בס"ד ,עש"ק פרשת שלח
ט"ו סיון תשע"א  -שנה ב' גליון ע"ה

זמני הדלקת הנרות ומוצ"ש
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ירושלים
בני ברק

הדה"נ מוצ"ש

ר"ת

8:30
8:32

9:05
9:02

7:12
7:27

ניו יורק 8:11
מונטריאל 8:30

9:52 9:20
10:16 9:44

נא לשמור על קדושת הגליון

עטרת ראשנו

דברי תורה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

חו ּכֹל נ ִ ׂ
רו אֶ ת אֶ ֶרץ ְּכנ ַַען אֲ ׁ ֶשר אֲנִ י נ ֵֹתן לִ ְבנֵי יִ ְ ׂ
ָשיא בָ הֶ ם
יש אֶ חָ ד ִא ׁ
ש ָראֵ ל ִא ׁ
יש אֶ חָ ד לְ ַמ ּ ֵטה אֲ ב ָֹתיו ִּת ְׁשלָ ּ
ְׁשלַ ח לְ ָך אֲ נ ִָׁשים וְ יָתֻ ּ
)יג ב(.

פירש רש"י וז"ל :למה נסמכה פרשת
מרגלים לפרשת מרים ,לפי שלקתה על
עסקי דבה שדברה באחיה ,ורשעים הללו
ראו ולא לקחו מוסר.
והביאור בזה דהנה המדבר לשון הרע גורם
לסלק את השכינה מישראל ,כמו שאיתא
במדרש רבה פרשת שופטים )ה ט( ,אמר
רבי מונא ,כל שאומר לשון הרע מסלק
השכינה ממטה למעלה .וכן לא חרבה
ירושלים במקדש שני ,אלא בעון מספרי
לשון הרע שהיה ביניהם ,בשביל שנאת חנם
שהיה בהם ,כמו שמבואר בחז"ל )יומא ט.(:
וכן הוא פוגם בשכינה ,כמו שמבואר ממרן
האריז"ל בשער המצות )פרשת וילך( ,על מה
שארז"ל )סוטה מב (:שארבע כתות אין
מקבלות פני השכינה ,ואחד מהם הוא כת
מספרי לשון הרע שחמור מכולם .כי הוא
מונע להמשיך אל השכינה השפע הצריך
לה עיי"ש.

ישראל ארבעים שנה במדבר היתה כעין
גלות השכינה ,וע"י שנכנסו בארץ ישראל
היה גאולה לשכינה מעין גאולה העתידה,
וזהו הסיבה מה ששלח משה רבינו את
המרגלים לארץ ישראל ,והוא כדי שהם
יעשו הכנה לתיקון השכינה ,כי הרי ארץ
ישראל הוא בחינת רחל השכינה הקדושה
כידוע )לקו"ת וישב( ,וזהו 'ויתרו את ארץ
כנען' כנע"ן בגי' ק"ץ היינו שיהיה הקץ
וגאולה לשכינה.
והנה ידוע מה שאיתא בספר יצירה )פ"ו

מ"א( שיש שלשה בחינות עולם שנה נפש
שענינם שווה .א"כ כמו שבנפש יש גדלות
וקטנות וצלמים שעי"ז נשלמה קומתו ,כמו
כן צריך להיות בבחינת עולם שלם בכל אלו
הבחינות ,היינו כמו שמבואר בארוכה ממרן
האריז"ל בעץ חיים )שער פנימיות וחיצוניות
ד"א( שהעשר ספירות יש בהם ב' בחינות.
א' הוא בחינת העולמות עצמן ,ובחינת זו
נקרא חיצוניות הספירות .הב' הוא בחינת
נשמות עצמן ,ובחינה זו נקרא פנימיות
הספירות עיי"ש.

וזהו שמרמז תיבת לשו"ן שהוא בגי' שכינ"ה
עה"כ ,היינו שהבחירה בידו של האדם
היאך ישתמש בלשונו ,או בדברים
שבקדושה בעסק התורה ובעבודת התפלה,
כמו שאמרו בתיקו"ז )בהקדמה יז (.מלכות פה
תורה שבעל פה קרינן ליה .היינו שע"י עסק
התורה מתקנים ומעלים את השכינה ,או
ח"ו בהיפוך שמדבר לשון הרע ,אזי פוגם
בשכינה הקדושה.

וזהו 'ויתרו' יתר"ו בגי' ד' שמות אהי"ה ,ב'
במלוי יודי"ן ,וא' במילוי אלפי"ן ,וא' במילוי
ההי"ן ,בחינת הצלמים ,וזה מבואר ממרן
האריז"ל בשער הכוונות )סוכות דרוש ז( שיש
שלשה מיני צלמים לאדם שנשלם לאדם
ע"י קיום ולימוד התורה.

וזה אמרו 'שלח לך' עם שני הכוללים בגי'
שכינ"ה עה"א ,היינו שבזמן שהלכו בני

ואלו השלשה צלמים צריכים ג"כ להמשיכם
ל'ארץ' בחינת עולם ,בבחינת חיצוניות

הספירות ,ואז יהיה בחינת 'כנען' בגי' ק"ץ
ותיקון העולם .וזה צריך לעשות 'איש אחד
איש אחד' כל אחד ואחד צריך לתקן חלקו
בשכינה.
וזהו אמרו 'וישלח אתם משה ממדבר פארן
על פי הוי"ה' היינו 'על פי' בגי' ק"ץ ,שמשה
רבינו שלח את המרגלים כדי שיעשו קץ
ותיקון לשכינה ,ועי"ז יהיה שם 'הוי"ה'
בשלימות.
ובזה יובן מה שפרש"י על 'שלח לך' וז"ל:
לדעתך ,אני איני מצוה לך ,אם תרצה שלח.
היינו משום שעי"ז שאיני מצוה לך יהיה
להם בחירה ,כי אם היה מצוה לא היה להם
שום בחירה ,והיו צריכים לעשות על דעת
משה ,וכמו שפירשנו בפרשת בהעלותך ,על
מה שפירש רש"י 'ויעש כן אהרן וגו' כאשר
צוה הוי"ה את משה' להגיד שבחו של אהרן
שלא שינה .שאהרן עשה ואמר על דעת
'כאשר צוה הוי"ה את משה' ועי"ז לא
משנים שום דבר מהכוונה הרצויה .וזהו ג"כ
הטעם שאומר החתן בשעת הקידושין 'כדת
משה וישראל' ,היינו שע"י שיעשה על
דעתם ,אז ילך בטח בדרך התורה והיראה
בלי שום שינוי מהדורות הקודמים ,ויוכל
להמשיך עליו השכינה.
אבל עכשיו שלא היה ציוי אלא אני איני
מצוה לך והיה להם הבחירה ,ובזה נכשלו
המרגלים ועי"ז נמשך הגלות במדבר עוד
ארבעים שנה.
)רעוא רעוין תש"ע לפ"ק(

עטרת פז

אמרות טהרות מרבותינו זי"ע

עטרת חכמים

עיונים וביאורים מרבותינו זי"ע

ְׁשלַ ח ְל ָך ֲא ָנ ִׁשים וגו' )יג ב(.

משה וְ אֶ ל אַ הֲ רֹן וְ אֶ ל ּ ָכל הָ ֵע ָדה )טו לג(.
קש ׁש ֵע ִצים אֶ ל ׁ ֶ
ֹתו ְמ ׁ ֵ
ֹתו הַ ּמ ְֹצ ִאים א ֹ
יבו א ֹ
וַ ּי ְַק ִר ּ

כתוב בבעל הטורים שהס"ת של
שלח' לך' אנשים' הוא חכ"ם ע"כ.
ואמרתי בס"ד דמשו"ה נאמר 'לך'
מפני שהם לדעתך כפירש"י ז"ל ,כמו
אצל משה רבינו ע"ה נאמר )משלי י ח(
'חכ"ם לב יקח מצות' כמו כן כלב
ויהושע כוונו להכנס לארץ ישראל
בשביל קיום המצוות ,מש"ה הס"ת
כאן חכ"ם .והנה חכ"ם בגי' מספר
חיי"ם ,וזה הרמז במש"כ אח"כ )במדבר
יד לח( ויהושע וכלב חי"ו מן האנשים
ההולכים לתור את הארץ ,כי הרי
כתיב )קהלת ז יב( החכמה תחיה את
בעליה והבן היטב.

בגמרא )שבת צו (:תנו רבנן 'מקשש' זה צלפחד ,וכן הוא אומר 'ויהיו בני ישראל במדבר' )טו לב( ,ולהלן הוא אומר 'אבינו
מת במדבר' )כז ג( ,מה להלן צלפחד אף כאן צלפחד ,דברי רבי עקיבא .אמר לו רבי יהודה בן בתירא ,בין כך ובין כך
אתה עתיד ליתן את הדין ,אם כדבריך התורה כיסתו ואתה מגלה אותו ,ואם לאו אתה מוציא לעז על אותו צדיק .ואלא
הא גמר רבי עקיבא גזירה שוה )רש"י  -ואם כן לא כסתו התורה ,דהוה ליה כמפורש( ,גזירה שוה לא גמר )רש"י  -ומשני רבי
יהודה בן בתירא לא גמרה ,ואין אדם דן גזירה שוה מעצמו( אלא )רש"י  -לרבי יהודה( מהיכא הוה ,מן ויעפילו הוה )רש"י -
ויעפילו לעלות וגו' שלא הרשיע כל כך כחילול שבת(.
ְ
ינו' הָ א
הוא לֹא הָ יָה ְ ּבתוֹ ך הָ ֵ ָ
הוא י ּ ּ ָ
עדה וְ גוֹ '' .אָ ִב ּ
ינו מֵ ת בַּ ִּמ ְדבָּ ר וְ ּ
ַנוקא וְ אָ ַמר' ,אָ ִב ּ
ובזוהר בלק )דף רהּ (.פָ ַתח הַ ּ

)'פרי חיים' מרבינו חיים יעקב
מקאמרנא(
נו ׁש ּוב ִמ ְצ ָריְ ָמה
ֲלוא ֹ
ה ֹ
טוב לָ ּ
)יד ג(.

כי יותר 'טוב' היה 'לנו' לברר לבושינו
מתוך צער וגלות מצרים ויסורים
והשפלה ,ממה שיהיה בארץ ישראל
בעת השלוה ,כי יעמוד ירבעם הרשע
ויסית וידיח את ישראל בעגלי מרבק
הבל וריק .ולזה 'הלוא' ]אותיות שם
אלוה בחינת לבוש[ לבוש נשמתינו
לתקנו ,טוב יותר התיקון במצרים
בשפלות וביסורים .אבל עשו בזה
חטא גדול ,כי לא האמינו באלהים
אלא היו רוגנים ,וטוב היה להם
להתפלל ולבטל כל זאת ,כי התפלה
פועל הרבה ,ואמונה יותר מכולם,
ובזה עשו פלגא במלכות שמים ,לחזק
גזירות ירבעם ולמרוד בו יתברך ,בעת
שרגנו באהליהם ולא שמעו בקול ה'.
)'היכל הברכה' מרבינו יצחק אייזיק
מקאמרנא(
וְ הָ יָה ּ ַבאֲכָ ְלכֶ ם ִמ ּ ֶלחֶ ם הָ אָ ֶרץ
ימו ְת ּ ָ
רומה לַ הוי"ה )טו יט(.
ּ ָת ִר ּ

רצה לומר כשאתם בני ישראל
אוכלים עם הקב"ה .כי 'והיה' הוא
שם הוי"ה ב"ה .ר"ל כשבני ישראל
אוכלים על השלחן מתוך תורה
ועבודה וגמילות חסדים ,אז תדעו
שעבור זה 'תרימו תרומה' תר"ם ו"ה
'להוי"ה' ,והוא כמו שאמרו תשובה,
תשב ו"ה לגבי י"ה ,ה"ה כאן תרם
ו"ה לגבי י"ה .וזהו 'להוי"ה' והבן.
)'בן ביתי' מרבינו אליעזר צבי
מקאמרנא(

ומ ִׁש ְ
עמא אָ ִר ְ
ֵיה,
יך לְ ֵעי ּלָא ִמ ּלָה ּ ָ
ַט ֲ ָ
יך ל ָּה וכו'' .מֵ ת בַ ִּמ ְדבָּ ר' וְ ִכי אַ ח ֲָרנִ ין לָא ִמ ּ
יתו ְ ּב ַמ ְד ְ ּב ָראּ ְ ,דהָ כָ א ָר ִׁשים ל ּ

ער ִטיל ִָאין ַעל ָ ּדא,
יתו ְ ּב ַמ ְד ְ ּב ָרא .אֶ ּלָא ּכַ ָמה ְ ּבנֵי נָ ָׁשא ַ ְ
וְ אָ ַמר ְ ּד ִא ּ
יהו מֵ ת בַּ ִּמ ְדבָּ ר ,וְ הָ א ּכַ ָמה אֶ לֶף וְ ִר ְ ּבבָ ן ִמ ּ

ומנְ ּ הוֹ ן אַ ְמ ֵרי הָ כִ י ויעפילו הוה .אלא
עצים הֲ וָ הִ ּ .
ש ׁש ֵ ִ
הוא ְמקוֹ ׁ ֵ
ִמנְ ּ הוֹ ן אַ ְמ ֵרי ְ ּד ּ
יהו ַרב
ֵיה ְּכ ִתיב )שם כא ו( וַ ּי ָָמת ָעם ָרב ִמיִ ְ ׂ
ֵיה ְ ּדמ ׁ ֶ
ש ָראֵ ל .וְ ִא ּ
ֹשה 'וידברו באלהים ובמשה' )במדבר כא ה( ,וְ ָעל ּ
לָקֳ ְבל ּ

ומ ּלוֹ י
יה ּ ִ
הוא הֲ וָ ה ְ ּדלָא נָ ַטר ּ ּ
ּ
פומֵ ּ

לולָא לְ גַ ּבֵ י מ ׁ ֶ
בו.
יבו ְ ּדמ ׁ ֶ
ֹשה אַ נְ ִטיר ְ ּדבָ ּ
ֹשה ,חָ ִׁש ּ
ִמ ּ ְׁש ּפָ חָ ה ִמז ְַר ָעא ְ ּדיוֹ סֵ ףְ ,בגִ ין ְ ּדחָ ב בַּ ִּמ ְדבָּ ר ְ ּב ִמ ּ ּ
ְ
יה .דמליל
ֵיהָ ּ ,
הַ אי ַט ֲ ָ
יה ְ ּב ּ
לולָא ְ ּד ּ
יה .מֵ ת בַּ ִּמ ְדבָּ רּ ְ ,ב ִמ ּ ּ
פומֵ ּ
ומ ִׁשיך זַנְ ּבֵ ּ
עמא ָ ּדאמֵ י ,לְ נָּ חָ ׁש ּ ַתלְ יָיא ַעל ְק ָדל ּ
פומֵ ּ
יה לְ עי ּלָאָ ,מ ִׁש ְ
לישנא בישא על משה ,כיון דההוא נָ חָ ׁש ְ ּדכָ ִר ְ
עמא ְבחֶ ְטאוֹ ַ ,מאי ְבחֶ ְטאוֹ ְ .בחֶ ְטאוֹ
יך ַט ֲ ָ
בֵ
נָ
זְ
ב
ִ
יך
ּ
ּ
ֵ

הוא נָ חָ ׁש וַ ַ ּדאי ,ע"ש.
הוא נָ חָ ׁש דכריך על קדליה .ולא בחטא אחראַ ּ ,
יהְ ,בחֶ ְטאוֹ ְ ּדהַ ּ
לולָא ְ ּד ּ
יהו ִמ ּ ּ
ומאי ִא ּ
ְ ּדהַ ּ
פומֵ ּ
ורבי עקיבא דרש 'במדבר' מן מקשש ,דכתיב 'במדבר' לכך רשים 'מת במדבר' ,ור"ע לא דרש כלל גזירה שוה ,אלא
מפרש יתורא דקרא 'מת במדבר' כקושיית ינוקא בזוהר ,וכי אחרנין לא מיתו במדברא ,ומפרש ר"ע מקשש הוה דכתיב
ביה 'במדבר' דכתיב בההוא ענינא 'וישלח אתם משה ממדבר פארן' ,ובאמת כל דברי חכמים קיימים ,ואין בהם נפתל
ולא ערטלאי ולא עקש אלא דבריהם חיים.
מבואר בזוהר )ח"ג קנז (.דמקשש עצים ,מאן עצים הכא ,ומאן הוא דא .אלא דא צלפחד ,והוה דייק על אלין אילנין ,הי
מנייהו רב על אחרא .אם עץ החיים או עץ הדעת ,וכן דייק והרהור של צדיקים ,איזה צדיק השיג עץ החיים לגמרי,
ואיזה צדיק שעדיין אינו מבורר ,והוא עדיין בסוד עץ הדעת )בראשית ב ט( לכפות את יצרו ,ואפשר זה שעדיין מתגרה בו
היצר והוא כופתו ,גדול מן משה רבינו שהשיג עץ החיים והוא כבר מלאך ה' צבאות ,ולא חשש ליקרא דמאריה ,ועביד
פרודא ,ודא איהי 'כי בחטא וא"ו מת' )כז ג( ,שהרהור על משה רבינו ועל הצדיקים שבדורו )וא"ו הוא בחינת עץ החיים(,
והיה מתנגד על צדיקים אמיתים ,ורזא דכלא ודאי מקשש עצים ,בגין כך הוה דיניה סתים ,בגין דמלה דא בעי בחשאי,
וסתים ולא גליא ,ע"ש בזוהר.
אבל זה קשה להולמו ,וכי על זה חייב סקילה בפועל על ידי בית דין להרוג על הרהור הלב ,והרי אין בזה חיוב אלא בדיני
שמים ,אלא הענין כך היה על פי הידוע ממרן האר"י בעש"ט ,כשצדיק עושה חטא קל ,גורם לאיש פשוט חטא חמור,
כידוע שפעם אחד ראה אחד מהמוני שחילל שבת ,והיה מתאנח מאד על זה ,באיזה ענין חילל שבת ,שיראה את זה
מחלל שבת ,והראו לו מן השמים ,ששימש עצמו עם תלמיד חכם שנקרא שבת )זוה"ק ח"ב צד ,(:ובזה נחשב לאיש כמותו
חילול שבת.
וכן אירע פעם אחד לתלמיד ,שהיה יושב בליל תשעה באב אחר חצות לילה ,והיה מייחד יחודים ,וכותב רזין דאורייתא
כי היה ]תשעה באב[ נדחה ,וגם ברית מילה היה ביום זה ,על כן היקל לעצמו והסיח דעתו מן אבילות ,ונכנס לתחום
אותו רשע והשיג גבולו של ס"ס הרשע ,על כן התגרה בו הרשע באותו שבוע ,והביאו לידי כעס גדול ,וגרם בכעסו
שרשע אחר תחב סכין בבטן רשע כמותו והרגו ,ואמר לו מרן ]הבעש"ט[ שכל זה גרם הוא ,ועשה תשובה גם על זה.
וכן בכאן צלפחד פגם חטא קל פגם דק ,שהיה מהרהר אחר צדיקים והיה מתנגד עליהם ,כי היה רב וראש ולמדן מופלג
וגדול הדור ,והרהר אחר צדיקים ודייק בהם מתנגד ,וזה כעין חילול שבת כי הצדיקים הם שבת ממש ,וגרם על ידי זה
שאיזה איש המוני חילל שבת בפועל שהיה מקשש עצים בפשטות ,שתלש ,ועמר והעביר עצים בשבת ברשות הרבים
ארבע אמות )עיי"ש בגמרא שבת צו.(:
וזהו 'וימצאו איש' צדיק 'מקשש עצים' דהוה דייק על אלין אילנין ,הי מנייהו רב על אחרא ,ולא חשש ליקרא דמאריה,
ואחליף שבת בשבת בחטא דק' ,ויקריבו' מלא יו"ד ,שהקריבו את זה שפגם ביו"ד בנקודת יהודי ,כי החולק על ישראל
יהיה מי שיהיה ,הן רב על צדיק ,והן צדיק על רב ולמדן ,פוגם באותי יו"ד ,אלא יסבול וישתוק ,ואלו סבלנו מימי מרן
ועד עתה החרופין וגדופין שמחרפין ,ולשתוק מבלי לענות וימחה מלבו ,ויהיה שש ושמח באור התורה וחיות אלהות
יותר מכל ,כבר היה הגאולה בשלימות .וכן הקרבו המצאים אתו מקשש עצים בפועל ממש חילול שבת וזה נסקל.
ואח"כ היה צלפחד מן ויעפילו )יד מד( ,שלא שמע למשה ,כמדתו לסרב נגד צדיק אמת ,אבל לא מת ,שהרי כל מי שנגע
בהם מת ,כמבואר ברש"י על 'כאשר תעשינה הדברים' )דברים א מד( .ואח"כ היה מן 'וידברו באלהים ובמשה' )במדבר כא
ה() .ששם היה העונש של 'וישלח הוי"ה בעם את הנחשים השרפים' וגו'( ,ומת על ידי נחש דכריך על קדליה בחטא לשון
הרע ,ומת במלולא דפומא 'אבינו מת במדבר' .וכל דברי חכמים קיימים אמת וקדוש חיים לעד.
)'היכל הברכה' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

שולחן הטהור

לקט הלכות מספר 'שולחן הטהור' ו'זר זהב' לרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זי"ע
{ סימן לד }א.דין 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

’í ó¾ë μñò îòìòêî ,³îþ¾− ³îþë½ëî ³î¼−þî óîñ¾ëî íîìêëî
.(ïò ì ê"ô) îòô¼ îò−šñê ’í −í− ,(í ð í×−ô) ð¼î óñî¼ñ îò−šñê

í×ñí ³ôê ³þî³ ³ôêí îòþî− ,ñêþ¾− −šñêô þï¼ ¾šëê óðîš
íëíêë êñê −ñê îêîë³ êñ¾ −−ìê −−þëìô ¾šëêî ,³−³−ôê

שורש ענין אלו ואלו דברי אלקים חיים
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ö−þ½îê ³îþîëèô ö¾þî¾¾ −êô¾ ³−ë ëîþí ñ¼ ñëê ,³îþîëèñ
³¼ð .îíò−ëí ðî½ë¾ ó−−ì ó−šñê −þëð îñêî îñêî ,ö−þ−³ô îñêî
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óí ñêþ¾− ³îô¾ò¾ î−³îï−ôþô íêþòí −õ× ,ö"ëôþí ¾îðší öþô
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þîð ñ×ë¾ ñêþ¾− −ô×ìñ þî½ô íï êí−¾ þôêî ,íï ñ¼ í"ëšíñ ñê¾î ,þ³−íñ
ðî½ ó¼¬ ¾− ³ôêí μþðëî ,¾þðí −õñ êîí öî×òî ,ó³îô× í¼þ×í í−í−î þîðî
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עטרת תפארת

עובדות וסיפורים מרבותינו זי"ע
.(רו אֶ ת אֶ ֶרץ ְּכנ ַַען )יג ב
ּ ְֻׁשלַ ח לְ ָך ֲאנ ִָׁשים וְ יָת

. ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר, לפי שלקתה על עסקי דבה שדברה באחיה, למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים:פירש רש"י וז"ל
 ובדרכו התחיל לדבר דברים תקיפים על הרה"ק רבי מאיר. מספר רבינו הרה"ק רבי יצחק בשילהי אייר תר"י,אודות פטירת הרה"ק רבי מאיר מפרימישלאן זלה"ה
, צולע על רגליו, המה נוסעים והנה עומד על פרשת דרכים עני אחד, מפרימישלאן זלה"ה:( וז"ל. בפירושו 'היכל הברכה' )דברים קפא, ברמיזא,יהודה יחיאל מקאמרנא זלה"ה
 אמר לנסוע, כשרק ראה אותו רבינו. וביקש שיעלו אותו על העגלה, לא היה על מדדה על קביים,הייתי בעיר אחת וראיתי וכו' ואמרתי לאנשים שלי וכו' ובהיותו על הדרך
. שרואה עני צולע ואינו עוזר לו, העני הזה צעק אחריו הזהו צדיק, לערך הלאה ולא להעלותו, ודברתי ברעש גדול דבורים על איזה צדיק,העגלה אלא האנשים שלנו שידעו דרכי
. ורבינו שוב התחיל לדבר כנ"ל. ויך צדיק אחד ישנו והוא הרבי רבי מאיר'ל מפרימישלאן, והבנתי שאין להשיב,' ואחר כך בא איש אחד ואמר וכו' ונעלם תיכף וכו.חצי פרסה
 אמרתי לרב כשהגיעו לכפר הסמוך ובעל העגלה רצה להעמיד את הסוסים על יד בית המזיגה, וכשבאתי לעיר בליל ה"א. שעל חנם דברתי דבורים על צדיק,לבי מאד
 ושוב חוזר הענין רבינו מאיץ בבעל העגלה. והנה העני הזה כבר מחכה שם, ובאמת היה כוונתי לטובה ולא עלה שבכפר, על חינם דברתי דיבורים רעים על צדיק, הוי:דלשם
. אין צדיק אלא הר"ר מאיר'ל מפרימישלאן: והוא צועק אחריו,לברוח
.בידי
 והביע צערו על שעל חינם, מסר מודעה לרבה של העיר שקיבל פניו, ובליל מוצאי בבוא רבינו העירה,ובכל יום השבת נתתי תודה )ווידוי( לפני רבים שיש לי מכאוב גדול על זה
 גם בשבת הביע דברים אלו לפני, וכי כוונתו היתה לטובה, וביום א' באה דיבר סרה על צדיק יסוד עולם. נפטר צדיק פלוני, היום ביום שבת:שבת כתבתי על דף גמרא שלי
 במוצאי שבת רשם לו רבינו על הדף החלק של הגמרא שלמד בה 'היום ביום שבת. ונסתלק ביום שבת וראיתי אנשים מלחשים זה עם זה רבים,השמועה לעיר שנחלה ביום ואו
 ביום א' באה השמועה שר' מאיר'ל חלה.' המה קודש נפטר הצדיק הר"ר מאיר'ל מפרימישלאן. מה לכם מלחשים לכו ראו בגמרא פלונית מה שנרשם שם ומצאו הנ"ל:ואמרתי
 אמר, כשראה רבינו אנשים מתלחשים סביבו. אלא לטובה ביום ו' כ"ח אייר ונפטר בשבת כ"ט בו, ותודו לי שלא דברתי חלילה להרע, אחיי תראו: ואמרתי להם,ראו כן תמהו
 וגילה להם שמה שדיבר, צאו וראו מה שרשום בגמרא פלונית, מה לכם מתלחשים:להם
. עכ"ל.גדולה היה כוונתי
. רבינו היה נוסע היה כדי להסיר ממנו את הקיטרוג:והסיפור הנ"ל בפרטות סיפר הרה"ק רבי חיים יעקב מקאמרנא זי"ע כך

עטרת זקנים

יומא דהילולא ממאורי הדורות

הרה"ק רבי שלמה בן רבי אלעזר שפירא זצ"ל אב"ד סטריזוב ומונקאטש בעל ה'שם שלמה'
כ"א סיון תרנ"ג
בית אביו
נולד כבן הגדול לאביו הרה"ק רבי אלעזר שפירא
זצ"ל בעל ה'יודעי בינה' אב"ד ריבאטיטש ,סטריזוב,
ובסוף ימיו בלאנצהוט .בנו הגדול של הרה"ק רבי צבי
אלימלך שפירא זצ"ל בעל ה'בני יששכר' אב"ד
מונקאטש ועוד ,ובסוף ימיו בדינוב .ולאמו הרבנית
מרת טאבא חוה ע"ה ,בת הרה"ק רבי יהושע מדוקלא
זצ"ל ונכדת בעל ה'פני יהושע' וה'מגיני שלמה' .בעת
שאמו היתה מעוברת הלכה לבית חמיה בעל ה'בני
יששכר' לשפוך את תוגת ליבה אחר שלפנ"ז נפטרה
בעודם בקטנותם שני ילדות ,ולבה היה בל עמה מה
יהיה עם העובר הזה ,וכשנכנסה לבית חמיה קראה לה
חמיה ואמר לה :אל תבכי ואל תתאונני ,מזה העיבור
תתבשרי בשורות טובות ,והילד שיולד לך אור גדול
יהיה .ביום ז' דחנוכה שנת תקצ"ב נולד בעיר
ריבאטיטש ,בזמן שאביו שימש שם ברבנות ,ושליח
הגיע מבית הסבא בעל ה'בני יששכר' ,שהיות שהימים
ימי שלגים וקשה עליו להגיע לברית המילה ,אך יקראו
שמו בישראל שלמה בהטעימו כי שלום ואמת יהיה
בימיו .כשגדל הנער שלחו אביו מפעם לפעם בצל זקינו
הקדוש שחיבבו עד למאוד ,והיה מושיבו על ברכיו
בשעת אמירת דברי תורה ,והראה לו אהבה וקירבה
יתירה ,וזכר בגדלותו מה שראה בקטנותו בבית זקינו.

בית חמיו
בשנת תקצ"ח עבר אביו לשמש ברבנות בעיר סטריזוב,
ובתחילת שנת ת"ר כשהוא אך ורק בן שמונה שנים,
דיברו בו נכבדות עם האשה חי' פרומא רבקה בת
הרה"ק רבי יקותיאל שמעלקא זצ"ל בנו של הרה"ק
רבי משה לייב מסאסוב זצוק"ל ,והיתה מצד אמה
נכדת בעל ה'לבושים' .ושלח המחותן שליח לנסות
החתן ולבחנו ,ומצא חן וחסד לפניו ,וגמרו ביניהם
שיסעו לבית הסבא בעל ה'בני יששכר' ולגמור השידוך,
בינתיים נתעכב הדבר עד שביום ח"י טבת תר"א
נסתלק בעל ה'בני יששכר' לחיי עולמים ,וביום ט'
תמוז תר"א נגמר השידוך בכי טוב בעיר נאדבורנא.
וקבעו זמן החתונה לשנת תר"ו אחר שהחתן יכנס
לעול תורה ומצוות .החתונה נחגגה ברוב צהלה ורינה
בעיר סאסוב ,והחתן נשאר לגור בבית חותנו בעיר
סאסוב .בעיר סאסוב נתיידד עם רב העיר הגאון רבי
נחמיה 8שהיה עוד רב העיר בזמן זקינו הרה"ק רבי
6משה לייב מסאסוב זצוק"ל ,ומסר לו הנהגות
ופסקים מזקינו ,וכן נתיידד עם הגאון רבי יואל
אשכנזי אב"ד זלאטשוב שעל יד סאסוב ,וכמה פעמים
קראו לפניו שיבוא לשמש כדיין לפניו בדו"ד בין איש
לרעהו.

נזר הרבנות
בערך שנת תר"ט נסתלק רב העיר סאסוב הגאון רבי
נחמיה הנ"ל ,נמנו אנשי העיר לקחת את רבי שמעלקא
בן הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב למלאות מקומו,
ועמו ישמש לסגן רב העיר חתנו רבי שלמה .אז נסע
רבי שלמה אל עיר הבירה לבוב ,לקבל הורמנא משני
הגיסים גדולי העיר בעלי 'מפרשי הים' ,הגאון רבי
יוסף שאול נאטנזון ,והגאון רבי מרדכי זאב איטינגא,
הרבנים נתפעלו מגודל ידיעתו ונתנו לו כתב ההכתרה
על נייר מוזהב ,בהגיעו חזרה לעירו ערערו אנשי העיר
ביודעם שהגאונים בעלי מפרשי הים ,ובפרט הגאון רבי

מרדכי זאב נותנים הורמנא לכל אברך בנש"ק ,ע"כ
למען השלום נסע וקיבל הורמנא מהגאון רבי אברהם
תאומים אב"ד זאברוב שאינו נמנה על עדת החסידים,
כשבחנו אמר עליו שמצא לפניו אברך שלם ובקי ,אך
עם חסרון אחד שהוא נמנה על עדת החסידים .אחר
שנתקבל לסגן רב העיר תיקן בדקי העיר וחיזק חברות
משניות וכדו' ובתי המטבחיים שיהיו בכשרות ,לאחר
שעזב אביו את משרת הרבנות בעיר סטריזוב לטובת
העיר לאנצוהט ,מילא בנו רבי שלמה מקומו ברבנות
ולמעלה מכ"ד שנים שימש ברבנות העיר ,בשנת תר"ם
נתקבל לרב העיר הגדולה מונקאטש מקום אשר זקינו
בעל ה'בני יששכר' שימש מקודם ברבנות ,בעיר
מונקאטש התחיל לנהוג באדמור"ת וחסידים ,והרבה
מחסידי צאנז דבקו בו אחר פטירת הרה"ק מצאנז
זיע"א.

מבאר רבותינו

מכתב מרבינו בעל ה'דמשק אליעזר'
לבעל ה'שם שלמה'
ב"ה יום ה' נצבים תרמ"ו לפ"ק קאמרנא
כשמוע קול שופר יוחק לחיים טובים בספר .ה"ה
כבוד ידידי ויד"נ הרב הגאון הגדול שבח עוז
ומגדל ,בוצינא קדישא חסידא ופרישא ,רבים
ילכו לאורו צדיק ונשגב שמו ,כקש"ת מו"ה
שלמה שפירא שליט"א אבד"ק מונקאטש.
אחי אחי אהובי לי ביותר ,ידיד נפשי אהובי,
קבלתי מכתבו לנכון ושמחתי על אמרי נועם,
בלבי התעוררתי בזכות זה ,ובזכות תורתכם
הקדושה ועבודה שלימה שנתחדש בכם ובכל יום
ויום במוחין חדשים ,וכולם יהיו לרצון לפני
קונה הכל ,הזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבניו
ולבני בניהם ,ויתחדש לכם שנה טובה ומתוקה,
כתיבה וחתימה טובה לאלתר לחיים עם כל ב"ב,
ויקבל הקב"ה תפלתו עם כל המסתופפים
בצילכם ,באהבה רבה בחן וחסד וחיים ושלום
וברכה אמן.
כ"ד אליעזר צבי סאפרין קאמארנא

עם רבותינו הקדושים
סיפר כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ששמע מזקינו
הגה"ק רבי חיים יעקב מקאמרנא זיע"א בעל ה'פרי
חיים' ,ששמע מהרה"ק רבי חיים אלעזר ממונקאטש
זצ"ל בעל ה'מנחת אלעזר' ,שכשיצא לאור הספר
הקדוש 'היכל הברכה' ,מרבינו הגאון הקדוש קודש
הקדשים איש האלוקים רבי יצחק אייזיק מקאמרנא
זיע"א ,בו גילה רבינו את גודל זרועו וכוחו בחכמת
הח"ן ,ובתורת החסידות הצרופה לנו מרבינו אור
שבעת הימים הבעל שם טוב זיע"א ,עלה בדעתו של
זקינו הרה"ק רבי שלמה לנסוע ולהסתופף בצילו,
ולהיות חד מן חבריה קדישא דיליה ,אך נתעכב הדבר
ובסוף לא יצא אל הפועל ,וכל ימיו התאונן על שלא
זכה לראות פני אלוקים חיים .וכן מסופר שפעם אחת
כשהגיע בעל ה'מנחת אלעזר' אצל חמיו הרה"ק רבי
יעקב משה מקאמרנא זצ"ל ,והיה יום הקריאה,
ומנהג רבותינו הקדושים )כמבואר בשוה"ט סי' קמא
סק"ד( שהבעל קורא עומד מימין העולה ,ובעל
ה'מנחת אלעזר' שינה ממנהג המקום ועמד לשמאלו

של הקורא ,בלילה בא אליו זקינו הרה"ק רבי שלמה
בחלום והוכיחו על שלא היה ירא לשנות מאתרא דמר
רבינו הקדוש בעל ה'היכל הברכה'.
עם רבינו שר בית הזוהר הגאון הקדוש רבי אליעזר
צבי מקאמרנא זיע"א בעל ה'דמשק אליעזר' היה
בידידות גדולה ,והיה להם חילופי מכתבים בתורת
הח"ן ,ידוע שרבינו בעל ה'דמשק אליעזר' היה רגיל
לנסוע לכפר פטרוניא אשר על יד מונקאטש ,כי בעיר
מונקאטש היה קהילה גדולה של עדת חסידי קאמרנא
אשר נתיסדה עוד בחיי רבינו בעל ה'היכל הברכה',
ורבינו בעל ה'דמשק אליעזר' אשר מדתו של אהרן
אוהב שלום ורודף שלום היה נר לרגליו ,לא היה שובת
במונקאטש בכדי שלא לצער לרב העיר הרה"ק רבי
שלמה ,רק היה שובת בכפר פטרוניא על ידו ושם היו
באים חסידים ואנשי מעשה לחזות בנועם זיו קדשו.
פעם כאשר היה שם ביום ראש חודש ביקש ממנו
הרה"ק רבי שלמה שיערוך את שלחנו אשר לפני ה'
בתוך העיר ,וגם הוא יבוא אצלו על סעודת ראש
החודש ,בתוך הסעודה הפליא רבינו בעל ה'דמשק
אליעזר' על מימי העיר שהם מתוקין ,ואמר בדרך
צחות :הלא בכל עיר שגר שם רבי-אדמו"ר מימי העיר
אינן מתוקין ,אבל אפשר בגלל שאתם לא רק רבי אלא
גם רב לכן מימי העיר מתוקים .וביקש רבי שלמה
מרבינו שיספר לו סיפור מזקינו הגה"ק רבי אברהם
מרדכי מפינשטוב זיע"א ,וסיפר לו ,וכן סיפר על
גדולת הרה"ק בעל ה'בני יששכר' ,כשנפרדו הראה על
נכדו בעל ה'מנחת אלעזר' שיברך אותו שיזכה לבנים,
הפטיר רבינו בעל ה'דמשק אליעזר' ואמר :כשיבוא
אלי יהיה לו בנים ,לאחר שנתחתן בזוי"ש עם נכדת
רבינו בן לבנו הרה"ק רבי יעקב משה מקאמרנא זצ"ל,
אז הבינו למפרע את דברי רבינו וממנה נולדה לו בתו
יחידתו.

בצל צדיקים
רבות הסתופף בצל הרה"ק רבי מאיר מפרימשלאן
זצ"ל ,וכל עניני זיווגו וזמן נישואיו קבע ע"פ דברי
הרה"ק מפרימשלאן .וכן נסע עם אביו אצל הרה"ק
רבי אשר ישעי' מראפשיץ זצ"ל והרה"ק רבי צבי
הירש מרימנוב זצ"ל והרה"ק רבי ישראל מרוז'ין
זצ"ל והרה"ק רבי שלום מבעלזא זצ"ל ,ובמקומות
הנ"ל נזדמן ג"כ להיפגש עם שאר גדולי וצדיקי הדור,
כן נתיידד עם הרה"ק רבי נתן דוד משידלובצא זצ"ל,
ובסוף ימיו נעשה תלמיד מובהק להרה"ק רבי חיים
מצאנז זצ"ל ונסע אליו רבות למועדים ולרגלים.

הסתלקותו
בשנתו האחרונה ובפרט בזמן האחרון ,ראו איך
שמתכונן לעבור לעלמא דקשוט ,ונחלש גופו עד למאוד
מיום ליום ,יום קודם הסתלקותו כתב צוואה בין
השאר כתב שלא להדפיס שום דבר מכתביו ,ולמחרתו
בליל כ"א סיון תרנ"ג אחר הכנה דרבה כשעה אחר
חצות לילה נסתלק ,וכבוד גדול עשו לו במותו ונטמן
בעיר מונקאטש ,השאיר אחריו בנו הגדול רבי צבי
הירש זצ"ל שמילא מקומו במונקאטש בעל ה'דרכי
תשובה' ,ובנו השני רבי משה יהודה לייב זצ"ל שמילא
מקומו בסטריזוב.
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