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נא לשמור על קדושת הגליון

דברי תורה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
וַ יְ ִהי ָר ָעב ּ ָבאָ ֶרץ ִמ ְּלבַ ד הָ ָר ָעב
ימי אַ ְב ָרהָ ם
ֲשר הָ יָה ִּב ֵ
אש ֹון א ׁ ֶ
הָ ִר ׁ
ימלֶ ְך ֶמלֶ ךְ
וַ ּיֵלֶ ְך יִ ְצחָ ק אֶ ל א ֲִב ֶ
ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים גְ ּ ָר ָרה )כו א(.

צריך להבין טעם למה היתה בימיהם
של כל אחד מהאבות הקדושים 'רעב'.
ועוד צריך לדעת שרש"י אומר עה"פ
'כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם
ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה'
)לעיל טו יג( שגלות מצרים התחיל
משנולד יצחק ,כי משנולד יצחק עד
שיצאו ישראל ממצרים היה ת' שנים,
וצריך לתת טעם למה באמת התחיל
גלות מצרים בימי יצחק.
והנראה לומר שמבואר בזוה"ק )ח"ג
קיא (:שאדה"ר עבר על ג' עבירות ע"ז
ג"ע וש"ד ,וכל אחד מהאבות
הקדושים תיקנו חלק מהחטאים,
שאברהם תיקן ע"ז ,ויצחק תיקן ש"ד,
ויעקב תיקן ג"ע .והנה מבואר בלקוטי
תורה ממרן האריז"ל )תצא( שהד'
גליות הוא נגד ד' אותיות הוי"ה,
וגלות מצרים הוא נגד קוצו של יו"ד
שהוא שקול ככולם ויותר מהם ע"ש.
וא"כ רואים שעיקר תיקון של כל
הגליות צריך להיות במצרים שהוא
נגד קוצו של יו"ד שורש של כל הד'
גליות.
והנה אא"ז הגה"ק רבי יצחק יהודה
יחיאל מקאמרנא זלה"ה כותב כאן
בספרו הקדוש היכל הברכה וז"ל:
אלא דעיקר הרעב כשפוגמין באיזה
מדה ,ומונעין השפע ,ממדה זאת
נמשך הרעב ,כי נפסק שפע של מדה

היה פגם לאיוב כי לא נתן שום דבר
זאת ע"ש.
לפי"ז י"ל שתיבת 'רעב' מרמז הר' לס"א.
לשם אלהים בריבוע ,כזה א אל אלה ואח"כ היתה הרעב בימי יעקב אבינו
אלהי אלהים ,וע"ב מתיבת 'רעב' כדי שיתקן את חלקו באדה"ר שהוא
מרמז לשם ע"ב בגי' חסד ,היינו ששם חטא דג"ע ,ולכן הוא ג"כ ירד לארץ
אלהים שהוא מדת הדין מצמצם משם מצרים כדי לתקן בשרשו ,וכן תיקן ג"כ
ע"ב מדת החסד להשפיע השפעתו את שורש חלק אביו יצחק במצרים,
ולכן היה שם הרבה זמן עד שיצאו בני
למטה חסד ורחמים.
ולכן י"ל שהרעב שהיתה בימי אברהם ישראל מארץ מצרים.
ועפי"ז מובן למה התחיל גלות מצרים
מימיו של יצחק ,כי הרי אמרנו שיצחק
לא היה יכול לירד במצרים כדי לתקן
את שרשו שם ,משא"כ אברהם אבינו
שכן ירד ותיקן את שרשו במצרים,
ולכן התחיל גלות מצרים מיצחק אבינו
עד שנשלם חלקו וחלק של יעקב
אבינו במצרים ,ואז יצאו בני ישראל
מארץ מצרים.

אבינו היתה כדי שיתקן את שרשו
בחטא אדה"ר שהוא עבודה זרה ,ועי"ז
יהיה נמשך השפע למדה שלו ,ולכן
מובן למה גלה אברהם אבינו לארץ
מצרים משום כי שם השורש של כל
הגליות ,ועלתה בידו לתקן כמו
שרואים שאחרי שיצא ממצרים נשפע
לו שפע כמ"ש )יג ב( ואברהם כבד
מאוד במקנה בכסף וזהב ,היינו
שנפתח המדה שלו השפע בחזרה.
וממשיך התורה לומר 'וילך יצחק אל
ואח"כ היתה הרעב בימי יצחק אבינו אבימלך מלך פלשתים גררה' וכן
כדי שיתקן את השורש שלו בחטא רואים שגם אברהם הלך לגור בגרר
אדה"ר שהוא שפיכת דמים ,ולכן רצה שהוא בארץ פלשתים שהוא חלק
ג"כ לירד לארץ מצרים כמו אברהם מארץ ישראל ,רואים שגם בארץ
אביו כדי לתקן בשורש ,וע"ז אמר לו ישראל הלכו בגלות אצל הפלשתים
הקב"ה שלא ירד שם כי אתה עולה לתקן מה שצריך לתקן ,וכמו שרואים
תמימה )רש"י בראשית כו ב( ,היינו כי בנ"ך שתמיד היתה לישראל מלחמה
בכל הקרבנות מבואר בחז"ל )פסחים עם הפלשתים עד ימינו עתה ,והאבות
נט (:שכהנים אוכלים ובעלים הקדושים עשו הכנה להגבר עליהם.
מתכפרים ,משא"כ בעולה שהוא כליל הקב"ה יעזור שנצא במהרה מגלות
לה' .ואם כן לא היה יצחק יכול לגמרי שבחוץ וגלות שבפנים בב"א.
לתקן בשורש ,שהוא ארץ מצרים ,וכן
)נאמרו בס"ש תשס"ו לפ"ק(
אנו רואים אצל איוב שהקריב רק
עולות ,ומבואר בזוה"ק )ח"ב קפא (.שזה

דברי תורה מרבותינו זי"ע
הו ִליד אֶ ת יִ ְצחָ ק
וְ אֵ ּ ֶלה ּתוֹ לְ דֹת יִ ְצחָ ק ּ ֶבן אַ ְב ָרהָ ם אַ ְב ָרהָ ם ֹ
יט(.

)כה

נמסר במסורה 'אברהם אברהם' תרין דסמיכי הדדי ,דין ,ודעקידה
]'ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני' )כב יא([ .ומבואר היטב 'אברהם
אברהם' השיג מדריגה זאת )עיין בזוהר ח"א ס (.ע"י עקידה להיכפל שמו.
וגם יצחק היה מסיטרא דנוקבא ,ולא היה ראוי להוליד ,ולא היה לו בן
זוג כלל ,עד אחר עקידה ,כמבואר בלק"ת דהיה מסיטרא דנוקבא,
ומסיטרא דמותא ,ומן הר המריה יצא לו הזיווג ,כי אז יצאה נשמתו,
וחזרה מסיטרא דאברהם ]דכורא[ ,כי אחר העקידה חזר להיות 'בן
אברהם'] ,וכמ"ש אחר העקידה[ 'ותהי אשה לבן אדניך' )לעיל כד נא(
דייקא .וזהו 'אלה תולדת יצחק' והוקשה מהיכן היה לו תולדת .ולזה
מתרץ 'בן אברהם אברהם' שהוא עתה 'בן' של 'אברהם אברהם',
שאברהם ע"י עקידה המשיך לו נשמה מסיטרא דדכורא 'אברהם
אברהם'' ,בן' של 'אברהם אברהם' ]שנקרא כן ע"י עקידה ,שאז נתהפך
יצחק לסיטרא דדוכרא[ ו'אברהם אברהם הוליד את יצחק' נתן ליצחק
כח המוליד ]הנקרא אברהם[ .וסוד 'אברהם אברהם הוליד את יצחק'
בסוד ]בגי'[ חמשה פעם ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן] ,בסוד[ 'ה"א לכם זרע'
]שע"י שנשלם בה' פעמים עסמ"ב ,נעשה קומה שלימה ,והיה לו זרע[,
'יהי אור ויהי אור' )לעיל א ג(] ,בגי' ב"פ עסמ"ב[.
)'היכל הברכה' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

הו ִליד אֶ ת יִ ְצחָ ק
וְ אֵ ּ ֶלה ּתוֹ לְ דֹת יִ ְצחָ ק ּ ֶבן אַ ְב ָרהָ ם אַ ְב ָרהָ ם ֹ
יט(.

)כה

אפשר לרמז בדרך רמז בסייעתא דשמיא ,כי זה כבר הקשו כל מפרשי
התורה ,למה כתוב 'אברהם הוליד את יצחק' אחרי שכבר כתב 'יצחק בן
אברהם' .ואפשר לומר שאצל אברהם אבינו ע"ה מצינו וראינו במפורש,
שכתוב בתורה שקיים אברהם אבינו ע"ה כל התורה כולה ,כמ"ש 'עקב
אשר שמע אברהם בקלי וישמור משמרתי מצותי חקותי ותורתי'
)בראשית כו ה( ,וע"ז אומרים חכמז"ל )יומא כח (:שקיים אברהם אבינו ע"ה
אפילו עירובי תבשילין .אבל ביצחק ויעקב אבינו זה ודאי שהם ג"כ קיימו
כל התורה"ק ,אבל לא כתוב כן במפורש בתורה .וזה שמרמז הפסוק
'ואלה תולדות יצחק בן אברהם' שזה בא לומר בפשטות שנולד לו בן
ושמו יצחק ,אבל אח"כ בא לומר 'אברהם הוליד את יצחק' א"ת יצח"ק
בגימטריא תור"ה עם השני כוללים של שני התיבות ,שאברהם אבינו
ע"ה היה לומד עם בנו יצחק אבינו ע"ה כל התורה כולה ,שכמו שהוא
למד וקיים אותם ,כמו כן יצחק בנו למד לבנו יעקב וקיים את כל התורה
כולה.
)'מעשה שלום' מרבינו שלום מקאמרנא(

וַ יְ ִהי יִ ְצחָ ק ּ ֶבן אַ ְר ּ ָב ִעים ׁ ָשנָה ְּב ַק ְח ּתוֹ אֶ ת ִר ְב ָקה וגו' )כה כ(.

רצה לומר דהרי יצחק היה עקר ורבקה היתה עקרה ,לזה בא להורות
שיצחק לא היה יכול להוליד עד שבא לבחינת אברהם אביו סטרא
דדוכרא ]כנ"ל בהיכל הברכה[ ,לזה עולה בגי' 'יצחק' עם מנין 'ארבעים'
רמ"ח כמנין אברה"ם ,ואז 'בקחתו את רבקה' לצורך בנים.
)'בן ביתי' מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא(

לו
תו ִּכי עֲ ָק ָרה ִהוא וַ ּי ֵָע ֶתר ֹ
וַ ּי ְֶע ּ ַתר יִ ְצחָ ק לַ הוי"ה ְלנֹכַ ח ִא ְׁש ּ ֹ
הוי"ה וַ ּ ַתהַ ר ִר ְב ָקה ִא ְׁש ּ ֹ
תו )כה כא(.
רצה לומר שזה ידוע מהבעש"ט זלה"ה )תולדות י"י קדושים( שבכל

התפלות שאדם צריך להתפלל על איזה ענין ,צריך הוא מקודם להתפלל
עבור השכינה הקדושה ,כי מסתמא בלי ספק זה החסרון שחסר לו צריך
הוא לתקן למעלה ,לזה בתחלת כל צריך הוא לבקש שיתקן כל החסרון
והפגם הנוגע כביכול ממנו להשכינה הקדושה ,ואח"כ יתפלל עבור
בקשתו .וכן עשה יצחק אבינו ע"ה כשראה שאין לו בנים והוא עקר והיא

עקרה ,וחשב שמסתמא החסרון הזה נמצא ג"כ למעלה בשורשו ,והוא
במה שאינו נמצא עוד איזה אדם בעולם שיגרום ע"י תפלתו איזה
יחודים קדושים למעלה ,כנודע שבחינה זו תלוי דייקא רק ע"י תפלת
ומצות ומעשים טובים של ישראל הדרים למטה בעולם הזה .לזה התחיל
יצחק אבינו להתפלל שע"י תפלתו יגרום למעלה יחוד קוב"ה ושכינתיה.
לזה אמר 'ויעתר יצחק' הרבה והפציר בתפלה 'לה' לנכח אשתו' היינו
שהיה מתפלל שיהיה השם הוי"ה ב"ה שהוא בחינת ז"א קוב"ה' ,לנכח
אשתו' רחל מלכות שמים ,שיהיה היחוד פנים בפנים כביכול .והוא
משום 'כי עקרה היא' השכינה שאין מי שיעלה תפלתו למעלה לגרום
יחוד זה ,וזה שאמר אח"כ 'ויעתר לו הוי"ה' שקיבל תפלתו וגרם יחוד
קב"ה ושכינתיה ,אז ממילא 'ותהר רבקה אשתו' למטה .והבן כי דברים
אלו הם אמת ויציב ונכון.
)'בן ביתי' מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא(

לו
וַ ּי ְֶע ּ ַתר יִ ְצחָ ק לַ הוי"ה ְלנֹכַ ח ִא ְׁש ּתוֹ ִּכי עֲ ָק ָרה ִהוא וַ ּי ֵָע ֶתר ֹ
הוי"ה וַ ּ ַתהַ ר ִר ְב ָקה ִא ְׁש ּתוֹ )כה כא(.

המפרשים הקדושים עמדו בתמיה על לשון 'ויעתר' ,וגם אני אענה את
חלקי .דהנה מדת אברהם אבינו ע"ה היה רחמי"ם ,ויצחק עקד"ה ,ויעקב
אבינו ע"ה נקרא ת"ם תמימות ,והנה כאשר ביקש יצחק אבינו ע"ה
שיוולד לו אותו צדיק יעקב אבינו ע"ה ,ביקש והרבה בתפלה בלשון
'עתר' ר"ת ע'קדה ת'מימות ר'חמים ,בזכות הג' מדות של אבותינו
הקדושים ,וזה שאמר 'לנכח אשתו' היינו התפלל על יעקב אבינו ע"ה
שנאמר בו )כה כח( 'ורבקה אהבת את יעקב' ,וזה 'לנכח אשתו' שעל
יעקב אבינו ע"ה התפלל ,וגם הר"ת של ל'נוכח א'שתו ר"ת א"ל ומרמז
על יעקב אבינו ע"ה שקראו השי"ת א"ל כדאיתא בחז"ל )מגילה יח.(.
)'פרי חיים' מרבינו חיים יעקב מקאמרנא(

או ְׁשמוֹ ֵע ָ ׂ
מונִ י ּ ֻכ ּל ֹו ְּכאַ ֶ ּד ֶרת ֵ ׂ
שו
אשוֹ ן אַ ְד ֹ
וַ ּיֵצֵ א הָ ִר ׁ
ש ָער וַ יִ ּ ְק ְר ּ
)כה כה(.

'אדמוני' מלא ואו .כי לא נברא להיות רשע שופך דם נקי אלא על פי
התורה] ,כי אות וא"ו הוא בחינת התורה[ ,ולזה חבירו 'והוא אדמוני עם
יפה עינים' )ש"א טז יב( דדוד .והרשע הזה ִאלוּ היה בוחר בטוב ,היה
יכול להיות צדיק גדול אלף פעמים מיעקב ,כי יעקב השיג כהשגות
משה ,והוא אם היה רוצה לבחור בטוב ,היה יכול לעלות למדריגות
משיח ליחידה דאצילות ,בסוד 'אדמוני עם יפה עינים'] ,בסוד אשת חיל
עטרת בעלה[.
)'היכל הברכה' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

ֵשב יִ ְצחָ ק ִּבגְ ָרר )כו ו(.
וַ ּי ׁ ֶ

רצה לומר 'יצחק בגרר' עולה תרי"ג ,כלומר כי יצחק לא רצה לסמוך
עצמו על זכות אביו אברהם לבד אלא על זכות עצמו ,לזה כשאמר לו
הקב"ה 'עקב אשר שמע אברהם' וגו' ,לזה תיכף ומיד עשה ישיבה
לעצמו ,וז"ש וישב יצחק ,לקיים כל תרי"ג מצות ,ובזכותו לבד יזכה לכל
הברכות הללו.
)'בן ביתי' מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא(

וְ ַעל חַ ְר ְּב ָך ִת ְחיֶה וְ אֶ ת אָ ִח ָ
אֲשר ּ ָת ִריד ּופָ ַר ְק ּ ָת
יך ּ ַתעֲ בֹד וְ הָ יָה ּ ַכ ׁ ֶ
ֻע ּלוֹ ֵמ ַעל צַ וָ ּ ֶ
אר ָך )כז מ(.

הורה בזה יצחק אבינו ע"ה אהבתו לבורא יתברך ,אחרי אשר ידע כי
עיקר הזרע שלו הוא יעקב ,כמו שהובטח 'כי ביצחק יקרא לך זרע' ולא
כל יצחק )כא יב וברש"י שם( ,עם כל זה למען אהבת הבורא אשר אהבתו
בו ית"ש יותר מבניו ,אם לא היה ביד יעקב מצות ומעשים טובים ,אין
חפצו ביעודים הטובים.
)'זכרון דברים' מרבינו אלכסנדר סענדר מקאמרנא(

מעשה אבות
.(וַ ּי ְֶע ּ ַתר יִ ְצחָ ק לַ הוי"ה )כה כא

פעם אחת בעת שנסע רבינו הגה"ק רבי אליעזר צבי
מקאמרנא זי"ע לשבת קודש לש"ב הרה"ק מהרי"א
 בא החסיד הירא באמת רבי זאב וואלף,מזידיטשוב זלה"ה
 ונסעו בצוותא, וביקש ממנו להצטרף עמו,ע"ה מסאמבור
 ואחר התפלה של שבת קודש הזמין הרה"ק מזידיטשוב.חדא
 ששום: ואמר בזה הלשון,את רבינו על קידוש בבוקר בביתו
 והרבני הנ"ל ראה שרבינו.אחד לא יהיה בחדר אפילו משרתו
 וביקש מרבינו,נכנס אל הרה"ק מזידיטשוב לקדש על הכוס
שירשהו ג"כ להיכנס כדי לשמוע הדיבורים מהני תרי
 והגניב את. מה שאתה רוצה לעשות עשה, ואמר לו.קדושים
 ושמע איך שהרה"ק,עצמו בלאט תחת בית הכיריים
 איפה עומד אביכם:מזידיטשוב שאל את רבינו בזה הלשון
הקדוש הגה"ק רבי יצחק יהודה יחיאל מקאמרנא זלה"ה
 כמו, והשיב לו בתפילת שחרית.כעת בתפילתו הקדושה
שידוע שהיה מאריך רבינו בתפלתו ביחודים נוראים ודביקות
 אנו שיש לנו כלים שאולים, אמר לו הרה"ק מזידיטשוב.נפלא
, מוכרחים אנו למהר בתפלה כדי להחזיר לבעלים,להתפלה
 ויכול להתפלל,אבל אביכם הקדוש זצלה"ה יש לו כלים משלו
.מתי שירצה ולסיים מתי שירצה

שולחן הטהור
'לקט הלכות מספר 'שולחן הטהור' ו'זר זהב
לרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זי"ע
 סימן כה.דיני תפילין בפרטות
דברי רבינו מפירושו הנפלא 'מעשה אורג' על הירושלמי
(’− í×ñí ’í šþõ −ò¾ þ¾¼ô)

šñ½− ð− ñ¾ñ ¾êþ ñ¾ ó−ðší óê :öîð−òë µ−þêí¾
ñ¾ þë× ì−òíî þë¼ óê îñ−õê ,öþð½× ì−ò−î ¾êþ ñ¾
(’− ¹−¼½ í× öô−½ ¬"íî¾) .öþð½× ì−ò−î óí−ò¾ šñ½− ð−
ó−ðší îñ−õê êþ−¼ï −ëþ −ôîš −¼ë êõõ þë êìê ëþ
þëî½ êòê ¹ê ñ"ê ,ð− ñ¾ ö−ñ−õ³ñ ¾êþ ñ¾ íñõ³
íïî .−îð−îí ³îë×¼ô íþî³ë¾ ³î®ôí ñ×¾ îò−−íð ,ö×
ï"¬í îò−ëþ óñî¼ −ñîðèô óñ¼ò¾ ³îôñ¼í öô ðìê
(ð"š½) ð"õþ³ [öô−½] ó−−ì ìþîêë −ñ³õò í"îô öîêèíî
ó"íþðîëêî (è"½ ó¾) ê"ôþí öþô ó¼ ö−ðí −êðîð
−êðîð ,(îõî½ë óî¾þè þ"í ë³× í"ð ³õí ³¼−®ë þð½)
îšñ½ñ µ−þ® ¾êþ ñ¾ ì−òíî ó−ðší óê ö−ñ−õ³ë
ñ¾ ³î®ô êíð ,ö−−þë¼ êîí îêñ óêð ,þð½× ì−òíñî
³î®ô ó−−š− êñ íôñ í³¼ôî ,ê®− þë× ¾êþí
¬î¾õ íïî ,öþð½× ì−ò−î ö−−þë¼ ³î−íñ −ñëô ó−ô×ì
öí×ñ ó−šî½õ í¾ñ¾ êþîš í×îòìë í"íî .þîþëî
öê× ö−êî ,í×îòì ñ¾ ×"ìêî ì"þ ñ¾ êþîšî µþëôî
³õ½î³ë ö−êî .ó−ô×ì ³î®ô ó−−šô êñê ¾¾ì
íò−ê¾ í×þë óî¾ô êñî þî½−ê ðîòð−ò óî¾ ó−êþîš
,ó−ô×ì ³î®ô ó−−šñ í×−þ®î í×−þ® êíð ,í×−þ®
óðîš ð− ñ¾ ì−òíñî ³î®ôí ñ¼ þ−ë¼íñ µ−þ®¾ öî−×î
−šîô−
òñ îñ−õê ,öþð½× ì−òíñ šñ½ñ µ−þ®ð ö×¾ ñ×
שלשלת הקודש
³î®ôí ñ¼ þîë¼− êñð þëî½ð (:ì ö−ñ−õ³ ³î×ñí) ¹½î−
ó−−šî îì−òíð þìêð êîí íðîô ,¾êþ ñ¾ ì−ò−î
.¬î¾õ íïî öþð½× ì−òôî îšñ½ô î³î®ô
¹ð þ−ð³í ñ× šþõë ì×îô −×íî :ï"¬í ñ"ï] ,öëþší ñ½õò êñð í−êþ ê−ëí¾ íô [ï"¬í ñ¾] î−þëð ñ× ö−ìðò íïëî
ë−þšô í−ñ ¬−ì¾ð öî−× öò−þôê −ô ,−êô þ−ð³ îò−êñ í−¬ì¾î óðšî þ−ð³ îò−ê¾î þ−ð³ë öñ ê−¼ëôð (ê"¼) ê"®
þë¼ óêð µ³¼ð êšñ½ −êî ,þ−ð³ îò−ê¾ë í−ñ ë−þšô þðíî þ−ð³ë í−ñ ë−þšôð ð¼ îôðë þìêôð êôñð îê í−ñ
êíð ,îï íô−ðš þìê í¾¼− µê−í ö−ò¼ñ íïë êðîôñ³ñ í−ñ êšõ½ô −êô ðë¼−ð îñ−õê ê®− êñ óðîš þ−ð³ ñ¼
öê×ë îñ þôîê −ô ,êîí íè¾ô íï .[ñî½õ µ−−¾ ö−ê íï ì×ôð −êðî êñê ,óðîš þ−ð³ ñ¼ þë¼¾ ¹×³ −þôèñ ñî½õ
þîïìñî ,ö−−þë¼ ³î−íñ −ñëô íî®ôí ó−−šñ öš³− −êðîë öš³ñ ñî×− óê¾ êñê ,¾êþ ñ¾ ³î®ô −ð− ê®− êñ¾
öëþší¾ ¬î¾õ ðë¼−ðë öëþšë ó¾î ,öš³−¾ ¬î¾õ ê×í îô× öš³ñ þ¾õê óê ñëê ,(.îñ ³îìòô) íôìñô −×þî¼ô
.ö−−þë¼ êîí îêñ óêî ,þð½í ñ¼ ó−ô×ì ³î®ô ó−−šñ êþš−î þîïì− íê−þš −ð− ê®−¾ ¹ê öê× ö×î ,þ¾×
óî¾ô ,ö−õ½îôñ óðîš íìòôí ³ñõ³ð ó−ìëïë ó¾ ¾"ôô í−êþ î³î :ï"¬í ñ"ï] íìòôí ³ñõ³ô ê−ëí¾ íôî
íìòôñ ¹½îôí ³ñõ³ ó−ðšíî þë¼ óêð (í"½) î"õþ öô−½ë ñ"−−š öòêî ,þ−ð³ þê¾ñ í−ñ −ôðôî −õ¬ þ−ð³ íìòôð
îòìòêð î−õ ñ¼ îò−èíòô¾ (ì öô−½ ð"õ ³î×þë) ¾"êþí −þëð ö−−¼ .[íìòôí ó−ðšíñ µ−þ® íñì³×ñ êñê ’î× ê®−
êíð ,íôîð öîð−òí ö−ê ¾"êþí× þëî½ êñð î³¬−¾ñ îñ−õê ðî¼î .î−þëð ³î−ìð íêþ³ ¹½îô íñì³×ñ ö−ô−ðšô
,íñ¬ëñ íîíî (ê"½ ïš öô−½ ¼"î¾) íëðòë îò−ê −× ,¹½îô ññõ³íñ þîïìñ ññ× öš³ñ þ¾õê −ê ó¾î ê®− ³ôêë
þëð ¹î½ .¹½îô ³ñõ³ñ íôîð íï íôî ,íïë óè ó−èíòô ¾− −× ,ðë¼−ðë þî½−ê ö−êþîš ³õ½î³ë ö−ê öê× ñëê
ê"ôþ −þëðî ,öê×ë í×îþ¼ êþôè êîíî ðîôñ³ë îò−ò−ê¾ þôê¾ íôë îõî½ ð¼î î³ñì³ô íè¾ô óí îò−ëþ −þëð
.ö−ô−−šî öþ−þ¾ (ó¾)
−ñ í−íî ³î¼¬ë −ñ îêþí¾ öî¾êþ óî− ñ¾ ðìê þõ −îññ −³−þš¾ ,í¾¼ô −³−¾¼ [í×îòìð ’ë óî−ë] ñîô³êî
êëî−ì −îññ ó¼õí ðî¼ −³−þšî ,ëðò−ô¼ öë öî¾ìò −³ô−−½ −òêî þ¼î® öë ñêò³ò ó−−½ñî −ò¾í óî− ñ¾ ³îþšñ
ñ×í −× −ò¾ óî−ñ óè öî¾êþí óî− ³îê−þš ó¼ ê®î−ð íêþò ðë¼−ðë¾ õ"¼ê ,ö−êþîš ³õ½î³ñ −³¾ì êñî êôî−ð
.þîþë íïî íê−þší −îññ −³−ò¾ ö× ñ¼ ,ñ"ïì öîš−³× îò−ò−ê ×"õ¼ê ,[í"š½ ð"õþ³ öô−½ −"×þëí ×"×] êôî−ð êò−ò¼ô
−× ,¾êþ ñ¾ ñ¼ ³î®ô ñ¼ µþëôî ì−òíñ î−ñ¼ µþëôî ð− ñ¾ë ¾ô¾ôô íñõ³ñ íñõ³ ö−ë ì½ ö−ñ−õ³ ö−ò¼ë óèî
ö−ë ð−þõí¾ íô ðì−−ôî öš³ô íïëî ,î¬î¾õ× êîí í×þë −¼ë ¾ô¾ôð −þë½¾ ó−òîêèí ³¼ð êîí −³−ôê í¼ðí
³î®ô ñ¼ ³î×þë êñê ó−òõ ö−êë ³î×þë −³¾ î−ñ¼ µþëô îò−ê îðëñ ¾êþ ñ¾ ½òîêë ì−òí óê ñëê ,ö−ñ−õ³í
öî−× óíþðîëê ³î−êþ þš−¼¾ ¼ðî .(¾"−−¼ ’ô öî−ñèë íï öîð−ò îòþê−ë ,ð"š½ í× öô−½ ¬"íî¾) −³×þêí −þõ½ëî ,ö−ñ−õ³
ñ¼ ³î¾¼ñî öš³ñ ìþ×íë ,íôìñôí −×þî¼ô í−ñ¼ þïîìî −îð−îí ³ê ë×¼ôî ö−−þë¼ êîí þìîêôí ³ê ó−ðšôí¾
ö−õ½îô ö−êð ,ö−êþîš ³õ½î³ñ îê ¾êþ ñ¾ óòì ñ¼ šñ½ñ îò−−íð öî×ò îòò−ê¾ ö¬š −þëð ñ¼ öò−ìè¾ô êñî ,þð½í
îñ ö−õ−½îô ñîðè ³îî¼í öš³ñ ¹−½îôí ñ×î ,ñš ¾¾ì íïî ,í×êñô ñî¬−ë óî¾ô êñê îòò−ê (:ë× íñ−èô) ñ"ïìð
.î−³îò¾î î−ô−

יומא דהילולא
רבינו הגה"ק רבי אברהם מרדכי בן רבי אליעזר צבי מקאמרנא זיע"א
ל' מרחשוון ]אדר"ח כסלו[ תש"ב
תולדותיו

בסביבות שנת תרי"ט ירדה לעול נשמתו
הקדושה והטהורה של רבינו ,לאביו רבינו שר
בית הזהר הגה"ק רבי אליעזר צבי מקאמרנא
זיע"א בעל ה'דמשק אליעזר' ,עוד בחיי חיותו של
זקינו קודש הקדשי איש האלקי רבינו הגה"ק
רבי יצחק אייזיק מקאמרנא זיע"א בעל ה'היכל
הברכה' ,ונקרא שמו בישראל אברה מרדכי
ע"ש זקינו רבינו הגה"ק רבי אברה מרדכי
מפינטשוב זיע"א חות רבינו בעל ההיכל הברכה.
כאשר נולד רבינו נתמלא הבית אורה בהיוולד
החוליה בשלשלת הזהב והמפוארת אשר ממנו
נמש שלשלת הקודש עד היו הזה להחיות ע
רב .היה חביב מאוד בעיני זקינו ואביו הקדושי ,
ובמעלליו יתנכר נער בגודל חריפותו ולמדנותו
בחדרי התורה ה בנגלה וה בנסתר ,ובהיותו ב
שבע עשרה שנה ידע את ספר הקדוש 'ברית
כהונת עול ' ע"פ ישר והפו ופקיע שמיא כבחיר
בית אביו.

בית חמיו

בעיר שינעווא שבגאליציע היה דר איש יהודי
מור מע טמיר ונעל מקובל אלוקי אשר זכה
לגילוי אליהו הנביא מידי שבת בשבתו ,ושמו רבי
נטע משינעווא זצ"ל בעמח"ס 'קישוטי כלה'
והסידור המפורס 'עולת תמיד' ,אשר בימיו היה
אב"ד דשינעווא הגה"ק רבי שמעלקא
מניקלשבורג זצ"ל ,והוא אשר הכיר וידע את רבי
נטע אע"פ שהיה מסתיר את דרכיו משאר אנשי
העיר ,והיה לו שיג ושיח עמו בענייני העומדי
ברומו של עול  ,וכפי שהעיד פע אחת עליו
שהוא מ הל"ו צדיקי נסתרי שעליה קאי
עלמא .לרבינו היה בת אחת ויחידה הרבנית
צפרה ע"ה אשת הגה"ק רבי יהודה ליבוש
גראדיזסקער זצ"ל מגדולי תלמידי החוזה
מלובלי אשר רבו הסמיכו לפעול ישועות ולחלק
קמיעות ,רוח הקודש פיעמה בו ורבי השכימו
לפתחו לישועות הכלל והפרט .בנו בכורו של רבי
ליבוש היה הגה"ק רבי נפתלי נת נטע דאמיני
זצ"ל מגדולי מורה ההוראה ,מתחילה נתקבל
לאב"ד רעדי ומש נתקבל לאב"ד הוסקאב,
בעמח"ס 'עולת מועד' ,מפורס היה אופ
הסתלקותו המופלאה אי שהתכונ להיפרד
מהעול בשמחה ובחדווה ובבגדי שבת ובשירת
אי כאלוקינו בדביקות עצומה ,כאלו כל
הסתלקותו הוא רק לעבור מחדר צר לחדר גדול
ומרווח .בנו הקט היה הגה"ק המפורס רבי
חיי יעקב דאמיני זצ"ל ,אשר בעודו עול ימי
פקיע שמיא כאיש קדוש ,ובעיר רעדי הסתופפו
חסידי בצילו ,וה בנו לו בית מדרש להפי את
תורתו ,ג היה חכ גדול ובקי בחכמת הקבלה,
ובסו ימיו אחרי הפצרות מרובות נתקבל לאב"ד
בעיר הגדולה 'עיר חדש' ,וגדולי הדור התכתבו
עמו ה"ה :הגה"ק רבי שמעו מיערסלוב והגה"ק
רבי חיי מסאנ זצ"ל .בעל מחבר הספרי
'עולת שבת' 'עולת החדש' 'מגילת ספר' אשר
קיבל עליה הסכמה נפלאה מלא בתארי
והערכה מאת רבינו קודש הקדשי המהרי"א
מקאמרנא זיע"א ,בבית הגדול הזה זכה רבינו
רבי אברה מרדכי להיכנס.

זיע"א ב'עיר חדש' ,בשבת קודש בבוקר עמד
רבינו ע"י החלו אחוז בשרעפי קודש ,וירא את
רבי חיי יעקב דאמיני זצ"ל אי שהוא צועד
מבית הטבילה ועל פניו שרי נהורא ואיותה נפשו
לדבר עמו ,ויקראו שיבוא אליו והתראו פני
בפני וישוחחו יחד ,בי הדברי אמר לו רבינו
המהרי"א שברצונו להשתד עמו ,היינו שיקח לו
את נכדו אהובו וחביבו ה"ה רבינו רבי אברה
מרדכי לחת לבתו פייגא המושלמת ,ויאמר לו ה
ובתנאי שרבינו יבטיח שיהיה שושבי בחתונה,
אבל אדהכי והכי נסתלק רבינו המהרי"א לגנזי
מרומי  ,ובעת שעמדו תחת החופה קרא אבי
הכלה רבי חיי יעקב בקול גדול :ברו הבא רבי
מזל טוב מחות רבי אייזיקל ,ואמר לכל הע
שעמדו סביבות החופה שרבינו המהרי"א עומד
כא תחת החופה כבחיי חיותו ,ואפילו תיאר
את צורתו ואת מלבושי השבת שנהג רבינו ללבוש
בעת נישואי.
הרבנית פייגא ע"ה היתה מפורסמת בגודל
הצדקה והחסדי שעשתה ,וכל ימיה כמעט שלא
משתה מעזרת נשי שבבית המדרש וכל ימיה
שפתותיה מרחשי זמירות דוד המל ע"ה.
הקב"ה מתאווה לתפילת של צדיקי  ,רבינו
חיכה הרבה שני לזרע של קיימא ,ולמעלה
מט"ו שני אחרי נישואיו לא זכה לפרי בט .פע
אחת במוצאי שבת קודש בשנה האחרונה לחיי
חמיו רבי חיי יעקב דאמיני זצ"ל ,אמר חמיו
שעכשיו הוא שעת הכושר להיוושע ,מיד ניגש
אליו בתו הרבנית פייגא וביקשה ממנו שיבטיח
לה זש"ק ,והבטיח לה אביה ,ובאותה שנה
נתעברה וילדה בת למזל"ט מרת הינדא ע"ה
אשת הגאו רבי חיי צבי אייבערשטאק אב"ד
באריסלאב זצ"ל ,ואחר זמ ילדה בתה השנייה
מרת גיטל ע"ה אשת רבי יעקב יחיאל גרעיבער
זצ"ל .א בב זכר לא זכה עוד רבינו ,נכנס
הרבנית פייגא לבית חמיה רבינו המהרא"צ
מקאמרנא זי"ע בבכיות ובטענה שכול נושעי
מפי ואני עדיי לא נושעתי בב זכר ,הבטיח לה
רבינו המהרא"צ שהשנה ייוולד לה ב זכר ,וג
אמר לה רבינו המהרא"צ שעל יו"ט יבוא לכא
תלמידי הרה"ק רבי צבי הירש נאפקער זצ"ל
שתיל אליו ג כ ולבקש שיבטיח לה ב זכר,
ואכ כשבא רבי צבי הירש על יו"ט לרבו
המהרא"צ ,נכנסה אליו וביקש ממנו שיבטיח לה
ב זכר ,ענה לה שא תארוג לו פוזמקאות לבנות
על שבת קודש יבטיח לה ב זכר ,וכ עשתה,
ובאותה השנה נולד לה בנ רבינו הגה"ק רבי
חיי יעקב מקאמרנא זי"ע ,ולאחר מכ נולד
לה בנ הגה"ק רבי אליעזר צבי זצ"ל ,שנולד
כבר לאחר הסתלקותו של זקינו המהרא"צ
ונקרא על שמו ,הנהיג עדה בוערישוב ובפאבני.

מנהיג בישראל

כ"ד אייר תרנ"ח נחשכו המאורות
ביו
בהסתלקותו של רבינו מאור הגולה רבי אליעזר
צבי מקאמרנא זי"ע ,ולפני פטירתו אמר לבנו
רבינו רבי אברה מרדכי שימלא מקומו וינהיג
עדה בישראל ,והבטיח לו שבכל פע שיצטר
לפעול ישועה יצייר צורתו הקדושה ויעמוד על
ימינו לפעול לישועות הכלל והפרט .ואכ רבינו
נישואיו
התחיל להנהיג עדתו בישראל ופתח לו את בית
שבת
פע
כאשר
,
מסופר
על אופ השתדכותו
מדרשו בעיר באריסלאב אשר ע"י קאמרנא,
רבינו קודש הקדשי המהרי"א מקאמרנא ונעשה ביתו ובית מדרשו תל תלפיות לבאי

לשמוע דברי אלוקי חיי .
סיפורי מופת רבי יצאו מבית רבינו ,ואחדי
מה שפע אחת היה אחד שהסתכס ע איזה
גוי והגוי תבעו אצל שופט העיר ,ויבוא בדמעות
שליש אל רבינו שיבקש עליו רחמי ויחיש לו
ישועה ,ויענה לו רבינו שיקח מקל מטאטא ויל
לבית הגוי ויאמר לו שרוצה לירות בו למיתה ע"י
מקל המטאטא ,והחסיד הזה אע"פ שהדבר היה
נראה אליו כתמוה מאוד אבל כחסיד נאמ
האמי בדברי רבינו הקדוש ,ויעש כדבריו,
כשהגוי ראה זאת ר מיד אל השופט בטענה
שהיהודי הזה מאיי ברציחה ,ויל היהודי אל
בית השופט לאמור לו אי שיי להרוג ע מקל
מטאטא ורק בדויות ושטויות מדבר הגוי הזה,
כאשר ראה השופט שאמת דבריו ,פטרו ג כ
מהתביעה הראשונה בראותו שכל מעשי הגוי ה
מעשה נערות.
ג בקרב הגויי היה רבנו נער ,ומושל העיר
היה מספק לבית רבינו ולבית מדרשו עצי
להסקה לכל ימות החור ,ומסופר שכאשר מת
מושל העיר ונתמנה בנו למושל על מקומו ,הפסיק
לחלק עצי להסקה לבית רבינו ,מיד תקפה עליו
מחלה אנושה ומיד הבי שזאת באה בגלל שפגע
בית הצדיק ,והמשי כאביו לחלק עצי להסקה
והבריא כבראשונה ,ובכל ימיו עמד לימי חצר
רבינו.
ותרעד ותגעש האר ,מלחמת העול הראשונה
הגיע עד למקו מושב רבינו וינוס רבינו לעיר
אונגוואהר ,ש יסד את ביתו ובית מדרשו,
ואלפי מפליטי המדינה מצאו מנוח לכ רגל
בבית רבינו ,שמה ישב עד שו אימת המלחמה
ולאחמ"כ חזר לביתו ,בהשאירו את בנו רבינו
חיי יעקב מקאמרנא זי"ע באונגוואר ,שימשי
את בית המדרש וחצר הקדוש שהקי ש .

הסתלקותו

ביו י"ז אלול תרצ"ט נזדעזע העול ת"ק אמה
על ת"ק אמה כשהצורר היטלר ימ"ש הכריז ח"ו
מלחמת כליה ,באותו הזמ אמר רבינו שאותי
היטלר ימ"ש ושלוחיו לא יגעו אפילו בקצה
אצבעותיה  ,וכ היה שרבינו ישב על המנוחה
ועל הנחלה בביתו עד הסתלקותו ,ויגוע וימת אל
עמיו זק ושבע ימי ב פ"ה שני ביו ל' חשוו
אדר"ח כסליו תש"ב ,וזכה לבוא בקבר ישראל,
וג אשתו הרבנית פייגא ע"ה שנסתלקה באותה
שנה ביו ב' דר"ח תמוז זכתה ג כ לקבר
ישראל.
מכל בית רבינו נשאר לפליטה רק בנו הגדול רבינו
הגה"ק רבי חיי יעקב מקאמרנא זיע"א ,וממנו
נמש שושלתא קדישא ,ולאחר הסתלקותו
נמשכה ע"י בנו הגדול כ"ק אדמו"ר הגה"ק ר'
שלו מקאמרנא זי"ע ,ולאחר פטירתו נמשכת
שלשלת הקודש בגאו ובעוז לתפארת בית
רבוה"ק מקאמרנא ע"י בנו הגדול הגה"ק כ"ק
מר אדמו"ר שליט"א ,ונתקיימה דברי קודשו
של מר רבינו המהרי"א מקאמרנא זי"ע לב
דודו המהרי"א מזידיטשוב זי"ע 'פו מיר וועט
בליבע השלשלת עד ביאת הגואל' ,והא ל לשו
קדשו של מר רבינו המהרי"א בספרו 'נוצר חסד'
על אבות 'שפע הצדיק איננו פוסקת מזרעו
ומזרע זרעו עד עול' אמ.
זכותו יג עלינו ועל כל ישראל אמ
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