בס"ד ,עש"ק פרשת לך לך
י' חשון תשע"ג  -שנה ד' גליון ק"מ

זמני הדלקת הנרות ומוצ"ש
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הדה"נ מוצ"ש

ר"ת

4:19
4:33

5:31
5:33

6:11
6:08

ניו יורק 5:29
מונטריאל 5:19

6:40
6:33

7:12
7:08

ירושלים
בני ברק

נא לשמור על קדושת הגליון

עטרת ראשנו

דברי תורה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ֹאמר אֵ לָ יו אֲנִ י אֵ ל ׁ ַש ַ ּדי ִה ְתהַ ּ ֵל ְך לְ פָ נַי וֶ ְהיֵה ָת ִמים
וַ יְ ִהי אַ ְב ָרם ּ ֶבן ִּת ְׁש ִעים ׁ ָשנָה וְ ֵת ׁ ַשע ׁ ָשנִ ים וַ ּי ֵָרא הוי"ה אֶ ל אַ ְב ָרם וַ ּי ֶ

פרש"י וז"ל :ולפי מדרשו ,התהלך לפני במצות
פרש"י מילה ,ובדבר הזה תהיה תמים ,שכל זמן
שהערלה בך אתה בעל מום לפני .ד"א והיה
תמים עכשיו אתה חסר ה' אברים ,ב' עינים ב'
אזנים וראש הגויה ,אוסיף לך אות על שמך,
ויהיו מנין אותיותיך רמ"ח כמנין איבריך.
צריך להבין למה נתגלה הקב"ה לאברהם אבינו
צריך רק בשם אל שדי ולא בשם העצם שהוא
שם הוי"ה ב"ה ,ובפרט שכאן מדובר במצוה
הראשונה שציוהו הקב"ה .וכן כתוב ג"כ
בפרשת וארא )שמות ו ג( 'וארא אל אברהם אל
יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי הוי"ה לא
נודעתי להם'.
והנראה לומר ,עפ"י מה שהיה רגיל לומר
והנראה אאמו"ר הגה"ק רבי שלום מקאמרנא
זלה"ה בעל המעשה שלום ,טעם למה קבעו
חז"ל בברכות של ברית מילה את הפסוק 'ואמר
לך בדמיך חיי ואמר לך בדמיך חיי' )יחזקאל טז
ו( ,כי ב"פ בדמי"ך חי"י בגי' יצח"ק ,לרמז
שיצחק היה הראשון שנימול לשמונה ימים,
ודפח"ח.
ויכולים להוסיף על דבריו הקדושים ,שמבואר
ויכולים בזוה"ק )ח"ג רל"ז (:שפינחס בגי' יצחק,
כי יצחק הוא בחי' גבורה ,ופינחס ע"י הריגת
זמרי עשה מעשה גבורה ,ולכן יש לו שייכות
ליצחק עיי"ש .ואצל פינחס כתוב 'לכן אמר הנני
נתן לו את בריתי שלום' )פינחס כה יב( ,והנה הו'
של 'שלום' כתוב בו' קטיעה .וצריך להבין אם
זה 'בריתי שלום' למה כתוב בו' קטיעה שמרמז
להיפוך משלום .אלא הנראה לומר שזה ידוע
ממרן האריז"ל )לקו"ת זכריה( שאומר עה"פ 'ביום
ההוא יהיה הוי"ה אחד ושמו אחד' ,שלע"ל
יהיה שם הוי"ה יהי"ה ,שו' משם הוי"ה יהיה י',
רואים שכל תכלית התיקון הוא שיהיה ו' משם
הוי"ה י'.
וכעין זה מצאנו אצל חוה ,שכתוב 'ויקרא
וכעין האדם שם אשתו חוה כי הוא היתה אם

כל חי' )בראשית ג כ( ופרש"י שם 'חוה' נופל על
לשון חיה ,שמחיה את ולדותיה ,כאשר תאמר
'מה הוה לאדם' )קהלת ב( בלשון היה .והטעם
שלא קראה שמה חיה ,כי מדובר שם לאחר
חטא עה"ד ,ולכן נקראת בשם חוה בו' ולא בי'.
אבל עכ"פ רואים שהשורש של שם הוי"ה הוא
אבל יהי"ה ,רק שיכולים לקרותו ג"כ עם ו' כמו
'מה הוה לאדם' ,אלא שבזמן הגלות הוא הוי"ה
ולע"ל הוא יהי"ה ,והטעם מבואר שם בלקו"ת
וז"ל :הנה בגליותינו ,הז"א אינו בגוף אחד ,אלא
ג"ר שלו הם באמא ,וכן ט"ס דנוקבא אינם
קבועים ,עולים ויורדים כפי מעשה תחתונים,
ולעתיד ישארו בשלימות ויהיו הי"ס דז"א
מקושרים תמיד באחדות אחד ,וכן דנוקבא.
וזה מרמז ג"כ הפסוק 'מן המצר קראתי יה ענני
וזה במרחב יה' )תהלים קיח ה( ,היינו כשהוא רק
י"ה אחת אז הוא בבחינת מצר ,אבל כשהוא
ב"פ י"ה אז נעשה מרחב .וכמו שכתוב 'כי עתה
הרחיב הוי"ה לנו ופרינו בארץ' )בראשית כו כב(,
ומדובר שם בבאר השלישי ,שמרמז לבית
השלישי שאז יהיה השם יהי"ה ולכן יהיה אז
מרחב.
לפי כל זה מיושב שפיר למה כתוב אצל פינחס
לפי שלום בו' קטיעא ,כי זה אומרים חז"ל
)ילקו"ש במדבר פרק כה רמז תשעא( שפינחס הוא
אליהו .והנה אליהו יבוא לבשר הגאולה לע"ל,
וכמו שאומר התרגום יונתן בפינחס ,ואעבדיניה
מלאך קיים ,וייחי לעלמא ,למבשרא גאולתא
בסוף יומיא .ולכן מובן שפיר למה ו' משלום
הוא קטיעא ,לרמז שלע"ל יהיה ו' מהשם לי'
וזהו שלימות האמיתי .וזה הכוח יהיה ג"כ
ליצחק לעתיד ,כמו שמרמז הגמ' בשבת )פט(:
שלע"ל יאמר יצחק פלגא עלי ופלגא עליך ע"ש,
היינו שיהיה לו הכוח לחלק את הו' לשני יודי"ן.
וזה שמרמז אאמו"ר זלה"ה שב"פ בדמי"ך חי"י
בגי' יצח"ק ,כי תינוק שנולד הוא הכנה על
הגאולה העתידה ,כמו שאמרו חז"ל )יבמות סב(.
אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף.
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והנה מבואר ממרן האריז"ל בכוונת מצות מילה
והנה )טעמי המצות לך לך ,ע"ח שער אונאה(

שמיל"ה הוא נוטריקון מ"ל י"ה ,ופריע"ה
נוטריקון פר"ע י"ה ,ומבאר שם וז"ל :והנה מלת
פריעה ר"ל פרע י"ה ,כי שליש עליון נקרא י"ה,
לפי שהנה נתבאר שהם ח' נקודות חסדים
הסתומים שם ,ואלו מתגלים ע"י הפריעה ,וע"י
יורדין למטה ג"כ ביסוד וממתקין ג"כ כנגדן
בשיעורם ח' נקודות אחרות של שליש הגבורות
כנ"ל ,ונשלמו להמתיק ג' גבורות שלימים .והנה
ח' חסדים וח' גבורות גימ' י"ה עם הכולל והנה
ענין פריעה פר"ע י"ה כי ט"ז אורות נפרעין
ונתגלו עתה ע"י הפריעה עיי"ש.
במסכת יבמות )עא(:

וזה ידוע מה שאמרו חז"ל
וזה שלא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינו
עיי"ש .ואומר שם תוספות ד"ה 'לא ניתנה'
ומ"מ אברהם פרע מילתו אע"ג דלא נצטווה,
כדאמר בב"ר )מ"ז( דאפילו עירוב תבשילין
קיים ,ואומר שם שכל מצות פריעה הוא הלכה
למשה מסיני עיי"ש .אבל מ"מ יוצא שלא היה
לו לאברהם אבינו מצות פריעה.
לפי כל זה יובן למה כתוב אצל אברהם אבינו
לפי במצות מילה אל שדי ולא שם הוי"ה ,כי
מבואר בתיקו"ז )סו (.שע"י מצות מילה מתגלה
הי' של שם שד"י עיי"ש .ולכן אצל אברהם
התגלה הקב"ה בשם שד"י שהוא י' אחת ,ולא
בשם הוי"ה ששרשו הוא בב' יודין כמבואר
לעיל ,כי היה חסר לו י"ה השניה ממצות
פריע"ה ,ולכן 'ושמי הוי"ה לא נודעתי להם' ,רק
ממשה רבינו והילך שנצטוו במצות פריעה
שהוא הלכה למשה מסיני ,ולכן נתגלה הקב"ה
למשה רבינו בשם הוי"ה ששרשו בב' יודי"ן
שהוא ע"י מ"ל י"ה ופר"ע י"ה.
והקב"ה יעזור שיקויים בנו במהרה הכתוב
והקב"ה 'ביום ההוא יהיה הוי"ה אחד ושמו
אחד' בביאת גואל צדק בב"א.

)סעודת ברית מילה תשס"ח לפ"ק(

עטרת חכמים

עטרת פז

עיונים וביאורים מרבותינו זי"ע

אמרות טהרות מרבותינו זי"ע
א ְת ָך ִּב ְמאֹד ְמאֹד ּונְ ַת ִּת ָ
או
יך לְ גוֹ יִ ם ּ ְ
וְ ִה ְפ ֵר ִתי ֹ
ומלָ ִכים ִמ ְּמ ָך יֵצֵ ּ

ּובֶ ן ְׁשמֹ נַת י ִָמים יִ ּמוֹ ל לָ כֶ ם ּ ָכל זָ כָ ר לְ דֹ ר ֵֹתיכֶ ם
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אפשר לומר עפ"י רמז ,שזה ידוע מאמרם ז"ל במסכת שבת )קיח ,(.כל המענג את
אפשר השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים .וגם שב"ק נותנת לו עשירות ומשפיע
פרנסה לכל השבוע ,כמאמר הזוהר הקדוש )ח"ב פח (.כל ברכאן דלעילא ותתא
ביומא שביעאה תליין .ועוד אמרו במסכת שבת )כג (:הרגיל בנר הויין ליה בנים
תלמידי חכמים .ופרש"י דכתיב )משלי ו כג( כי 'נר מצוה ותורה אור' על ידי נר מצוה
דשבת וחנוכה בא אור דתורה .שכל מה שיותר מכבד את השבת נותנת לו כל
צרכיו ברוחניות וגשמיות .והנה זה איתא בספר פרשת דרכים )דרוש ראשון( מבעל
המשנה למלך על הרמב"ם ,על מה שאמרו חכמז"ל )יומא כח (:שאברהם אבינו קיים
כל התורה כולה ,וא"כ משמע שיצא מכלל דין בן נח ,האם הוא רק לחומרא או גם
לקולא ,אבל זה ודאי שלאחר שמל את עצמו ,ודאי נעשה בן ישראל גמור ויצא מכל
הדינים של בן נח עיי"ש .וזה מרמז הפסוק שלאחר שאמר הקב"ה לאברהם אבינו
שימול את עצמו ,והוסיף לו אות אחת בשמו ,שמהיום והלאה יהיה נקרא אברה"ם
שהוא מספר רמ"ח מצוות ,וממילא יש לו הדין של בן ישראל לגמרי ,ולכן הוא צריך
לקיים את התורה כולה מצד החיוב .וזה אמרו והפרת"י עם הכולל מספר שב"ת,
אתך היינו שמעכשיו תהיה מחיוב על שמירת שב"ק מצד דין בן ישראל ויצא מכלל
בן נח ששבת חייב מיתה )סנהדרין נח .(:וגם מרמז שע"י שמירת השבת יהיה לך ברכה
הרבה .במאד מאד מרמז על היצה"ר כמאמרם ז"ל )ב"ר ט ז( ,היינו שהאדם ע"י
שמירת השבת יש לו הכוח להכניע את היצר הרע ,כמו שאמרו חז"ל במסכת שבת
)דף קיח ,ב( כל המשמר שבת כהלכתו ,אפילו עובד ע"ז כדור אנוש ,מוחלין לו .ועי"ז
ונתתיך לגוים ומלכים ממך יצאו יהיה לו בנים תלמידי חכמים ,ודו"ק.
)מעשה שלום מרבינו שלום מקאמרנא(
רו ּ ֵבינִ י ּובֵ ינֵיכֶ ם ּובֵ ין ְזַרעֲ ָך אַ ח ֲֶר ָ
יך ִה ּמוֹ ל לָ כֶ ם
זֹאת ְּב ִר ִ
יתי אֲ ׁ ֶשר ִּת ְׁש ְמ ּ
ּ ָכל זָ כָ ר )יז י(.

בדרך רמז אפשר לומר טעם למה לא מל אברהם אבינו לפני שאמר לו הקב"ה
בדרך בכבודו ובעצמו ,שהרי אברהם אבינו קיים כל התורה"ק מעצמו )יומא כח .(:וגם
הרי היה לו לאברהם אבינו פחיתות כבוד ,שבכל פעם בעת שדיבר עמו השם
יתברך נפל ,מפני שהיה לו עוד הערלה ,כמו שפרש"י עה"פ 'ויפול אברם על פניו' )יז
ג( ,וא"כ למה לא מל את עצמו מקודם .ואפשר ליישב בהרבה דרכים בעזרת השם
יתברך .אחד הוא ,לפי מה שאומרים חכמז"ל במסכת קידושין )לא (.שגדול מצווה
ועושה ממי שאינו מצווה ועושה ,כי למי שיצוה לו הקב"ה יש לו יותר התנגדות ,לכן
הוא גדול ממי שאינו מצווה כמבואר במפרשים )ריטב"א תוס' הרא"ש( .וא"כ ברית מילה
שאי אפשר לעשותו רק פעם אחת ,ממילא היה מוכרח אברהם אבינו להמתין כל
הזמן ,עד שיצוה אותו השם יתברך בכבודו ובעצמו ,ויקיים אותו במצווה ועושה.
ועוד אפשר לומר רמז נפלא בעזרת השם יתברך ,שזה ידוע מ"ש 'וכרות עמו הברית'
)נחמיה ט ח( עמו אתו ,שדרשו רבותינו הקדושים )ב"ר מט ב( הטעם שהיה כבר זקן
מופלג ,ולא היה יכול לעשותו לבד ,לכן היה מוכרח הקב"ה לעזור לו ,ולכן המתין
עד שהקב"ה יצוה אותו שאז יעזר לו במצות המילה .אבל עוד יותר י"ל ,שזה ידוע
דרשת חז"ל )מנחות מב (.שדורשים על הפסוק 'המול ימול' )בראשית יז יג( ,שאסור לאדם
שאינו מהול למול את אחרים ,שרק המול כבר אפשר לו למול את אחרים .ולכן מובן
למה היה צריך אברהם אבינו ע"ה לחכות עד שהשי"ת יצוה אותו על המילה ,כי אי
אפשר אחרת רק לחכות על הציווי ,כי אז יבוא השם יתברך לעזור לו במילה ,ויקיים
'המל ימול' ,ואח"כ ב"ה וב"ש נעשה אברהם אבינו איש השלם ,ומאז לא היה נופל
)מעשה שלום מרבינו שלום מקאמרנא(
בשעה שדיבר אתו השי"ת.

)יז יב(.

מצוה ב' באות נון של 'אנכי' )שהוא מצוה שניה בתורה ,ומרומזת באות השניה של עשרת הדברות(

מצות עשה למול בנו בן שמונת ימים שנאמר 'ובן שמונת ימים ימול לכם כל זכר' .ודוקא ביום אחר עלות
מצות השמש ,ואם מל משעלה עלות השחר יצא )מגילה פ"ב מ"ד( .חותכין הערלה עד שתגלה העטרה .ופורעין
עד שיתראה בשר העטרה .מל ולא פרע כאלו לא מל

)שבת קלז] .(:וצריך ליזהר למצוץ היטב הדם שלא יקצר ימי הוולד

חלילה .אוצה"ח אמור דרמ"ג ע"א[ .ומילה שחיובה ודאי ובזמנה דוחה את השבת )שבת פי"ט מ"א( .מילה היא מצות
עשה שיש בה כרת )בראשית יז יד( ,ונכרתו עליה שלש עשרה בריתות )נדרים לא ,(:שמצוה זו שקולה ככל התורה
)ילקו"ש בראשית רמז פא(.

ומצוה על האב למול את בנו ,ועל הרב למול את עבדיו יליד בית נימול לשמונה.

ומקנת כסף נימול ביום שנלקח ,אפילו לקחו ביום שנולד נימול ביומו .ואם אין לו אב המצוה על כל ישראל
שימולו אותו ,וב"ד מחוייבין בזה להשגיח שימולו אותו .ואם לא מלו אותו הב"ד כשיגדיל הוא עצמו חייב
למול את עצמו ,ואם לא מל את עצמו] ,כשיגדיל[ חייב כרת ,שימיו נכרתין ואבד את כל הלבושים של נשמתו
)לקו"ת בא( ,וצריך להתגלגל ומת בקיצור ימים ויש בזה לדבר הרבה אין כאן מקומו .והנולד מהול צריך להטיף
ממנו דם ברית .ואין האשה מצווה על זה למול את בנה .ואיסור מדברי סופרים שלא להמשיך בערלתו
שיראה כערל ,וכל העושה כן אין לו חלק לעוה"ב )אבות פ"ג מי"א( .ונוהג בכל מקום ובכל זמן.
וטעם מצוה זאת ,כי 'כל פעל ה' למעניהו' )משלי טז ד( ,כל מה שברא הקב"ה לא ברא אלא לכבודו

)אבות דרבי

וטעם נתן מא טז( ,דא מוחא ודא קליפה )זוה"ק ח"א כ ,(.ומסר הבחירה בידינו להסיר הקליפה והערלה האוטם
ומונע כח השפע אלקי ,ועיקר השפעות על ידי יסוד צדיק ,ו]ה[בחירה בידינו להסיר הקליפה ,ולהמשיך
השפע אלקי ,להאיר לכל העולמות.
ורמז בזה להסיר ערלת הלב מדות הרעות והמגונות ,ולפלפל בתורה ,ולהסיר הקליפות והלבושים והמסך
ורמז העב והגס .ושבעת ימים חפיא הערלה על ברית קדישא ,כטעם מלכין קדמאין דמיתו ,כי גם הם צורך
להנהגות העולם ,ובבא יום השמיני ,אזי נתגלה עולם התיקון ,לברר חלקי נפש מתוך הקליפה ,ולהסיר נפשינו
'משחת' ]ראשי תיבות[ מ'וץ ש'אר ח'מץ ת'בן ,וצריך לתקינו ליה מאנא בעפרא )זוהר ח"ג מד (.שהוא מזבח אדמה,
ודם דאטיפין מיניה הוא דם עולה .וניצול מחיבוט הקבר

)תיקו"ז יא(.

וממלאך המות על ידי שמסיר שלש

הקליפות הטמאות והקשות ,והעביר את קליפות נוגה ,מה שיש בה כח הרע מן השלש קליפות הטמאות,
והשאר קדוש לד' וכו' ,ואח"כ כאשר כורתים הערלה מסתלקת משם קליפות נוגה ואז יורדין החסדים.
וטעם הסנדק כטעם 'ועתיק יומין יתיב על כוסין שביבין דנור לאכפייא להון'

)דניאל ז ט(

והבן עמוק .ויכוין

וטעם להסיר כל אלהים אחרים ,וזהו 'לא יהיה לך אלהים אחרים על פני' )שמות כ ג( ,על אבר הצדיק שהוא
כולו פנים )ע"ח שער בנקודים פ"א( והבן .ועיקר אות ברית הוא לישראל שהם מעבירין הקליפות ונקראו מולים
)נדרים לא(:

וערלה קרויה על שמם של ע' האומות והקליפות ,וישראל על ידי מצות מילה נעשים דבוקים

באלהים חיים.
ונרמז מצוה זאת בנון של 'אנכי' ,שהוא להכניע קליפות נוגה הנרמז בנון וכו' וכל זה מתורת רבינו .ובזה תבין
ונרמז אחי כל הנ"ל וכל סוד מילה ,והיאך עיקר מצוה זאת על סוד הנון נאחזת ,פקח אחי עיניך וראה סוד
מצות מילה באמיתות ,ויש בזה הרבה לדבר אין כאן מקומו בספרי זאת ,ומלך עליון יפתח שערי אורה
וחכמה.
וצריך שיאמר 'זה הכסא של אליהו זכור לטוב'

)זוה"ק ח"א יג],(.צריכין להיות שני כסאות ,מימין לסנדק והשני לאליהו ,וצריך

וצריך לומר בפה 'זה הכסא של אליהו זכור לטוב' ,כי אליהו מספר שם 'יוד הה וו הה' .ויכוין ליחוד יו"ד פעמים א' ,ה"ה פעמים ד' ,ו"ו

פעמים נ' ,ה"ה פעמים י' ,מספר 'זה הכסא של אליהו זכור לטוב' ,ויכוין להמשיך רוח טהרה לילד).זוהר חי ח"א דף לט [(.ואולי יבוא
בעצמו ,כי אליהו בעצמו אינו בא אלא למי שיש בו ניצוץ משה רבנו ,ולשאר שולח נצוצי אורותיו ,כי בכל
נשמה יש בחינות אליהו ,ויהי רצון שבקרוב ישלח לנו מלאך הברית ,כמ"ש )מלאכי ג כג( 'הנה אנכי שולח לכם
את אליהו הנביא' וכו' אמן.

עטרת רז

)אוצר החיים מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

רזי תורה מרבותינו זי"ע
ֹאמר הוי"ה אֶ ל
וַ ּי ֶ
ר"ל דע אחי כלל גדול בתורה ,שפרשת בראשית מדבר
ר"ל מכללות ופרטות של עולם אצילות ,והוא עד פ' נח .ומפ'
נח עד סופו מיירי פרשה כולה מעולם הבריאה ,שע"ז אמרו
בתקונא זהר הקדוש )כב (.שהתיבה שעשה נח היא בינה עולם
הבריאה ,וכן מיירי הפרשה מפרטיות עולמות של הבריאה .ופ'
לך לך מיירי מעולם היצירה ,שראשית של עולם היצירה הוא
אברהם ,חסד הראשון דאזיל עם כלהו יומין ,בסוד 'אמרתי
עולם חסד יבנה' )תהלים פט ג( כנודע .וכן פ' חיי שרה מדבר
מעולם העשיה ,וכן מכל פרטיות עולמות העשיה ,היינו כל מה

ומ ּ ֵבית אָ ִב ָ
יך אֶ ל הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר אַ ְראֶ ּ ָך
ומ ּמוֹ לַ ְד ְּת ָך ּ ִ
אַ ְב ָרם לֶ ְך ְל ָך ֵמאַ ְר ְצ ָך ּ ִ
ששם הוא מצוה זו ,כדאיתא )ע"ח שער אצילות פ"ב( 'בראשית ברא
שיארע לישראל מביהמ"ק הראשון עד ביאת משיחנו ב"ב.
אלהים' מתחלה לא נתקנו העולמות עד שיצא מלך הח' שהוא
ואח"כ פ' תולדות שזהו סוד 'זה ספר תולדות אדם' )בראשית ה
תולדות היסוד צדיק דא"ק ,מילה שניתנה בשמיני ע"ש .לזה
א( והבן .ומזה תבין פרשה זו ג"כ ,שמיירי מאצילות של ז"א
אמר שייחוד הקדוש של יסוד מלך הדר דא"ק עם מלכות דא"ק
קדישין הנקרא בתחלה בשם אברם ,וזהו שאמר הקב"ה לז"א
כביכול ,אז אמר לו לך לך מארצך מלכות דא"ק ,וממולדתך
קדישין ,כדי שיקבע מקומו כביכול בעולם היצירה ]בחינת ז"א[,
ואמר לו הקב"ה שהוא כביכול חכמה אבא עלאה לך לך
יסוד דא"ק וזהו נשמת אברהם כנ"ל ,ומבית אביך מאו"א,
מארצך וממולדתך ר"ל משניהם מיסוד דא"ק ,וממלכות
שזהו סדר הליכתו עד שבא לעולם היצירה כנ"ל ,והוא כדי
דא"ק ,שמשם נאצל נשמת אברהם ,שעבור זה דייקא הוא
שתתייחד עם הארץ אשר אראך שהוא מלכות.
ראשית כל מצות מילה ,כי הוא בא משורש יסוד דא"ק כביכול,
)בן ביתי מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא(
)יב א(

שולחן הטהור

לקט הלכות מספר 'שולחן הטהור' ו'זר זהב' לרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זי"ע
 סימן מו.דיני ברכת השחר

:.ê−îè −ò¾¼ êñ¾ μþëô þè .ה
:μ× þìê ó−þî½ê þ−³ô μþë−î óîñ× μ×ë ö−ê {è} ,ó−þî½ê þ−³ô óðîš ó−õîõ× ¹šîï μþ−ëî óðš .ו
~~~~~ ~~~~~ זר זהב
³¼ë í¼þ ìîþí þ−ë¼ô¾ íñ−¬ò ñ¼ öš³−ò ó−þî½ê þ−³ô þš−¼ð
μñ−ñ êñ¾ þî½ê í−íð ,íð−ô¼ óðîš (:½ ³î×þë) ë−³−î ±−þ³ êîí¾
.ë
: ¬î¾õ íïî ,ó−õîõ× ¹šîïñ ö−ò¼ íï ö−êî ,î−ñèþ ñ¼ ðîô¼ñ êñî

ñ×ð ,íïñ íï ³î×−−¾ óíñ ö−ê ³ôêí −õñð .óîñ× μ×ë ö−ê {è}
ñ×í ö−×þëô öòêð ê³¾íð ðî¼î ,³îì®ì® ³îþîê ðèò óí ðìê
ðî¼î ,óèõ óî¾ ³êï íôðšíë ö−ê ,íêñ¼ êôñ¼ð êèíòôê ðì−ë

~~~~~ ~~~~~ מסגרת השלחן
(ê"−š½) ê"èôë êëîô .î−þëðë šð êñ þî¬íî ,ññ× íþôîêñ êñ¾ î³¼ð
.¾"¼
óíñ ö−ê ³ôêí −õñð’ – ’ê :íï ö−ðë ó−ô¼¬ ¾ñ¾ öê× ë³× îò−ëþ
îô× îò−−íð ,’³îì®ì® ³îþîê ðèò óí ðìê ñ×ð ,íïñ íï ³î×−−¾ îò−ëþ
ñê ïôþ óíë ¾− óñî× −× ðî¼î - (ð"õ ³î×þëí þ¼¾) ì"¼õë ëî³×¾
ê"š½ë óòî¾ñ êëîô (þì¾í ³×þë ö−ò¼) ×"í¼¾ë í"×î .ó−òî−ñ¼ ó−þëð
ö−ìîô ñ¼ êîí ’ó−þî½ê þ−³ô’ ³×þëð îë³× ñ"ï−þêí −þîð−½ëî .¾"¼
ñðè³ô ê"ï¾ êîí ’ó−õîõ× ¹šîï’ ³×þëî .êôê ö¬ëë ó−þî½ê î−í¾ ê"ïð
.³îþ−õ½ þ¾¼ô ñîðè í¾¼òî
,’íêñ¼ êôñ¼ð êèíòôê ðì−ë ñ×í ö−×þëô öòêð ê³¾íð ðî¼î’ – ’ë
ñ¾ îèíòô ñ¼ êñê îòš³ò êñ¾ −õñ - (ó¾) ì"¼õë ë³×¾ îô× êîíî ’ë
¼"î¾ë ¼"¼î .(ó¾) ×"í¼¾ë í"×î .³î¬þõë óðêî óðê ñ× ñ¼ êñî ,óñî¼
îò−−íð ,’óèõ óî¾ ³êï íôðšíë ö−ê’ ö×ñ ,(’ì ¹−¼½) öôšñî ,(’ì ¹−¼½)
öî−× óèõ óî¾ ó−þî½ê þ−³ô −òõñ ó−õîõ× ¹šîï μþ−ë¾ íôë íôðšíë
- ë³× (ï−š öô−½ ê"ì) ¬"šñíë ö×î ,êôñ¼ð êèíòôê ðì−ë ñ×í ö−×þëôð
ö−ê ×"íëë óþð½ô êñê ’ôèë îþð½¾ îô× í³îê ó−þôîê ö−ê¾ î−¾×¼¾
– ë³× öî¾ô¾ ³îþ−ïòë ö×î .(¬"š½) ¬"íêëë êëîô ,¾"¼ ðë¼−ðë êð−õš
³ê−þë ñ¼ îòš³ò ³î×þëí¾ ’ì ¹−¼½ë ê"ôþí ³¼þ×í −õñ íêþò −ñî
õ"¼ê ðî½í −õ ñ¼ þš−¼í îòš³ò ³î×þëí ñ×¾ ðî¼î ,μþëñ ¾− óñî¼í
.ñ"×¼ ,íñèò õ"¼ ó¼¬ ³®š ö³ò êþôèë¾
þ−ë¼ô¾’ íïë ’íñ−¬ò ñ¼ öš³−ò ó−þî½ê þ−³ô’ ³×þë ’þš−¼ð ðî¼î’ - ’è
þî½ê í−íð’ öî−× ,’íð−ô¼ óðîš ë−³−î ±−þ³ êîí¾ ³¼ë í¼þ ìîþí ’è
−× (:½ ³î×þë) ’ôèí −þëðë ðôñ îò−ëþ .’î−ñèþ ñ¼ ðîô¼ñ êñî μñ−ñ êñ¾
êîí¾ ë−³−î ±−þ³ êîí¾× îò−−íð ,ó−þî½ê þ−³ô μîþë êô−ñ ë−³−î ±−þ³
þ−ë¼íñ î−ð− ñ¬ò êñ¾ ðî¼ ñ× î−ñèþ ñ¼ ðîô¼ñî μñ−ñô ³îõ×î þî½ê
þî½ê îò−ê þë× êîíî í¼þ ìîþí þ−ë¼íî î−ð− ñ¬îò¾× ö×ñî ,í¼þ ìîþí
íï ö−ê’ ö×ñî ,ó−þî½ê þ−³ô μîþë êô−ñ ,î−ñèþ ñ¼ ðîô¼ñî μñ−ñô ³îõ×î
³õ−šï êîí¾ ó−õîõ× ¹šîï μþ−ë þë×¾× óèð öî−× ,’ó−õîõ× ¹šîïñ ö−ò¼
ðî¼ ñ× ðîô¼ñî μñ−ñô ³îõ×î þî½ê í−í¾ íô ñ¼ μþ−ë êñ ö−−ð¼ î³ôîš
ö×ñî ,íñ−¬òí ñ¼ öš³−ò ó−þî½ê þ−³ô ³×þë þš−¼ð öî−× î−ð− ñ¬ò êñ¾
.ó−þî½ê þ−³ô ³×þë ó−õîõ× ¹šîï −þìê îñ−õê μþëñ ñî×−
ö−êð ¼"î¾í× îš½õ (ê"−š½) ê"èôíî (î"š½) ï"¬íð þôîñ þ¾õê ðî¼î
î öô−½) ñ−¼ñ îò−ëþ ³¼ð óòôê ,ñšíñ ³î×þë šõ½ óî¾ô μþëñ ðî¼î
,μþëñ ñî×−¾ ñšíñ ³î×þë šõ½ð (’ì ññ× í¼îô¾í −ññ× ,îõî½ë ð"š½
μþëôð óíô ðìê× ³¼þ×ô ³¼ðíî ó−š½îõí ö−ë ³šîñìôë ê×í ¬þõëî
.¾"¼ ,þëð óî¾ −ñë

í"ôþí ë−¾í¾ (êô ’ô¼) óíþðîëê ó¾ë ê−ëí (ðî¼ ¾−î í"ð) −"ëí .ê
îò−ê þèí μ×−õñ ,óðê ñ¾ î³−−þë ³ñì³ ñ¼ êñê óò−ê îñê ³î×þë¾ .ê
ê"ôþí ×"×î .í¾îðšë î³ð−ñî î³þîí í³−í êñ¾ ñ× −îè −ò¾¼ êñ¾ μþëô
ë³×î .íñì³ô ó"î×¼ í−í −þí¾ ,ó"î×¼ −ò¾¼ êñ¾ þôê− êñ ñëê (ð"½)
³òîî× ó−þîô−¾ ³®ô) ó−ñëîšôí îë³×¾ íô −õñî - (−"š½ ¹î½) ê"èôí
šëðò êñ¾ íñ−ñë î³ô¾ò ³ê−®− ñ¼ ö−×þëô îññí ³î×þëí¾ (³î×þëí
×"×î .ñ"×¼ ,ö× μþëñ ñî×− þè óè ö× óê ,ðë¼ îê ó"î×¼ ³ô¾ò íë
ó¾ë ×"¾ô (ë"š½ ïò öô−½) öôšñ ¬"íî¾ë ¼"¼î .(ð"½) ëþí ¼"î¾ë
þèð í×ñíñ íñ¼íð öþíê ð− þõ½ô ê−ëí (ì"š½) ¬"íêëëî .íïë ¾"òþí
ðëî¼ þê¾ê¾ −ò¾¼ êñ¾ íòîî×íð ,ó−ë×î× ðëî¼ −ò¾¼ êñ¾ μþëñ ñ×î−
.¾"¼ ,ó−ë×î×
ö−ê ó−õîõ× ¹šîï μþ−ë¾ öî−× óþô¼ ëþ −þîð½ë −³−êþî - þî¬í ë³× .ë
¾þõô (:½ ³î×þë) êþôèë êíð ,íôñ ¼ðî− −ò−êî .ó−þî½ê þ−³ô μþëñ .ë
,ë¾−−ñ ¾−¾ íêþòî - −"ëí ë³×î .ñ"×¼ ,íòš³ò íôñ ³ìêî ³ìê ñ×
³×þë íñì³ μþëñ μ−þ® ,îñê ³î×þë −³¾ μþëñ μ−þ®¾ −õ ñ¼ ¹ê¾
þ−³ô êô−ñ ë−³− ±−þ³ −× (ó¾) êþôèë ê³−êð×î ,ó−þî½ê þ−³ô
ì³îôî í¬ôí ñ¼ ë¾î−¾× þôîñ× .ó−õîõ× ¹šîï êô−ñ ¹−šï −× ,ó−þî½ê
íñ−ñí ñ× î−í¾ î−³îô®¼ ¼−òô¾ −òõô ,’ó−þî½ê þ−³ô’ μþëô î−³îô®¼
î³ôîš í³−í¾ −òõô ,’ó−õîõ× ¹šîï’ μþëô îðô¼ ñ¼ ðôî¼¾×î ,ó−³îõ××
ê"ì) óþô¼ ëþ þôêš ,ó−õîõ× ¹šîï íñì³ μþ−ë óêî .íñ−ñí ñ× íõîõ×
íôîší ³õ−šï ññ×ë¾ −õñ¾ ,ó−þî½ê þ−³ô ×"ìê μþë− êñ¾ (ë öô−½
ë³× ö×î ,íï ñ¼ ³−ò¾ ó¼õ μþëñ þîïì− íôñî ,ó−þëêí ³¼îò³ ê−í
ëþ ³¼ð× (í"½) ¼"î¾ë š½õî .ñ"×¼ ,’î×î ñ"ï ëíîëê −"þíô ñîðèí îò−ëþ
,ó−þî½ê þ−³ô μþë−¾ óðîš ó−õîõ× ¹šîï μþëî óðš óê - ë³×¾ óþô¼
.íïë μ−þêí¾ íô (î"š½) ï"¬ë ö−−¼î .íò×þë− êñ
þ−³ô μþëô þ−õ¾ð - ð"êë ë³×î −"ëí ñ¼ šñîì (−³−êþî í"ð) ì"ëí
þë×¾ −"õ¼ê ,ó−þî½ê íñ−ñí ñ× î−í¾ î−þëê ³¼îò³ ñ¼ ó−þî½ê ì"ëí
ð½ì ñ× ñ¼ð ,¾îìñ ö−ê ,íõîõ× î³ôîš í³−í¾ î³ôîš ³õ−šï ñ¼ μþ−ë
³−¾−þõð× íô®¼ −òõë í×þë îñ îòš³ óî− ñ×ë óðêí ó¼ í¾î¼¾ ð½ìî
.¾"¼ (ï"í íñõ³ô ï"õ) ó"ëôþí −þëðô î−þëðñ í−êþ ê−ëí¾ ¾"−−¼î ,’î×î
ó−þî½ê þ−³ô ³×þëî - ë³× (ð½ öô−½ ñ"¾þíô ³"î¾) ñ"¾þíôí ö×î
(:½ ³î×þë) ’ôèë ê−ðíë êîí ö×î ,ó−õîõ× ¹šîï óðîš íþôîêñ −òê èíîò
ö×î ,ó−õîõ× ¹šîï êô−ñ ¹−šï −×î ó−þî½ê þ−³ô êô−ñ ë−³−î ±−þ³ :ñ"ïî
¹šîï μþ−ë¾ öî−× óþô¼ −ëþ ë³×¾ íô −³¼ð −õñî .ó−š½îõí ñ× ³½þ−è
íï ö−êî þð½× íò−ê¾ −õñ ¾þ−õ îò−−í ,ó−þî½ê þ−³ô μþëñ ö−ê ó−õîõ×
ñ¼ íñ¼ êñ ñëê ,±þ−³ þë× −êðîëð ±−þ³− ×"ìêî ¹îšï−¾ óñî¼ ³èíòíô

עטרת תפארת

עובדות וסיפורים מרבותינו זי"ע
.()יז יב

עליו כל מיני רוחות ושידין וחיות רעות ונחשים ועקרבים וכל
 והוא, וחג חוגה סביבו, ומרן לקח מהר את המטה,מיני מזיקין
 עד שהביא עליו חזיר,עמד באמצע ולא יכלו לעבור המחוגה
 ומיהר ועשה. זה הוא עז פנים גדול: אמר, וכשראהו מרן,מיער
 ועבר החזיר בעזותו בשתי ידיו את,מחוגה בתוך העיגול הראשון
. וחזר וברח,[ ולא יכול לעבור ]את העיגול השני,העיגול הראשון
 שיעברו, שכל מיני כישוף לא הועילו לו,וכשראה המכשף
 אני לא: אמר לו. עשה אתה: אמר למרן,את המחוגה ויזיקו אותו
. ויעשו בך נקמה, רק אקרא לילדים שהרגת,אעשה שום דבר
 ולא, ונפלו עליו,מיד באו ונאספו עליו ילדים קטנים הרבה מאוד
. כן יאבדו כל אויביך הוי"ה אמן.השאירו ממנו עצם קטן שלם
()מעשה השם מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא

ּובֶ ן ְׁשמֹ נַת י ִָמים יִ ּמ ֹול לָ כֶ ם ּ ָכל זָ כָ ר ְלדֹ ר ֵֹתיכֶ ם

 והתחיל לחפור,והחליף צורתו לתמונת חתול וחיות טמאות
 אז צווהו, וכיון שתחב את ראשו לתוך הבית,תחת קרקע הבית
 עד, והכה אותו היהודי מכות אכזריות הכה ופצוע,מרן שיכה
 ובבוקר היתה שמחת. והלך הכומר לביתו.שנשברו לו יד ורגל
.ברית המילה גדולה מאוד
 ָקבַל אותו לפני, שכל זה עשה לו מרן,ובהוודע להכומר
 עד שהשרים הסכימו, שיכריחו את מרן שיתווכח אתו,השרים
 וכל אחד יעשה מופת שיתגבר, שיעמדו שניהם, וקבעו לו זמן.לו
.וינצח את חבירו במקהלות עם רב
. כל השרים והכומרים והמון רב,ונתוועדו ביום המיועד
 והכומר הביא. עשה אתה ראשונה מה שתוכל:ואמר לו מרן

,סיפר לי מורי חמי מו"ה אברהם מרדכי מפינטשוב ז"ל
 שהיה ממית ילדי, כומר אחד מכשף גדול,שהיה בכפר אחד
 פעם אחת אירע ברית מילה ליהודי.ישראל קודם המילה בכשפיו
,[ וראה מרן אלקי ]הבעש"ט הקדוש, שהיה דר בכפר הנ"ל,אחד
, ונסע מרן בקפיצה לשם,שהכומר מכין עצמו להרוג את הילד
, קודם הלילה שלמחרתו יהיה המילה,ובא שמה עם תלמידיו
 שיסגור הדלת וכל, ואמר מרן להיהודי.והיהודי כיבדו מאוד
 ויכין, ולא יניח אף חור קטן אחד שלא יסתום אותו,מקום פתוח
. אז יכה בכל כוחו,' וכשיאמר לו 'הכה,לו מקלות גדולים ועבים
 ולא רצה, אז דפק אחד בדלת שיפתח לו,וכשהיה לילה
, והלך הכומר בכשפים. כאשר צווה אותו איש האלקים,היהודי

עטרת זקנים

יומא דהילולא ממאורי הדורות

הרה"ק רבי אהרן בן רבי שמואל צבי זצ"ל מבענדעקוויץ בעל המדרש אהרן

י"ד חשוון תרצ"ג

מחסידי ותלמידי רבינו הקדוש בעל ההיכל הברכה זיע"א

בית אביו
משפחת ווייס מעיר מונקאטש היו
דורי דורות תלמידי וחסידים
ודבוקים ברבותינו הקדושים
מזידיטשויב וקאמרנא זיע"א ,אבי
המשפחה היה הרה"ק רבי אברהם
ווייס זצ"ל ,אשר בסוף ימיו עלה
להשתקע בארץ הקודש בעיר
טבריה ,ושם ספון וטמון בביה"ח
העתיק חלקת תלמידי מרן אור
שבעת הימים הבעל שם טוב
זיע"א ,השאיר אחריו ג' בניו
הגאונים המפורסמים ,בנו הגדול
הרה"ק רבי שמואל צבי זצ"ל
ראב"ד מונקאטש זצ"ל ,בנו השני
הרה"ק רבי יצחק אייזיק
מסוואליווע זצ"ל בעל הבית יצחק,
ובנו השלישי הרה"ק רבי מרדכי
זצ"ל שעלה יחד עם אביו לחונן את
עפר ארץ הקודש ולהשתקע בו ,הבן
הגדול רבי שמואל צבי צעד בדרכי
אבותיו והסתופף בצל רבותינו
הקדושים זיע"א ,ומיוחד היה חד
מבני היכלא קדישא של הרה"ק
רבי יהודה צבי מראזלא זצ"ל בעל
הדעת קדושים .מחברתו הטהורה
הייתה הרבנית מרת צירל ע"ה ,בת
הרה"ק רבי צבי הירש אסטרייכער
זצ"ל מדרוהביטש מגדולי תלמידי
לצדיק
הצבי
בעל
הגה"ק
מזידיטשוב זיע"א והוא שיסד
השטיבל המפורסם בעיר מונקאטש
על פי נוסח ומנהגי רבותינו
הקדושים מזידיטשוב וקאמרנא,
ראש חודש שבט תרי"א נולד לרבי
שמואל צבי בנו השני ונקרא שמו
בישראל אהרן ,במעלליו יתנכר נער,
ונראו בו כי ברבות הימים יהיה
לאיש מצליח בתורת ה' ולאילנא
רברבא יתעביד ,את משנת תלמודו
קנה מפי אביו הראב"ד ,ומפי דודו
בעל הבית יצחק מסאווליווע ,ומפי
אחיו הגדול הרה"ק רבי יוסף מאיר
מספינקע זצ"ל בעל האמרי יוסף.
בית חמיו
בשנות נעוריו נסע פעם אחת הבחור
אהרן להסתופף בצל הרה"ק רבי
חיים מצאנז זצ"ל בעל הדברי חיים,
באותה עת שהה שם הרה"ק רבי
יהושע העשיל הכהן זצ"ל אב"ד
דק"ק קאפיש מגדולי תלמידי
המהר"ם א"ש ,בעת עריכת השולחן
נדחק הבחור אהרן ונדחף על הרב
מקאפיש אשר ישב בשולחן סמוך
להרה"ק בעל הדברי חיים ,כראות
זאת הרה"ק רבי ברוך מגארליץ
זצ"ל בנו של בעל הדברי חיים
הפטיר לעומתו שטופ שטופ דאס
איז דיינע ,ואמנם מיד במוצאי שבת
קודש הציע רבי ברוך להרב
מקאפיש את הבחור אהרן לחתן
עבור בתו מרת פייגא ,ואכן השידוך

הסכמה
הסכמת רבינו הגה"ק בעל המעשה שלום מקאמרנא זיע"א על הספר מדרש אהרן
ב"ה ירושלים יום רביעי ר"ח סיון תשל"ז
לכבוד ידידי וג' היקר והחשוב והנכבד בנש"ק מוה"ר יהושע העשיל ווייס שליט"א
שלום וברכה.
שמח אני מאד בשמעי ,שהתעוררת להדפיס את הספרים הקדושים והחשובים מזקינך,
א .זכרון יהושע מהגה"ק מרן רבי יהושע העשיל הכהן זצוק"ל ,שהיה אב"ד דק"ק
קאפיש גדול והגליל ,ונתפרסם בשם האדמו"ר מקאפיש ,ורבים הלכו לאורו ,והנהו
ממנו עצה ותושיה ,ויצא לאור ע"י אביך הגה"צ כש"ת רבי בן ציון ווייס זצוק"ל הי"ד
ראב"ד דק"ק ראסוויגעף.
ב .מדרש אהרן על התורה ,מהגה"צ מרן רבי אהרן ווייס זצלל"ה ,שהיה אב"ד דק"ק
בענדיקאוויץ והגליל ,ואח"כ נתקבל לראב"ד דק"ק מונקאטש ,ונתפרסם בשם
האדמו"ר מראסוויגעף.
וזכה עוד הגה"צ רבי אהרן הנ"ל בצעירותו ,להסתופף בצל כ"ק אא"ז הגאון הקדוש
רשכבה"ג מרן בעל היכל הברכה מקאמרנא זיע"א ועכי"א ,וסיפר בעצמו מעשה נורא
ממרן ,לכ"ק אבי הגאון הקדוש האדמו"ר מקאמרנא זצוק"ל ,שהיה נוכח בשעת
מעשה ,בעת ששהה מרן בעיר המרחצאות סאבראנץ הסמוכה לעיר אונגוואר ,התעוררו
הרבה חסידים ואנשי מעשה דעיר מונקאטש ,ובראשם אביו הדיין הגאון רבי שמואל
צבי ווייס זצ"ל ואבי הגה"ק בעל אמרי יוסף מספינקא זיע"א ,לנסוע למרן על שב"ק,
ולקחו אביו עמו ,ונסעו באקס ביום חמישי בבוקר ,כדי להגיע לעת ערב לסאבראנץ,
ובאמצע הדרך ראו נכרי אחד צד דגים מהנהר ,החליטו לחכות עד שיצוד הרבה דגים
ולקנותם ,כדי להביא דורון למרן לשבת קודש ,לקיים מאמר חז"ל בכתובות קה ע"ב
כל המביא דורון לת"ח ,כאילו מקריב ביכורים ,וכשנטה צללי ערב באמצע הדרך,
החליטו להישאר בכפר אחד הסמוך לסאברנאץ ,ובתוך כך ענה אחד מהחבריא היות
ויש לנו הרבה דגים ,נבשל דג אחד לארוחת ערב ,והסכימו חבריו לעשות כן ,ובאמצע
האכילה נתקע עצם בגרונו של אותו המציע לבשל דג ,ועשו כל המאמצים להוציאו,
ואין יוצא ובא ,ומרגע לרגע נעשה מצבו חמור ,עד שלא היה יכול לעמוד על רגליו,
והגיע מצבו לפקוח נפשו ,ענו כולם ואמרו שאין לנו עצה אחרת אלא לקחתו במטה
ולנסוע למרן ,וכשהגיעו לעיר סאבראנץ לבית מרן ,היה בחצות הלילה ,ומרן הלך אנה
ואנה בדביקות גדולה ,ומיד כשפתחו את הדלת ,ועוד לא הספיקו לומר לו מילה אחת,
ענה מרן ואמר בודאי מגיע לו ,הלא הדגים שייכים לי ,ואיך מלאו לבו לבשל דג אחד
משלי ,אלא שהוא יהודי ,וגם בא להסתופף אצלי על שבת קודש ,יהי רצון שהעצם יצא
מגרונו ,וכך הוה ,תיכף ומיד התחיל האיש להשתעל ויצא העצם ,ויהי לנס ולפלא,
זיעוכי"א.
והנה הספרים הנ"ל ,זה זמן רב שאזלו מן השוק ,ונשאר אחד בעיר ושתים במשפחה
ונכדיו ,ויפה עשה להדפיסם ,כדי ליהנות מאור תורתם ושיחתם ,שיחות תלמיד חכם,
כדי שלא תשכח מתוך זרעם ,ויהיה לשם ולתפארת אבותיו ,ושפתותיהם דובבות
בקבר ,ויהיו לנו למליצים ישרים ולכל ישראל ,לקרב את הישועה במהרה בביגוצ"א.
ובזה ידידכם דו"ש באה"ר בלונ"ח ומצפה לרחמי שמים במהרה בכל הכבוד ובכל
הטוב

שלום סאפרין מקאמרנא

שמחו בה' וגילו צדיקים
קול צהלה ורינה שפתינו תרננה ,ברכת מזלא טבא וגדיא יאה,
נשגר קדם מעלת עטרת ראשינו ונזר תפארתינו,

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
לרגל השמחה השרויה במעון קודשו בהולדת הנכד לאיו"ט
בן לבנו הרה"צ אברהם מרדכי סאפרין שליט"א
חתן כ"ק אדמו"ר מלעלוב ירושלים שליט"א
יה"ר שיזכה מרן רבינו לרוות ממנו ומכל יוצ"ח ,מתוך שמחה והרחבת
הדעת ,מלוא חפניים נחת דקדושה ,על דרך ישראל סבא אבותינו
רבותינו הקדושים ,לאורך ימים ושנות חיים.
ויזכו אביו ואמו להכניסו בבריתו של אאע"ה בעיתו ובזמנו ,לגדלו
לחנכו ולחכמו לתורה ולחופה ולמעשים טובים ,מתוך עושר ואושר
וכט"ס ,אמן.
הנהלת המוסדות

יצא לפועל ,ומאחר נישואיו נסע
מלבד אל רבותיו לבית אבותיו ,נסע
עם חמיו אל צאנז לבעל הדברי
חיים.
בצל הרבנות
גדולי הדור הכתירו אותו בהורמנא
דמלכא שיורה יורה וידין ידין
באחד משבטי וכרכי ישראל,
ביניהם נסמך ע"י הרה"ק רבי
יקותיאל יהודה ט"ב מסיגעט זצ"ל
בעל הייטב לב ,ומהגאון רבי חיים
צבי מאנהיימר זצ"ל אב"ד
אונגוואר ,ומהגאון רבי שלמה
גאנצפריד זצ"ל בעל הקיצור שלחן
ערוך ,בהיותו בן י"ח שנים נתקבל
בענדעקאוויץ
דק"ק
לשו"ב
בגלילות מונקאטש ,ולאחר שתי
שנים כשנתפרדה העיר מתחת
הרבנות דעיר מונקאטש ,קיבלו בני
העיר אותו לרב ואב"ד עליהם ,עמד
וניהל את עדת צאן מרעיתו ,והרים
קרן התורה וקרן הכשרות בעיר ,גם
הקים שם ישיבה והרבה מבחורי
חמד נהרו מכל הסביבה אליו,
ברבות השנים נתפרסם שמו כאיש
קדוש ופועל ישועות בקרב הארץ,
ורבים נהרו אליו לעצה ותושייה.
בשנת תרס"ז העביר את ביתו וחצר
קדשו ,יחד עם הישיבה ותלמידיו,
לפרבר ראסוויגעף שבמונקאטש,
ומאז נתפרסם בשם אדמו"ר
מראסוויגעף ,בשנת תרע"ה נתמנה
לראב"ד העיר מונקאטש על מקום
אבותיו ,ועמד במערכות ישראל
לצד הרב ואב"ד העיר הרה"ק רבי
זצ"ל
שפירא
הירש
צבי
ממונקאטש בעל הדרכי תשובה
ממונקאטש.
הסתלקותו
בשנת תרצ"ג נחלש מאוד ,אך
המשיך בעבודת קדשו ,ובשבת
האחרונה לימי חייו שבת פרשת לך
לך עוד ניהל את שלחנו הטהור בעת
רעווא דרעווין ואמר דברי תורה
כדרכו בדביקות ובבכיות ,ביום י"ד
חשוון מוצאי שבת קודש פרשת לך
לך בעלות הבוקר נסתלק רבי אהרן,
ויצאה נשמתו בטהרה ובשיבה
טובה ,ונטמן בבית החיים בעיר
מונקאטש על יד מקום מנוחת אביו.
מכל כתביו נשאר לפליטה רק
חיבורו מדרש אהרן על התורה.
השאיר אחריו בניו ,רבי שמואל צבי
מ"מ בבענדעקוויץ ,רבי בן ציון מ"מ
בראסוויגעף )חותנו בזוו"ר של רבינו
הגאון הקדוש רבי שלום מקאמרנא
זיע"א בעל המעשה שלום( ,וחתניו,
רבי יעקב מאיר הכהן מקאפיש,
רבי מנחם יהודה אדלר מסערדנא,
רבי מנחם ווייס ממנוקאטש ,רבי
מרדכי כהנא מפאבניהאז.

שמחת השלום זכר בליל שבת קודש בהיכל בית המדרש
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