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כבר התקשו המפרשים )משכיל לדוד
כבר אלשיך הקדוש( למה כתוב

'ויקחו

לי' ,דהוי ליה למימר ויתנו לי.
ואפשר לומר ,שמשום שכאן מדובר
ואפשר בנתינת תרומה לבניית המשכן
וכמ"ש 'ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם',
ולכן צריך להיות שיהיה כל בניית
המשכן רק לשם שמים ,כי עי"ז יהיה
למשכן קיום והעמדה.
ולכן כתוב 'ויקחו לי' ופרש"י לי לשמי.
ולכן היינו שבא לומר שצריך ליקח רק
מכסף שהרוויח ממשא ומתן באמונה
ועשה לשם שמים בקדושה ,כי כל דבר
שעושה אדם הישראלי בענייני מסחר
צריך לראות שהכסף שהוא מרוויח לא
יהיה באיסור רק לשם שמים ,היינו
שבשעת שעושה מסחר יחשוב שהכול
הוא עושה למען הרבות כבוד שמים ,וכן
כשאדם ישן צריך לחשוב לא משום
שהוא עייף הוא הולך לישן ,אלא משום
שיהיה לו כוח לקום לעבודת הבורא ב"ה
לתורה ולתפלה ,וכן האכילה הוא כדי
שיהיה לו כוח לתורה ולתפלה ,וכן כאן
כשבונים את המשכן צריך להיות מכסף
שנעשה על טהרת הקודש לשם שמים,
שיכוון שמהכסף הזה יעשה רק דברים
טובים.
ומזה הטעם הביא יעקב אבינו ארזים
ומזה לעצי שטים דוקא ,כמו שפרש"י
וז"ל' :ועצי שטים' ומאין היו להם
במדבר ,פירש רבי תנחומא ,יעקב אבינו
צפה ברוח הקודש שעתידין ישראל
לבנות משכן במדבר ,והביא ארזים
למצרים ונטעם ,וצוה לבניו ליטלם
עמהם כשיצאו ממצרים .והטעם למה
באמת הביא את ארזים הללו ,שבא יעקב
אבינו להורות לבני ישראל ,שכדי לבנות

המשכן צריך להיות על אדני צדק ואמת,
כמו ארזים שלו שהרוויח באמת ואמונה
כמו שכתוב 'הייתי ביום אכלני חרב
וקרח בלילה ותדר שנתי מעיני' )בראשית
לא מ( ,וגם שהכול עשה לשם שמים כדי
לקיים פריה ורביה.
וזה בא התורה לומר 'ויקחו לי' שיקח
וזה מכסף ממה שהרוויח לשם שמים,
וזה לי לשמי שפירש רש"י ,וזה מרמז
'ויקחו לי' בגי' י"פ טו"ב שצריך ליקח
רק מכסף שכולו טוב לשם שמים.
וגם 'לי' בגי' מ' לרמז למה שאמרו חז"ל
וגם )סוטה ב (.שארבעים יום קודם
יצירת הולד בת קול יוצאת וכו' .והטעם
שאז הוא השורש שכולו טוב ,וכן כאן
צריך לקחת את הכסף ממקור שכולו
טוב ,שזה החיוב קודם עשיית המשכן,
ועל ידי שיהיה הבאת הכסף בקדושה
ועל ולשמה ,אז נוכל להרים ולתקן
השכינה ,וזהו 'תרומה' נוטריקון תרו"ם
ה' ,היינו שצריך להרים ולעלות את אות
ה' אחרונה בחינת השכינה הקדושה,
כמ"ש 'ומלכותו בכל משלה' )תהלים קג
יט( .לעלותה בעשר דרגותיה ,כמו
שאמרו חז"ל )כלים פ"א מ"ו( עשר
קדושות הן וכו' .ולעומת זה אמרו חז"ל
)ראש השנה לא (.עשר מסעות נסעה
השכינה וכו' .ולכן 'תרומה' בגי' י"פ שם
אדנ"י ,לומר שצריך לעלות כל העשר
בחינות של השכינה.
וזה ג"כ מרמז 'מאת' הוא אותיות
וזה אמ"ת ,שצריך לעשות את הכסף
באמת ולא בשקר ומרמה' .כל' הוא
בחינת צדיק ,שלקחו את הכסף מאיש
צדיק כנ"ל' .ידבנו' בגי' ע"ב בחינת
חכמה' .לבו' בחינת בינה ,כמו שאיתא

)כה ב(.

בפתח אליהו )תיקו"ז יז (.בינה לבא ובה
הלב מבין .היינו אנשים שיכולים
להמשיך חכמה ובינה כדי לברר את כל
הניצוצי השכינה' .תקחו את תרומתי'
מכאלו אנשים יקחו את התרומה לבניית
המשכן.
והנה רש"י אומר שי"ג דברים נתנו
והנה למשכן .היינו כמו שמבאר אא"ז
הגה"ק קוה"ק רבי יצחק יהודה יחיאל
מקאמרנא בספרו הקדוש אוצר החיים
)מצוה צה( באריכות נפלא מאוד שמרמז
לי"ג מדות של רחמים ,שאמרו חז"ל
)ראש השנה יז (:שאינן חוזרות ריקם ,היינו
שע"י שיקחו תרומה יעוררו את הי"ג
מדות של רחמים.
וזהו אמרו שם חז"ל' ,הוי"ה הוי"ה'
וזהו )שמות לד ו( אני הוא קודם שיחטא
האדם ,ואני הוא לאחר שיחטא האדם
ויעשה תשובה .וידוע קושית הרא"ש
למה צריך קודם החטא לרחמים עיי"ש.
והנראה לומר שאפילו שחטא יכולים
להמשיך את הי"ג מדות של רחמים
מהשורש של הי"ג מדות שהוא קודם
החטא שאינו נפגם ,היינו שמי שחטא אז
פגם בשפע של הי"ג מדות ,ולכן הוא
צריך להמשיך מהשורש הי"ג מדות של
קודם החטא.
ולזה כאן במשכן שאמרו חז"ל )שמו"ר
ולזה נא ח( שע"י המשכן נתכפר מעשה
העגל ,ולכן היה צריך ליקח י"ג דברים
למשכן ,כדי שעי"ז יעוררו את השורש
הי"ג מדות של קודם החטא.
הקב"ה יעזור שיבנה הבית המקדש
הקב"ה השלישי ועשו לי מקדש
ושכנתי בתוכם ,בביאת גואל צדק בב"א.
)רעוא דרעוין תש"ע לפ"ק(

עטרת רז

עטרת חכמים

עיונים וביאורים מרבותינו זי"ע
חשן
אַ ְבנֵי ׁשֹהַ ם וְ אַ ְבנֵי ִמ ּל ִֻאים לָ אֵ פֹד וְ לַ ׁ ֶ
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)כה ז(.

ר"ל' ,אבני שהם' הוא כנגד לוחות האבן הראשונים ששיבר
ר"ל ,אותם משה רבינו תחת ההר ,קודם שנתנם לישראל.
ואגב אני אומר ב' טעמים לשבירת הכלים של לוחות אלו.
ואגב האחד שמעתי מאדוני אבי מורי ורבי הרב הקדוש מו"ה
יצחק אייזיק יהודה יחיאל זלה"ה ,כיון ששמע משה רבינו
שישראל עבדו ע"ז ,ועשו את העגל ,ויהיה ח"ו חרון אף על
ישראל .ומחמת גודל אהבת ישראל שהיה בו שיבר את
הלוחות .ואמרו רז"ל )שבת קה (:כל השובר כלים בחמתו כאלו
עובד ע"ז .ומסתמא היו הלוחות כלים נאים ביותר .ועבור זה
היה משתתף תיכף עם ישראל ,שהוא עצמו ג"כ היה עובד
ע"ז .וכמו שעל משה רבינו עצמו לא יכול לחול שום חרון אף,
ה"ה ג"כ לא היה יכול לחול שום חרון אף על ישראל.
והטעם הב' לשבירת הלוחות הראשונות ,נראה לי שאמרו
והטעם רז"ל )שם קמח (:מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידין.
לזה כששמע משה שישראל עובדין ע"ז ,ומסתמא יעבדו
אח"כ ג"כ ,מיד שיבר לוחות הברית ,שנכתב בהם' :לא יהיה
לך אלהים אחרים לא תעשה לך פסל לא תשתחוה להם ולא
תעבדם' .ואם היה נותן להם את הלוחות תיכף ,והיו עובדין
אח"כ ג"כ ע"ז של העגל ,היו כולם מזידין ,לזה מוטב שיהיו
שוגגים ואל יהיו מזידין .וא"ת הרי מעמד הר סיני היה קודם
לנתינת הלוחות ,ואז שמעו ג"כ :לא יהיה לך אלהים אחרים
וגו' .אלא אינו דומה שמיעה לראיה ממש ,כי מחמת גודל
אור בהיר היו יכולים לומר שלא שמעו כלל ,כמו שאמרו
אח"כ' :אתה תדבר ונשמעה ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות'
כנודע .וזה היה מכוון משה רבינו בשבירת הלוחות ,שכמעט
יהיו שוגגים ולא מזידין ,ח"ו כנודע .והבן .נמצא עבור זה
נקראו לוחות האבנים הראשון 'אבני שה"ם' שהוא אותיות
מש"ה ,כי רק הוא היה מקבל אותם מאת הקב"ה כביכול,
והוא שיבר אותם ג"כ.
'ואבני מלאים' נקראו לוחות השניות ,שנתמלאו אח"כ מלא
'ואבני רחמים עבור תפלתו ובקשתו של משה רבינו להקב"ה,
שיתן פעם שנית הלוחות ,כדכתיב :וישב משה אל ה' ויאמר
וגו' ועתה אם תשא חטאתם מוטב ואם אין וגו' .ויאמר משה
אל ה' ראה אתה אומר אלי וגו' .ויאמר ה' אל משה פסל לך
שני לוחות אבנים כראשונים וגו' .ויקרא בשם ה' ,ויעבור ה'
וגו' אל רחום וחנון וגו' ,וזהו שלוחות השניות נקראו אבנים
מילואים שנתמלא הקב"ה מלא רחמים על ישראל ונתן לנו
לוחות השניות') .בן ביתי' דף פז מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא(

'והקמת' חסר ואו' .הראית' מלא יוד.
והענין 'והקמת את המשכן' סוד נקודה פנימיות
והענין בחינת ציון יסוד דמלכות ,כמבואר בפע"ח )תיקון חצות
פ"ד( נקראת 'משכן' ,שצריכה הקמה לעשותה פרצוף
בת י' ספירות ,כדי שיהיה פב"פ ,ובזה 'והקמת לך אבנים
גדולות' )דברים כז ב( מרמז לתיקון תרין נקודות ,נקודת
אחור ירושלים בחינת לאה ,ונקודת פנים ציון בחינת רחל.
וצריכין להקים השכינה ולסעדה ,בלב אמת ובלב
וצריכין טהור נכנע ,ולא היה אפשר להקים את המשכן
)רש"י לג לג( שהיא המלכות אלא על ידי משה ,כי השפלתו
ע"י הכנעה הוא הגבהתו של המלכות .וגם עכשיו בדור
הזה ,אי אפשר לעשות איזה הקמה למקדש ה' ,אברי
שכינה ,אם לא בצירוף ניצוץ משה הכנעה עד אין ,אזי
נתרומם הנפש בחינת המלכות ,ובזה שיחזיק עצמו בהכנעה
לא יפרוש מן הצבור ,ויתפלל עם הצבור מלה במלה,
ו'יבקע כשחר אורו' )ישעיה נח ח( להאיר במלכות
דאצילות אור עד אין ערך ,בכל יום נוסף על חבירו.
וזהו 'והקמת' חסר ואו ,להורות שאין שום הקמה
וזהו בעולם אלא על ידי משה ,הקם עלמא יחידאי
)אקדמות(' ,והקמת לך' על ידי ניצוץ משה ,ל"ך שער
החמשים שהשיג משה רבינו.
'הראית' מלא יוד ,אבל 'אתה הראת לדעת' )דברים ד
'הראית' לה( חסר יוד ,באותו נקודה לאה )לקו"ת
בהעלותך( כלת משה בחינת יוד ולכן רק אצל משה כתיב
ביוד ,ושם בנקודה זעירא שחורה בת עין ,נראית כל
הפרצוף ,כמו שנראה כל האילן עם פירותיו בגרעין
שלו כידוע .עיין זוהרקי"ע )בהתחלת הספר( כי צלע
ירמוז לכנסת ישראל הפנימיות בחינת לאה כלת משה
נקודת יוד ,כלת משה מלגאו ומלכות רחל בית דוד
מלבר .ובסוד יוד זאת נקודה הפנימיות בת עין זעירא
שחורה לאה ,כאמה בינה כן בתה לאה ,דמיא לאמא
שמשה זכה ג"כ לבינה עיי"ש .ששם יוד של 'הישבי
בשמים' )תהלים קכג א( יתיר יוד ,בגין דלא אתפרש יוד
מן אתר דא לעלמין )זוה"ק ח"א רכח ,(.ולא כתיב יושב
פסיק יוד מלהשפיע לאתר דא לעלמין .והוא סוד
'פטר רחם' )שמות יג יב( דאפתח כל רחמים ורעוא
ורצון על ישראל ,וכל עמיקא עלאה בחינת בינה
'ממעמקים קראתיך' הוא אות יוד דא )זוה"ק ח"ג רסה,(:

)כו ל(

וכאמה כן בתה ,כלת משה בחינת לאה הפנימיות,
נקודת יוד ,נקודת ציון ,היכל קודש הקדשים ,בת עין,
שם עומד כל הצורה והקומה של המשכן .וזהו
'הראית' ביוד 'בהר' סיני למשה רבינו שאחז עצמו
בהכנעה כסיני.
ואלולי שזה תיקון נפשי ,ועל זה באתי להאי עלמא
ואלולי שפלה ,יצחק יהודה יחיאל ,להאיר עיני
חשכים ,ללבב לבות בני ישראל ,להאיר להם דרך
בסודות מרן יצחק האריז"ל אור להבת ישראל
הבעש"ט .ובזה מוכרח אני לגלות כל זה ,ולולא זה
היה לי למנוע עצמי לדרוש ולפזר ברבים כל כך,
שאלמלא יחזקאל נביאה אמר זה תווהא איכא
בעלמא )זוה"ק ח"ג קצא ,(.ואני הקטן ,והדל ,שפל,
ונבזה ,נדוש בעקב ,נבזה וחדל אישים ,כמבואר
בזוהר שם בזוהר וז"ל :כגוונא דא לתתא ,בזמנא דחייבין בדרא,
איהי אתכסיא ואזעירת גרמה ,עד דלא אתחזיאת מכל דיוקנהא
בר נקודה חדא ,וכד אתאן גבורי כח וזכאי קשוט ,כביכול עושים
להאי דבר ,ואנהירת זעיר זעיר ,ואתעבידת בדיוקנהא בשפירו
דילה ה' כמלקדמין :אתו חברייא ונשקוה ,אמר רבי אלעזר,
אלמלא יחזקאל נביאה אמר דא תווהא הוי בעלמא ,נטליה רבי

אלעזר ונשקיה כמלקדמין .לקבל הכל ,ושלא למנוע פרי
עטי ,להאיר עיני חשכים,
'אתה הראת לדעת' חסר יוד ,כי שם הראיה בהשגות
'אתה גדולות אין סוף ,ולדעת ולייחד שם 'כי הוי"ה
הוא האלהי"ם' .ובזה החזיקו עצמיכם לגדולים )של"ה
מסכת שבועות נר מצוה ה( ,לדרוש ולחקור בגדלות עז
יוצרינו ,לדבקה בו באמת ,ובלב תמים ושלם.
ויחוד של הפסוק 'אתה הראת לדעת כי יהו"ה הוא
ויחוד האלהים אין עוד מלבדו' במספר יחוד ,אלף
למד פא ,דלת למד תו ,נון ואו נון ,יוד ואו דלת,
יהו"ה ,להעלות ד"ל אותיות משם אדנ"י אל שם הוי"ה.
ובעת רצון נשלם הת"ו עם יוד ,בסוד תי"ו ,כמבואר
בדברי מרן )לקו"ת פקודי( בסוד 'יגדל נא כח אדני' יוד
רבתי ,שבעת רצון נתמלא התי"ו ביוד' ,כח' את 'אדני'
בחינת כלת משה ,ונעשה גם שם בפסוק 'אתה הראת
לדעת' בג"ש בגזירה שווה ,עם הפסוק כאן 'הראית',
למלאות התי"ו ביוד ד'יגדל' אכי"ר.
)'היכל הברכה' דף רכט מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

עטרת תפארת

עובדות וסיפורים מרבותינו זי"ע
תוכָ ם
שו ִלי ִמ ְק ָ ּד ׁש וְ ׁ ָשכַ נְ ִּתי ְּב ֹ
וְ ָע ׂ ּ

)כה ח(

בתחילת רבנותו של רבינו הגה"ק רבי יצחק יהודה

הכנסת )ראה בספרו אוצר החיים פ' יתרו )שמות דף קל"ג( בתשובה

שכאשר חגג רבינו חנוכת בית מדרשו ,שאלו אחד למה

יחיאל מקאמרנא זי"ע ,היה מתפלל בבית הכנסת הגדול

שהשיב לה"ר שמואל הלר זלה"ה מצפת ,בפסוק" :לא תעשון אתי

בנה קירות כל כך עבים? )עביים היה כמטר שלם( ,ויען רבנו:

שבעיר ,שבו התפללו מרן בעל הפרי מגדים ,והרה"ק רבי

אלהי כסף" בענין עשיית צורות בבית הכנסת(.

בעוד שלשים שנה יוודע לך הדבר .כעבור שלשים שנה

אלימלך מליזנסק זי"ע ,והרה"ק רבי משה ליב מסאסוב

והקים רבינו בית המדרש משלו .שנבנה במשך כמה

בשנת תרנ"ה ,פרצה השריפה הגדולה ,שאכלה למעלה

)שבתיקון חצות שלו העיר את לב נשי העיר לנדב את היהלומים

שנים וגמרה בשנת תרכ"ה .ורבינו ג"כ נדב ש"סים אחדים

מחצי בתי העיר ,ובתוכם גם בית מדרשו של רבינו,

שלהן לגמור את הכיפה שעל בית הכנסת( .והנה לאחר זמן הרשו

לבית מדרשו ,רמב"ם ,טורים ואלפסי גדולים ,ובהם הרבה

ואלמלא הקירות העבים ,היו צריכים לבנות הכל מחדש,

הגבאים לעצמם ,לצייר דמויות של אריות על גבי ארון

הערות בכתב ידו הקדושה .כן נדב מקראות גדולות דפוס

ומכיון שהקירות נשארו ,לא הצטרכו אלא לעשות לו גג

הקודש ,וכן רכשו מנורת פליז גדולה שעמדה על ארבע

וינציה ש"ד.

חדש ,רצפה וחלונות.

זי"ע

רגלים בצורת אריות רובצים .מאז עזב רבנו את בית

ושמעתי מפי החסיד הישיש ר' קופל שריבר ע"ה,

)בית קומרנא דף (51

שולחן הטהור

לקט הלכות מספר 'שולחן הטהור' ו'זר זהב' לרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זי"ע
 סימן מח.דיני כניסתו לבית הכנסת

ö−ñ−õ³ ì−ò−î ½îò×− ,íþï¼ ó¾ ö−ê¾ ¾þðôí ³−ëë êîí óêî
.ð
þôê−î , î−þîìêñ ³îôê ¼ëþê þîïì−î ,îôîšô ñ¼ óêî
³−ëë’ šî½õî [’μ³−ë êîëê μð½ì ëîþë −òêî’] íïí šî½õí
.í
. ’¾èþë μñíò ó−íñê
³ìê ó¼õ íë−³í ³ê ¹−š−î ,¾ðîší öîþê ðèò íîì³¾−î
ñ¾ ó−šî½õ í¼ë¾ öô ðìê šî½õ þôê−î ,óî− ñ×ë íîì³¾−î
.î
í¼ë¾ ¹−š− ³ë¾ëî , ’ì×ë êòê’ ó¾î ’îòòì− ó−íñê’
³"−® î"š¾ ó¾ þôê− −¼−ë¾ëî ,ðëñë íþêíë ³îõší
.ì
.ï
: êþíî− öê× ö−ê íïí öôïëî . ’îò×þë−’ šî½õî

³−ëñ î½ò×íë óðêí ¼³þ−î ,μþë³− îþîê ¾−èþ− ³½ò×í ³−ëñ ½îò×−¾× .ב
ö−ò¼í íïî .îô¾ μþë³− ó−íñê ³−ëñ ½îò×− μ−ê ,îðìõ ëîþô ¾þðôí .ב
³−³−ôêî íñîðè íþêí ¾−èþíñ ,¾ðîší ìîþ ³è¾íñî ³îô−ñ¾ñ ñ−¼îô
½ò×−ñ ö−î×³î ,íí¾³î ¬¼ô ö−³ô³ ½ò×³¾ óðîš¾ êîíî ,íñõ³í ³¼ë
óîê³õ ¼³õë ½ò×³ êñî ,îô¾ μþë³− þ−ðê ó−íñê −òõñ ðìõî êþîôë
.íñ−ñì êþ−−³ô îò−ê¾ îô×
.íþï¼ë ö−ñ−õ³ ì−ò− ,íþï¼ ó¾ ¾−¾ ³½ò×í ³−ëë êîí óêî
ð½ìí ðî½ êîí¾ ,’μ³−ë êîëê μð½ì ëîþë −òêî’ þôê− ½ò×−¾ óðîšî
ñ×−íë îô¼ ½ò×−ñ ¬þõëî ,ð−ô³ î−ñê ö−×−þ® îòìòê þ¾ê öî−ñ¼ óðîšî
ע"כ מגליון הקודם
.êîíí ð½ìí ì×ë îò−³îñê¾ š−õ−¾ −ð× ,μñôí

~~~~~ ~~~~~ מסגרת השלחן
ó−þëìí ñ¼ μîô½ñ ö−êð öî−× ,×"í¼¾ë
ó−þëìíô êîí íï íòîî× ñ× −þí .(.í×
³îõšíë ¾"¾þí öþô −þíð ðî¼î ,ñ"ò×
ó−þëðí ¹þî³ ö−−¼ ,ìô® −"þíô ³îð¼

î"¾þíôí −þëð þ³î½ íï¾ öî−× ìô®
¹ð ¾"íò) ¾"¾þí öþô μ−þêí¾ îô×
ó¾ ×"í¼¾ë ó−þëðí ³î¼ô¾ô −õ×
ñ¼ μô½î ×"í¼¾í× êñ èíò ³ë¾ë
.íêëí íþ¼íë
ë"õ ³½ò×í ³−ë ³×½ô) ó−ð−½ì ³ò¾ôë ê³−ê ,’ì×ë êòê’ ó¾ þôîñ ö−ò¼ëî
−þîð−½ë í"×î ,’ì×ë êòê’ ñ¾ öî¾êþí ó¾ þôê− íõšíí þìêî - (ð"ô ö−ò¼ëî
.¾"¾þíî ñ"ï−þêí
êññ íš−³¾ë îò−−íð ,ðëñë íþêíë ³îõší í¼ë¾ ¹−š− ³ë¾ë îò−−íð .ï
.’îò×þë−’ šî½õî ³"−® î"š¾ ó¾ þôê− −¼−ë¾í íõšíëî ,šî½õ ³þ−ôê .ï
þôîê ×"ìêî ’î×î îò×þë−’ šî½õí þôîê óðîš ¹õ−íë ³î−íñ μ−þ® íþîê×ñî
óðîš þôîñ μ−þ®î ,ö× ¬−šò êšîð îêñ ³ôêëð þôîñ þ¾õêî ,³"−® î"š¾ ó¾í
ñ"ï−þêí −þîð−½ë îþð½¾ îô× ,³"−® î"š¾ ó¾í ×"ìêî ’î×î îò×þë−’ šî½õí
.¾"¾þíî
- (ê"õ í−¾¼í óñî¼ þ¼¾) ì"¼õë ê³−ê .³ë¾ë ³îõší í¼ë¾ ¹−šíñ ö−ò¼ëî
ðèò êîí óê þëðë šõ½ ¾−î ,ðëñ ê"õ šþ ¹−šíñ ®"ê ’ï óî−ë óòôêî ö−ò¼ëî
ñ× ³ññî× ê−íî íò−ëí ðèò êîí îê ,îë ó−ñîñ× óñî×î ’ïí óî− êîí¾ ³"³í
- (³½ò×í ³−ë ö−ò¼) ×"í¼¾ë í"×î .ðëñë ’ê íõší šþ ³ë¾ë ö−ê ö×ñ ,’ïí
óê ,þëðë šõ½î ,ðëñë ³ìê íõší šþ ¹−šíñ μ−þ® μ−ê ³ë¾í óî−ë óòôêî
íò−ëí ðèò× êîí óê îê ,îë ³îñîñ× óñî×î ³ë¾ êþšòí ³"³í ðèò× êîí
íþ¼íë þë× −³êëíî .³ìê íõší šþ ³ë¾ë ö−ê ö×ñî ,’ïí ñ×ñ ³ññî×í
−ñ îþôê :ñ"ïî íî®ôî ð−èòëî ì"¼õë êëîôí ìô® −"þíôí ³îð¼ ³ôðîší
í¾î¼ í−í ³ë¾í óî−ëî ,óî− ñ×ë ³ìê íõší í¾î¼ í−í î"ìþí¾ ,ó−þëìí
×"×î .íë−³í ó−ô¼õ ¼ë¾ ¹−ší ³ë¾ë¾ −þí .×"¼ ,þš−¼ ö×î ,³îõší í¼ë¾
í¼ë¾ íë−³í ¹−š− ³ë¾ë - (è"ô ê"õ ³ë¾ð ³−þì¾ ³×½ô) ó−ð−½ì ³ò¾ôë
þê¾î þëîèí êîí −¼−ë¾í šî½õí¾ ö−î×−î ,îòòì− ó−íñê þîôïô þôê−î ó−ô¼õ
.×"¼ ,ì×ë êòê ñ¾ −¼−ë¾í ó¾ þôê− íõšíí þìêî ,îë ó−ñîñ× ó−šî½õí
³ë¾ë óè í¾î¼ í−í¾ ¾"ô¾ë −"ìí îòë î−ñ¼ ð−¼í ¾"¾þí þîð−½ë ö×î
’þô) îí−ñê ³×þëí ë³× ö×î .×"í¼¾ë êëîô¾ íôô μõ−í ³îõší í¼ë¾
ñ¼ ð−¼í¾ ìô® −"þíôí −þëðô êîí î−þëð þîšô¾ (ëò ³îê ,−òô îí−ñê
èíò ¾"¾þí öþô¾ þ¾õê¾ ë³× ðî¼î ,ó−ô¼õ í¼ë¾ ¹−ší ³ë¾ë¾ î"ìþíôí
¹×í ¾"ô× êñðî .¾"¼ ,î"ìþíôí èíò μ×¾ ó¼¬ô ³ìê íõší ñîìë óè
í¼ë¾ ³ë¾ë ¹−šíñ ë³×¾ îò−ëþ ñ¾ îô¼¬ íêþò íï ñ×ô .(ó¾) ó−−ìí
.ó−ô¼õ
í−í êñ þ×ïòí ³îõší ö−ò¼ë - (ê"õ í−¾¼í óñî¼ þ¼¾) ì"¼õë ê³−ê .ì
,êþíî−× íêþ− êñ¾î ,×"íëë êëñ þìê³ô í−í −× ,ó³îê í¾î¼ ñ"ï −þîô .ì
í"×î .¹−šô í−í î¾þðô ³−ëë ó−×¾ô í−í¾× μê ,³îõší í¾î¼ í−í êñ ö×ñ
êñî ,×"íëñ êë í−í êîí¾ î−³−êþ −òê ñëê - (³½ò×í ³−ë ö−ò¼) ×"í¼¾ë
,ó−òî¾êþí ’−í öô êîí í−í êñ¾ ñ−ë¾ë −× þ¾õêî ,íõší óî¾ ¹−šô í−í
íêþò¾ ó−êîþí −òõô ¹−šô í−í êñ ö×ñî ,ñ"ò× êëñ þìê³ô í−í¾ −õñ
.ð"¼ñò× ,êþíî−×
îò−ëþ .ðî¼î ö−ñ−õ³ë öîè× ,ó−ò−−ò¼ íô×ë ó−þ−³ôí îëþ íïí öôïë êþíî− ö−ðë
’− ññ× ó−ò−ðí −ññ×) −×êñô ð−í ×"¾ô× êîíî ,êþíî− öê× ö−êð ë³× ö−ðë
¾−ê ö−ë ó−ô×ì íë îšñ−ì¾ ê³ñ−ôë šþ öò−¾−−ì êñ êþíî− - (ì¼þ ³îê
íî®ô ³¼−òô îê þî½−ê μþ½ óî¾ ³êþîí îñî¬−ëë îê îôî−šë ¾−î ¾−êñ
ñ¼ îô®¼ë íêè³ô îñê× íþîô î³î¾¼ñ êëî þëð î³îêô þî¬õí ñ× ,î×õíë
íî®ô −ëîëì óê −× êò−þìê êô¼¬ íðíë ê×−ñð ê³ñ−ô ñëê ,ó¼í þê¾
ñ×ñ íî¾í þëð êîí¾ ê®î−×î íš−¾òë óëëìñî ³î−®−®í ½îõ³ñ öîè× ,íþîðíî
ïñ ’−½) ¼"ôþ ö−−¼ (îô ’−½) ñêîô¾ þëð ³"î¾ ,êþíî− í−ë μ−−¾ êñ íïë ,¾õò
ë½þ öô−½) öôšñ ¬"íî¾ë ¼"¼ .(’î ’−½ ’è ññ× ð"î−) ó−ðþî ³ò−èî (.îñ ¹ð
.(ì"½

þíîïë ê³−êð× ,ö−ñ−õ³ êññ ó−šî½õí îñê þôê− êñ¾ −ð× êîí ó¼¬í .ð
ö−ñ−õ³ êñî í−¼þ³ô šõò ð× ,ê³¾−ò× −ëñ í−ôš ñî¼−−ð öêôî - (.í½þ è"ì) .ð
μ¾ðš ñ×−í ñê íîì³¾ê (ì í ó−ñí³) þôîêî ,í−¾îëñë ³−®−®î í−¾−þë
.êþš¾ð ê³îðí½ ð−í½ êí ,−êþîô êîí öê ,þôê êîí μ−þë ê¾ðîš ,μ³êþ−ë
.(ë"½ èô öô−½î ,ë"½ í× öô−½) ñ−¼ñ ×"¾ô ¼"¼î
ñ"òí ×"í¼¾ëî ì"¼õë .’¾èþë μñíò ó−íñê ³−ëë’ šî½õ ³þ−ôê ö−ò¼ë .í
íôðší ë"ì) ó−ò−¼ þîêë í"×î ,íõë þôê−¾ þ×ïò êñî îë öîî×−¾ ê³−ê .í
ì"¼õ ñ¼ íò−ë −þ¼¾ ³îíèíë .’î×î ó−íñê ³−ëë šî½õë ö−î×−î ë³× (ê× ññ×
ñ¾ íï šî½õ þôîñ μ−þ® óê −òê šõî½ô ,[¾êþ−õêõ] þ−êô þôê – ë³× ó¾
íñ¬ëñ í×þë íï ö−ê¾ ,ð−½õí êñ îþôîêíî ,’î× ¾èþë μñíò ó−íñê ³−ëë
ë³× (è"ô ê"õ ³½ò×í ³−ë ³×½ô) ó−ð−½ì ³ò¾ôë ö×î .¼ë¬ô −îò−¾ êñî
ê"èôë ö×î ,šî½õí þôê−¾ îë³× ¾"¾þíî ñ"ï−þêí −þîð−½ë ö×î ,î³îê þôê−¾
þôê−î îò−ëþ ë³× íïñî .šî½õí þôê−¾ ó−ë³×í ó¾ë ê−ëí (îô öô−½ ¾−þ)
.šî½õí
³−ëë’ šî½õî [’μ³−ë êîëê μð½ì ëîþë −òêî’] íïí šî½õí þôê−î’ ë³× îò−ëþ
−òêî’ þôîê óðîš¾ þð½í ñ¼ êîí¾ î−þëðë íêþòî ,’¾èþë μñíò ó−íñê îò−ëþ
×"íëñ îêîë óðîš – (îô öô−½ ¾−þ) ê"èôë ×"×î ,’ó−íñê ³−ëë’ ×"ìêî ’ëîþë
’¾èþë μñíò ó−íñê ³−ëë’ þôê− î³½−ò×ëî ,’î×î μð½ì ëîþë −òêî’ þôê−
,μõ−íñ ½îþèñ μ−þ®¾ ë³×î ê"èôí ³ê í−èí ó−−ì ë−³ò ³îíèíëî .(ó−ë³×)
ö×î .’ëîþë −òêî’ þôê− î³½−ò×ëî ’î×î ó−íñê ³−ëë’ þôê− ×"íëñ îêîë óðîš
³−ëë’ óðîš þôîñ îþð−½ ¾"¾þíî ñ"ï−þêí −þîð−½ëî (ó¾) ó−ð−½ì ³ò¾ôë
³−ëñ î³½−ò× óðîš óí−ò¾ þôîñ îë³× ö×î ,’ëîþë −òêî’ ×"ìêî ’ó−íñê
³−ëë¾ îò−ëþ ³òîî×î .¾"¼ ö−ò¼í ñ× ê−ëí (ê"š½ ó¾) ³"¼¾ë ¼"¼î .³½ò×í
−þ−−ô ê×íî ,ñ"ò× ö−ñ−õ³ ³ìòí þìê î³½−ò× óðîš óí−ò¾ þôê− ³½ò×í
þïîìî ,îôîšô ñ¼ ¾þðôí ³−ëë ö−ñ−õ³ ì−òô¾ íþï¼ ö−ê¾ ¾þðôí ³−ëë
−þëðô íêþòî ,¾þðôí ³−ëí μî³ë ó−šî½õí −ò¾ þôîêî ,³îôê ’ð î−þîìêñ
í× öô−½) ó−−ìí ¹×ëî .’ó−íñê ³−ëë’ ×"ìêî ’ëîþë −òêî’ óðîš þôê−¾ îò−ëþ
óðîš [’ó−íñê ³−ëë’] îþôîêñ (ó¾) ³"¼¾í ó¾ ¾"ô óòôê - ë³× (í"×½
¹ð íñõ³) í"ñ¾ þî®−š ¾"ô× êñê −ðô¼ −×òê ö× êñ ,’î×î ’μð½ì ëîþë −òêî’
,½"ò×í−ëñ ½ò×òî ’î×î ëîþë −òêî’ þôê¾ þìê [’ó−íñê ³−ëë’] îþôîêñ (è"¼ êò
−þí .ñ"×¼ ,ñ"ï ëþí −þëðë ö−ëôî ö−−¼ôñ ³îòîî×í þ¼¾ −þëðô ¼ô¾ô μ×î
.’ó−íñê ³−ëë’ñ ’ëîþë −òêî’ ó−ðšíñ μ−þ® ³½ò×í ³−ëë óè¾
ðèò íîîì³¾− ×"íëñ ½ò×ò¾× - (ê"õ í−¾¼í óñî¼ þ¼¾) ì"¼õë ê³−ê .î
¹−š− ’ïíô šî½õ ñ×ëî ,ó−šî½õ ’ï îë ¾−î ,’îèî îòòì− ó−íñê ,þôê−î ñ×−íí .î
³−ë ö−ò¼) ×"í¼¾ë í"×î .’î×î ,íô®¼ ×"íë ³ê êñî ,íë−³í ³ê ³ìê ó¼õ
íîì³¾− î³½−ò×ë¾ ,ñ"ï −þîô ó¾ë −³¼ô¾ ,×"íëñ ½ò×ò¾ þìêî - (³½ò×í
’ï îë ¾− þ¾ê ,’î×î îò×þë−î îòòì− ó−íñê þîôïô þôê− μ× þìêî .ñ×−íí ðèò×
ëî¬î .³½ò×í ³−ë ¼®ôêë¾ íë−³í ë−ë½ ³îõší ’ï ¹−š− óðèò×î ,ó−šî½õ
’ïë ³îõší ’ïí þîôè−¾ ð¼ ,¼ë¾íô íõší ñ×ë ðìê šî½õ þîôèñ ö−î×−¾ êîí
³îõší í¼ë¾ óî− ñ× ¹−šíñ ¾−¾ ¼ô¾ô þîôêí ñ×ô .×"¼ ,’î×î ó−šî½õ
(öî¾¾ öô¾ëî í¼¾ ³êþîíë ö−−¼) ó−ñëîšôí −ñîðèô ó−ëþî ,íë−³í ë−ë½
,ó−þëðí ³òîî×ë öíî í¾¼ôë öí ³êï× −³×îð óî¾ë îòê®ô êñð î¬ëì³ò
î"ìþíô ¼ô¾¾ íôô êñ êîí ³îòîî×í þ¼¾ë ê−ëí¾ öî¾ñôð −þôêð ê×−êî
×"¼’ ó−−½ ö×î ,’ñ"ï −þîô ó¾ë −³¼ô¾’ ë³× −þí¾ ,−"þêí öþôô îô®¼ë
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עטרת זקנים

יומא דהילולא ממאורי הדורות

הרה"ק רבי יצחק אייזיק בן רבי משה יחזקאל טויב מקאלוב זצ"ל
ברכת הבעש"ט
חד מחשובי העיר סערנעש אשר במחוז זעמפלאן
שבארץ אונגארן ,היה רבי משה יחזקאל ואשתו מרת
ריזיל ,ברכת ה' היא תעשיר הון ועושר היה מצוי בביתם,
ביתם הייתה פתוח לרווחה לכל דכפין ,ובשמחת ליבם
דאגו לכל אחד די מחסורו אשר יחסר לו ,וכל מי שנכנס
לביתם יצא שבע וטוב לב ,אך דבר אחד היה חסר לבני
הזוג ,והוא שלא נפקדו זה רבות בשנים בבנים .באותם
השנים ורבינו הקדוש אור שבעת הימים רבי ישראל בעל
שם טוב זיע"א היה דרכו בחזרה מאיסטנבול שבתורכיה
לביתו ,כפי שגילו לו מן השמים שיחזור לביתו ,שעתה
הוא לא העת רצון שיגיע לארץ הקודש) ,עיין בארוכה
בספר הקדוש 'נתיב מצותיך' לרבינו יצחק אייזיק
מקאמרנא זיע"א נתיב אמונה( ,עבר בחזרה דרך ארץ
אונגארן ,ושבת את שבתו באכסניא בבית רבי משה
יחזקאל ,וקודם שנסע משם שאלם מה שאלתם ומה
בקשתם שיברך אותם ,ויענו ויאמרו :שהם רוצים לזכות
בבן זכר זרע של קיימא צדיק וקדוש ,ויען להם :שבתנאי
זאת יברך אותם אם הם מסכימים שיאבדו את כל
רכושם אז יזכו למלאות משאלות ליבם ,והסכימו שניהם
לדבר ,ובירכם בבן זכר זרע של קיימא צדיק וקדוש ,בן
אשר יאיר את כל העולם כולו .וכן היה שאחר זמן מה
לערך שנת תקי"א נפקדו בבן זכר ,ונקרא שמו בישראל
יצחק אייזיק ,וכן הדבר השני נתקיימה שירד עליהם
הגלגל ,ונהפכו לעניים ואביונים ומחוסרי כול ,אך ששים
ושמחים שזכו להיפקד בבן זכר.

בצל החסידות
הילד יצחק אייזיק שנולד בשנות הרעב ,היה
פרנסתו ממרעה הצאן ,ומזה היה לו לחם לאכול ובגד
ללבוש וממון לכלכל את אמו הענייה ,אך אע"פ שכל
היום היה בין עצי השדה ,לבו ובשרו ירננו לא-ל חי ,כל
עצי היער עימו ירננו .ומסופר שהרב הקדוש רבי לייב
שרה'ס זיע"א סיבב בעת ההיא בארץ אונגארן ,ויהי כי
עבר דרך היער וירא והנה נער בוכה ,וירא כי הנה לפניו
עומד ילד אשר נשמה גדולה לו ,נתיידד עמו ודיבר אל
ליבו שיבוא ללמוד בישיבה שבניקלשבורג אצל הרב
הקדוש רבי שמעלקא מניקלשבורג זיע"א ,גם השתדל
אצל אמו שכל מחסורו אשר יחסר לו לנער ,מקבל על
עצמו ,כמוצא שלל רב הביא רבי לייב שרה'ס את הנער
אל הישיבה הקדושה ,וירח בריח הניחוח ריח התורה,
עלה ונתעלה בתורה בש"ס ופוסקים ,ועל כלנה ביראה
ובעבודת השם ,ובקדושה ובטהרה על דרך החסידות.

בארץ אונגארן ,משם יצא עבודת השם על דרך עבודת
החסידות ,האור הראשון שהאיר והפיץ את תורת רבינו
הקדוש אור שבעת הימים רבי ישראל בעל שם טוב
זיע"א בארץ אונגארן .ומעשה שהיה כך היה ,מתחילה
כשחזר לעיר קאלוב במחוז סאסלאטש ,ישב בביתו ולא
רצה לקבל עליו משרת רבנות ושררה ,וישב ולמד והגה
בתורה מתוך הדחק ,בשכנותו היה דר הנגיד המפורסם
הצדיק רבי יעקב פיש זצ"ל אבי אבות משפחת פיש
מקאלוב והאדאס ,תלמידי וחסידי רבותינו הקדושים
מקאמרנא זיע"א ,שהיה הוא מלווה לו ממון ודואג
לפרנסת ביתו ,ויהי כי ארכו הימים והחובות נצטברו
ועלו למעל מראש ,החליט רבי יעקב כי עתה הוא שעת
הכושר ,ששכנו רבי יצחק אייזיק ישנה את דעתו ויקבל
עליו את נזר הרבנות ,וירד אליו בטענת פריעת בעל חוב
מצווה שעבר כבר עידן ועידנים ומבקש ממנו שיפרע לו
עתה את חובו ,ורבי יצחק אייזיק התחיל לבקש על נפשו
כי אין בביתו פרוטה לפורטה ,ויאמר לו רבי יעקב כי
בזאת יאות להסכים לוותר על כל חובותיו ,בתנאי
שיקבל על עצמו את עול ונזר רבנות העיר ,בלית ברירה
הסכים רבי יצחק אייזיק ,ונתעטר בכתר רבנות העיר
קאלוב.

רועה ישורון
מיום שנתעטר בכתר הרבנות דאג לכל צרכי העיר,
ותיקן את מבואות העיר בדברים הצריכים תיקון לגדור
גדר ולעמוד בפרץ ,גם עמד לימין יושבי הארץ להצילם
מידי הגוים הזידים שעלילו עליהם עלילות דברים,
סיפורי נפלאות ורוח הקודש גלויה ראו בו ,ורבים נושעו
בכוחו ובברכותיו ובתפילותיו למלך א-ל חי וקיים ,ביחוד
היה גדול כוחו להוציא יקר מזולל ,להציל נערי ישראל
מללכת אל שאול ,מפורסם גודל כוח הנגינה שלו ,שעי"ז
הכניס התעוררות תשובה בלב כל השומעים.
עם צער גלות השכינה נשתתף רבי יצחק אייזיק,
ומפורסם ניגוניו הקדושים ,גלות גלות ,וסאל א קאקאש
מאר ועוד ,המלאים געגועים לגאולתינו ופדות נפשינו,
גדולי התורה והחסידות שרו את ניגוניו הקדושים בכל
עת רצון ,גם אצל רבותינו הקדושים מקאמרנא זיע"א,
שררו בעידנא דרצון ובעידנא דחדוותא את ניגוניו
הקדושים ,זקני החסידים עד היום זוכרים ומספרים,
איך שרבינו הגאון הקדוש רבי חיים יעקב מקאמרנא
זיע"א בעל ה'פרי חיים' ,היה שר את ניגוני רבי יצחק
אייזיק מקאלוב ,וביחוד את הניגון סאל א קאקאש,
ובקול אדיר שאג כארי והתרפק אל קונו ,בעת שוררו
הניגון הנ"ל.

תלמידיו הגדולים של רבי יצחק אייזיק מקאלוב
היו בעיר אושוואר שבאונגארן ,היא העיר הגדולה שבו
ישבו צדיקים וחסידים והגו בתורה וביחוד בנסתרות
התורה ,אחר הסתלקות רבם ,קיבלו עליהם לרב ומורה
עליהם ,ונתבטלו כחרס הנשבר ,וכעבדיה קמיא מריה
ישבו והגו ,לפני רבינו הגאון הקדוש קודש הקדשים איש
האלוקים רבי יצחק אייזיק מקאמרנא זיע"א בעל
ה'היכל הברכה' ,עוד בהיותו רך בשנים שנת תקצ"ד,
שלוש שנים אחר שנעטר בכתר ההנהגה ,אחר הסתלקות
רבינו הגאון הקדוש שר בית הזוהר רבי צבי הירש
מזידיטשוב זיע"א בעל ה'צבי לצדיק' ביום י"א תמוז
תקצ"א.
וכפי שכותב רבינו הקדוש בספרו 'היכל הברכה'
)סוף פרשת מטות( ,וזלה"ק :ובילדותי בהיותי כבר
עשרים ושמנה שנה הייתי במדינת אונגרן ,ואמרתי
בסעודה שלישית על עשרה פסוקים דרישהון וסופיהן
חד וכו' ,ובמסבה זאת היה שם צדיקים ,אחד מוהר"ר
מענדל ,תלמיד הרב הקדוש מו"ה אייזיק מקאליף,
והשני לו מוהר"ר זאב וואלף תלמיד הנ"ל ,ואמרו לי אי
לא אתינא )אלא להא ,דיינו( .ובפיהם היה שגור כל
כתבי האר"י על פה ממש .התלמידים הנ"ל הם
הצדיקים המפורסמים ,רבי מנחם מענדל הענדלס זצ"ל
אבי משפחת שווארץ שהסתופפו בצל רבותינו הקדושים
מקאמרנא זיע"א ,רבי זאב וואלף גאלדבערגער זצ"ל
שבסוף ימיו איוה למושב לו בארץ הקודש ,וכן החסיד
רבי ישעי' דוד שטראסער חותנו של הרה"ק רבי משולם
פייש מטהאש זצ"ל ועוד כידוע.

הסתלקותו
סוף שנותיו היו מלאים יסורים ומכאובים ,וברוב
קדושתו התגבר על ייסוריו ומכאוביו ,והמשיך דרכו
בתורתו ובעבודתו עלי אדמות ,ויהי בעצם יום השבת
קודש פרשת פקודי שנת תקפ"א נתגבר עליו מכאוביו,
וכשיצאה שבת קודש אור ליום ראשון ז' אדר שני יצתה
נשמתו בטהרה ,ובבכי גדול ובמספד נקבר בעיר ממלכתו
קאלוב ,ואוהל גדול נבנה על מצבתו.
וכה נחרת על המצבה כפי מה שציווה קודם מותו:
פ"נ אדונינו מורינו ורבינו אב"ד דגליל סאבאלטש ,אשר
שפט את ישראל ארבעים שנה ,ולמד את העם בצדק,
ויחי יצחק אייזיק בן רייזיל בן משה יחזקאל זצ"ל
שבעים שנה ,ויהי כי זקן יצחק ויגוע בשבת קודש בעת
רצון עת צאת הכוכבים ,ויאסף אל עמיו אל מערת קברו
אשר לו ,יום א' ז' אדר שני תקפ"א לפ"ק ,והיה יכול
ללמוד על הדף ,והיה ערליכער יוד זכותו יגן עלינו.
ת.נ.צ.ב.ה.

כשישב באותם הימים והתאבק תחת רגלי רבו,
איקלע לישיבה הקדושה רבינו הקדוש רבי
אלילמך מליז'ענסק זיע"א בעל ה'נועם
−ññõ³ô ,¾ðîší ñíš ñ× ³ê ö−ôïíñ ó−ðë×³ô îòòí
אלימלך' ,והציגו רבו לפניו ,ושאל לרבי
ññî×í −òëþî −ô×ìî ,îò−¾þðô ³−ë −ðôîñî
אלימלך האם ראוי תלמידי זה להיות רב
š−ð®í öîêèí îò−ëþð êñîñ−íð êôî− ñèþñ
ומורה בישראל ,הרים רבי אלימלך את גביני
ñ"šî®ï
−îñí
−ëþ
עיניו ונעץ מבטו עליו והסתכל בו מראשו ועד
סופו ,וצירף את חתימת ידו להורמנא דמלכא
ê"ëëî³ ó−ñ¾îþ− š"í−¼ë ð"ëêþ
שיורה וידין בישראל ,מני אז נתדבק גם כן
ê"¼−ï êòþôêšô óîñ¾ îò−ëþ š"íþí þ"îôðê š"× ñ¾ îò³îì
ברבי אלימלך ונסע אליו והסתופף בצילו ,ועד
öôê îò−ñ¼ öè− î³î×ï
סוף ימיו לא פסיק פומיה על שזכה לראות אור
½¼í×ñô íîñô - êñîñ−íí ³ðî
פני רבינו אלימלך ,ויגע עסק בספריו ובדבוריו
þðê ’ï íôîþ³ ³¾þõ š"¾®îôë ó−−š³³
הקדושים ,והיה דבוק בו באהבה רבה.

šì®− ñêþ¾−

בצל הרבנות
שנת תקמ"א לערך היא השנה שבא
נתעטר בכתר הרבנות העיר קאלוב ,ומשם
יצאה תורה והוראה למעלה מארבעים שנה

öêôï−−þ

ëþ¼ë 9:00 í¼¾ë
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ó−êëèí

ז' אדר שני תקפ"א

רבינו הגאון הקדוש שר בית הזוהר רבי
אליעזר צבי מקאמרנא זיע"א בעל ה'דמשק
אליעזר' ,ציווה קודם הסתלקותו לשלושת
נכדיו ,בני חתנו הרה"ק רבי יהודה צבי טויב
זצ"ל בן הרה"ק רבי שלמה טויב זצ"ל בן
הרה"ק רבי משה חיים טויב זצ"ל בן הרב
הקדוש רבי יצחק אייזיק מקאליב זצ"ל,
שיתעטרו בכתר ההנהגה וימשיכו את חצר
ודרך החסידות של זקנם הגדול מקאלוב,
ושלושת הנכדים :א .הרה"ק רבי פנחס חיים
טויב זצ"ל התעטר ברבנות ראזדאל .ב.
הרה"ק רבי משה טויב נתעטר ברבנות קאלוב,
ג .הרה"ק רבי אברהם מרדכי שלום נתעטר
ברבנות פאמראן ,והם הפריחו מחדש את חצר
הקודש על דרך אבותם לבית קאלוב
וקאמרנא.

לחי
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