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דברי תורה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
ֹאמר הוי"ה אֶ ל אַ ְב ָרם לֶ ְך ְל ָך ֵמאַ ְר ְצ ָך
וַ ּי ֶ
ָ
ָ
אֲשר אַ ְראֶ ּ ָך
ומ ּ ֵבית אָ ִביך אֶ ל הָ אָ ֶרץ ׁ ֶ
ומ ּמ ֹולַ ְד ְּתך ּ ִ
ִּ
)יב א(.

צריך להבין מהו כפל הלשון 'לך לך' .והנראה
לומר לפי דברי מרן הבעש"ט הקדוש זי"ע
זלה"ה )בעש"ט עה"ת פרשת מסעי א( ,שכמו
שנסעו בני ישראל המ"ב מסעות מיציאת מצרים
עד בואם לארץ ישראל ,כן צריך כל אדם מיום
הוולדו עד שובו אל עולמו לעבור את כל המ"ב
מסעות.
וזה ידוע שבני ישראל היו במצרים בנו"ן שערי
טומאה ,וכשיצאו משם התחילו ליכנס בנו"ן
שערי קדושה בחמשים יום שמיציאת מצרים עד
קבלת התורה ,וזה היה ע"י שקיבלו את התורה
במסירות נפש ,כמאמר חז"ל במסכת שבת
)פח (:שעל כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה
יצתה נשמתן של ישראל ,זכו להגיע לנו"ן שערי
קדושה.
וזהו מה שאמר הקב"ה לאברם אבינו 'לך לך
מארצך' שאתה צריך לצאת מאור כשדים ששם
שורה הנו"ן שערי טומאה כמו בארץ מצרים,
וליכנס בנו"ן שערי קדושה עד שתגיע לארץ
ישראל ,וכל זה זכה ע"י המסירות נפש שעשה
באור כשדים שהפיל עצמו בתוך כבשן האש,
כמו שעשו בני ישראל בזמן קבלת התורה ,וכמו
שכתוב 'ויאמר אליו אני הוי"ה אשר הוצאתיך
מאור כשדים' )טו ז( ,והוא כדוגמת מה שכתוב
אצל בני ישראל 'אנכי הוי"ה אלהיך אשר
הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים' )שמות כ

ב( ,כמו שנמסר במסורה ג"פ 'הוצאתיך' מלא
שהם ב' פסוקים הנ"ל ,והשלישי בעשרת
הדברות בואתחנן .לרמז שאאע"ה ג"כ הלך
באותן מסעות שהלכו בהם בני ישראל.
ולכן כופל התורה ב"פ 'לך לך' כי ל"ך בגי' נו"ן,
היינו של"ך הראשון מרמז שהקב"ה אמר לו
שיצא מנו"ן שערי טומאה שהוא מאור כשדים,
ול"ך השניה מרמז שהקב"ה אמר לו שע"י
שתצא משם וע"י המסירות נפש שעשיתה שם,
תיזכה ליכנס ולילך בנו"ן שערי קדושה.
'מארצך' בחינת השכינה ,היינו שכבר תיקנת
שם את כל חלקי השכינה הטמונים שם
השייכים לשורש נשמתך ,ולכן אתה צריך לילך
למקום אחר לתקן שם עוד חלקים מהשכינה
השייכים לך.
וכל התכלית הוא שיהיה 'והיה ברכה' היינו
'והיה' כתוב ו"ה משם הוי"ה לפני י"ה ,היינו
שו"ה יהיה מתוקן כמו י"ה משם הוי"ה שאינו
נפגם ,וזהו מה שמבואר בזוה"ק )ח"א עח (.וז"ל,
ואעשך לגוי גדול וגו' ,ואעשך בגין דכתיב לך
לך ,ואברכך בגין דכתיב מארצך ,ואגדלה שמך
בגין דכתיב וממולדתך ,והיה ברכה בגין דכתיב
ומבית אביך .היינו שמרמז כאן שע"י הד'
בחינות אלו ,תיקן אברהם אבינו הד' אותיות של
שם הוי"ה ב"ה שיהיה בשלימות.
)נאמרו בס"ש תשס"ט לפ"ק(

דברי תורה מרבותינו זי"ע
ומ ּ ֵבית אָ ִב ָ
יך אֶ ל
ומ ּמ ֹולַ ְד ְּת ָך ּ ִ
ֹאמר הוי"ה אֶ ל אַ ְב ָרם לֶ ְך לְ ָך ֵמאַ ְר ְצ ָך ּ ִ
וַ ּי ֶ
שר אַ ְראֶ ּ ָך )יב א(.
הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶ

וסוד עבודה 'לך לך' בבחינות התקשרות מעת שנתעורר משנתו עד עת
התפלה כידוע' .מארצך' יפנה ויטול ידיו' .וממולדתך' ציצית' .ומבית אביך'
תפילין' .אל הארץ אשר אראך' לילך לבית הכנסת בזריזות' .ואעשך לגוי גדול'
תיקון עשי"ה' .ואברכך' יצירה ברוך ברוך' .ואגדלה שמך' בקריאות שמע' .והיה
ברכה' בח"י ברכאן' .ואברכה מברכיך ומקללך אאר' נפילות אפים' .ונברכו בך
כל משפחת' ירידות השפע ,ממורי דודי הרה"ק רבי צבי מזידיטשוב שמעתי
זה הדרך.
)'היכל הברכה' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

לוט
תו ֹ
וַ ּיֵלֶ ְך אַ ְב ָרם ּ ַכאֲ ׁ ֶשר ִ ּד ּ ֶבר אֵ לָ יו הוי"ה וַ ּיֵלֶ ְך ִא ּ ֹ

)יב ד(.

אמר הקדוש אור עולם הרב רבי יצחק מדראביטש אביו של רבינו יחיאל
מיכל הקדוש מזלאטשוב ,כשאני רוצה ליסע להוכיח את ישראל בא היצר
הרע ואומר ,יצחק למה תבטל עצמך מן תורה ותפלה ליסע ולטלטל ממקום
למקום בביטול תורה ,אז אני משיב לו אני נוסע אחר מעות שאני צריך ,אומר
לי לך לשלום ואינו מקטרג עלי ,ואח"כ כשאני בא לאיזה מקום אני משליך את
המחשבה הראשונה לעשות רצון בוראי ,ואני מקיים 'שלח תשלח את האם'
שורש הראשון' ,ואת הבנים' מצות ומעשים טובים 'תקח לך' .ואמר מרן אור
ישראל ]הבעש"ט[ כשאדם רוצה לקום בחצות ליל ,והיצר יקטרג עליו ויפיל
עליו שינה ,וכל כל כיוצא באלו ענינים ,עצה היעוצה 'חשבתי דרכי' להתעורר
לאיזה ענין גופני לעשות צרכיו ולעסוק בעניני הגוף ,ואח"כ 'ואשיבה רגלי את
עדתיך' )תהלים קיט נט( .וכן אמר מורי דודי רבי צבי מזידיטשוב 'וילך אברם
כאשר דבר אליו ה' וילך אתו לוט' מלשון 'לוטה בשמלה' )ש"א כא ט( ,דהיינו
שאברהם הצדיק הולך בדרכי השם ,ובהכרח בכל התחלות קשות ,הולך אתו
איזה לבוש ושמלה ,ואח"כ 'ויפרד לוט מעמו' ודפח"ח.
)'זוהר חי' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(
וְ אַ נְ ׁ ֵשי ְסדֹם ָר ִעים וְ חַ ּ ָט ִאים לַ הוי"ה ְמאֹד )יג יג(.

רצה לומר כי ידוע הוא שעתה בגלות הזה הנהגה בחסדים ,וזו המדה התחיל
להתנהג ע"י אברהם אבינו ע"ה לגמול חסד עם על בריה ,וזה הפלוגתא שהיה
בין אברהם ובין אנשי סדום שהם היו רוצים שיהיה הנהגת העולם בגבורות
ולא בחסדים וכל אחד יטול בזרוע ,וכן הפלוגתא היה עוד בין קין והבל ,ואח"כ
בין משה רבינו וקרח ועדתו ,וכן בין משה רבינו ואהרן הקדוש ובין נדב
ואביהוא .שזה היה רוצה שיהיה הנהגה בחסדים ,וזה היה רוצה שיהיה הנהגה
בגבורות ,וזאת היה להם לחטא גדול שהיו רוצים שיהיה הנהגה בגבורות עוד
קודם כל התיקון השלם של אדם הראשון ,כנודע שזאת יהיה לעתיד אי"ה בימי
ביאת משיחנו במהרה בימינו כנודע.
)'דמשק אליעזר' מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא(

הוא וַ עֲ בָ ָדיו וַ ּי ּ ֵַכם
וַ ּיֵחָ לֵ ק עֲ לֵ יהֶ ם לַ יְ לָ ה ּ

)יד טו(.

ואמרו חז"ל שאברהם היה זורק עפר ונעשה חצים )תענית כא ,(.ויש אומרים הם
זורקים חצים ונעשים עפר .ושמעתי משם אדוני מורי ורבי מוהר"ר אברהם
יהושע העשיל מאפטא ,יש במדרש )תנא דבי אליהו רבה י( 'מגן אם יראה ורומח
בארבעים אלף בישראל' )שופטים ה ח( .אם יהיה שני צדיקים כאברהם ,עליהם
הכתוב אומר 'מגן אם יראה ורומח' .ואין דור פחות מששים רבוא .יגיע
לעשרים אלף ,צדיק אחד ,ולארבעים אלף ,שני צדיקים כאברהם .ואצל אברהם
יש פלוגתא ,אם הוא זרק עפר ונעשו חצים ,אם כן לפירוש זה לא היה צריך
לרומח ,כי עפר שלו נעשו רמחים וקשתות ,וליש אומרים שזרקו חצים ונעשו
אפשר אין צריך למגן ,להגן בעד עפר ,ואם יהיה ארבעים אלף בישראל אז יש
שני צדיקים כאברהם ביניהם ,אז זכותם גדול שהם זורקים עפר ונעשו קשתות
ורמחים ,ואין צריך ל'רומח' ,וחצים שזורקים עליהם נעשין עפר ,ואין צריך
ל'מגן' ,וזהו 'מגן אם יראה ורומח בארבעים אלף בישראל' שהרי יש שני
צדיקים כאברהם ,ואין צריכים לא למגן ולא לרומח ,ושפתים ישק מתוק מדבש.
)'נוצר חסד' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

וְ הֶ א ֱִמן ּ ַבהוי"ה וַ ּי ְַח ְׁשבֶ הָ ּלוֹ ְצ ָד ָקה

)טו ו(.

רצה לומר כשראה אברהם אע"ה שהוא בא עתה למדריגת אמונה גדולה,
שאפילו שהיה הדבר זה בדרך הטבע ,ולא עוד אלא כששמע זאת מהשי"ת
היה יותר באמונה שבודאי יעשה לו הקב"ה מה שאמר לו ,ומכל שכן מה
שהוא חוץ לטבע ,אעפ"כ היה רואה אברהם בעצמו שהוא עתה בגודל אמונה,
לזה 'ויחשבה' אברהם 'לו' לעצמו ,שמדריגת אמונה זו שנתן לו הקב"ה עתה
הוא רק 'צדקה' ,אבל אברהם בעצמו לא היה מרגיש אם מדריגה זו בא לו מכח
עבודתו ,אלא שהוא 'צדקה' מאת השי"ת שנתן לו מדריגה זו במתנה.

)'בן ביתי' מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא(

את ָ
אור ּ ַכ ְ ׂ
ש ִ ּדים לָ ֶתת לְ ָך אֶ ת
ֹאמר אֵ לָ יו אֲ נִ י הוי"ה אֲ ׁ ֶשר הוֹ צֵ ִ
וַ ּי ֶ
יך ֵמ ּ
הָ אָ ֶרץ הַ ּזֹאת ְל ִר ְׁש ּ ָת ּה )טו ז(.

כשאמר לו השם הנכבד והנורא 'לתת לך את הארץ הזאת לרשתה' כלומר
שיהיה שלך להוריש לבניך אחריך ,אמר 'במה אדע כי אירשנה' ודרשו רז"ל
)תענית כז (:והביאו רש"י ,ששאל מאת הקב"ה להודיע לו באיזה זכות יירשנה.
הורה בזה הפלגת אהבה לבורא ית"ש ,כלומר אתה אומר להוריש לבני הארץ
הזאת בלא שום תנאי ,אין רצוני בזה שיהיה בני כשאר עממים בלי שום תורה
ומצות ,רק חפץ אני שתתן לי עם ירושת הארץ תורה ומצות לבני שיהיה להם
זכות לירש את הארץ .וזהו הודיעני באיזה זכות ירשו את הארץ כי בזה אני
חפץ.
ולזה באתה תשובת ד' אליו שכרת עמו ברית ,ונאמר שם )פסוק יז( 'ויהי השמש
באה ועלטה היה והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה' הורה
לו בזה אבינו מלכינו בוראנו ,שאפילו כשיבוא השמש המורה על הסתלקות
המוחין ,כמו בסוף ימיא האלין ,דרוב נשמת דורות אינו מבחינות ראש כי אם
בבחינות רגל' ,ועלטה היה' מורה על התגברות תוקף הדינים' ,והנה תנור עשן
ולפיד אש' ירמוז על זכות מתן תורה שנאמר בו )שמות יט יח( והר סיני עשן כולו
מפני אשר ירד עליו ה' באש' ,עבר בין הגזרים' כלומר בין כל הגזירות והדינים
אשר עוברים עובר ביניהם התורה ,שנאמר בה )דברים לא כא( כי לא תשכח מפי
זרעו ,לבטל כל הגזירות והדינים ויהיה כולו טוב אמן.
)'זכרון דברים' מרבינו אלכסנדר סענדר מקאמרנא(

ַשב א ָֹתם אַ ְב ָרם
וַ ּי ֵֶרד הָ ַעיִ ט ַעל הַ ּ ְפגָ ִרים וַ ּי ּ ׁ ֵ

)טו יא(.

אפשר לומר בדרך רמז על הפסוק הקדוש הזה ,כי כתבתי כבר כמה פעמים
בשם הצדיק רבי נפתלי צבי מראפשיטץ זי"ע ,כי זה ידוע
שלעתיד יהיה נכתב השם הוי"ה הקדוש יהי"ה ,ואומר שעם השילוב שם
אדנ"י יהיה בגי' יפ"ה .וזה שאמר הכתוב 'וירד העיט' העי"ט עם הכולל הוא
מספר יפ"ה ,לומר שבעת הגאולה שיהיה היחוד יפ"ה ,אז יהיה ירידה 'על
הפגרים' שהם הרשעים יהיו פגרים' .וישב אותם אברם' כמו שפירש רש"י
הקדוש ז"ל לשון נשיבה והפרחה ,כמו )תהלים קמג יח( 'ישב רוחו' רמז שיבוא
דוד בן ישי לכלותם ,ואין מניחין אותו מן השמים ,עד שיבוא מלך המשיח.
השם יתברך יעזור לנו וישלח משיח צדקנו בב"א במהרה דידן.
)לקו"ת זכריה(

)'מעשה שלום' מרבינו שלום מקאמרנא(

ֹלו אֵ ת ְּב ַ ׂ
לש ֶע ְ ׂ
שר ָע ְרלָ תוֹ
ש ֵרה ׁ ָשנָה ְּב ִה ּמ ֹ
וְ יִ ְׁש ָמ ֵעאל ְּב ֹנו ּ ֶבן ְׁש ׁ

)יז כה(.

שזה עיקר מצות מילה ,להעביר ערלת הלב מדות רעות וכל רע של יצר הרע,
התלהטות היצר באש של גיהנם הבוער בלב הרשעים לניאוף ולכעס ולגאוה
ולרציחה להיות נוקם ונוטר כעמלק ,כמו שבארנו בישמעאל כתיב 'בהמלו את
בשר ערלתו' ]א"ת[ שהוא הטפל לעיקר הערלה ]עיין בגמ' )ב"ק מא (:את בשרו
את הטפל לבשרו[ ,כי הערלה הוא הרע של כל מדות רעות ותאות רעות וזה
עיקר ערלה ,ואותו חתיכות בשר של הערלה אינו אלא טפל שהרי מולי גוים
נקראים ערלים )נדרים לא ,(:כי הערלה והרע על שמם לכך כתיב אצל רשע 'את
בשר ערלתו' הטפל לערלה ,ובאברהם כתיב 'בהמולו בשר ערלתו' ]בלי תיבת
א"ת[ ,שהעביר העיקר ג"כ כל הרע והערלה שהיה עדיין אחוז בנפשו העביר
הכל.

)'זוהר חי' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

מעשה אבות

שולחן הטהור

ֹאמר אַ ְב ָרם אֲ דֹ נָי ֱאלֹ ִהים ַמה ִּת ּ ֶתן לִ י וְ אָ נ ִֹכי הוֹ לֵ ְך עֲ ִר ִירי
ֶ וַ ּי
ׂ ֶ הוא ַ ּד ּ ֶמ
ֶ ִשק אֱל
ִ ּובֶ ן ֶמ ׁ ֶשק ּ ֵב
.(יעזֶר )טו ב
ּ יתי

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

בבית רבינו הרה"ק רבי אייזקל סאפרינער אבי שלשלת
 אבל היה, היה משרת נאמן שניהל את כל עסקיו,קאמרנא
 פעם.בור גדול שלא ידע אפילו קריאת שמע וברכת הנהנין
אחת כשהיה הרה"ק רבינו יצחק מדראהביטש זצ"ל בבית
 שהיה נוהג לבא מדי שנה בשנה אל בית רבינו על,רבינו
 והרה"ק היה, ורבינו היה נותן לו חדר מיוחד,חודש ימים
מתנה עם רבינו שבאותו יום שירצה לאכול יאפו לו מלוא
 ורבינו התנה עמו שבכל יום. כי על פי רוב התענה,תנור לחם
.ירשה לו לבוא לחדרו לדבר אתו בדברי תורה
 ובתוך כך בא המשרת,'פעם אחת פלפלו בפירוש איזה תוס
 בעל הבית היכן המפתחות: וצעק בקול גדול,הנ"ל בחדר
 וגם יירא מהקפדה של הרה"ק, התבייש רבינו מאד.מהמרתף
 פתח. שאינו נאה לאדם כמותו להחזיקו,רבינו יצחק עליו
 לברך את האיש, רבינו אבקש מכתה"ק מאד:רבינו ואמר
 שיוכל לקבל וללמוד ברכת השחר וברכת ציצית,הנ"ל
 כי הוא איש נאמן, ולומר קריאת שמע על כל פנים,ותפילין
 והוא נותן לי יד שאוכל לעבוד הבורא ב"ה בלי שום,מאד
.טירדא
 ועמד אצל, ותיכף סג לאחור. ובירכו,וציוה לו שיתקרב אצלו
. רבותי: פתח המשרת את פיו ואמר,הכותל לשמוע פילפולם
,' שניכם אינכם מבינים פשט התוס,במחילת כבוד תורתכם
 וסיים נכדו הגה"ק רבי יצחק אייזיק.ואמר להם חוות דעתו
 שפעם אחת אירע מעשה כזו למרן הבעש"ט,זי"ע מקאמרנא
 אבל זה נשאר, ואח"כ חזר לתמותו, והיה רק לשעתו,ז"ל
למדן כל ימי חייו
כתבי שם

þìêñ¾ ð− ñ¾ íþ−¾ší −ëèñ îò−ëþ ë³× ,í"½ ï× öô−½ ¬"íî¾ë .ð
−³¾ë −ð ðë¼−ðëî ,þ¾šî ³îë−ì³ −³¾ í¾¼− íñ−ì³×ñð ,¾êþ ñ¾
−ò¾ íë−ì³ îê îò−ëþ ñší öê× óòôê .¾"¼ ³îô−ñ¾ ³îë−ì³
.³êï þêëò ó−êëí ³îòî−ñèë í"−êî .íþ−¾š îê ,ó−ô¼õ
þêí :íñê¾ :ñ"ïî (è¼ öô−½) þîðí þêõ ³"î¾ë ó"ëôþí ×"× .í
ñ¾ í¼î®þ µþîêë (ë"−í è"õ) ö−ñ−õ³ ³î×ñíë ³þ×ï¾ íôë îò−ò−¼
í¼î®þ ì−³ô−î þ¾ší íòôô þî¾š−î ¼îþïí ³ê ¹−š³¾ −ð× ð−
³î×−þ× ¾ñ¾ î¼ë®ê ñ¼ îòôô µîþ×−î ³−¼®ôê ¼ë®ê ñ¼ ³ìê
µ× ³î¾¼ñ ìþ×îô óê ³î×−þ×í þìê î¼ë®ê ñ¼ þ¾ší íï þî¾š−î
ïê ³þîë−ší ñ¼ í¼î®þí ì−ò− þ¾ê× :íëî¾³ .êñ îê ëî−ì êîíî
¼ë®êí ñ¼ íþ−¾ší óòôê µþëñ µ−þ® ïêî −þš−¼í þ¾ší −îí
þôêôë ö×î .ñ"×¼ ,íô³ íþ−¾š í−í− ïêî í×þëí þìê í−í³
íôêþ¼ ðîð îò−ëþ ëþí ’−õë −³ê®ô óè :ñ"ïî ë³× ê"−š½ −×ðþô
ñ"ï ¾"êþí× êñð ñ"ï ó"ëôþí öî¾ñô šðšð¾ ñ"ï ó"ëôþí ñ¼
¾êþ ñ¾ ì−ò−¾ óðîš êðþ® ¼ë®êíî ¼îþïí ñ¼ µîþ×ñ µ−þ®¾ êñê
:ñ"ïî ë³× ’î ³îê ¾¬ê¾¬îëô š"íèíô ðîðñ íñõ³ þîð½ë .¾"¼
³¼¾ô í"ð :íñ ³îìòô ’½î³] ñ"ï ó−òîôðší ³¼ð ê®ôò¾ −õñ óè
óî− ñ×ë ó−−šñ −ð× ,óî− ñ×ë ð− ñ¾ þ¾ší ³î¾¼ñ µ−þ®¾ [íìòí
¹×−³ ,óí−ò¾ −ð− ³ê®ñ −ð×ëî ,³îõ¬î¬ñ î−íî óðîš ’î×î ó³þ¾šî
¼ë®êí ñ¼ ³ìê í×−þ× ¹×−³ í¾¼− ¼îþïí ñ¼ ³î×−þ×í í¾¼−¾×
,þîôè þ¾š× −îíî ,³î¼ë®êí ö−ë ³îõ−×³ −ò¾ îô× −îíî ,−¼®ôêí
’èí í¾¼−î ¼ë®êí öô í×−þ×í íþ−³− ×"ìêî ,¾êþ ñ¾ ì−ò− ×"ìêî
þõ½ëî .’ð ³îê ’î öô−½ óîñ¾ ³þô¾ôë îô¾ë ×"×î .îò−ð× ³î×−þ×
š½−þëô ì"þèí îèíò ö×¾ ê−ëí (ìñ öô−½ ê"ì) ³îèíòíî ³îëî¾³
.¾"¼ ñ"®ï ó−−ì ±õìíî

 סימן כה.דיני תפילין בפרטות

−"¾þ ñ¾ë îô× ³"þð ö−ñ−õ³ë š−½õíñ þî½ê .ו
:îð−ë ê−í íþ−ë¼î
ö−ê ô"ô ³"þ ñ¾ ñ¼ ó−×þëô ö−ê¾ −"õ¼ê¾ þî¾ þî×ëë ×"×
ðñ öô−½ ³"¼¾ë êëîô ,¾"¼ þ"¾ ö−ñ−õ³ñ −"¾³ ö−ë š−½õíñ
ðñ öô−½) í×þë š−ïìôëî (è"š½ êñ öô−½) −"×þëë ×"×î .ê"š½
−ë³×ë ëî³× í"ð −"ëë êëîô (ïš öô−½) −"êþíô −š½õô ,(í"š½
þî½ê ×"õ¼ê í×þë êñë ö−ñ−õ³ ì−òíñ ëî¬ ð¼îôí ñîìë :ñ"ïî
íñ−õ³ ö−ë ì½ (.îñ ³îìòô) öò−þôê êíð íñ−õ³ñ íñ−õ³ ö−ë þëðñ
îô®¼ ê−ëôð óî¾ô êšîð ó¼¬í ö−ê îð−ë ê−í íþ−ë¼ íñ−õ³ñ
,×"¼ ì−½íñ íþ−ë¼ ¾− íï êñë êñê îñ í×−þ® îò−ê¾ í×þëñ
ö−ñ−õ³ñ óè íïô ðôñî .ð"−š½ ê"èôë êëîô .þëðñ ³î−êþ ê−ëíî
ö−ì−òôí ö³îêñ îñ−õêî :ñ"ïî ì"×š½ ë"ò¾ôí ×"×î .¾"¼ ³"þð
±ñì¾ þìê ³"þð ö−ñ−õ³ ö−ì−òôí îê í×þë −ñë ô"íîìë ö−ñ−õ³
íñ−ì³×ñð öí−ò−ë ì−½íñ ê−í íþ−ë¼ í"õê ,’î×î −"¾þð ö−ñ−õ³
µð− ñ¼ ³îêñ µñ í−íî ë−³×ð ,íïñ íï ö−õî×³î ö−×îô½ î−í−¾ öò−¼ë
öô−½ë îò−ëþ ³¬−¾ñî .öí−³¾ñ ³ìê í−−îí êí−¾ µ−ò−¼ ö−ë öîþ×ïñî
¹−¼½ë ó¾ ë³×î ,−"¾þ ñ¾ îô× ³"þ ñ¾ ö−ñ−õ³ ³ìòí ëî−ìð ðñ
îñ þî½êî þîôì þ³î− ö−ðí ×"ê ,³"þ ö−ñ−õ³ ñ¼ µþëñ µ−þ®ð ’ð
.−"¾þë îô× óí−ò−ë š−½õíñ

ö−ñ−õ³ ö−ë öôêî í¾îðšî ¾−ðš ³îò¼ñ þî½ê .ז
:³"þ ñ¾ë ¹ê ¾êþ ñ¾ñ ð− ñ¾
:ñ"ïî ð¼îôí ñîìë ö−ñ−õ³ë ë³×¾ ð"−š½ þ"êí −þëðô ¼ô¾ô ö×
êí− öôê ³îò¼ñ þî½ê í×þë êñë ð¼îôí ñîìë ì−òôí ¹êð íêþòî
óíþëê öèô× êñðî ,[ñ"òí −"êþíô] îð−ë íþ−ë¼ð ó¼¬ô íëþ í−ô¾
¼"¼î .³îò¼ñ ö−ê ³"þð ö−ñ−õ³ë óè ×"ê .ñ"×¼ ,íïë ñ−šô¾ ï"−š½
íñ−ì³×ñ îò−ê ³"þð ö−ñ−õ³ë ’î×î þ"¾−ê ³îò¼ñ¾ î"ñš½ ë"ò¾ôë
îô× ³"þ ñ¾ ö−ñ−õ³ ³ìòí ëî−ìð ðñ öô−½ë îò−ëþ ³¬−¾ñî .¾"¼
,³"þ ñ¾ ö−ñ−õ³ ñ¼ µþëñ µ−þ®ð ’ð ¹−¼½ë ó¾ ë³×î ,−"¾þ ñ¾
¾"ô× óí−ñ¼ µþëô îò−ê¾ óî¾ô êîí íïë ö−ñ−šôí ó¼¬ ñ× −þíî
îò−ëþñ ñëê ,ñ"òí ï"−š½ ê"èôí −þëð −"õ¼ êñ öô−½ ¹î½ −"×þëë
.−"¾þð ö−ñ−õ³ë îô× ³îò¼ñ þî½ê óí−ñ¼ µþëôð

{í} ð−í ñ¼ µîþ×−î .ê³î×−þ× í¼ë¾ µîþ×− .ח
öô ¾êþ ñ¾ ìš− ×"ìêî ³îë−ì³ −ò¾ ëîì³−î
:.ë½−×í
¾êþ ñ¾ ì−ò− ,¼îþïí ñ¼ ð− ñ¾ þ¾š¾ þìê - ê"−½ ¼"î¾ë .ê
¬"š½ ï"¬í .(¾"êþí ó¾ë þî¬) ¼îþïí ë−ë½ í¼î®þí µîþ×−¾ óðîš
³î×−þ× í¼ë¾ µîþ×ñ èíò¾ ñ"ï−þêí öþôô îë³× ì"−š½ ê"èôî
ö−ñ−õ³) ×"í¼¾ë ñ"ï−þêí ñ"ïî .¾êþ ñ¾ ì−òí ×"ìêî ¼îþïë íñì³
î¼îþïë −"¾³ þî¾š− íñ−ì³ë ö−ñ−õ³í ³ìòí þð½ (’í ¾îþð
³ìòí êí³¾ −ð× ³−ñ¬ë î¼îþï í½×−î ,³þîë−ší ñ¼ −ñêô¾í
ðèò× ,³î×−þ× ’ï î¼îþï ë−ë½ í¼î®þí µîþ×− ×"ìêî .¼ò®íë ö−ñ−õ³
þìêî .óò−−ò¼ îò−ñ®ê þêîëô× íñ ³³ñ ³î−îêþí ³îþ¼ò í¼ë¾
í"×î .³î×−þ×í óðîš êñî ,þ"¾³ ì−ò− ïê ³î×−þ× ’ïí µîþ×−¾
ö−èíîò ö×î - (ì"−š½ ê"ê) è"ôõí ë³×î .(−"õ ö−ñ−õ³í þ¼¾) ì"¼õë
íêþòð ,èíîò −òê ö×î - ë³× ï"¬š½ þ"êëî .š½õí íï ö−êî óñî¼í
ö×î ,íþîôè íš½õí íò−êî êîí êþî½−ê îêñ þî¬í −þëðñ óè¾ −ñ
ì"ñš½ ë"ò¾ôëî .š½õí ë−¾ì êñð ö−ñ−õ³ ³î×ñí ñ"−þíôë −³ê®ô
µîþ×ñ îòèíòô× ×"è î³¼ð ì"× öô−½ ëš¼− ³îò×¾ô ³ëî¾³ô ê−ëí
íþ−¾š êþšò îò−êî ó−−š³ô êñ í"êñëð šîï−ìñ ¼îþïí ñ¼ óðîš
.¾"¼
¾êþ ñ¾ íñõ³ ê−®îíñ þî½ê¾ þôîê¾ −ô ¾−î - ê"−½ ¼"î¾ .ë
.(êñ−¬š−è −"þíô) ³ìòîô ð− ñ¾ íñõ³ êí³¾ ð¼ š−³íô

í−í− µ−ò−¼ ö−ë¾ öôï ñ× −× .ëîì³−î {í} - זר זהב
óêð ,.ðíþ−¾š îê ,ó−ô¼õ −ò¾ íë−ì³ µ−þ® ö× ñ¼ .èó−³¾
:.íð− ñ¾ ö−−ð¼ ì−òí êñ îñ−ê× íîí ö× êñ
ð− ñ¾ ì−òô ì−òô êîí¾× êò³ - .îñ ¹ð ³îìòô ’ôèë ê³−êð× .è
µ× þìêî ¾êþ ñ¾ ±ñîì ±ñîì êîí¾×î ,¾êþ ñ¾ ì−òô µ× þìêî
ñ¾ ì−òô ×"ìêî ð− ñ¾ ì−òô ì−òô êîí¾× êôñ¾ë ,ð− ñ¾ ±ñîì
,µ−ò−¼ ö−ë ³õ¬î¬ñ î−íî þðíî µð− ñ¼ ³îêñ ó³þ¾šî ë−³×ð ¾êþ
þôê ,öñòô ð− ñ¾ ±ñîì ×"ìêî ¾êþ ñ¾ ±ñîì ±ñîì êîí¾× êñê
ñ× µ−ò−¼ ö−ë ³õ¬î¬ñ î−íî êþš þôê −ñ êþë½ê êòîí ëþ íëþ
.ó−³¾ îí− µ−ò−¼ ö−ë¾ öôï

יומא דהילולא
הרה"ק רבי מנחם נחום ב"ר צבי מטשערנוביל זצוק"ל בעל ה'מאור עינים' י"א חשון תקנ"ח
מתולדותיו
הרהק רבי מנח נחו מטשערנאביל זצל נולד
בשנת תצ לאביו הרהק רבי צבי ב"ר נחו גאו
זצל מנארינסק ,בשנות ילדותו נתיית רבינו
מאבותיו הקדושי ונתגדל רבינו בבית דודו אחי
אביו ר' נחו שאסטיק ]העיוור[ זצ"ל ,בביתו גדל
על התורה והעבודה עד שנתפרס שמו כעל
חרי ובקי .הרבה רצו לקחת הנער לחת,
ומסופר שהוצע לפניו שני שידוכי האחד בתו של
בעל בית סוחר ואמיד שביקש להחזיק החת על
שלחנו כל ימי חיו ,והשני לא היתה מבית עשירי
אבל אביה היה תלמיד חכ ונכד למשפחות
מיוחסת בישראל מגזע הגאו רבי יצחק שפירא
מלובלי זצ"ל בנו של הרה"ק רבי נת נטע
שפירא בעל 'מבוא השערי' מגזע רש"י עד דוד
המל ,ובחר לו את הילדה שרה בת התלמיד
חכ והמיוחסת ,ואמר הרהק רבי מנח נחו
התורה הקדושה מספרת לנו שיהודה לקח לו
לאשה את בת איש כנעני )בראשית לח ב( ופירשי
כנעני תגרא סוחר ,ומה הוא ההוראה שעלינו
ללמוד מכ שהיה זה סוחר אלא שא נתמה
כיצד זה אירע שליהודה מבחירי שבטי יה נולדו
בני שאינ הגוני ורעי בעיני ה' נתלה זאת
בכ שהוא לקח בת איש סוחר ,והראיה שכאשר
נשא את תמר שחזל אמרו )ב ר פה( שהיתה בתו
של ש ב נח כה לאל עליו זכה והוליד ממנה
את שושלתו של משיח ,ואכ בנה את ביתו ע
הילדה שרה וזכה לבות ממנה בית מלא ברכת ה'
שושלת צדיקי בית טשערנאביל

בצל החסידות
לאחר נישואיו עלה ונתעלה בנגלה ובנסתר
והליכותיו בקודש שגבו מאד ,כשזרחה שמשו של
מר רבינו אור שבעת הימי רבינו הבעשט
הקדוש זיעא ק והל למעז'יבוז להסתופ בצל
הקודש ,וזכה להיות ב' פעמי אצל מר
הבעש"ט .ומספרי שלפני שהגיע אל מר
הבעש"ט אמר הבעש"ט להרבנית שעתיד לבוא
אלינו אורח חשוב ,וכשהגיע אמר עליו מר

הבעש"ט להרבנית האבר הזה הוא גנב!
השתוממה הרבנית מדברי אלו ,ופירש לה מר
הבעש"ט את דבריו שהאבר הזה גנב הוא
שרוצה לגנוב את כל הג עד והעול הבא
לעצמו .לאחר הסתלקותו של מר הבעש"ט
הקדוש לחיי עול דבק רבי מנח נחו בצל
ממשי דרכו המגיד הקדוש ממעזריטש זיע"א,
וכדר הרבה מתלמידי המגיד נדד על פני ערי
וואהלי למגיד מישרי והפי אור תורת
החסידות וקירב אלפי ורבבות תחת כנפי
השכינה ,כ עסק רבות בפדיו שבוי אשר

ספר 'מאור עינים' לא יזוז מעיניך
וכל דבריו רמים וקדושים.
נתיב מצותי )תורה שביל א' אות ל"ב(

לרבינו המהרי"א מקאמרנא זיע"א

בימי הה כל פרי ופרי עשה בנתיניו כאוות
נפשו ,ורבי מנח נחו עבר מעיר לעיר וקיב
עבור מצוה גדולה זו ,וכ מסופר עליו שפע אחת
מכר עול הבא שלו בשביל שיבנו מקוה בעיר
אשר לא היתה ש מקוה כדי ,ריעו וידידו
הרה"ק בעל התולדות יעקב יוס זצ"ל אמר פע
אחת העול אומרי שר' נחו הוא צדיק וסברו
השומעי כמבקש הוא להשפיל את ערכו ,המשי
ואמר הוא אינו צדיק אחד אלא כעשרה צדיקי,
כי כל צדיק יש לו דר אחד מעשר ספירות
הקדושות על פי שרשו ,אבל ר' נחו הוא צדיק
ודרכו הוא מכל העשר ספירות ולכ הוא שקול
כנגד עשרה צדיקי.

טשערנאביל
אית מושבו קבע בעיר טשערנאביל ועל שמה
נקרא ואלפי ורבבות נהרו להתבר מפיו ולקבל
את הדרכותיו בקודש ,ומדי שבת בשבתו ומועד
במועדו היה מחדש בטובו בעסק התורה ובא
לשמוע מאתו דא"ח ,אע"פ שהיה כבר מנהיג
בישראל ע כל זה כל ימיו היה חי חיי עוני

ודחקות ולא רצה ליהנות מאנשי ,ורק בגד
עליו אחד היה תלוי על קיר ביתו ואשתו לבשתו
כשיצאה לשוק וכשחזרה לבשו הוא ,פע בדרכו
לבית המדרש בא אליו עני מרוד וסיפר לו שעליו
להשיא את בתו וית לו חמשי זהובי שהיו
בביתו וג את המעיל היחידי ,הל העני והוציא
את הכס בבית המרזח ,הלכו החסידי ולקחו
מידו את מותר המעות והמעיל ,וכששמע זאת
כעס עליה ואמר :שמעתי כרוז בעולמות
העליוני שרבי מנח נחו מטשרנאביל אוחז
במדתו של הקבה הטוב ומטיב לרעי לטובי –
ואת רוצי לשלול זאת ממני? מהרו והחזירו לו
את המעות ואת הבגד .בספריו הקדושי רואי
אי שהוא מלמד זכות על כלל ישראל ומלי טוב
על בניו של הקב"ה.

חיבוריו
השאיר אחריו חיבורו המפורס 'מאור עיני'
על התורה' ,ישמח לב' על אגדות הש"ס ,אשר
נרש ע"י תלמידיו ומסר לדפוס לידי תלמידו
רבי אליהו ב רבי זאב וואל כ" מיורעוויטש
שידפיסי בדפוס נאה בסלאוויטא ,ונדפס
בהסכמת הרה"ק רבי יעקב שמשו משפיטווקע
והרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב והרה"ק
רבי זושא מאניפולי והרה"ק רבי ייב"י
מאוסטראה ועוד זצ"ל .מסופר כאשר הביאו
לפניו הכתבי השמיט כל התורות שזכר אות
ולא הניח להדפיס ,ומה שלא זכר זאת השאיר
לתלמידיו שיביאו לדפוס ,בבחינת שכינה מדברת
מתו גרונו.

הסתלקותו
ביו יא מרחשו תקנח נתעלה הרהק לישיבה
של מעלה ומנוחתו כבוד בטשרנאביל ,השאיר
אחריו בנו הרה"ק רבי משה זצ"ל ,והרה"ק רבי
מרדכי זצ"ל שמילא מקומו במגידות
הירש
צבי
רבי
וחתנו
טשערנאביל,
מקוריסטשוב.
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בשורה טובה לשוחרי החסידות והקבלה בעזהשי"ת יצא לאור

ספר דמשק אליעזר
פירוש על הזהר הקדוש
מכ"ק אדמו"ר הגה"ק המקובל האלקי שר בית הזוהר מרן

רבי אליעזר צבי סאפרין

זיע"א

מקאמרנא

חלק ו'  -על פרשיות :שמות ,וארא ,בא ,בשלח.
הפירוש הוא על כל מילה ומילה מהזוה"ק ,על דרך הפשט והחסידות והקבלה,
השוה לכל נפש ,בספר מובא הזוהר למעלה ובתוך הפירוש ג"כ מובא כל הזוהר,
וכן מ"מ לרוב ,עם פיסוק ודקדוק מתוך הגהה מדויקת ומדוקדקת.

ניתן להשיג את הספר :בכל החנויות הספרים ,ובטלפון052-7643092 :
וכן בביהמ"ד עטרת שלום – קאמרנא ,רח' ארזי הבירה  48י-ם
כמו"כ ניתן להשיג 'דמשק אליעזר' ה' כרכים על כל חומש בראשית וחלק האדרא זוטא

