בס"ד ,עש"ק פרשת ראה
כ"ו אב תשע"א  -שנה ב' גליון פ"ה

זמני הדלקת הנרות ומוצ"ש
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8:27
8:24

ניו יורק 7:20
מונטריאל 7:28

8:19
8:28

8:51
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ירושלים
בני ברק

נא לשמור על קדושת הגליון

עטרת ראשנו

דברי תורה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

עו אֶ ל ִמ ְצוֹ ת הוי"ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם אֲ ׁ ֶשר אָ נ ִֹכי ְמצַ וֶ ּ ה אֶ ְתכֶ ם
וקלָ לָ ה .אֶ ת הַ ְּב ָרכָ ה ׁ ֶ
ְראֵ ה אָ נ ִֹכי נ ֵֹתן לִ ְפנֵיכֶ ם הַ ּיוֹ ם ְּב ָרכָ ה ּ ְ
אֲשר ִּת ְׁש ְמ ּ
הַ ּיוֹ ם )יא כו-כז(.

צריך להבין מה שייך כאן לומר לשון 'ראיה'
שיותר היה ראוי לומר לשון שמיעה
לשמיעת הברכה והקללה .ועוד לשון 'אנכי'
ברישא ובסיפא צריך הבנה מה ענין תואר
זה לכאן .ועוד אמרו 'אשר תשמעו' שמיעה
על קיום המצוות.
והנראה לומר דהנה כתוב כאן שני דרגות,
שמתחלה כתוב ראיה ואח"כ אנכי ואח"כ
דרגת שמיעה ,וכן כתוב בפרשת קבלת
התורה שני המדרגות הללו ראיה ושמיעה,
כמ"ש שם )יט ט( 'בעבור ישמע העם בדברי
עמך' ,ואח"כ עשרת הדיבות 'אנכי' וגו',
ואח"כ כתוב )כ טו( 'וכל העם ראים את
הקולת' הרי כתוב ג"כ שני המדרגות הללו
ראיה ושמיעה בענין קיום המצוות שבתורה.
והענין שזה ידוע ממרן האריז"ל )עץ חיים

שער אח"פ פ"א( ,שיש ד' בחינות ראיה
שמיעה ריחא דבור ,והם בחינת ד' אותיות
משם הוי"ה .ושראיה ושמיעה הם בחינת
אותיות י"ה .ועוד מבואר שם )שער דרושי
הנקודות פ"ב( הטעם למה הז' מלכים תתאין
מתו ,לפי שכליהם נעשו מהסתכלות עין
בחוטם פה לבד ,ונחסר להם אור האזן
העליונה עיי"ש.
והתיקון הוא ע"י המשכת אור האוזן להם
)ע"ח שער דרושי נקודות פ"ו( ,והוא ע"י זיווג
עליון דחו"ב ע"ב דע"ב ,וע"ב דס"ג
הפנימים דא"ק ,שהוא בחינת ראיה ,שיצא

מהם שם מ"ה החדש שתיקן השבעה מלכין
)שער התיקון פ"א( ע"ש.
מזה רואים ששמיעה לבד אינו מספיק רק
צריך ג"כ בחינת ראיה שהוא בחכמה,
כמ"ש 'ימותו ולא בחכמה' )איוב ד כא( ,וכמו
שאמרו בגמ' )קידושין כב (:אזן ששמעה קולי
על הר סיני וכו' .שאזן לבד אינו מספיק רק
צריך ג"כ בחינת חכמה שהיא חכמת
התורה ,ואז יהיה י"ה בשלימות.
וזה ידוע מה שמבואר בזוהר הקדוש )ח"ג פג.

שער הגלגולים הקדמה טז( שכל אדם מישראל
צריך לקיים את כל התרי"ג מצות התורה,
במחשבה דיבור ומעשה ,כמ"ש בפיך
ובלבבך לעשתו )דברים ל יד( ,כדי להשלים
לבושי נפשו ולתקנם שלא יהא לבושא
דחסרא ,ואז המצוות הם בשלימות ,כי אם
ח"ו יחסר אחד משלשה בחינות האלו,
יצטרך לבא בגלגולים רבים עד שיקיים כל
תרי"ג מצות התורה בשלימות .ולזה אנו
אומרים לפני כל מצוה לשם יחוד וכו' כדי
שיהיה המצוה שלימה גם במחשבה ,ולא
יעשנה כמצוות אנשים מלמדה )ישעיה כט יג(
בלי מחשבה והבנה ,כי אז יחסר לו
משלימות התיקון שהוא ע"י מחשבה כנ"ל,
כי הרי כל המצות בא כדי לתקן כל
השבירה.
והנה זה רצה עמלק למנוע ,כמ"ש 'כי יד על
כס יה מלחמה להוי"ה בעמלק' )שמות יז טז(,

ופירש שם רש"י שאין שמו שלם ,ואין כסאו
שלם ,עד שימחה שמו של עמלק כולו,
וכשימחה שמו יהיה השם שלם והכסא
שלם .היינו שרצה עמלק להפריד בין י"ה
שהוא בחינת מחשבה לו"ה בחינת דיבור
ומעשה ,ועי"ז לא יהיה התיקון להכסא
שהוא המלכות כידוע )תיקו"ז קז.(:
וזה אמרו 'ראה' שהיא הדרגה העליונה
בחינת מחשבה כנ"ל ,היינו דכאן מדבר
מקיום המצוות ,ולזה אמרה תורה שיראה
לקיים את המצוות גם במחשבה ושכל,
ועי"ז ימשיך הדרגה השניה 'אשר תשמעו'
אור האוזן ,ועי"ז יהיה י"ה בשלימות ,ואז
'אל מצות הוי"ה אלהיך' יהיה שם הוי"ה
בשלימות ע"י קיום המצוות במחשבה דיבור
ומעשה ,וגם הכסא בגי' 'אנכי' בחינת
השכינה יהיה מתוקן ,ועי"ז יהיה ברכה
השפעות טובות.
אבל 'והקללה אם לא תשמעו אל מצות
הוי"ה' היינו אם תקיימו את המצוות בלי
מחשבה והבנה ושכל ,ולא תמשיך אור
האוזן ,אז ח"ו תמשיך עליך קללה ,וזהו
'והקללה' נוטריקון ו"ה קלל"ה היינו שעשה
את המצוות שהוא ו"ה בלי מחשבה שהוא
בחינת י"ה ,ואז ח"ו תמשיך עליך קללה.
אבל כשתקיים את התרי"ג מצוות בשלימות
במחשבה דיבור ומעשה ,תמשיך עליך כל
הברכות וכל השפעות טובות אמן.
)רעוא דרעוין תש"ע לפ"ק(

עטרת חכמים

עטרת פז

עיונים וביאורים מרבותינו זי"ע

אמרות טהרות מרבותינו זי"ע

וקלָ לָ ה )יא כו(.
ְראֵ ה אָ נ ִֹכי נ ֵֹתן ִל ְפנֵיכֶ ם הַ ּ ֹיום ְּב ָרכָ ה ּ ְ

וא"ת למה אמר תחלה לשון יחיד 'ראה' ,ואח"כ אמר 'לפניכם' לשון רבים .אלא איתא בזהר )ח"א לא' (:ויאמר
אלהים יהי אור ויהי אור' ודא הוא נהורא דברא קב"ה בקדמיתא ,והוא נהורא דעינא ,והוא נהורא דאחזי קב"ה
לאדם קדמאה ,והוא חזי ביה מסייפי עלמא ,ועד סייפי עלמא ,והוא נהורא דאחזי קב"ה לדוד ,והוה משבח ואמר
'מה רב טובך אשר צפנת ליראיך' ,והוא נהורא דאחזי קב"ה למשה ,וחמא ביה מגלעד ועד דן ,ובשעתא דחמא
קב"ה דיקומון תלתא דרין חייבא ,דאינון דרא דאנוש ,ודרא דטופנא ,ודרא דפלגא] ,גנזו[ בגין דלא ישתמשון ביה
ע"ש .נמצא לפי זה אמר הקב"ה כאן 'ראה' שהוא האור הראשון שברא הקב"ה במעשה בראשית ,שאדם היה
יכול להביט בו מסוף העולם ועד סופו' ,אנכי' הקב"ה' ,נותן לפניכם' לאדם הראשון ,למשה רבינו ולדוד המע"ה
כנ"ל בשם הזהר' .ברכה' שהוא אור הטוב ,כמ"ש 'וירא אלהים את האור כי טוב'' .וקללה' כשראה הקב"ה
בשלשה דורות ,דור אנוש ,ודור המבול ,ודור הפלגה ,כנ"ל ,אז גנז הקב"ה את האור כי טוב ,ונשאר קללה,
כלומר בתחלה נתן הקב"ה אור הטוב הזה כלל העולם ,בין לצדיקים בין לחייבא ,וכשראה הקב"ה שלשה דורות
הנ"ל ,שהם חוטאים לפניו להכעיס השי"ת ,ויקלקלו כל הצינורות הטובים ,לזה הבדיל אח"כ ואמר ,שהאור
הטוב הזה ,יהיה 'את הברכה' היינו לצדיקים' ,אשר תשמעו אל מצות ה' אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם היום'.
'והקללה' יהיה' .אם לא תשמעו' וזה החילוק ,כי ברישא בפסוק דלעיל ,כתיב 'אשר תשמעו' וכאן 'אם לא
תשמעו' .והבן.
)'בן ביתי' מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא(
ְראֵ ה אָ נ ִֹכי נ ֵֹתן ִל ְפנֵיכֶ ם הַ ּ ֹיום ְּב ָרכָ ה ּ ְ
וקלָ לָ ה )יא כו(.

לקשר סיום הסדרא 'איש כמתנת ידו כברכת ה' אלהיך אשר נתן לך' ופירש"י ז"ל מי שיש לו אוכלין הרבה
ונכסים הרבה ,יביא עולות ושלמים מרובים .היינו כאשר אמר שלמה המלך ע"ה )משלי ל ח( 'ראש ועושר אל תתן
לי' כי כמו נסיון העוני גדול כדברי חכמינו ז"ל )עירובין מא (:כי עניות מעבירה על דעתו ועל דעת קונו ,כי נסיון
העושר גם כן גדול ,כי מי שהקב"ה נותן לו עשירות ,צריך לעמוד בנסיון ליתן צדקה כראוי ,ולא יהיה עושר
שמור לבעליו לרעתו ח"ו ,שלא יסור ח"ו מדרך התורה בהעשירות .וזה אמרה התורה 'ראה' שתראה ותזהר,
'אנכי נותן' שהקב"ה נותן לך עשירות ,אבל היא 'ברכה וקללה' היינו העשירות פעמים 'ברכה' עשר בשביל
שתתעשר ועובד את השם יתברך עם העשירות הוא ברכ"ה .ומתקיים ברכת ה' היא תעשיר )משלי י כב( ,ואז חל
על העשירות ברכת ד' .וזה דכהנים ברכו את ישראל )ספרי במדבר פיסקא מ( 'יברכך' בממון' ,וישמרך' מן המזיקין.
שלא תלך העשירות ח"ו למזיקין ,לצד סטרא אחרא ח"ו .וזה ח"ו 'וקללה' באם אינו עובד את השם יתברך
בהכסף ,אז ח"ו קלל"ה ,יש עושר שמור לבעליו לרעתו ח"ו .וזה סיום הסדרא )דברים טז יז( 'איש כמתנת ידו' כי
עיקר העושר כמתנת ידו ,שיתן צדקה בהעושר 'כברכת ד' אלקיך אשר נתן לך' שידע שהקב"ה נתן לו העושר,
ולא כוחי ועוצם ידי .וידע שהקב"ה נתן לך הברכה ,וידע איך לנהוג בהם .וידע שהיא ברכת ה' אלהיך ,ולא ח"ו
קללה כהנ"ל .וזה דפירש רש"י ז"ל עולות מרובים ושלמים מרובים ,היינו שלא יקריב רק שלמים להנות עצמו ,רק
לאכילת מזבח יקריב גם עולות ,וזה 'כברכת ד' אלקיך' כולו כליל לד'.
ִה ּ ׁ ָש ֶמר ְל ָך ּפֶ ן ּ ַתעֲ לֶ ה עֹל ֶֹת ָ
יך ְּבכָ ל ָמ ֹ
קום ֲא ׁ ֶשר ִּת ְראֶ ה )יב יג(.

)'פרי חיים' מרבינו חיים יעקב מקאמרנא(

'עלתיך' חסר תרין ווי"ן ,ומלא יו"ד בכל קריא .וכבר נתבאר 'עלה' חסר ,דסליקא עד אין סוף ,ואין שם יחוד,
ו'עלה' מלא וא"ו שמעלין אותה לייחדה בבעלה ,והבן ודוק בכל קריא .וזהו 'בכל מקום אשר תראה' שיש לך
השגה וראי"ה להשיג ,אלא ]צריך[ להעלות באין עליון ,על ידי ביטול והכנעה ונפשי כעפר לכל תהיה ממש,
בטל ומבוטל ,ואינו כועס ,ומקבל הכל באהבה ובשמחה כל הירידות וחלישות דעת ודחקות ועניות ,ובזה מקשר
'אני' עם 'אין' ונתבטלין כל הגזירות רעות ,וזהו 'השמר לך' וגו' אלא שתעלה המלכות עד אתר דאתגזרת מתמן
]דאיהו אין סוף[ )זוה"ק ח"ג רנו ,(:אין עליון ,דלית מחשבה תפיסא ביה ,וזהו 'בכל מקום אשר תראה' ]מספר[ אלף
שמ"ה ,בסוד ברכת מש"ה' ,אלף פעמים' )דברים א יא( ,ועיקר עליות 'לרב' דומה לרבכם )דב"ר א יב( ששם
המספר לא יספר ,והבן היטב.
)'היכל הברכה' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(
קום ֲא ׁ ֶשר יִ ְבחַ ר הוי"ה ֱאלֹהֶ ָ
וְ נ ַָת ּ ָתה ּ ַב ּ ָכסֶ ף וְ צַ ְר ּ ָת הַ ּ ֶכסֶ ף ְּבי ְָד ָך וְ הָ לַ ְכ ּ ָת אֶ ל הַ ּ ָמ ֹ
יך ּב ֹו )יד כה(.

ב' במסורה ,דין ,ואידך 'וצרת אותם בכנפיך' )יחזקאל ה ג( .לדעתי יש לומר כי בעשיית המצוה בדחילו ורחימו
פרחת לעילא ,כי תרי גדפין היא אהבה ויראה )תיקו"ז כה .(:וזהו 'וצרת הכסף בידך' שיתן צדקה ,ואם הוא בדחילו
ורחימו פרחת לעילא ,על ידי הכנפים ,וזה מרמז המסורה 'וצרת אותם בכנפיך' מצות צדקה פרחת לעילא על ידי
הכנפים.
)'פרי חיים' מרבינו חיים יעקב מקאמרנא(

ֹתו
כו וְ א ֹ
אַ ח ֲֵרי הוי"ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם ּ ֵתלֵ ּ
ִת ָ
או וגו' )יג ה(.
יר ּ

ענין יראה ,שמעתי ממורי ]הבעש"ט[
ראה( לבאר ענין קושיית פילוסף ,מאחר
שהקב"ה נקרא נורא למה צריך לצות בתורה
על היראה ,הא יבוא ממילא ,כמו יראת מלך
בשר ודם שהוא ממילא .וביאר מורי ,כי ענין
היראה הוא ירא מן העדר כבוד ועושר
ומיתות בנים ויסורין ,ואחר ההעדר אין יראה.
והנה יראה זאת הוא יראה חצונית שהוא
בכל הנבראים ,האריה ירא מן מפגיע ,וכלב
מן האריה ,ועכבר מן חתול ,וכיוצא בזה
באדם ירא מן פגעי הזמן ,ולמעלה מזה יש
יראה פנימיות יראת הבורא יתברך ,וכל יראה
חיצונית הבאה אל האדם ,הוא כדי לעורר
אותו אל היראה הפנימיות ,והוא חסד השם
שואל ומבקש מאדם שיתעורר מזה אל יראת
שמים ,וההעדר ביראה הפנימיות שידבק
עצמו אל חי החיים ,ושם הוא העדר
המציאות .וביראה חצונית ,אם כבר מת אין
לו יראה מן המיתה ,ורשעים קרויים מתים
)ברכות יח (:אין להם יראה כי כבר מתו.
ומה שהקב"ה מצוה על יראה ,הוא על יראה
פנימיות ,שמיראה חיצונה יתעורר עצמו אל
יראה פנימיות ,למנדע דאיהו רב ושליט,
עקרא ושרשא דכל עלמין ,ושיהיה ירא מן
העדר החיים תורה ומצות כי הם חייך .וזהו
כל 'ויירא' שבתורה בשני יודי"ן ,שיבוא
מיראה חיצונה אל יראת פנימיות יראת
שמים ,ויתחבר יראה עם נורא .וכשמתגברין
עליו הדינים ,והיצר מתגרה בו לעשות
עבירה ,אי אפשר לפטור ממנו אלא ביראה
חיצונית ,שידע ענשי גיהנם ומרירות מר
ממות יטעום על כל עבירה ,וירד מנכסיו
וימותו בניו.
ויש יראה דקה מזה ,שירא שירד ממקום
החיים תורה ומצות למקום המיתה והחשך,
שיסתלק ממנו הקדושה והחיים .ויש יראה
עלאה שזה עיקר החיים ואז מקבל הכל
באהבה .ולכן בכל 'ויירא' שבתורה שני
יודי"ן ,חד נחה שבא ממילא מטבע ,וחד
יראה שאדם בוחר בחיים .ויעקב כשירא
יראה חיצונה 'ויצר לו' )בראשית לב ז( על זה'
]שכתוב שם 'וירא יעקב מאד' בחד יו"ד
שהוא יראה חיצונית[ .
)תוי"י

)'היכל הברכה' מרבינו יצחק אייזיק
מקאמרנא(

שולחן הטהור

לקט הלכות מספר 'שולחן הטהור' ו'זר זהב' לרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זי"ע
{ סימן לד }ט.חיוב הנחת תפילין ר"ת
, ומקדים להביא את סדר השתלשלות וקביעת הפסק הלכה לדורות,רבינו האריך בזר זהב )סק"א( בענין חיוב הנחת תפילין ר"ת
.ונביא בעזהי"ת בכל גליון ענין אחד מדבריו

. ותפילין של רב האיי גאון.סדר השתלשלות הוראה בתפילין
ö−ñ−õ³ ì−ò− êñ¾ (è"½ ðñ öô−½ ¼"î¾) þôê ö×ñî ,ó"ëôþíî
−³ë −³¾ñ ³³ôê³ô ö−ñ−õ³ −èîï −ò¾¾ îòþþë¾ í³¼ôî
ó−òîêèí ó−òõ ñ× ñ¼ −þí¾ ,³îð−½ìë šïìîôí êñê ³"þð
¹"−þí ñ¾ îò−ð ³−ëî ó−òîêèí ñ×î ,í¾¼ôñî í×ñíñ ó−ò−ð
.óñî¼ñ óí−þëð ñ¬ëñ þ¾õê −êî ó−ëþô îñëš óí óè ³"þî
,ö−ñ−õ³ ³î®ô −ð− îê®−î ,í×þëë ³"î−îí ñ¾ ö−ñ−õ³ îì−òí
³îìòô) −"¾þ ðô¼ ×"ìêî .îôê −ð¾ô šòî− šîò−³ñ ¬î¾õ íïî
î×ô½− íô×ìë ó−ñîðè ñêþ¾− −ò−ð −³ëô ðìê ö−ð ³−ë óêî
³þë½ î½õ³î .ë(í"í ö−ñ−õ³ô è"õ) ó"ëôþíî .ê(êþîšíî í"ð :ðñ
¹½î− ³−ë ëþí öþô öôïë ¹ê î−í ö−ñî×− ,ó−òîêèíî ³"þ ñ¼
óíô íô×¾ ó−òîêèí ó¾ë ö× óè îð−¼íî ,öþð½× ö−ñ−õ³
ñë−š¾ ð−ì− ³¼ð¾ íþî³ −ò−ðô êîí ö× −× ,ö× ³î¾¼ñ
¹ê î−ñ¼ μîô½−ñ ó−ò¬ší ¹ê ö−ð ³−ë ó−ñî×− ó−ëþô
,.ð³îþë½í ñ×× ö−ñ−õ³ îñ í−í öîêè −−êí ëþî ..èμ× îþë½
ó−ò−ð −³ë ñ×î óñî¼í ñ×¾ ³ôìô ñëê ,³þ× þî½−êë
ðî¼ ö×î ,êþîší ö−ô−ô ,öþð½× ö−ñ−õ³î ,³"î−îí ñ¾ ö−ñ−õ³
.í
³îð−½ì ³ð−ô êñê îò−ê ïê ,ó"ëôþî −"¾þ ³¼ð î½õ³
−"¾þ ,ðìê ñ× î−ñ¼ îð−¼í¾ −õ× ,ì−òôí ö−ô−ô ó−³¾
..ìð"ëêþî .ï³"þî .îó"ëôþî
.³"þð ö−ñ−õ³ë èîíòñ í®îþ¾ ð−ì−ñ
−ò−ð −³ë ñ×ë íêþîí í¬¾õ ,−"¾þî ó"ëôþ −ô− þìêî
ö−ô−ô ö−ñ−õ³ î½õ³ ñêþ¾− −ò−ð −³ë ñ× óî−í¾ îô×
óí−ô−ëî ,öþð½× ö−ñ−õ³ îí®š ð¼î óñî¼í í®šô ñêþ¾−
,öîêè óîñ¾ þ¾ ëþî ð"ëêþí ñ¾ ö−ñ−õ³ îñ¬ë³òî ,êþîší
óñî¼ ñ×ë íêþîí í¬¾õ¾ öî−× ,³"î−îí ñ¾ ö−ñ−õ³ îñ¬ë³ò
,.¬î−þî¼òô ³îð−½ìë ó−ô½þîõôñ ³îð−½ì ³ðô êñê óò−êî
μñ ö−ê −× ,þîôè ñîì ³"þð ö−ñ−õ³ î−í ,ó"ëôþî −"¾þ ³¼ð×
(−"õ ö−ñ−õ³í þ¼¾ ì"¼õ) í"íññï ê−þîñ −"þêí −šñêí öþô −×
−"¾þî ó"ëôþ ñ¾ îò−ð ³−ëî ,μ−ô−ë¾ ö−ð ³−ë êñê
,êþîší îê ì−òôí ö−ô−ô óê öþð½ ñ¾ íï þëð ó−ñ¼í
.óí−ô−ë ö−þðíò½× ó−ñîðè î−í óí−þìê ö−ðôî¼íî
öô−½ îòêõô ¼"ôþí ³"î¾) í−þï¼ óìòô îò−ëþ î−ñ¼ ð−¼í ðîì−ëî
.−
öî−× ñëê , í×ñíñ ³ôê óí ì−òôí ö−ô−ô îñê óè¾ (ïš
í¼ðë š−ïìí¾ ¹½î− ³−ë ëþí ¾îðší öþô ³¼ð í−í îíïî
³îð−½ì êñê îò−ê ³êï íþë½ ³¼× î½õ³ êñ ñêþ¾− ñ×¾
þë×¾ ó¼¬í ¾þ−õ¾ (í"í è"õ ö−ñ−õ³) íò¾ô ¹½×ë ö−−¼î ,³êï
.ê−
. −"þêí −šñê öþô þôê ö×î ,³îð−½ìë êñõîôíñ
−"¾þ× ó¼ô¾ îò¼ô¾¾ ó−ò−ð −³ë ñ×ë èíòôí ¬¾õ

~~~~~ ~~~~~ מסגרת השלחן
ñîðè öñ−êë ó−ñ³ò óñ× −ëþëþ
¹êî ,êí êô−−š êñ êí êô−−š
−êí îò−ëþ óñ×ë¾ þîìë ,þô³ê
îò−−íð .ñ"×¼ ,ð"½ë îò−òõñ î−ñê

−ñ¾ê −òíð ¼îô¾ô öïê êñô³ êñ óñîêî :ñ"ïî
−ê ,−ððíê öþ³½ð −ñôë ñ"®ï öîêèí îò−ëþ êîí
ó−òîêèð îí−−ô¾ô êëþ ê¾îô¾ ö−ðíð þôêò îòê
öòîë³ò êîí š−þ þëð êñ −êðî êò−ôê ,ó½þîõô×
.ì−òôí ö−ô−ô öþð½× ö−ñ−õ³
−ñ îþôêî - ë³× (í"í è"õ ö−ñ−õ³) ô"×ë êëîô (¬õþ öô−½) íëî¾³ë ó"ëôþí .î
ö−ëî³× öí¾ îê®ôî ñ"®ï −−êí îò−ëþ öîêèí ñ¾ ö−ñ−õ³ îì³õ¾ ó−òôêò ó−ô×ì
.êþîší ö−ô−ô öþð½× ö−ñ−õ³ îò−−íð .(ó¾) þîëìë −³ë³×¾ þð½í ñ¼ ó−ìòîôî
μê−ë− −× í−íî ¾ðš ³"þ ¾þõôî - (êþîšíî í"ð :ðñ ³îìòô) ³îõ½î³ë ³"þ .ï
¼îô¾ óê í−íî í−þìêî ±îìëô ¼ô¾ −îí êþîš ñ¾ ñêô¾ôî ,êþîš ñ¾ ö−ô−ô
μê−ë− −× í−íî ’−õ ,−ððíñ ³î−îí öô−½ ì−òô í−íî ,öîêè −êí ëþ ö×î ,’î×î ó−òõëô
.êþîší ö−ô−ô ¼®ôêë ³"î−îí îò−−íð .îï ñ®ê îï ³î−ô−òõ ¼îô¾ óê í−íî
ñ"ï −êí îò−ëþ ,ê"ê ,ñ"ï ð"ëêþí ë³× - (í"í è"õ ö−ñ−õ³) ³îè¾íë ð"ëêþí .ì
,íñ μîô½ μêë− −× í−íî ì−òôí ö−ô−ô ¾ðš ,¼®ôêë ³î−îí êñê ö× þôîê îò−ê
,îðèò×¾ êþîšñ μõ−íë êîíî ,¼®ôêë íñ μîô½ ¼ô¾ óê í−íî îñêô¾ô ¼ô¾
íþî³ë êþîší þð½× êîí¾ þôêò ¼ô¾ óê í−íî ¼ô¾ ñ¼ öþð½× êþîš êþîšíî
ð"ëêþí¾ ö−−®ñ ¾−î] .(¬¼ öô−½) ó−¼ð ó−ô³ë ð"ëêþí ×"×î .’î×î ñêô¾ñ ö−ô−ô
¾"¼ ,−êþëê ¼ô¾î ¾ðšî −ððíê îêèñô ³"î−îí ,êëþ ê¾îô−¾í ³¼ð ê−ëí ó¾
.ì−òôí ö−ô−ô ¼®ôêë ³"î−îí îò−−íð .[¼"®î
.’í ¹−¼½ íï öô−½ ¬"íî¾ë ¼"¼ .¬
î¬ ¹ð ð½ šþõ ,ñ"ï èîþ½ −"þíô îð−ôñ³ô) ñ"ï−þêíô íô×ìí ö−¼ô þõ½ë í"×î .−
,(ö−ñ−õ³ë ³î−¾þõí ³ìòí þð½ í"ð ö−ñ−õ³í þ¼¾) ¾"òþíñ ó−þîô¾ ³®ôëî ,(ê"¼
ì"õ) þ³½ê ³ñ−èô ñ¼ þ−õîê ó³×ë îò−ëþ ×"×î .(î½ šþõ ð− þ¼¾) μñôí šô¼ëî
³"þð ö−ñ−õ³ ì−òíñ êš−−ð íïí öôïë ñêþ¾−ô ðìê ñ× ñ¼ ëî−ìî :ñ"ïî (ï¬ šî½õ
þ¾ ëþî ð"ëêþí ³¼ð× êš−−ð ì−òôí ö−ô−ô ö−ñ−õ³ ì−òíñ ëî¬ óèî ,íþî³í öô
íï ñ× ó−ñ¼í [ñ"ï−þêí] öþôî ,(ïš öô−½ ³"î¾) îòêõô ¼"ôþí ³¼ð×î ,öîêè óîñ¾
(ó¾) ¼"ôþí ³ëî¾³ ö−−¼ ,¼îð−í ó¼¬íô êþîší ö−ô− îê ì−òôí ö−ô− ö−ò¼ô
ó−ñîñ−í ¾ðîš −þõëî .ñ"×¼ ,ó−³¾ ñ¼ ó−³¾î ,ì−òôí ö−ô−ô êš−−ð î−þëð× í×ñíî
šîñ−ì ö−ê¾ ë³× (−³×þêí íòíî í"ð ë"õ ö−ñ−õ³í þ¼¾) ¼"−ï ëî¾¬−ð−ïô í"®þíô
³¬−¾ñð ,ó−³ëí ñðîè ö−ò¼ñ šþ êëþ ê¾îô−¾ð ö−ñ−õ³ñ −"¾þð ö−ñ−õ³ ö−ë
í"ð) îò−ëþñ ó−þ³½ ³ñ−èôëî .ó−¼ë®ê ñ¼ ó−¼ë®ê ³î−íñ ó−×−þ® êëþ ê¾îô−¾í
¼"¼î .¬î¾šð êôñ¼ë ëî¾¬−ð−ïô í"®þíôí îëþ îë þïì¾ ¼ô¾ô (’î×î ïîô³ ð"−
þëðí ¾þî¾î ³î×−þêë íïë ö−−¼î .(ê"š½ ’ð öô−½) ëîò−ð−êšô óîñ¾ ³þô¾ôë
.ê"ì þï¼−ñê š¾ôð þõ½ñ ê"¬−ñ¾ þ"îôðê öþô š"× ³ôðšíë
ê¾îô¾ð ö−ñõ³í −þ³½ îšô¼ ðêô :ñ"ïî (ïš öô−½) îòêõô ¼"ôþí ³"î¾ë ×"× .ê−
îþôê í"ê−þîñ −ð −"þêí ñ¾ îô¾ôî ,íñê ñ× ñ¼ ö³ï−ôþî öþîð½ë ð"ëêþî êëþ
ó−þ−³½ô ó−š½îõí ëîþ îò−êþ ö× ñ¼ −× ,ê³ñô êþ−þëî ,öì−òíñ îþ−³í −¾îšë¾
¾ðšñ μ−þ® ö³ëíêë íèî¾í¾ ¼ô¾ô êñ−ôôî ,óí−þëð ³ê ó−ô³î½î öíô ó−òõ
−× ,¼−ïî ³³þî íêþ−î íô−êë ð−ô³ î−ñ¼ íñõ¾ î³¼ð êí³¾î ,ðêô íëþí îô®¼
¹−½î− ³¼ð ¹−½î−î þôîêî ï−þ×ô (ì− ê) ³ñíšî ,íþ®š îò³¼ðî íëîþô îò³ëîì
.ëîê×ô

óðšîô óðšîô íþî³ë ö−ëî³× öí¾ þð½× - öþð½× êþîš êþîšíî :ó¾ ñ"ïî .ê
ñ¾ îò−ô−ô ,ö−ô−ô μê−ë− −× í−íî ¾ðš ñ−¼ñ −ò³šð êí μ×ñ−í ,þìîêô þìîêôî
,öþð½× öêþîš ê®ôòî îñêô¾ñ îò−ô−ô î×þð× êþîš êîí¾× ê³¾íð ,þôêš êþîš
ö−ô− êîíð þôêš ì−òôê ,ñêô¾ô μê−ë− −× í−íî ¾ðš ¼ô¾ôð ê×õ−ê êò³ð êíî
.êþîš ñ¾
ê−í¾ íòîþìê í¾þõ ½−ò×ô ¾êþ ñ¾ íñõ³ë ,³î−¾þõí þîð½ ð®−× :ó¾ ñ"ïî .ë
−× í−íî ,íñ í×îô½ ¼ô¾î ,ì−òôí ö−ô− ñ¼ êîí¾ öî¾êþ ³−ëë ¼ô¾ óê í−íî
ì−òôí ñêô¾ñ êîí¾ −¼−ëþ ³−ëë −ñ ¾ðšî ,¼ô¾ñ í×îô½ −¾−ñ¾ ³−ëë μêë−
,íï öîè× ,íïí þð½í ñ¼ êþîš ì−òôí −òõ ðèò× î−òõñ¾ êþîší êí−¾ −ð× ,ö−ñ−õ³
.³îñî½õ íï þîð½ ¹−ñìí óêî
þð½ ³ê ó−êîþ ,(í"í è"õ ö−ñ−õ³) ô"×ë êëîô (¬õþ öô−½) ó"ëôþí ³ëî¾³ô .è
íô ðî¼ îòþî− ö× óè ,íñê¾ :ñ"ïî ,îò−ëþ ×"¾ô× ö−ñ−õ³í ö−ò¼ë ³îñ¾ñ³¾íí
½−ò×ô ¾êþ ñ¾ íñõ³ë ³î−¾þõ þð½ ð®−× (î"í è"õ ö−ñõ³) −¾−ñ¾ šþõë þîôê¾
³¾þõî ì−òôí ö−ô− ñ¼ êîí¾ öî¾êþ ³−ëë ¼ô¾ óê í−íî ê−í¾ íòîþìê í¾þõ
îò−³îëþô îòðôñ îòìòêî .³îñî½õ íï þîð½ ¹−ñìí óêî ð¼ ’î×î íñ í×îô½ ¼ô¾
íï ,íëî¾³ .’î×î ¼®ôêë ³î−îí öò−¼ëð ñ"ï ó¾êþë öîêè −êí ëþî ó−òîêèíôî
ö−ñ−õ³î ,ó×× óðîšô −³¼ð í³−í μ× ,’î×î ³î−¾þõí þîð½ë ó×³¼ð ñ¼ íñ¼¾
’þ îô¾î ö−ñ−õ³ë þîëì þëì¾ ó×ì î³îê ë³× íï×î ,î−í μ× ëþ¼ô ±þêë −ñ î−í¾
−¾òê ñ× í¼¬íî −ò¼¬í¾ êîí þîë−ìí î³îêî ,íëîðþîšô ¼"ò öîô−ô þë í¾ô
êþ−ë½ îí−³îî× ñ"®ï ³î×ñíí ñ¼ë −½õñê šì®− îò−ëþ ëþí óèî .−òõñô ëþ¼ôí
−¼ñš ëš¼− −ëþ îô¾ ðìê ó×ì óèî ,ö−ñ−õ³í í¾¼ôë îñ ¾−¾ ³ìê íëî¾³ë í−ñ
±þê −¾òê ñ¼î ìþïô −¾òê ñ¼î ,íï þëð ñ¼ îšñì ó−òîêè íëþíî ,í¾¼ ó×× ñ"ï
ñ¾ ö−ñ−õ³ îì³õ¾ ó−òôêò ó−ô×ì −ñ îþôêî .íï ñ¼ ó−šñîì μ× ó−òîôðší −ë®í
í¾ô −ëþî ,þîëìë −³þôê¾ þð½í ñ¼ ö−ëî³× öí¾ îê®ôî ñ"®ï −−êí îò−ëþ öîêèí
,ó×ôîšô −¾òê îô× îñ¾ ö−ñ−õ³ î−í ñêþ¾− ±þêñ ëþ¼ôí ±þêô êë¾× ñ"ï −¼þð
íï ñ¼ í¾¼î î−ñ−õ³ μ−ñ¾í öíñ¾ ³î−êþíî ó−òîôðší ó−òîêèí −þëð îíîêþí¾×î
.¾"¼ ,’î×î îòþôê¾ þð½í
í×ñíí μ¾ôíô ö−ôêíñ ðêô ëîþšî :ñ"ïî (ïš öô−½) îòêõô ¼"ôþí ³"î¾ë ×"× .ð
öòëþ îíñ×× ö−ñõ³ îñ ö−×íî ê³ñô í−ñ êšõ½ô íîí −ôò −−êí ëþð ,í¬î¾õ×
íïô î−ñõ³ îì³õò¾î êòîîè ñ×ë ö−³¼ô¾ −¾îþõñ þ¾õêî ñ−êîí ,í−ñ¼ −ðí½ôð
.ð−¼íî êë íêþ¾ −ô ñ×î ðìê íïôî ðìê
,êëþ ê¾îô¾ þôîñ μ−þ®ð íêþòî ,íïë öîêè −−êí ëþ ê−ëí¾ −"¾þë îòê®ô êñ .í
ê¾îô¾ë ñëê :ñ"ïî íïë ³î¬−¾ ¼ëþêí (ïš öô−½) îòêõô ¼"ôþí ³"î¾ë êëîô×
[öôšñ êëîô× ð"ëêþíð] í−³î× í−ñ −¬šò (.− ö−ñ−õ³ ³î×ñí ³îìòô) ö−ñõ³ð êëþ
−î¾ô ’î×î ö−ñõ³ ðë¼ôñ −¼ëð öêô −êí ó³í ½þèî ,êðìë í−ñ¼ è−ñõî êðìë
îíñ ê¬−¾õî ,ì−òôí ö−ô− îò−−í ë³î×í ö−ô− îò−−íð ’î×î í−ò−ô−ñ ¾ðšð ê³¾þõ
ñêô¾ñ ¼ô¾ óê í−íî íñ ê−îíð íþî³ë öþð½× ó−³ëë ³î−¾þõí þð½¾ ó³í
îí−−ñ¼ ,íñëš −þëð óí−þëð¾ þô³ê ó−òîêèð îí−−ô¾ô êëþ ê¾îô¾ ö−ðíî .ì−òôí
öòëþ ñ¾ óí−¾þîô ³ê î¾þ− íôí −× ,íñìò ó¼ íô×ì íëî¬ (ê− ï ³ñíš) ë−³×
−−îñè îíë ³−êð −¾ê ëþð êôš êþîðíôô óí−ñê î¼−èí ö−½þðòîš íëþíî ,−êþîë½
,ñ"òí íëî¾³ë ×"ìê ¹−½îôî .ñ"×¼ ,ê−ðíñ öñ−ð êþôèë þ−þë³ê êñð −êôñ ê³ñô

עטרת תפארת

עובדות וסיפורים מרבותינו זי"ע

וְ נִ ּ ַת ְצ ּ ֶתם אֶ ת ִמזְ ְּבח ָֹתם וְ ִׁש ּ ַב ְר ּ ֶתם אֶ ת ַמצֵ ּ ב ָֹתם וַ אֲ ׁ ֵש ֵריהֶ ם ִּת ְ ׂ
הוא )יב ג(.
עון וְ ִא ּ ַב ְד ּ ֶתם אֶ ת ְׁש ָמם ִמן הַ ּ ָמ ֹ
פון ּ ָבאֵ ׁש ּ ְ
קום הַ ּ
ש ְר ּ
ופ ִסילֵ י ֱאלֹהֵ יהֶ ם ְּתגַ ֵ ּד ּ

שמעתי מעשה על כ"ק מרן בעל "דמשק
אליעזר" מקאמרנא זיע"א וזצוק"ל ,שנסע
פעם עם אביו מרן הגאון הקדוש בעל "היכל
הברכה" זיע"א ,ובדרך ראו בעל כברת דרך
ציור של עבודה זרה ,ובאותה הזדמנות פנה
מרן בעל ה"דמשק אליעזר" אל אביו הגדול,
בשאלה ,מה ההסבר לעובדא שכאשר אני
נוסע בדרך מסוגל אני להתעמק במחשבותיו,
עד אשר אין אני מבחין במאומה מהנעשה
בצדי הדרך ,ואילו כאשר נקלע בדרכם צורת
עבודה זרה מיד אני מבחין בה ,ואף אם אני
שקוע מאוד במחשבות אחרות.

השיב לו אביו הגאון הקדוש אדרבה בני אמור
אתה תשובה ,מה פשר התופעה הזאת .השיב
הבן הוא כ"ק אדמו"ר זיע"א ,כי הנה כל דבר
בעולם שואב חיותו ממעל ,ולולא החיות
ממעל היה נהפך הדבר לאפר ועובר מן
העולם ,ואפילו הס"מ כידוע שואב חיותו
מחלק הא-ל המצורף לשמו ,וכן את כל
הבריאה כידוע מחיה הקב"ה בכל רגע ורגע
מחדש ,כמו שאנחנו אומרים בכל יום בתפילת
שחרית 'המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה
בראשית' ,וכן ידועה אמרתו של אור שבעת
הימים הבעש"ט זי"ע )בעש"ט עה"ת בראשית אות

מח( עה"כ 'לעולם ה' דברך נצב בשמים'
)תהלים קיט פט( כי דבור הקב"ה שאמר 'יהיה
רקיע' הוא מהוה את הרקיע בכל רגע ורגע,
ואלמלי יעלים הקב"ה ח"ו עיניו אפי' רגע אחד,
שוב ישוב כל העולם להיות תוהו ובוהו ,הרי
שבכל דבר הקיים בעולם במציאות יש חיות
ממעל ,ולכן כאשר מרגיש החיות קרבתו של
איש יהודי ,מבקש הוא מאתו שיעלהו לשורשו
אל מקור הקדושה ,ולכן נמשכת עין האדם
לאותו מקום ע"כ.
)ספר 'היכל ישראל' מהגה"ח רבי ישראל
פראנקפורטר זצ"ל ,תלמיד רבינו מהרא"צ
מקאמרנא זי"ע(
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