾− ñ× ñ¼ ëî−ì ,ê®î−×î ,ïîèê è® þ¾ê ó−ñî³ë ³×þë ö×î ,(ì"½

ö−−ðþêîîò−−ñš ,±¬þêîî¾ öí×í è−ñ¼ï ½ìòõ ’þô) ½ìòõ −¬îšñ þõ½ë ê³−êð× .ë

.(ê"š½ ìõš öô−½) ¬"íî¾ë ×"¾ô ¼"¼î .ñ"×¼ ,ó−ô×ì −þëð ñ¼ þëî¼ μþëô îò−ê¾

−ð−ð−ñ íï ö−ò¼ −³−êþíî :ñ"ïî ë³× îò−ëþ −þëð ê−ëí¾ þìê ,(î"® š"½ ,±"ìþ³ .ë

עטרת זקנים

יומא דהילולא ממאורי הדורות

הרה"ק רבי נחמן בן רבי יצחק זצ"ל מהורדענקא

ב' תמוז תקכ"ה

תולדותיו
לערך שנת ת"מ נולד רבי נחמן ,לאביו
הרה"ק רבי יצחק מזאלקווא זצ"ל,
מגזע היחס היה אביו הקדוש דוד
אחר דור לגאוני אשכנז ופולין
וחכמיה ,שנות נעוריו קודם
התקרבותו לעולם החסידות אינם
ידועים ,אבל בספר שבחי הבעל שם
טוב ,מובא מעשה שסיפר רבי נחמן
ממה שהיה קודם התקרבותו ,וממנה
רואים שהיה צדיק גדול ופרוש וחסיד
מרבה בסיגופים ,כדרך הצדיקים
שהתנהגו בשנים ההם קודם שנתגלה
האור הגנוז אור שבעת הימים ,וזה
המעשה שסיפר רבי נחמן על עצמו,
כשהייתי חסיד גדול טבלתי כל יום
במקווה קרה ,שכמעט אי אפשר
לשום אדם בדור הזה לסבול קרירות
כזאת ,כשחזרתי לביתי הייתי ממש

מבאר רבותינו
אך השינה ביום לא טובה לצדיקים ,וטובה לרשעים גמורים ,ועל זה אמרו
חז"ל )סנהדרין עא (:יין ושינה לרשעים הנאה להן והנאה לעולם ,ולצדיקים
רע להן ורע לעולם .כי הצדיק גמור על ידי מעשיו הטובים ,ומדות טובות,
וצדקה ,ותפילות מלב באמת ,מתעברין בו נשמות הצדיקים בלילה לסייעו,
שלא יעציבהו היצר ,וכאשר יישן ביום יתפרדו ממנו ,ובפרט כי בלילה מפקיד
נשמתו ביד השכינה ,ובאה אליו זכה וברורה ושלימה ,אמנם ביום אינה
מוצאה מקום מנוחה ופיקדון ,ומפסדת .אמנם הרשעים גמורים הוא בהיפך,
שאינם נכנסים בפיקדון 'תחת כנפי השכינה' ביחוד 'ברוך שם כבוד מלכותו
לעולם ועד' ,ואז 'אמר אויב ארדף אשיג אחלק שלל' והבן.
ועיין בספר הקדוש צפנת פענח שמעתי מן מורי הרב רבי נחמן הארדענקער,
גם אויל מחריש חכם יחשב )משלי יז כח( ,מחריש לאחרים משמע ,וגם להבין
דוד לא חזי חלום טוב )ברכות נה :דהא קתני כל ימיו של דוד לא ראה חלום
טוב( .כי לפעמים מהני שטותא לאדם כמו שעשה דוד ויתהלל) ,שמואל א' כא
ַיּוֹרד ִרירוֹ
ָדם וַיְ ָתיו ַעל ַדּ ְלתוֹת ַה ַשּׁ ַער ו ֶ
ֵיהם וַיִּ ְתה ֵֹלל ְבּי ָ
יד וַיְ ַשׁנּוֹ ֶאת ַט ְעמוֹ ְבּ ֵעינ ֶ
ֶאל ְז ָקנוֹ( ,אמרו אחר הוא וניצול .וכן ברבי מאיר אמרו אחר הוא כשטעם וכו'
)עבודה זרה יח :עיי"ש( .כן הצדיק גמור לפעמים שלא יתקנאו בו הקליפות

קפוא ,שאף על פי שמצאתי תנור חם
שכמעט שבערו הכתלים ממנו ,לא
הרגשתי את החמימות לערך שעה,
ועם כל העבודה הזאת לא הייתי יכול
להפטר ממחשבות זרות ,עד
שהוכרחתי לחכמת הבעש"ט.

בתפילה לפעמים דוחין אותו על ידו בתפילתו .וכן כלב שיתף עצמו עם

בשבילי החסידות

המרגלים ,ובזה יכול להשתיק )כדאיתא בגמ' סוטה לה .הובא ברש"י במדבר

הרה"ק רבי נחמן התדבק בצילו של
רבינו אור שבעת הימים רבי ישראל

יג ל( .זהו אויל ,שעושה עצמו בין אוילים ,אויל ,ועל ידי זה יכול להשתיקן

ויקטרגו עליו ,ולפעמים ע"י זה אירע לצדיק בחור ,יקר בעיני ה' המותה
לחסידיו )תהילים קטז טו( כידוע ,וכשהקב"ה חס עליו ,והחיצונים מתקנאים

במסירות נפש לארץ הקודש ,בפעם
הראשונה שהגיע לארץ הקודש,
התיישב בעיר הקודש צפת ,ומסופר
רוקח
אלעזר
רבי
שהרה"ק
מאמסטרדאם זצ"ל בעל מעשה
רוקח ,שם לדרך פעמיו אל ארץ
הקודש ,כי אמר כשנהיה אנחנו שנינו
יחד בארץ הקודש דהיינו עם רבי
נחמן ,נזכה להביא ולהחיש את
הגאולה ,קול התור נשמע בארצינו
שרבי אלעזר רוקח הגיע אל שערי
ארץ הקודש ,וגדולי העיר צפת קיבלו
את פניו ,כשראה את רבי שמשון בנו
של רבי נחמן ,שאלו היכן אביך,
השיבו כי נסע לחוץ לארץ ,כששמע
רבי אלעזר הדברים האלה ,צעק 'ווי
ווי אני לא באתי אלא בשבילו' ,ועד
שלא חזר רבי נחמן לארץ הקודש,
נסתלק רבי אלעזר והשיב את נשמתו
לצור מחצבתה ,ולא זכינו ששני
הצדיקים יפגשו יחד.

בו ומקטרגים אליו ,מכניסים אותו בחלום בין הקליפות ,במקום מאוסים,

בפעם השניה שנסע רבי נחמן לארץ

ומצערים אותו הרבה ,ויש לו שבר רוח גדול מזה ,ועל ידי זה ניצול ,וביום

הקודש היה כבר אחר הסתלקות רבו
הבעש"ט ,כמובא בספר שבחי
הבעש"ט שפעם אחת בשנת תקכ"ד
היה על הציון הקדוש במעזיבוז,
וכשחזר משם חזר בפנים שוחקות,
ואמר שהבעש"ט נתגלה אליו וציוה
לו לנסוע לארץ הקודש ,באותה העת
היה המסע הגדולה של תלמידי
הבעש"ט לארץ הקודש ,בראשות
גדולי תלמידיו רבי נחמן מהורדענקא
ורבי מנחם מנדל מפרימשלאן ,המסע
הגדולה שהתחילה מאחרי פסח שנת
תקכ"ד ועד ליום י"ד תשרי שנת
תקכ"ה ,שאז זכו להניח כף רגליהם
על אדמת ארץ הקודש ,ונתיישבו
בעיר הקודש טבריה שבגליל על שפת
ים כינרת ,והפיצו תורת.רבם
הבעש"ט בארץ הקודש.

הולך התפילה למעלה למעלה בלי קטרוג ,כי שבעה ברעתו נפשם הטומאה .וכן

ולהכניעם מדרכם הרעה ,עיי"ש היטב ,ולזה טוב ליישן ביום ,שאז נתפרדו
ממנו כל הוללות הרשעים שדבקו עצמן בו בלילה ,ולזה דוד המלך עליו

בעל שם טוב זיע"א ,והיה מגדולי
תלמידיו ומגדולי מעבירי השמועה
מתורת רבו ,חביב היה בפני רבו
טוב ,ולזה היה ישן מעט ביום )עיין רמ"א אורח חיים סי' ד' סעי' טז(,
שהעריכו והעריצו מאוד ,ומסופר
שיתפרדו כל פועלי און ממנו ,ובפרט שהיה אדם גדול וחשוב מלאך אלוקים
שפעם אחת היה הבעש"ט מספר
קדוש ,שהרויח הרבה בשינת היום בלאו הכי.
לחברייא קדישא בשבחו של רבי
כללו של דבר לאנשים כערכינו ,טוב ליישן ביום איזה שעות ,שיהיה שינתו
נחמן ,ורבי נחמן שישב בריחוק מקום
קלה בלילה ,ויעמוד בחצות לילה ,להלל את קונו ובוראו במח צח ויפה ,וכיון
מהבעש"ט ,הרכין את אזניו לשמוע
שכוונתו לשמים עולה נשמתו לצרור החיים גם ביום ,וכך נהגו כל רבותי
בעיני
לפלא
והיה
הדברים
הקדושים ,מורי מורינו הרב יעקב יצחק מלובלין ז"ל ,ומורי אברהם יהושע
התלמידים ,ושאלו להבעש"ט לפשר
העשיל ממעזיבוש ,ומורי דודי רבי צבי מזידטשוב ,ומורי רבינו נפתלי
הדבר ,ענה להם הבעש"ט ,שרבי נחמן
מראפטשיץ ,וכל תלמידי מרן הרב רבי ישראל בעל שם טוב ,וכל שתפסו לו
ביקש מהשם יתברך שלא ישמעו
גסות הרוח אינו ישן ביום שסובר שאין כמותו צדיק בעולם.
הסתלקותו
אזניו כי אם מה שצריך לשמוע ולדעת
)זר זהב סי' רלט אות ב' לרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זיע"א(
לא ארכו לו הימים בארץ הקודש
בעבודת השם ,וכשראה רבי נחמן
ובאותה השנה שהגיע שנת תקכ"ה
ששפתי נעות ולא שמע שום אות קול,
ארץ הקודש
ביום ב' תמוז השיב את נשמתו הטהור לצור
והיה סבור שאני מדבר בדברי תורה ,לכן הרכין את
ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד
מחצבתה ,זקן ושבע ימים למעלה מבן פ"ה היה רבי
עצמו לשמוע מקרוב ,ובאמת לא שמע דבר ,והראיה
אחרית שנה ,גדולי הדורות ובראשם גדולי
נחמן ,ונטמן בבית החיים שבטבריה.
כשאני דורש בדברי תורה ,אז הוא שומע קולי אפילו
החסידות השתוקקו לעלות ולכונן עפר ארץ הקודש,
מרחוק ,ואינו צריך לכופף עצמו לשמוע את דברי.
כידוע שמרן הבעש"ט רצה לכונן את עפר ארץ דברי תורתיו מובאין בספרי יסודי החסידות ,בספרי
גדול היה עבודת התפילה של רבי נחמן בשברון לב הקודש ולהביא הגאולה השלימה ,אך מעשה שטן רבינו הכהן הגדול מאחיו בעל התולדות ובספר דגל
ובקול גונח ,ומקובל מפי מרן הבעש"ט שעד הפריע בעדו כידוע המעשה ,עיין בנתיב מצותיך מחנה אפרים.
המקומות שנסע רבי נחמן לשם ,יודעים מה היא לרבינו הגאון הקדוש קודש הקדשים איש האלוקים השאיר אחריו בנו הראשון רבי שמשון חיים שעלה
תפילה ,ובמקום שרבי נחמן לא היה שם ,אין רבי יצחק אייזיק מקאמרנא זיע"א בעל ההיכל עמו יחד בארץ הקודש בפעם הראשונה ,ובנו השני
השלום ,שבפעם הראשון ובכוח גדול יצא מהם ,ונתקנאו בו ,ולא היה לו חלום

יודעים מה היא תפילה.

הברכה ,גם תלמידו הקרוב אליו רבי נחמן עלה רבי שמחה.
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