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

  

ל ַחטֹאת ָהָאָדם ִלְמעֹל ַמַעל ּבַ י ַיֲעשו ִמּכָ ה ּכִ ֵני ִיְשָרֵאל ִאיׁש אֹו ִאׁשָ ר ֶאל ּבְ ַּדּבֵ ּּ ׂ ׂ ֶפׁש ַהִהואה"הויּ ָמה ַהּנֶ   . )ה ו(  ְוָאׁשְ

, מפרש כאן הפסוק.) ג קכב"ח(ק "הנה הזוה

'  וגו'ה כי יעשואיש או אש'ועל דא : ל"וז

והמה כאדם עברו 'תא חזי . ' וגו'האדם'

אדם עבר על פקודא חד . ) זהושע ו(' ברית

וגרם , גרים ליה לגרמיה מיתה, דאורייתא

, פגים לתתא, פגים לעילא, לכל עלמא

עד דיקיים קודשא , וההוא חובא תלייא

ויתעבר ההוא , בריך הוא עלמא כמלקדמין

בלע המות ' הדא הוא דכתיב, פגימו מעלמא

 אלהים דמעה מעל כל ה"הוילנצח ומחה 

ו כי יעש'ובגין כך . ) חישעיה כה( ' וגו'פנים

 אדם 'האדם' כתיב 'מכל חטאת האדם

 .קדמאה

ק דהנה כשאדם "ואפשר לומר כוונת הזוה

כ החטא הראשון "ו הוא מעורר ג"חוטא ח

כי הרי שורש של כל החטאים , ר"של אדה

כי הרי , ר"הוא החטא הראשון של אדה

כי כל ) הקדמה כג(שער הגלגולים ב מבואר

 . שחטאכר "הנשמות כלם היו כלולים באדה

' מכל חטאת האדם'וזהו שאמר הכתוב 

, רצה לומר שכל החטאות שעושים בני אדם

הידוע דא ' האדם'הכול בא מהחטא של 

י שמחזיק עצמו "והתיקון הוא ע. ר"אדה

כי עיקר , ם כידוע"אד' ה בגי"בבחינת מ

י שמחזיק עצמו במדת ענוה "תשובה עה

עקב ענוה יראת ש "כמ, ובשפלות והכנעה

ז הוא מתקן את כל "שעי, )משלי כב ד(' ה

כי שורש ועיקר גרמא , הפגמים שעשה

בנזיקין הוא הגאוה שעל ידה באין לכל 

ורם לבבך ושכחת את ש "כמ ,ו"החטאים ח

 . ) ח ידדברים( אלהיך ה"ויה

שסיבת , קרחוכמו שרואים אצל מחלוקת 

המחלוקת היתה משום שרצה גדולה 

)  טז אלקמן( שםי "רששפירש  כמו, לעצמו

 מר אחי אבא ארבעה היו שנא,אמר קרח

 עמרם הבכור ,'ובני קהת וגו)  יחשמות ו(

 ואחד כהן , אחד מלך,נטלו שני בניו גדולה

 לא אני , מי ראוי ליטול את השניה,גדול

א מנה  והו,שאני בן יצהר שהוא שני לעמרם

 הריני חולק ,נשיא את בן אחיו הקטן מכולם

ז אמר לו משה " וע.עליו ומבטל את דבריו

במדבר טז (' נו עליויה הוא כי תל"ואהרן מ'

ולכן , ה"שאהרן הכהן יש לו את מדת מ) יא

י "רשכמו שפירש , לו דייקא שייך הגדולה

 שהיה אהרן ,)ויקרא ט ז( 'קרב אל המזבח'על 

 לו משה למה אתה אמר, בוש וירא לגשת

 .  לכך נבחרת,בוש

וממשיך התורה לפרט את גודל הפגם 

, ב"פ טו"י' בגי' למעל'י חטאיו "הנגרם ע

י "שע, היינו כמו שכבר ביארנו כמה פעמים

שנעתרבה , ד נפגמה בחינת טוב"חטא עה

ותרא האשה כי טוב 'כמו שכתוב , טוב ברע

ז נפגמה "ועי) בראשית ג ו(' העץ למאכל

', כי טוב'לם שכתוב בה בכל יום בריאת העו

) א"ה מ"פ(וזה איתא במשנה באבות 

כ על "א, שבעשרה מאמרות נברא העולם

וזהו אמרו , כל מאמר הוא בחינת טוב

י חטאיו הוא פוגם ומועל "שע' למעל'

 . י שמערב טוב ברע"ע, בבריאת העולם

ל בשער "האריזממרן אר ומבל שזה "ועוד י

מיני ש שלשה שי) סוכות דרוש ז(הכוונות 

שיש ם יכנגד שלשה מלוי, לאדםים מצל

וכשאדם , ן"ן אלפי"ן ההי"דיודי ה"שם אהיב

חוטא מסתלקים ממנו הצלמים האלו שהם 

וזהו .  ש"משמרים לאדם מכל דבר רע עיי

ם עם עשרה אותיות של "צל' בגי' למעל'

' א בגי"עה' מעל, 'ה כידוע"מלוי שם אהי

כי , ן"ה באלפי"ג מילוי של שם אהי"קמ

 . כשאדם חטא הוא פוגם בצלם אלקים שלו

י שאדם "כי ע, ה"שפוגם בשם הוי' ה"בהוי'

כמו שרואים , ה"ה מו"חוטא הוא מפריד י

ר שאמרו "אצל עמלק שהוא מרמז להיצה

שאין שמו שלם ואין  )מות יז טזשי "רש(ל "חז

 . וכסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק כול

ד "ק למ"דים במלויו כזה צ"צל' בגי' ואשמה'

שהוא הצלם ' ואשמה הנפש'וזהו , ם"מ

כתוב ' ההוא'. אלקים שיש לנפש האדם

י שחוטא "לרמז שע, ד"ו וקוראים ביו"בוא

 . ה"ד שנשאר רק י"ה וקוראים ביו"פוגם בו

' והתודו את חטאתם אשר עשו'ולכן צריך 

' והשיב את אשמו בראשו'. לעשות תשובה

שצריך ', וחמישית מרמז לה', ראשו מרמז לי

 . ה"ה לו"להמשיך ולחבר י

היינו כשאדם לא יכול ' ואם אין לאיש גאל'

צריך לילך ' ה לכהן"להוי'אז , לתקן לבדו

הדרך איך את  והוא יורה לו לגדולי הדור

כמו שאמר מרן . לתקן כל מה שעיוות

) ת עקב אות סו"ט עה"בעש(ה " זלהט"הבעש

י גדולי "שתיקון בעלי תשובה העיקר הוא ע

, שיכולים להעלותו ולקשרו בשורשוהדור 

 . ז יהיה שלימות התיקון"ועי

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

  עטרת חכמיםעטרת חכמים
ע" זימרבותינו וביאוריםעיונים 

ֵני ֵגְרׁשֹון ַגם ֵהם ְלֵבית  ָּנשא ֶאת רֹאׁש ּבְ ׂ
ְפחָֹתם   .)ד כב( ֲּאֹבָתם ְלִמׁשְ

. 'טעם רביעי שהיא ד' נשא'מתיבת ' נאמר על אות ּש

דהנה בשבוע זו חל תמיד חג , ד"ולדעתי יש לבאר בס

מתיבת ' וזה מרמזת האות ש, השבועות יום קבלת התורה

אתוון של ' מרמז על ד' ואות הד, בעת'ת ש"ר' נשא'

שהוסיף משה ' כ על יום ד"מרמז ג' והטעם ד', שבעת'

, ורה ביום השביעיולכן ניתנה הת.) שבת פז(' כדאי, מדעתו

, ה היה מלכתחילה לתיתה ביום הששי"ורצונו של הקב

ל "בגימ' והנה באות ש. ביעי'שה ש'מרומז ש' כ באות ש"וא

' ן הם גי"שיני' דהיינו ב, ר"ראשים מספר תו' ראשים ובד

לרמז כי , ר"הרי תו' הוא בצורת אות ו' ועוד ראש הד, ר"ת

ח שיש להם רק ר מצות יותר מן בן נ"יש להם לישראל תו

ת "והנה מבואר בקדמונים דלכן קורין מגילת רו, ע מצות"שב

מפני שרות קודם שנתגיירה היתה מחויבת בשבע , בשבועות

והתורה , ת"ר מצות אתוון רו"כ נתווסף לה תו"ואח, מצות

, ר מצות"היא נצחית כי בגלות המר אי אפשר לקיים רק ע

א את ראש בני נש'וזהו , ר מצות רק בבית המקדש"ועיקר תו

עם ישראל הקדוש שהם מגורשים בגלות משולחן ' גרשון

 .ביהם'לחן א'גרשים ש'ת נ"וזה נשא ר, אביהם

 ) מקאמרנאחיים יעקבמרבינו ' פרי חיים'(

ָניו ֵלאמֹר ּכֹה ְתָבֲרכו  ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ּבָ ַּדּבֵ ּ
ֵני ִיְשָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם    .)ו כג( ֶׂאת ּבְ

מהיכן זכו ישראל לברכת ) א ויחי פרק זתנחומ(איתא במדרש 

ולכאורה מה שייכות ברכת כהנים . כ"כהנים ממתן תורה ע

ויש לומר דהנה בברכת כהנים נאמר במדרש . למתן תורה

ולכאורה מה שייכות ממון . כ"בממון ע' יברכך') ר יא ה"במדב(

דיעקב ועשו ) ז"ז פי"תנדא(רק הפירוש כי איתא , לישראל

, ז"ב ועשו עוה"יעקב נטל עוה, עולמותחלקו בנחלת שני 

כ הוה השגת "א, ז ושייך לעשו"כ ממון הוא מחלקי עוה"א

ותרצו המפרשים והובאו , גבול שיעקב יהיה לו ממון

כי הרי , )מאמרי חודש ניסן מאמר ג אות יב(בני יששכר דבריהם ב

ה התנה תנאי עם שמים וארץ אם "כי הקב.) שבת פח(ל "אחז

, תורה מוטב ואם לאו יחזרו לתוהו ובוהויקבלו ישראל את ה

כ באם שלא "א, כ עשו כיון שלא רצה לקבל התורה"א

כ "א, יקבלו ישראל את התורה היה הועלם חרב ונחרב

ישראל באמצעות קבלת התורה הצילו את העולם מחורבן 

והצילו להם הוה כמו שהצילו משלוליתו של ים ומזוטו של 

ה מרמז המדרש מהיכן זכו וז. ).כדמ "ב(נהר שהרי אלו שלו 

ודרשו ' יברכך'היינו שנאמר בהם , ישראל לברכת כהנים

ולכאורה הוה חלק עשו והוה בכלל , ל"ן וכנ"ל בממו"חכמז

י קבלת "שע' ממתן תורה'וזה דאמר המדרש , השגת גבול

ואין לעשו ובאי , כ"ז ג"התורה שייך הכל לישראל אפילו עוה

 .ד"בר נפלא בסוזה ד, כ"ז ג"כוחו שייך עוד לעוה
 ) מקאמרנאחיים יעקבמרבינו ' פרי חיים'(

ֵני ִיְשָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם ָניו ֵלאמֹר ּכֹה ְתָבֲרכו ֶאת ּבְ ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ּבָ ַׂדּבֵ ּ ּ 
   .)ו כג(

 . ל כמו זכור ושמור"י ז"פירש

:) כות יזבר(ל "והנראה לומר דהנה אמרו חכמז. ל זכור ושמור"י ז"ולכאורה מדוע דוקא מביא רש

. וחנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת, כל העולם ניזון בשביל חנינא בני

מה הם רוצים להשמיענו האם להשמיע לנו שהעולם , ל"ולכאורה צריכין להבין את דברי חכמז

או להשמיענו מדת הסתפקותו שצימצם בעצמו ולא רצה להנות מהעולם רק בקב , ניזון בזכותו

 .חרובין

שכל מה שגדול ', יש מאין'ד דעיקר ברכת האבות היתה "והנה נתבאר אצלינו בספר מיוחד בס

ה מלכותו נמשלה לירח בחינת מקבל כי "והנה דוד המלך ע, ההשפעה' היש'בא , יותר' האין'

ה "והנה דוד המלך ע, כי הירח כל אורה בא מן השמש כנודע, לום'גרמיה כ'ית מ'ת ל"ך ר"מל

בא ' האין'י גודל "כי ע, מתחילתו ועד סופו ולכן היה משפיע שפע לכל ישראלהיה מקטין עצמו 

האיר השחר נכנסו חכמי ישראל אצלו ואמרו לו עמך :) ברכות ג(ל "כדברי חכמז' היש'גודל 

, למעלה מן המזל' יש מאין'והוא היה משפיע שפע של ברכת האבות , ישראל צריכין פרנסה

 .ום מיניה וביה כדברי הספרים הקדשיםה מאותו מק"ה ב"הבא מן השם הוי

וחנינא בני די לו בקב , וזהו הביאור אצל רבי חנינא בן דוסא כל העולם ניזון בשביל חנינא בני

כי היה לבבו , ז יותר"הגדול שאינו ראוי להנות מהעוה' האין'שהוא היה בעיני עצמו , חרובין

י צנור "ז בא השפע לישראל ע"עי, היותר גדול מכלל ישראל' האין'הקדוש נשבר בקרבו שהוא 

 .'יש מאין'שלו גודל השפעת היש 

והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני ') במדבר יב ג(ה עליו נאמר "והנה משה רבינו ע

לכן בא על ידי השפעת המן לחם , הגדול מכל ישראל' האין'שהיה נחשב בעיניו שהוא ' האדמה

וכדברי , )תהלים עח כה(' לחם אבירים'נשגב מאד השפעתו ממקום גבוה ו', יש מאין'הרוחניות 

 .'לחם שהמלאכים נהנים בו':) יומא עה(ל "חכמז

ה "הבא מן שם הוי' יש מאין'שהשפעתו היא בחינת ' והנה על שבת קודש מבואר בספרים הק

ולכן . זה השפעת שבת קודש' היא תעשיר' ברכת ד') משלי י כב(פ "עה) ר יא א"ב(הנדרש במדרש 

ז "ע(ל "ך שאחז"בחינת מל, בחינת נוקבא לית מגרמיה כלום' שמור, 'שבת נקראת זכור ושמור

כ שבת "א, וצריך להכין כל צרכיו בערב שבת לשבת, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת.) ג

:) ח"ב פ"ח(ק "שהיא משפיע כדברי הזוה' זכור'ושבת נקראת , ן הגדול כמו דוד"היא בחינת אי

, ז שבת משפיעה יש מאין מפני גודל האין"עי, ותתא ביומא שביעאה תליאכל ברכאין דעילא 

 .ן"ז שבת הוא המשפיע הגודל מפני גודל האי"עי

והם מחזרים בבית הגרנות לקבלת תרומות , והנה הכהנים הקדושים לא לקחו חלק בארץ

 ורק ,ן הגדול שאין להם מגרמם כלום כמו המלך"והם בחינת אי, )ד"ה מי"ש פ"מע(ומעשרות 

כ לכאורה יאמר "א, והם עוסקים בתורה ובעבודת המקדש, ממה שכלל ישראל מחזיקים אותם

וכי הכהנים העניים ואביונים הם מברכין את ישראל בכל הברכות היוצאים מברכת , ישראל

שרק , ראיה נפלאה', זכור ושמור'כמו ' אמור להם'ולזה מתרץ ומרמז ברוח קדשו , כהנים

', יש מאין'הגדול ולכן יוכל לבא הברכה ' האין'את ישראל מפני שהם הכהנים יוכלו לברך 

שאין לו כלום שצריכין ' אין'אף ששבת היא בחינת ' זכור ושמור'וראיה לזה מן שבת קודש 

כי כל ברכאין דעילא ותתא ביומא ' זכור'כ שבת היא בחינת "אעפ, להכין הכל מערב שבת

 . ל" לברך ורק הם כהנוכמו כן הכהנים הם יכולין, שביעאה תליא

היינו בחינת יש (מהיכן זכו ישראל לברכת כהנים ) תנחומא ויחי פרק ז(וזה שפיר אמר המדרש 

, היינו כי כמו יששכר העוסק בתורה לית לו מגרמיה כלום בחינת שמור. כ"ממתן תורה ע) מאין

משפיע לזבולון ר ו"ר וזכו"ויששכר אחיו בחינת שמו, שזבולון אחיו נותן לתוך פיו של יששכר

כמו כן הכהנים אשר יושבים באהלה של תורה ועם , כי תלמיד חכם בחינת שבת, כל השפעתו

) במדבר ה י(ר וכנאמר "ישראל הקדושים מחזיקים אותם וכל ההשפעה בא על ידם בחינת זכו

וזה מה שאמר . י השפעת הכהנים"ע. ל ממון הרבה"י ז"ופירש' איש אשר יתן לכהן לו יהיה'

והוא דבר נפלא , י הכהנים ממתן תורה"ן ע"מהיכן זכו ישראל לברכת כהנים יש מאי, המדרש

 .ד"בס
) מקאמרנאחיים יעקבמרבינו ' פרי חיים'(



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

 סימן לג. דין תקוני התפילין ודין הרצועות

 −¼¾ñðí "³]  ñ¾¾êþ ñ¾ þ¾š[ îòìòê¾ îô× í.ג
ó−×ñîí,íï ñ¼ ó−šîðšðë šðšðñ μ−þ® ö−êî ê.:  

  :.ñî½õ îêñ óêî íô¾ñ öò−¼ë ³î¼î®þí ³îþì¾ ë.ד

þî¼−¾ þìê í¼î®þí š½õ−ò¾× ,] ¾êþ ñ¾ë[òô− − ³.ה

íïìí ð¼ ³−ñêô¾î þîë¬í ð¼è., −ð× ð− ñ¾ ö×î 
þî¾š−î ¼ë®êí ñ¼ ì³ô−¾ , ¹ê þîõ³ñ þ³îô

ó−¬îìëð.,−ñ ñî×−î þð½× μîþ×, ñ¼ íð−õší þš−¼ −× 
¾ë îô× þî¼−¾í ñþ¾êí.:   

~~~~~ מסגרת השלחן ~~~~~
ê.  ³òîî× îò−ëþ þ¾šñ ¼ëîþôí ¬î¾õí êîíî êþšòí ó−š½îõë þ¾šö−ô×  

ñð"³, ®×−ï þîí  

 

ëí ê−ëí¾ îô×" −)ëò ¹−¼½ ëñ öô−½ ( ó¾ë

 þî¬−¼í ñ¼ëî öîêè −êí ëþî êëþ ê¾îô−¾í

¾þî"êþíî −"¾ , ö−ô× þ¾š ³î¾¼ñ îë³×¾

ñð"³,  þ¾ší êîíî î³−−¾¼ öõîê îë³×î

¬î¾õí ¼ëîþôí . −ì þíîïë îò−ëþ ë³×ð×î

)ì"ï¬³ ë (.ïî"ñ :ð þ¾ší ³þî® ö×ñî ’

ìþïôñ ðôî¼ óðê¾× îò−−íð,  í¼î®þ −ïê

³ìê ëþ¼ôñ ³ìêî öîõ®ñ, îíïî ³þî® ð,’ 

−þëðë ì−è¾³ ñêî ñð ³î−íñ ñëí"ô ö−¼× ³" îò−³ñîï îêðë þ¾ê ó

îëñô ,¼"¾ .óêî³ îò−ëþ −þëð¾þ −þëð ³ê "ñðí ³þî®ë −"³ ,ïî"¾þ ñ" −

)ë½ ³ë¾ .ð"ó³í í (- −ñðíî"î−íî ³" í¼î®þí þ¾îš¾ þ¾šë ö−−î¾¼ ð

ñð ö−ô× ìþïôñ ³ìêî öîõ®ñ ³ìê"³ .¾þíî"¾þë ó¾ í−èí ¾"− ëþ¼ôñ 

ìþïôñ ³ì³ ,îò−ëþ −þëð× êîíî .ôî" îò−ëþ ¾’ ñëí −þëðë ì−è¾³ ñêî

ñð ³î−íñ"ô ö−¼× ³"ñô îò−³ñîï îêðë þ¾ê óîë ,’ ñîðèí þ¾šñ î³òîî×

þíô ë³×¾"¼õë î³íèíë îòêïòîñ−ð ó" ì)õ ö−ñ−õ³í þ¼¾"í ( þ¾š êîí¾

ô ö−ô×"¼®ôêë ññì ó¼ íôî³½ ó .  

õê ðî¼î"õ¼ð ñ" í−í¾ íô îò−−íð þ¾šë ³î¼î®þí μõí³−¾ öò−¼ë ðî½í −

ë í−í−¾ ö−ô−ë íñì³μõ−íñ ö×î ñêô¾ ,ô×"òþí ¾"ï ¾" î³íèíë ñ

¼õë" ì)õ ö−ñ−õ³í þ¼¾"ë (- íòîš−³ë þ¾ší í¾¼ò¾ þìê ö×ñ , î×õí³ò

³î¼î®þí ,ö−ô−ë íñì³ í−í¾ íôî ,ñêô¾ë ðþî−î ñ¾ñ³¾ô . í−í¾ íôî

ñêô¾ë ,ö−ô−ë ðþî− .×î"¾þí ×"ï ¾"¼ë î³íèíë ñ" ì)õ íþ−½òí þ¼¾"¬( ,

¬î¾õí ¼ëîþôí þ¾šë šþ íïî .  

ë. î¾"¼½ " ð- öô¾ñ ñêþ¾− óþ−ì¾−¾ ëî¬ ,ê êñî"−. íèí - îí−ôî 

ó−³ëí þî¼ þ−ì¾í óê þ¾× ðë¼−ðë ,−õê ³î¼î®þí ñëêîñ ðë¼−ðë 

ñî½õ .èôí ë³× ó¼¬íî" ê)š½"ð (¬íî" ï)š½"í (ð óî¾ô ³î¼î®þí íî

 í×ñíñ í¾ôô−ò−½ê ³îþîì¾ î−í−¾  ó×ö öô¾ñ óþ−ì¾−î óðë¼−¾ μ−þ® 

ê¾ô"×¼ ó−³ëë "¾. 

è. ×"ëôþí ×" ó)õ ö−ñ−õ³"−í è"− ë"¬ (-  −ð× ¾êþ ñ¾ í¼î®þ μþîê

 öê×ô ³î¼î®þí −³¾ ì³ô³î þ¾ší íòôô þî¾š−î ¾êþí ³ê ¹−š³¾

¬¼ô îòôô íñ¼ôñ îê þîë¬ñ î¼−è−¾ ð¼ öê×ôî, ð− ñ¾ í¼î®þ μþîêî 

 ñ¼ ³ìê í¼î®þ ì³ô³î þ¾ší íòôô þî¾š−î ¼îþïí ³ê ¹−š³¾ −ð×

−þ× ¾ñ¾ î¼ë®ê ñ¼ íòôô μîþ×−î ³−¼®ôê ¼ë®êþî¾š−î ³î× . í¼î®þ

 íïòîèî íê−®îô êñê í³îê ö−þõî³ ö−êî í³îê ö−þ¾îš ö−ê íš½õò¾

 îê þî¼−¾× íëìþî í×þê êí−¾ ð¼ ö−ñî½õ í¼î®þí −þî−¾î ³þìê ö−¾î¼î

î−ñ¼ þ³− .×î" íôîþ³í þõ½ë ×)ð ö³ìòí þð½ë"ö−ñ−õ³ ê−ò³ í( ,×î" ×

¬í" ï)š½"î (î¾ëî" ëþí ¼)½"î( ,ëë ö−−¼î"î¾ëî −" ¼)½"í (ëî í¾ô −×þð

)š½"ð (íïë ó−šñîìí ³¼ð.  

ð. ö−¬îìë þ³îô óê ³šîñìô ¾− þî¼−¾í μî³ë , óìîþ− îò−ëþ ³¼ð

)ì ¬− ë−³ò"ð ( ö¾ðí ³ôîþ³î)ïô öô−½ (ö−ð−èë êšîðð ,ôë ö−−¼" ê

)š½"ì (ëí ³¼ð ö×¾"ó³½ðô − , ó−−ì ³îìþêí ³¼ðî)ëë êëîô"− (êíî" þ

)š½"¬ (ö−¬îìë îñ−õê þ³îôð . þî¼−¾í þìêñ óòôê ó−òîþìêí îë³×

ö−¬îìë þ³îô¾ ,íê−ëë ö−−¼î" ñ)ð"ð ¹î½ëî óê í"ö−ê í ( ëî¬ íñ−ì³×ñð

ö−ð−èë óîšôí î³îê þîõ³−¾¼ "¾.  

í.  ñš¾í ³−®ìôí ë³×)š½"ì ( ìî³ôñ íñì³ô íþ−õ³í þìê μ−þ®ð

¼ë®êí ð¼ íô−ñ¾í í¼î®þí þ¾î−ë,ìêî " þ¾šòí í¼î®þí ó¼ þîïì− ×

í¬ôñ,èíòô× ¼îþïí μîþ×−î ,¼ë®êí ð¼ð íþ−¾š êñë ³î−íñ μ−þ®  ,¼î" ï

 îò−ëþ ë³×’þð½× μîþ×−ñ ñî×−î’. íê−ëí ö×î" ñ)ð"óê í ( −þëð ê−ëí

í®ìôí"ïî î−ñ¼ ë³×î ¾"ñ :þíô öîêèíñ ó−−ì ³îò¾ þõ½ë" þèîñš ¾

¼ óíô¼ ö−ðíî î−þëð× ö−èíîò óñî¼í ö−êð ë³×"¾,þíô ³ëî¾³ë óè " ó

ð öô−½ë ó−òîþìê èþîëò¬îþô ’ð−õš þš−¼ð î−ñ¼ è−¾í þî¼−¾í ñ¼ ê

× þê¾³¾"μîþ×ñî ìî³ôñ −ð× ×, þê¾ò ¼îþïí ë−ë½ í×−þ×í þìêñð ¹êî 

öò−¾−−ì êñ ¼ë®êíô íñ¼ôñ íþ−¾ší, í−í− êñð šõ³½ò ³êï μê 

íþ−¾š μ−−¾ ó¾ óè¾ öî−× êõîè ¼ë®êí ñ¼ íþ−¾ší,¼ "³î×−þêë ¾.  

  עטרת תפארתעטרת תפארת
 ע"עובדות וסיפורים מרבותינו זי

ְפ   .)ד כב( חָֹתם ְלֵבית ֲאֹבָתםְּלִמׁשְ

היה אחות מבוגרת , ע" זיחיים יעקב מקאמרנארבי לאחד מחסידי רבינו 

וכמה פעמים ביקשו את .  הנכון שלא מצאה את זיווגה,כבת ארבעים

ין לא יוהישועה עד, ורבינו בירכם,  בזיווג הגוןך אותה שיברברכת רבינו

יברכם שרבינו מוביקשו מאוד הגיעו אל רבינו אחת פעם עד ש. הגיעה

כעת לא , רבי הבטחת כבר כל כך הרבה פעמים: ואמרו, והתחילו לבכות

, רבינו ענה להם. הנכוןנלך מכאן עד שרבינו יבטיח שתמצא את זיווגה 

, לברך אני יכול,  לכםבטיחאיך אני יכול לה, מה הנכם רוצים ממני

ה "הרי צדיק גוזר והקב: אמרו לרבינו. אך לא להבטיח, להתפלל אני יכול

אך הם . וכי אני צדיק: אמר להם רבינו. שהרבי יגזור וכך יהיה, מקיים

 . שתבואישועתםנשארו בשלהם ולא יצאו מביתו ובכו מאוד מאוד על 

ב " תלכי לבעה: אמר לה רבינו,כיון שראה רבינו שבכך לא יוכל לדחותם

מיאמי עיר  לייסעתו, תבקשי ממנו חופש לשבועיים, היכן שאת עובדת

הם . ה תמצאי את זיווגך הראוי לך"ושם אי, תתאכסני במלון וולדמן

אך היא עשתה ככל , השתוממו לשמוע את הדברים הברורים של רבינו

 , וולדמןוהתאכסנה במלון, ונסעה למיאמי. דברים שרבינו אמר להה

שכל רגע ,  היה בחור ירא שמים ומדקדק במצוותושם .וחכתה לישועתה

, יהודים שהיו שם שידכו ביניהם. פנוי היה לומד חק לישראל ומשניות

ונולד להם , והקימו בית נאמן בישראל, וכעבור כמה שבועות הם נישאו

 .בן יחיד

דבר זה נפלא מבינתי :  אמר, את אחד מצאצאי רבינו הבעלשפגשפעם כ

 . מהיכן ידע רבינו שאני נמצא במיאמי, להבין

שהקודשלשלת 



   עטרת זקניםעטרת זקנים
  ממאורי הדורותיומא דהילולא

ותקומת , ורבן הגדולה חורבן יהדות אירופה אחרי הח,תקומת שלשלת הזהב ממלכת הקודש של רבותינו הקדושים מקאמרנא
 .א"שלשלת הזהב ממלכת הקודש בפלטרין של מלך עיר הקודש ירושלים תובב

 לרגל יומא דהילולא קדישא של מקומם ומיסד בית קאמרנא אחרי המלחמה הנוראה 

 א" זיעמקאמרנא בן רבינו הגאון הקדוש רבי אברהם מרדכי חיים יעקברבינו הגאון הקדוש רבי 
 ט" תשכ-  מלכות שבמלכות- סיון' ה

  וצדקתו לבני בנים

המוני בית ישראל העלו על  כאשר ,בימי הרג ואבדון

 ובתוכם עדת חסידי ,ש"מוקדה על ידי הצוררים ימ

 אשר צעדו עלי שור על דרך המסורה לנו ,קאמרנא

ה ברוב רחמיו וחסדיו "מילט הקב. םמרבותינו הקדושי

 ,יחיד לשלשת הקודש נצר ,ומופלאבהשגחה פרטית 

  מקאמרנאחיים יעקברבינו הגאון הקדוש רבי ה "ה

 בבריתו של אברהם אבינו אשר בעת שנכנס .א"זיע

רבינו הגאון הקדוש שר בית הזהר  על ברכי זקינו ,ה"ע

דמשק 'בעל ה א" זיע מקאמרנאאליעזר צבירבי 

 ,גדולות בלי הפסק בכה הרך הנימול בכיות ,'אליעזר

יודע אני למה הרך הנימול אינו  :עליו זקינוהפטיר 

 לבוא זמנים קשים על ם שבימיו עתידי,מפסיק לבכות

אני  :אבל הפטיר עליו זקינו הקדוש, עם בני ישראל

 ואעמוד לימינך ותעבור כל הזמנים ,אתן לך יד

 ,כבן ארבע שנים ילד קט היותוב וכן מסופר ש.הקשים

נו בחצר הקודש צאי זקיושיחק עם עוד כמה מצא

 צבעוא ב והראה, מביתו הקדושצא זקינוי, בקאמרנא

אתה  :לו ואמר ,הילדיםשאר על רבינו שעמד בתוך 

צאת  לםממך עתידיו ,תמשיך את שלשלת הקודש

ונתקיימו ברכת  .דורות שיאירו את שלהבת הקודש

ורק רבינו נשאר נצר יחיד לשלשת  ,זקינו הקדוש

על ל "רחכל השאר נהרגו ו , להחיות עם רב,הקודש

  .ד"היקידוש השם 

אליעזר עמדה לו רבינו הדמשק וברכת ואכן הבטחת 

 וראו ממש איך שזכות אבותיו ,על כל צעד ושעל

 .בכל זמני המלחמהינצל הוא וכל משפחתו המסיעתו ל

הן בימי מלחמת העולם הראשונה כשנמלט 

 וניצל בניסי ניסים עד שהגיע לעיר , לצבאמהתייצבות

 כפי אשר ההשניי והן בעת מלחמת העולם ,אונגוואר

  .יסופר להלן

  ה ההצלנס

מקום שבתו של רבינו כסלובקיה 'שבצואר ובעיר אונג

היה אחד מחסידי  ,מימי מלחמת העולם הראשונה

 ,היה לו בנין גדול שרצה להשכירונו שיותלמידי רב

 ,ין ההואילשכור הבנוהקונסול של מדינת פולין רצה 

אך מפני שלא היה יכול לדבר בשפת המדינה ההוא היו 

 מפולנית לשפת ד" שיתרגם הדולמליץ םצריכי

שהיות והוא  :רבינוני ל לפ"והציע החסיד הנ, המדינה

אם בא ממדינת פולין ומכיר את שפת שני המדינות 

 . בינו לבין הקונסוליכול לעזור לו שיהיה הוא המליץ

, ל"היתה זאת שיבקש החסיד הבקשה הנ' מאת ה

עם כ "גרבינו דיבר  ,לך רבינו עמו לבית הקונסולוה

 שרא ו,יני העולםי שונים בענםענייניבהקונסול 

וכן  ,חכימאי דיהודאי ו שעומד לפניוהקונסול בראות

עשה עליו רושם דמותו ותוארו והדרת פניו של רבינו 

 והיו רבות ,ומאז נתיידד רבינו עם הקונסול ,גדול

 באחד הימים . ביחד בידידותםומתייעצימשוחחים 

 םשעננים שחורים עתידי מרגיש אני :אמר לו רבינו

לד וומי יודע מה י ,ודים במדינת אירופהלבוא על היה

 הפטיר לו .ח אל ארץ מבטחיםוברורצוני ל ,יום

 ,שיש לך חוש ריח טובמזמן רגשתי  כבר ה:הקונסול

מעתה לעזור אני ומזומן מוכן  ו,ולהבין דבר מתוך דבר

 ב"מכתב אל הקונסול של ארהי שאשלח עמך " ע,לך

ינת וא ישיג לך אשרת מעבר למדוה ,הבירהבעיר פראג 

 פראג הבירה אל העיר  מיד שם רבינו פעמיו אל.ב"ארה

 של ארוךתור ראה שיש  שםכשהגיע , שםהקונסול 

בינו רך או, יכנס אל הקונסולה לכמה מאות אנשים

מיד  ,מכתב מהקונסול של פולין לו יששהראה נכנס כש

ר בחדרי חדרים עד חד ונכנס פתחו לו כל השעריםנ

ראש כשנכנס רבינו אל החדר וראה ו, הקונסול

 קירבו ,ודו של רבינוהקונסול מראה פניו וזיו הדרת כב

ושעת והרגיש רבינו שהוא שעת רצון , כבדו עד למאודו

אשרת כניסה שיתן לו וביקש מהקונסול  ,הכושר

יש בקשה  לפני רבינו שיגהציענסול והקאש ר .ב"לארה

וכן עשה , ב למשך ששה חדשים" בארהשברצונו ללמוד

רבינו כשנפרד , ב" וקיבל אשרת כניסה לארה,רבינו

ך אתה משאיר אותנו לבד יא בכו מאוד מכל משפחתו

 אעשה כל יכולתי : רבינולהםהבטיח  ,ללא משען

 בכל מסיעתי וידע אני שזכות אבותי ,להציל אתכם

  .ב"ונסע בגפו לגולת ארה, צעד ושעל

  ב"ארה

חסידים ואנשי , ב"ארהל הגיע רבינו ,צ"חשנת תרסוף ב

מעשה אשר עוד הסתופפו בצל רבותינו הקדושים 

 , ובניו הקדושים'דמשק אליעזר' וה'היכל הברכה'ה

רבינו   הקים שבברוקליןבאיטס סידו .נתדבקו ברבינו

לכל דורש ומבקש נהפכה לתל תלפיות ש ,בית מדרשו

, תינו הקדושיםויתד ופינה להידבק בצל תורת רב

  של אבי רבינועל הסתלקותופרט כשהגיע השמועה וב

דראש ' אב, א" זיעאברהם מרדכיהגאון הקדוש רבי 

 נתעטר רבינו בכתר ההנהגה  ,ב"חודש כסלו תש

 ולהכריז לכל באי עולם ,להמשיך אש שלהבת הקודש

 ושום ,יעמוד עד ביאת הגואלו םי חי וקיקאמרנאשבית 

אף , אומה וצורר בעולם לא יכבה את גחלת הקודש

ם לתורתם להפיץ את ספריהם יזניוטרח ועשה א

  .הקדושים בקרב שלומי אמוני ישראל על פני תבל

יג לכל ילדיו אשורי כניסה ב דאג להש"בשבתו בארה

יה האחרונה יובאנ ,ב כפי אשר הבטיח להם"לארה

 הפליגו בני ,ב לפני המלחמה"שהפליגה מצרפת לארה

 כאשר ידע שנשאר ,לא אמר די אך .משפחת רבינו אליו

בגולת אירופה בנו הגדול העתיד להמשיך שלשת 

  מקאמרנאשלום רבינו הגאון הקדוש רבי ה" ה,הקודש

פעל , ע" זי רבי מנחם מאנישק"ועמו אחיו הרה ,א"זיע

ך היחידה ודר, רבות להשיג עבורם גם דרך להימלט

, להצילם היה שיפליגו באונית מעפילים לארץ הקודש

ולא היה בידי רבינו להשיג , והדבר עלה ממון רב

עלה בדעתו שיאמר שהוא עושה מעמד סיום , הממון

י כך יבואו הרבה אנשים לביתו "כתיבת ספר תורה וע

וידרוש לפניהם גודל מעלת מצות הצלת , ובתוכו נגידים

רב סכום היח להשיג הממון וכך הצל, נפש מישראל

 ושלח הממון, בניו' שהיה צריך בשביל הצלת בעתק 

 ולאחיו להציל ע" זי מקאמרנאשלוםנו הגדול רבינו לב

וכך ניצל רבינו הגאון הקדוש רבי שלום , את עצמם

 והגיע לארץ הקודש אחרי עשרים חודשי ,א"זיע

ל ארץ ישראל "סורים כמאמר חזי ועוד שאר י,הפלגה

  .םיסוריינקנית ב

  ודשקהץ אר

 וליבו תמיד לארץ וברם תיכף מראשית הדרך היו עיני

 הארץ אשר רבינו רבי , ארץ השכינה הקדושה,הקודש

שלח  ו,שרשיםההזריע ע "זי  מקאמרנאאליעזר צבי

לשם תלמידים ואנשי מעשה להקים בית מדרש לתורה 

שנת  אחר חג המצות .ותפילה בעיר הקודש צפת

 ,ת ציוןצהלי ורוני יושבארץ הקודש  נתבשרה ,ב"תשכ

 רבינו למושב לו בעיר הקודש והמקדש כי איוה

 , ביום בואו של רבינו לארץ הקודש.א"ירושלים תובב

ש בראשות בנו "אנו  וחסידי בית קאמרנאיצאו זקני

 ,ע"זי  מקאמרנאשלוםרבינו הגאון הקדוש רבי הגדול 

לקבל פניו בשדה  ,ק"שהיה דר כבר בירושלים עיה

 וכשראו פני קדשו של רבינו ופסיעותיו .התעופה בלוד

זלגו עיניהם דמעות , על אדמת ארץ הקודשדורכות 

נסעו לעיר  משדה התעופה .ו לוניומשמחה זה היום ק

ק " ונכנס רבינו לקבל שלום מאת כ,הקודש ירושלים

רבינו אמר לו , ל" זצבית ישראל מגורר בעל ה"אדמו

ושוחחו ביניהם , בדברי רבותינו הקדושיםפלפול ארוך 

בת קודש באו לכבוד יום הש. זמן ארוך ונפרדו לשלום

לפני רבינו גבאי בית המדרש אוהל שמואל חסידים 

 בראשות רב בית המדרש מחותנו ,בשכונת בתי וורשא

ד הגאון "הראב ]חותן רבינו רבי שלום[של רבינו 

 ,ל" זצוקיצחק הלוי רייזעמאןישראל הצדיק רבי 

נו הטהור אשר לפני וא להתפלל ולערוך את שולחבשי

על ה על שבתו של רבינו  השמוע.בהיכל בית המדרש 'ה

 כאש קוצים בכל התפשטה בעיר הקודששבת קודש 

ואלפים מתושבי ירושלים באו לשמוע אל , ירושלים

 , קולו הגדול חוצב להבות אש,הרנה ואל התפילה

ובעת שהשמיע את , מגרונו' כשכיבד רבינו את ה

  .יתאיתיו בפלפולי דאורותור

ורה ובית מדרש לתירושלים קנו לו דירה בביקורו ב

ב לארוז "ם חזר רבינו לארהיולאחר כשבועי, ולתפילה

אחר , קבוע משכנו בירושלים עיר הקודשאת חפציו ול

, ג חזר רבינו לעיר הקודש ירושלים"חג הסוכות תשכ

חסידים ואנשי מעשה אשר הסתופפו עוד בצל רבותינו 

 וביתו היה פתוח לרוחה לכל דורש ,דבקו בו ,הקדושים

  .ש תורת רבותינו הקדושים לכל דורש ומבק,'ומבקש ה

היכל הברכה 'לימים הקים רבינו את הישיבה הקדושה 

הלה ו עצמם באיתיםמהמלאברכים ' ודמשק אליעזר

כשבראשות הישיבה העמיד לראש הישיבה  ,של תורה

 הישיבה ,א"ר שליט" אדמור" עטק מרן"כנכדו הגדול 

זכתה להעמיד , הקדושה אשר עמדה שנים רבות

  . מופלגיםמיםתלמידי חכלגיונות של מלך 

   ומפי זרעךלא ימושו מפיך

 כשעברה שרביט ההנהגה ,ל רבינולאחר הסתלקותו ש

 שלום הקדוש רבי ןבנו הגדול רבינו הגאולידי 

כשעוד לפני בוא אביו לעיר הקודש , ע"י זמקאמרנא

 בתורת רבותינו דבקותנשהעמיד כבר חבורת אברכים 

המשיך את הפרחת והרחבת גבולי , הקדושים

 ,ח"ג תשרי תשנ"ביום יו ולאחר הסתלקות, הקדושה

 ר"עטק מרן "כגה לידי בנו הגדול השעברה שרביט ההנ

אותו הגרעין הציץ ציץ ויגמול , א"ר שליט"אדמו

וצומחים אילנות נפלאים ונחמדים נושאי , שקדים

ודבקים בתורת תלמידים וחסידים ההולכים , פירות

 . רבותינו הקדושים עד ביאת ינוןועבודה על דרך

חת רבינו הגאון הקדוש איש האלוקים הבטנתקיימה ו

היכל ' בעל הא"זיע מקאמרנאיצחק אייזיק רבי 

 משיח זפון מיר וועט בלייבען השלשלת בי :'הברכה
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