בס"ד ,עש"ק פרשת תולדות
ב' כסלו תשע"ג  -שנה ד' גליון קמ"ג
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ירושלים
בני ברק

נא לשמור על קדושת הגליון

עטרת ראשנו

דברי תורה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ירש
ומ ְׁש ַמ ּנֵי הָ אָ ֶרץ וְ רֹב ָ ּדגָ ן וְ ִת ׁ
וְ יִ ּ ֶתן לְ ָך הָ ֱאל ִֹהים ִמ ּ ַטל הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ּ ִ

אפשר לפרש הפסוק הזה ,דהנה ידוע
אפשר שכל תכלית עבודת האדם
וירידתו בעולם ,הוא כדי להפוך
ולהעלות את כל הדברים הגשמיים שיש
בעולם ולהפכו לרוחניים .וזהו הוא ע"י
שיקיים עם הדברים הגשמיים את כל
התרי"ג מצוות ,כי הרי רובם אינם
יכולים לקיימם בלעדי הדברים הגשמיים,
ועי"ז הוא מעלה את הניצוצין הקדושים
הטמונים בתוך כל הדברים הגשמיים,
ועי"ז הוא מהפך הגשמיות לרוחניות,
וכמו שאמרו חז"ל )יבמות כ ,(.וכמו
שהרמב"ן מאריך בזה ,שמצות 'קדושים
תהיו' )ויקרא יט ב( כולל מצות קדש
עצמך במותר לך בכל עניני הנאת הגוף
עיי"ש.
וזהו שבירך יצחק אבינו את יעקב אבינו
וזהו 'ויתן לך האלהים מטל השמים

ומשמני הארץ' היינו דזה איתא בתיקו"ז
)הקדמה ט ,(:וממרן האריז"ל )משנת
חסידים מסכת תפלת העשיה פ"י( ,שהר"ת
של י'שמחו ה'שמים ו'תגל ה'ארץ )תהלים
צו יא( הוא שם הוי"ה ,וס"ת צלמ"ו.
והביאור בזה כנ"ל שע"י שיחבר
הרוחניות בחינת שמים שהוא בחינת ו'
משם הוי"ה ,עם הגשמיות בחינת הארץ
שהיא בחינת ה' תתאה משם הוי"ה ,ע"י
שיקדש את כל הגשמיות ויתעלו כל
ניצוצי השכינה הטמונים בתוך
הגשמיות ,ואז יהיה שם הוי"ה בשלימות,
וגם יהיה מתוקן הצלם אלהים שלך.
וזהו שבירך 'מטל השמים' היינו שזה
וזהו איתא בתיקוני זהר )הקדמה יז (:וז"ל:

'שראשי נמלא טל' )שיר השירים ה ב( ,מאי
'נמלא טל' .אלא אמר קודשא בריך הוא,
אנת חשיבת דמיומא דאתחרב בי
מקדשא דעאלנא בביתא דילי ,ועאלנא
בישובא ,לאו הכי ,דלא עאלנא כל זמנא
דאנת בגלותא ,הרי לך סימנא 'שראשי
נמלא טל' ה"א שכינתא בגלותא ,שלימו
דילה וחיים דילה איהו ט"ל ,ודא איהו
יו"ד ה"א וא"ו ,וה"א איהי שכינתא דלא
מחושבן ט"ל ,אלא יו"ד ה"א וא"ו,
דסליקו אתוון לחשבן ט"ל ,דאיהו מליא
לשכינתא מנביעו דכל מקורין עלאין
עיי"ש.
נמצא מזה 'מט"ל השמים' מרמז ליה"ו
נמצא משם הוי"ה ,ושצריך לחברו עם
ה' אחרונה משם הוי"ה ועי"ז יהיה
הגאולה השלימה .וזהו 'ומשמני הארץ'
ו' החיבור ,שצריך לחבר את ה' אחרונה
בחינת 'הארץ' אל יה"ו בחינת 'מטל
השמים' ,והוא ע"י שיקדש ויעלה את
הניצוצין קדישין שנפלו בדברים
הגשמיים.
וזהו שאמר 'משמני' שהם הניצוצין
וזהו קדישין שנפלו 'בארץ' בדברים
הגשמיים ,כי 'משמני' בגי' ז"פ שם ס"ג,
וגם בגי' שם הוי"ה דב"ן בהכאה יו"ד פ'
ה"ה ,ה"ה פ' ו"ו ,ו"ו פ' ה"ה )כמבואר
מאא"ז בספה"ק אור עינים ח"א אות תם( .וזה
מבואר ממרן האריז"ל )ע"ח שער דרושי
נקודות שער ח פ"א( שהניצו"ק יצאו
מבחינת עינים דא"ק שהוא נקודות
דס"ג ,אבל עצם השבירה והניצוצין הוא
בשם ב"ן מלכות דא"ק )ע"ח שער שבירת

).(ÁÎ ÊÎ

הכלים ש"ט פ"ז( .וזהו שמרמז כאן התורה
שצריכים לעלות הניצוצין מבחינת
הארץ.
ועי"ז יהיה תיקון לחטא עה"ד בחינת
ועי"ז 'רב דגן ותירש' כי זה ידוע
הדעות בחז"ל )ברכות מ .בר"ר יט ה( מה
היתה העה"ד ,חד אמר חטה היתה ,וחד
אמר שענבים היתה.
והנה לכאורה שורש חטא עה"ד היה ,כי
והנה הרי אדה"ר היה בגן עדן כולו
רוחניות ,וע"י שחטא ואכל מעה"ד
נתפזרו הניצוצין בדברים גשמיים ,ולכן
כתוב לאחר החטא 'וישלחהו הוי"ה
אלהים מגן עדן לעבד את האדמה' )לעיל
ג כג( ,כדי לתקן כאן בעולם את הניצוצין
שנתפזרו בדברים גשמיים.
וזה מבואר בזוה"ק )ח"ג קיא (:שאדה"ר
וזה עבר על ג' עבירות ע"ז ג"ע וש"ד,
וכל אחד מהאבות תיקנו חלק
מהחטאים ,אברהם תיקן ע"ז ויצחק תיקן
ש"ד ויעקב תיקן ג"ע.
וזהו שאמר ובירך יצחק אבינו את יעקב
וזהו אבינו ,שיראה לחבר הרוחניות
לגשמיות ,ועי"ז תתקן חלקך מחטא
אדה"ר שאתה צריך לתקן.
ועי"ז יהיה הגאולה שלימה ,שאז יהיה
ועי"ז 'יעבדוך עמים וישתחו לך לאמים'
ביטול שיעבוד מלכיות )ברכות לד ,(:שכל
האומות יהיו נכנעים תחת בני ישראל
בביאת גואל צדק בב"א.
)רעוא דרעוין תשע"ב לפ"ק(

עטרת חכמים

עטרת פז

אמרות טהרות מרבותינו זי"ע
לו הַ ְּנ ָע ִרים וַ יְ ִהי ֵע ָ ׂ
יש וגו'
יש י ֵֹד ַע צַ יִ ד ִא ׁ
שו ִא ׁ
וַ יִ ּ גְ ְ ּד ּ

עיונים וביאורים מרבותינו זי"ע
)כה כז(.

עשו איש ידע ציד איש שדה מספר כל כ"ב אתוון אלף תצ"הֶ ׁ ,ש ָ ּצד האותיות התורה.
)'זהר חי' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(
ימי אַ ְב ָרהָ ם וגו'
אש ֹון ֲא ׁ ֶשר הָ יָה ִּב ֵ
וַ יְ ִהי ָר ָעב ּ ָבאָ ֶרץ ִמ ְּלבַ ד הָ ָר ָעב הָ ִר ׁ

)כו א(.

אפשר לרמז ,כי לכאורה קשה למה כתוב ומה באה להודיענו שהרעב של יצחק היה מלבד
אפשר הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם ,ומה נפקא מינה אם היה זה השני או לא.
ואפשר לרמז ,כי באמת הרעב הראשון בימי אברהם לא היה באמת רעב של ממש ,רק היה
נסיון לנסות את אברהם אבינו ע"ה ,אם יתרעם על הבורא עולם או לא ,וכאשר עמד
בנסיון ,תיכף ומיד הלך הרעב ,ולא נשאר מזה כלום .וזה מרמז התורה שגם אצל יצחק
אבינו ע"ה שהיה הרעב בימיו ,היה גם כן נסיון כמו שהיה אצל אברהם ,שהיתה המשך
מהרעב של למעלה .ויצחק גם כן רצה לצאת לחוץ לארץ כמו אברהם אבינו ע"ה ,ואמר לו
הבורא עולם שאל יצא לחוץ לארץ ,כי אתה עולה תמימה ,ואין כדאי לך לרדת מצרימה
כמו שפרש"י ,וכאשר עמד ג"כ בנסיון ,אז תיכף ומיד הלך הרעב ,ולא נשאר שום זכר מזה.
)'מעשה שלום' מרבנו שלום מקאמרנא(
הו ִליד אֶ ת יִ ְצחָ ק
תו ְלדֹת יִ ְצחָ ק ּ ֶבן אַ ְב ָרהָ ם אַ ְב ָרהָ ם ֹ
וְ אֵ ּ ֶלה ּ ֹ

)כה יט(

ר"ל התורה הקדושה בא ללמדנו כאן הנהגה טובה לידע איך שיתנהג בר ישראל כל ימיו,
ר"ל והוא מיירי בין מעשיר מופלג או חסיד או צדיק ורבי ורב ,והוא ידוע הוא שצריך בר
ישראל לומר בפה מלא 'הוי"ה הוא האלקים' שפרושו ידוע מדברי מרן הבעש"ט זלה"ה
המובא בספר תולדות ,והוא כשאירע לבר ישראל איזה דין וגבורה ,אז צריך לחפש בדינים
אלו איזה 'חסד אל כל היום' )תהלים נב ג( .ואם מצא שם איזה חסדי הבורא ב"ה ,אזי נעשה
כולו חסדים טובים ,אפילו מגבורות נתהפכו כולם לחסדים טובים לאיש הזה .וכן הוא הדין
כשאירע לבר ישראל שהקב"ה מתנהג עמו בחסדים ,היינו בעושר גדול פרנסת אנשי ביתו
יש לו בריוח ,וכן אם בא להתפלל יש לו מוחין טובים ,ואין עובר עליו שום דחקות וצער של
עולם הזה ,וכן בעבודת הבורא ב"ה הולך הוא כסדר בלי שום עיכוב מצד היצר הרע ,אזי
האיש הזה צריך לחפש בחסדים טובים שלו איזה דינים וגבורות כנודע למשכיל דקדושה,
והוא שידע אעפ"י ש'הוי"ה' הוא מלא רחמים ,אעפ"כ 'הוא האלהים' ,וכן לאיש הנ"ל
האלקים הוא הויה ב"ה .לזה בא הכתוב הזה ללמדינו כל זאת והוא .ואלה תולדות יצחק
שהקב"ה מתנהג עמו בגבורה ח"ו ,אז תדע נאמנה שיצחק הזה הוא בן אברהם ונעשה
כולו חסד ,וכן הוא הדין אברהם שהנהגה שלו מאת הקב"ה הוא בחסדים טובים שהוא
אברהם ,אעפ"כ תדע נאמנה שאברהם הוליד את יצחק שהוא סוד 'הוי"ה הוא האלהים'
והבן.
)'בן ביתי' מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא(
ֹאמר ֵע ָ ׂ
מות וְ לָ ּ ָמה ּזֶה לִ י ְּבכ ָֹרה
שו ִה ּנֵה אָ נ ִֹכי ֹ
וַ ּי ֶ
הולֵ ְך לָ ּ

)כה לב(.

הענין ,כי עשו משורש קין ,יעקב משורש הבל ,לכן קין בן בכור ועשו ,ולעתיד כשיתוקן
הענין ,המלכים דאדום יחזור קין אל כל המעלות בכורה כהונה מלכות ,והוא בעת שיתבטל
הרע בלע המות יתבטל המות והקליפה והרע מן העולם ,כמבואר בשער הגלגולים פרק כ"ג.
כי קין מן הגבורות ,והיה הבכור מבחינות גבורות מלכות ,ולעתיד יהיה כהנים ומלכים ,כי
הגבורה הוא הבכר מלכות עטרת בעלה ,ולו משפט הבכורה והכהונה והמלכות ולעתיד
שיתבטל המות והרע ,כל נשמות שהם מקין יוחזר להם כהונה ובכורה ומלכות 'אם תיטב
שאת' )ד ז(' ,יתר שאת' )מט ג( .וזה שאמר עשו ,הנה בעולם הזה אנכי הולך למות ואין
מעלת הבכורה בעולם הזה כלל עד לעתיד ,ולמה זה לי בכרה כיון שאנכי הולך למות ואין
שום מעלה בבכורה בעוד שהמות שולט בעולם ,ובזה כפר בתחיית המתים ,ולא נשאר לו
שורש וענף אלא בעקב בעולם עשיה ,ובזה תבין כל ההמשך הענין.
)'זהר חי' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

תואֵ ל
וַ יִ ּ ְׁשלַ ח יִ ְצחָ ק אֶ ת יַעֲ קֹב וַ ּיֵלֶ ְך ּפַ ֶ ּדנָה ָ
אֲרם אֶ ל לָ בָ ן ּ ֶבן ְּב ּ
הָ א ֲַר ּ ִמי אֲ ִחי ִר ְב ָקה אֵ ם יַעֲ קֹב וְ ֵע ָ ׂ
שו )כח ה(

פרש"י אם יעקב ועשו איני יודע מה מלמדנו.
ומתרץ רבינו עשו הרשע לא יחזור לטוב לעולם ,ולא יהיה לו חנינה,
ומתרץ אבל יעקב לקח כל הטוב שלו ונעשה עשו 'אנכי' בעצמי
'עשו בכרך' אם יעקב ועשו ,ולכן לקח יעקב אבינו לאה ורחל
שניהם ,כי זכה ונטל חלקו וחלק חבירו )חגיגה טו .(.כי הצדיקים
עושין מן רע טוב ,מן יצר הרע מלאך קדוש טוב .מן גיהנם גן עדן,
הכל כנודע,
ויעקב אמר 'אנכי עשו בכרך' שקיבל והיפך צד הרע שבו לטוב,
ויעקב ולקח חלקו וחלק עשו ,ורבקה נעשית אם יעקב ועשו דקאי
על יעקב ולא על עשו ,חלילה להזכיר שמה על הטמא ועל הרע.
וכן 'והנה תומם' קאי על יעקב לבדו ,שהיה תם ותומם בשלימות
וכן עם כל הקדושה של עשו 'יגמר נא רע רשעים ותכונן צדיק' )תהלים
ז י( .וזהו 'ויאהבה' )כד סז( .כי 'ויאהב יצחק את עשו ורבקה אהבת
את יעקב' וכיון שנעשה יעקב בריה חדשה בן תם ,אזי 'ויאהבה'
ואוהב את יעקב.
)'זהר חי' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

עטרת רז

רזי תורה מרבותינו זי"ע
ֹאמר ִאם ּ ֵכן לָ ּ ָמה ּזֶה אָ נ ִֹכי וַ ּ ֵתלֶ ְך
ֲצו הַ ּ ָבנִ ים ְּב ִק ְר ּ ָב ּה וַ ּת ֶ
וַ יִ ּ ְתרֹ צ ּ
ִל ְד ׁ
רש אֶ ת הוי"ה )כה כב(

כתב רש"י זלה"ה בשם המדרש ,כשהיתה רבקה עוברת על פתחי
כתב תורה של שם ועבר יעקב רץ ומפרכס לצאת ,וכשעברה אצל
פתח ע"ז עשו הרשע מפרכס לצאת ע"ש .נ"ל כוונתו הקדושה,
כשתחלק אותיות ויתרצצו אז יש ויתר"צ צ"ו ,ואין צו אלא עבודה
זרה כנודע מרז"ל )סנהדרין נו ,(:ונשאר אותיות ויתר"ץ העולה שם
מ"ה ותרע"א ,שהם שני שמות של יחוד יעקב ורחל ,מ"ה הוא
בת"ת שהוא יעקב כנודע ,ותרע"א הוא במלכות כזה ,יו"ד ה"א
וא"ו ה"א ,אל"ף דל"ת נו"ן יו"ד ,יו"ד אל"ף ה"א דל"ת וא"ו נו"ן
ה"א יו"ד ,וחסר עוד י' ,כי כשהיה יעקב עוד בקרבה של רבקה לא
היה לו שם יעקב בשלימות אלא עק"ב כמ"ש 'וידו אוחזת בעק"ב
עשו' ,לזה היה יעקב רוצה לצאת כדי שיתוסף בה קדושת י'
השורה בבית המדרש  ,והוא כדי שתמלא ג"כ י' של עקב ולא יהיה
עוד שום גלות ,אבל עשו הרשע רצה להיפך סברתו של יעקב ,לזה
כתיב אח"כ כשראתה רבקה אמנו שהבנים מתרוצצים בקרבה
ותאמר אם כן למה זה העיבור שיש לי אלא כדי שיקבלו בני יעקב
ישראל את אנכי התורה הקדושה ,וכשמתרוצצים מסתמא הם
אינם דקדושה ,כי ידוע הוא שכל דבר דקדושה הוא נייחא,
וכשמתרוצצים מסתמא יש בקרבי איזה רשע שהוא מרשיע ,א"כ
למה זה לי ,כי כל עיבור שלי אינו אלא לצורך אנכי לקבל התורה
הקדושה ,לזה ותלך לדרוש את הוי"ה ר"ל אם שורה על העיבור
שלה שם הקדוש הוי"ה כנודע שעל כל דבר שבקדושה שורה
הוי"ה ב"ה ,לזה הלכה לדרוש אם שורה על עיבור הזה שם הוי"ה
ב " ה.
)'בן ביתי' מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא(

שולחן הטהור

לקט הלכות מספר 'שולחן הטהור' ו'זר זהב' לרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זי"ע
דיני ברכת השחר .סימן מו
.ë

.ê

י: −î×¾ñ ö³îòí μþëô ¾þì ö×î , ó−þî¼ ìšîõ μþëô êôî½ .

~~~~~ מסגרת השלחן ~~~~~
ï"õ) ³î−òîô−−ô ³îíèíô ê−ëí (êþš ó"ëôþí í"ð) −"ëí .ê
ñîèòþ³í ñîš ¼ô¾ êñ îñ−õê¾ ³îõ½î³í ó¾ë (ï íñõ³ô .ê
öô íòíòî ö−ìëô ñîèòþ³í¾ íþîêí ñ¼ êñê í×þëí ö−ê¾ ,μþëô
ê×−ñð þëðô −šîõêñ êñê ñîèòþ³í ñîš ¼ô¾ îþôê êñî ,íþîêí
êñ êôî½ ö×î ¾þì −šîõêñ −ôò −ê ,ó−þìêñ êñî îñ êñ ñîèòþ³
(ð"−š½) ê"èôí .ñ"×¼ ,îõîèë þ½ì þëðí¾ öî−× ó−þî¼ ìšîõ μþë−
þëðôë îñ−õêð ¼ô¾ô ó−š½îõí ³¼ðî - ë³×î ô"íèí −þëð ê−ëí
ìšîõ μþë− êñ êôî½ð −ñ íêþò ö×ñ ,¼"®î μþëô ¾þìî êôî½î
¼,¬"½ öô−½ ¹î½ ö−−¼ ,’î×î −î×¾ñ ö³îòí μþë− ¾þì ñëê ,ó−þî
¼×"êôî½ð ñ"ò ö×ñ ê"èôí ¾"ôî - (ó¾ ê"ê) è"ôõí ë³×î .ñ
’þõî½ ³î¼¬ íôîðô× ,¬"½ ’−½ ¹î½ ’−¼ μþë− ¾þìî μþë− ’êñ
þêîëô× ,îñ−®− ó−þìê¾ ³îþîêôí öô íòíò¾ ’μþë− êôî½’ ñ"®î
– ë³× ê"š¼þ ³îíèíë ö×î .¬"½ öô−½ëî ð"− ¹−¼½ è"ò öô−½ë

μþë− êôî½ð í−èíñ ë³× š"¼þð ³ò¾ô îþõ½ë ñ"®ï öîêèí ï"êê
ë³× ö×î .¬"½ öô−½ô í−êþ ê−ëí íï ñ¼î ’î×î ó−þî¼ ìšîõ
ñ"−−š êíð ,ó−þî¼ ìšîõ ³×þë μþë− ¼"×ñ êôî½ð (ì"š½) ì"þõí
îíþî−¾ íòíò¾ −õñ ³îþîêôí þ®î− þôê−î ¼ô¾ ñ¼ ½þîõ êôî½ð
ë"î−¾) −"×þëëî ,(ë"−š½) íëþ í−ñêë ×"×î .¾"¼ μñ− þ¾ê μþðí
½,μþëôð ó−òîþìê þê¾ ³¼ð ê−ëí (í"×š½) ë"ò¾ôëî ,(×"š
ó−−ìí ¹×ëî ,μþëô êôî½¾ îèíò¾ (ë− ¹−¼½) öìñ¾í μîþ¼ëî
)½.μþëñ μ−þ® êôî½ −"þêí öþô −"õ¼ð ó−òîþìê ó¾ë ë³× (ò"š
.μþë− êñ¾ îë³×¾ ó−òîþìê þê¾× êñðî
ó−š½îõí ó¾ë (ì"š½) ì"þõí ×"×î ,(ð"−š½) ê"èôë ê³−êð× .ë
ë"î−¾ë −"×þëí ×"×î ,(ë"−š½) ¬"íêëë êëîô ,¾"¼ ó−ñëîšôíî .ë
)½.(ï"½) ëþí ¼"î¾ëî ,(×"š

מעשה אבות סימן לבנים
לבנים' )מדרש תנחומא לך לך,

'מעשה האבות הם סימן
'מעשה ט( כי יעקב אבינו בפרישתו וקדושתו ,בירר
כח הטוב של עשו הרשע ,שהוא שורש כל תאות
עולם הזה ,כי כן ראוי להרוצה ליכנוס בקודש
פנימה ,וזכה לנועם חירות של הבינה וזה נקרא
בחינות 'עייל' בזוהר הקדוש )האזינו דף רצז .(.והברכות
של יצחק היו מסוד הבינה ,מאה ברכות ,שמבינה כל
שורש הברכות כיון שיעקב לפי ערך גדלות נשמתו
לא זכה לחכמה ,כי בודאי 'לפום גמלא שיחנא'
)כתובות סז ,(.כי יעקב היה צריך הרבה פרישות,
ושנים הרבה להיות מופרש מכל עניני וטעם של
עוה"ז ,עד שזכה באמת לפי מדרגתו ,לנועם זיו עולם
הבינה.
ובאמת יש על עבודה זאת עדיין קיטרוג ,למי שהוא
ובאמת פרוש לגמרי מכל עניני עולם הזה ,ובזוהר
)ח"ג קמא (.אמרו 'וי למאן דעייל ולא נפיק' ,אף שהוא
עיקר עבודה לטעום מנועם זיו השכינה ,ולמאס כל
עניני עולם הזה ,אעפ"כ צריך לצאת ולקשר עצמו
עם כל המדריגות ,ואמרו חכמינו ז"ל במדרש )עי'
ילקוט ראובני ריש בשלח( שכל הצרות שהיה ליעקב
אבינו ,היו ]כדי[ שלא יתגאה על עשו הרשע ,הבן

אחי ,עד היכן הדברים מגיעים ,ומחמת שלא היה
ליעקב ,כשהיה בן ס"ג שנה ,אלא מוחין דבינה ,ולכן
רצה עשו ליקח הברכות ,ולהתאחז בעבודה של
יעקב והשם היה בעזרו ,שזכה ליקח חלקו וחלק עשו
הרשע ,כל צד הטוב שהיה בעשו ,לקח יעקב ועבד
בו השם יתברך ,ואח"כ 'ויצא יעקב' )בראשית כח י(
לקיים 'זכאה מאן דעייל ונפיק' ,לקשר המלכות
בחכמה ולברר כח לבן הארמי ,צד המנגד של
חכמה ,ונכנס לזה העולם ,לייחד עם כל עניני עולם
הזה ,יחוד קבה"ו ,לקיים )קהלת ט י( 'לעשות בכחך
עשה' כמו שעשה בבאר ,וכו'.
וכן 'ויעבד יעקב רחל שבע שנים ויהיו בעיניו כימים
וכן אחדים באהבתו אותה' )בראשית כט כ( מספר
'שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד ,ברוך שם כבוד
מלכותו לעולם ועד' ,ופסוק 'הבה את אשתי )שם שם
כא( ,כי מלאו ימי ואבואה אליה' מספר 'ברוך שם
כבוד מלכותו לעולם ועד' ,יחודא תתאה ,וכן מה
שעשה עם המקלות 'מחשוף הלבן' )שם ל לז(,
עקודים ,נקודים ברודים של הצאן ,הכל היה עבודה
של התקשרות מלכות בחכמה ,אחר הפרישות
והקדושה של 'עייל' לפנים 'ויצא יעקב'.

והיה מקושר במתיקות עם כל העולם ,ועסק בעניני
והיה עוה"ז ביחודים ,בחכמה נפלאה ,והיה ממשיך
שפע וברכה לכל העולם אפי' ללבן ,וזכה לעושר
וכבוד 'ויפרוץ האיש מאד' )שם שם מג( ואח"כ זכה
שהקב"ה קראו 'אל' )מגילה יח (.שזכה לבחינות אין
עליון ,להיות ממש מרכבה לאין סוף...
וכשניפטור מצרת לבן ,יש לו צרת רחל ,שמחרפין
וכשניפטור ומגדפין אותה ביסורים ובדברים ,והוא
שותק 'כרחל לפני גוזזה נאלמה' )ישעיה נג ז( צרת
דינה ,שמעוררין עליו דיני דינים ,בלשון הרע
בשקרים ,כמו שעשו הרעב רב למשה...
ואח"כ כשניפטור מכל אלה ]ה[צרות ,בא צרת יוסף
ואח"כ שמעמידין לו צרה איזה צדיק ,כמו שהיה
למרן רבינו הקדוש הר"י בעש"ט ,שעמדו עליו
צדיקים גמורין לבלעו חיים ,זהו על ידי גלות
השכינה ,נעשה פירוד בין הצדיקים ,ומקטרגין זה על
זה .וזהו צרת יוסף זה הצרה הגדולה שבכל הצרות,
כולל שלשה צרות ,צרת יוסף ,צרת שמעון ,צרת
בנימין.
)נתיב מצותיך )אמונה ג ,כט( מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

עטרת תפארת

עובדות וסיפורים מרבותינו זי"ע
שא נָא כֵ לֶ ָ
וְ ַע ּ ָתה ָ ׂ
יך ּ ֶת ְליְ ָך וְ ַק ְׁש ּ ֶת ָך וְ צֵ א הַ ּ ָ ׂ
צודה ִּלי צָ יִ ד
ש ֶדה וְ ּ ָ

)כז ג(

פרש"י 'שא נא' לשון השחזה כאותה ששנינו )ביצה כח( אין משחיזין את הסכין אבל משיאה על גבי חברתה ,חדד סכינך ושחוט יפה שלא תאכילני נבלה.
פעם אחת היה מעשה ,שבא מרן הבעש"ט הקדוש למקום אחד ,ועשה שם בעל
בית אחד סעודה גדולה לכבוד מרן ,וקודם הסעודה אמר מרן ,שלא יסעוד אצלו
בשום פנים .והפציר לו הבעל הבית מאוד ,ולא הועיל כלום .ונסע מרן משם,
והוכרח בעל הבית לאכול את הסעודה עם בני ביתו ובניו .ובתוך הסעודה אכל
הילד שלו חתיכת בשר ,ובלע עצם אחד בגרונו ,ונחנק רחמנא ליצלן .ונסע
הבעל הבית למרן ,ואמר לו :אם ראה רבינו כל זאת ,מדוע לא הציל נפש

מישראל .והשיב לו מרן ,שהסיבה היא ,שהילד הזה היה בגלגול העבר מורה
צדק ,וטעה בלי עיון ,והטריף על חינם עוף אחד ,ופסקו עליו שיתגלגל ויבוא עוד
הפעם לזה העולם ,וגם ניצוץ של עוף זה ,וימית אותו .והוא ראה כל זה ,ולא
היה יכול לבטל גזירת ופסק דין שמים ,ולכן נסע ממנו.
)'מעשה השם' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

עטרת זקנים

יומא דהילולא ממאורי הדורות

רבינו הגאון הקדוש רבי אברהם מרדכי מקאמרנא זיע"א
בן רבינו הגאון הקדוש רבי אליעזר צבי מקאמרנא זיע"א בעל הדמשק אליעזר
ל' מר חשוון א' דר"ח כסלו תש"ב
מכתב נדיר המתפרסם לראשונה מרבינו הגאון
הקדוש רבי אברהם מרדכי מקאמרנא זיע"א,
אל בנו רבינו הגאון הקדוש רבי חיים יעקב
מקאמרנא זיע"א בעל הפרי חיים ,בעניין
התפילין לכבוד הבר מצווה של נכדו רבינו
הגאון הקדוש רבי שלום מקאמרנא זיע"א בעל
המעשה שלום) .המכתב הנדיר נמצא בגנזי
כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א(
גולה אחר גולה גלתה יהודה ,בשנת ותרע"ד
ותגעש הארץ פרצה מלחמת העולם הראשונה,
ואזור גאליציע היא העיר לעמבערג
ומחוזותיה ,שהיו עד עתה תחת ממשלת
אוסטריה ,נכבשה אט אט ע"י הרוסים ,ורוב
יהודי גאליציע יחד עם רבניה ואדירי התורה
שבה ,ברחו אל ארץ נכר אל ארץ הונגריה
וצ'כוסלובקיה הקרובים והשקטים ,גם רבינו
הגאון הקדוש רבי אברהם מרדכי מקאמרנא
זיע"א ,לקח מקלו ותרמילו בידו ,ונדד יחד עם
בני משפחתו בניו ובנותיו ונכדיו ,וברחו אל
עבר העיר הגדולה אונגוואר שב'כוסלובקיה,
שם בנה מחדש את חצר הקודש קאמרנא
והמשיך את עבודת הקודש כימים ימימה,
כשוך המלחמה והחרבות שבו אל נרתיקיהן,
ביקש רבינו הגאון הקדוש רבי אברהם מרדכי
מקאמרנא זיע"א לחזור אל ביתו שבגאליציע,
אך החסידים ואנשי מעשה תושבי העיר
אונגוואר שנהנו והתחממו מזיו קדשו ומאורו
שבקע למרחוק ,ביקשו ממנו שהחצר הקדוש
שהקים על תנאי בארץ נכר יישאר חי וקיים,
רבינו הגאון הקדוש רבי אברהם מרדכי
מקאמרנא זיע"א השיב להם שבגאליציע
השאיר גם כן את חצר הקודש וחסידי בית
אבא ומוכרח לחזור לביתו ,ועל בקשתם
שביקשו מעומק הלב יישאר איתם בנו הגדול
ה"ה רבינו הגאון הקדוש רבי חיים יעקב
מקאמרנא זיע"א בעל הפרי חיים ,וינהיג את
עדת חסידי קאמרנא וחצר הקודש בעיר
אונגוואר ,אז נתגלה רבינו בעל הפרי חיים
בכוחו הגדול ובהנהגת קדשו ,ושמו יצא
לתהילה בכל הסביבה ,ורבים באו לשמוע אל
הרינה ואל התפילה ,אך אע"פ שהאב והבן גרו
בריחוק וגבולות המדינות הפרידו ביניהם
וכמעט שלא נפגשו אחד עם השני ,אך בקירוב
הלב היו ושלחו מכתבים אחד אל השני מלאים
מזן אל זן בדברי תורה ,וגם מכתבי משפחה
וכדו' ,כגון המכתב דלהלן בנוגע לתפילין לכבוד
הבר מצווה של רבינו הגאון הקדוש רבי שלום
מקאמרנא זיע"א בעל המעשה שלום ,ובנוגע
בשמחה בקרב המשפחה וכדו'.

מכתב
ב"ה יום ב' פרשת ראה תרפ"ט ראדימישל
שפעת חיים וברכה ושלום לכבוד בני הרב הירא ושלם וכו' מורנו חיים יעקב שליט"א
איך שיק דיר  50זלאטאס אויך קאן דיך נישט פערשטיין איך האב דיר גישיקט  50זלאטוס האסט
מיר קיין בעשטטנונג נישט גישריבין.
אויך וואס וועט זיין מיט דיא תפילין האסט מיר גישריבען איך זאהל שיקן תפילין עבור בנך הבחור
המצוין המופלג שלום נ"י ,דיר תפילין זענען פערטיג ביים סופר אין באריסלאוו האסט גישריבען אז
וועסט קומען לסוף ביזט נישט גיקומעהן וויא אזוי וועלין דיא תפילין צי דיר קומהען.
גיטל מאכט חתונה חצי אלול ,דיא מאמע איז שוין דארטן ,אין אליעזר איז אין הרעבונוב ,דאס
האויז איז פארמאכט איך קום שוין דיא אנדערע וואהך אהיים ,איך האב נישט צי וועמהן צי
קומעהן ,שרייב מיר וויא ביסט דיא גיוועזון דעם זומער ,צי האסט דיא ברוך השם פרנסה ,און אלע
קינדער צי זענעהן ברוך בשם געזונט ,צי הירש אלעזר איז נאהך און אורשיווע ,די ביסט געוועזן
ערגעץ אין איין באד סאיז דיר בעסער ,צי מוניש איז אין מונקאטש ,צי מאכט זיך בעסער הינדא ,על
כן שרייב מיר הקבלה אויף יענע  50זלאטאס אין אויך דיא  50זלאטאס ,איך ווינטש דיר הכתיבה
וחתימה טובה ,שרייב מיר צי די וועסט קומען על החתונה ,דיא חתונה וועט זין בחצי אלול ביום ו'
פרשת תבוא ,דיא מאמע איז געועזן אין טריסקוויץ ,היינט איז זיא ביא גיטל'ען אין סאניק ,על כן
שריב מיר אלעס וואס הערט זיך ביא דיר ,הן אין געזונט ,הן אין פרנסה כד"ש.
כ"ד אביך המצפה להצלחתך בקרוב לשמוע בשורות טובות
אברהם מרדכי סאפרין
תרגום ללשה"ק
ב"ה יום ב' )כ' מנחם אב( פרשת ראה תרפ"ט ראדימישל
שפעת חיים וברכה ושלום לכבוד בני הרב הירא ושלם וכו' מורנו חיים יעקב שליט"א
אני שולח לך  50זלאטאס )מטבע פולנית אז היה גאליציע תחת ממשלת פולין( ואיני מבין אותך כיון
ששלחתי לך  50זלאטאס ולא שלחת לי בחזרה קבלה על זה.
גם מה יהיה עם התפילין שכתבת שאשלח לך לבנך הבחור המצוין המופלג שלום נ"י) ,הוא רבינו הגאון
הקדוש רבי שלום מקאמרנא זיע"א בעל המעשה שלום ,נולד ביום כ"ז תמוז תרע"ו בבאריסלאוו ,ונכנס לעול

תורה ומצוות ביום כ"ז תמוז תרפ"ט באונגוואר( ,התפילין מוכנים אצל סופר בבאריסלאוו שכתבת
שתבוא ובסוף לא הגעת ,ועתה איך יגיע התפילין אליך.
גיטל )היא בתו הרבנית מרת גיטל ע"ה אשת הגאון רבי יעקב יחיאל בן גרייווער רבי יהודה מקראקא זצ"ל הם
גרו בעיר סאניק( מחתנת חצי אלול ,והאמא )היא הרבנית מרת פייגא ע"ה בת רבי חיים יעקב מדאמניץ בעל
העולת שבת( נסעה כבר אל החתונה )בסאניק( ,ואליעזר )הוא בנו הגה"ק רבי אליעזר צבי הי"ד אדמו"ר
מוויערשויב ובפאבניץ( הוא עתה בהרעבונוב ,הבית הוא עתה ריק ובשבוע הבא אחזור לבית )הוא היה

בעת כתיבת המכתב בעיר ראדימישל( ואין לי אל מי לחזור ,תכתוב לי היכן היית בקיץ ,ואם יש לך ברוך
השם פרנסה ,ואם כל הילדים ברוך השם בקו הבריאות ,ואם צבי אלעזר )הוא בנו הגדול הגה"ק רבי
צבי אלעזר הי"ד( הוא עוד באורשיווע )בישיבה שם( ,ואם היית בעירת מרפא ונרפאת ,ואם מוניש )הוא
בנו הרה"צ מנחם מאניש מקאמרנא בני ברק זצ"ל( נמצא במונקאטש )בישיבה שם( ,ואם בתו מרת הינדא
)היא בתו הרבנית מרת הינדא תחי' אשת הגאון רבי עקיבא משה גוטליב זצ"ל( מרגשת טוב ,ועל כן תכתוב לי
קבלה על  50הזלאטאס הראשונים ועל ה 50זלאטאס השנים ,ומברך אני אותך בברכת כתיבה
וחתימה טובה ,ותכתוב לי אם תגיע על החתונה ,והחתונה תיערך בעז"ה חצי אלול ביום ו' פרשת כי
תבוא ,האמא היתה במרחץ טריסקאוויץ ,ועכשיו היא אצל בתה הרבנית גיטל בסאניק ,וע"כ תכתוב
לי כל מה שנשמע אצליך ,הן בבריאת והן בפרנסה.
כ"ד אביך המצפה להצלחתך בקרוב לשמוע בשורות טובות
אברהם מרדכי סאפרין
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