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נא לשמור על קדושת הגליון

עטרת ראשנו

דברי תורה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

צַ ו אֶ ת אַ הֲ רֹן וְ אֶ ת ּ ָבנָיו לֵ אמֹר זֹאת ּתוֹ ַרת הָ עֹלָ ה ִהוא הָ עֹלָ ה
תוקד ּבוֹ
ַעל מוֹ ְק ָדה ַעל הַ ִּמזְ ּ ֵבחַ ּ ָכל הַ ּ ַליְ לָ ה ַעד הַ ּב ֶֹקר וְ אֵ ׁש הַ ִּמזְ ּ ֵבחַ ּ ּ ַ

פירש רש"י ,אין צו אלא לשון זרוז מיד
פירש ולדורות .אמר רבי שמעון ביותר
צריך לזרז במקום שיש בו חסרון כיס.
צריך להבין מה ענין הזירוז של מיד
צריך ולדורות דוקא אצל קרבן עולה.
ועוד צריך להבין כפל הלשון העלה הוא
העלה מה מרמז לנו בזה התורה .ועוד
צריך להבין למה כתוב מוקדה במ"ם
זעירא .ועוד צריך להבין למה רק כל
הלילה ולא כל היום והלילה .וידוע כבר
ע"ז דרשת חז"ל מובא ברש"י ,שבא על
הקטר חלבים ואיברים.
אלא הביאור בכל זה יש לומר שכאן
אלא מדבר התורה בענין דרך עבודת
האדם בזמן הגלות ,שצריך לעלות ולתקן
את המלכות כדי שיהיה בתכלית
השלימות.
כי זה איתא במדרש )ויק"ר ז ג( ,גופא
כי אמר רשב"י לעולם אין העולה באה
אלא על הרהור הלב .שהעולה בא על
פגם במחשבה .והביאור בזה שמבואר
בכתבי מרן האריז"ל שי"ה הוא יחוד
המחשבה ,ו"ה יחוד המעשה ,ואנו
צריכים ליחד שניהם כדי לעשות כל
מעשינו לשם שמים ,וזהו הסוד של
יחודא עילאה ויחודא תתאה ,ועי"ז נתקן
המלכות בשלימות בכל קומתה.
וזהו מה שרצה עמלק להפריד בין י"ה
וזהו לו"ה ,כמו שכתוב 'ויאמר כי יד על

כס יה מלחמה' )בשלח יז טז( ,שחסר
מכסא אל"ף ומשם הוי"ה ו"ה ,שרצה
עמלק להפריד בין י"ה לו"ה בין מחשבה
למעשה ח"ו שלא לקיים את התורה
ומצוות לשם שמים .וזהו שאנו צריכים
לתקן בזמן הגלות שאין הכסא שלם ואין
השם שלם עד שימחה שמו של עמלק,
שרצה להכניס ספקות באמונה.
וזה אמרו זאת בחינת מלכות כהידוע
וזה מהזוה"ק )ח"ג רצז ,(:והאיך מתקן
אותה כל הלילה בזמן הגלות .ע"י תורת
העולה שיתקן בחינת מחשבה שימשיך
י"ה משם הוי"ה ,הו"א העולה שצריך
לעלות ולתקן ו"ה משם הוי"ה ,וא'
מכסא שנחסר ע"י עמלק ,ולעולתם
ולקשרם לבחינת מחשבה י"ה משם
הוי"ה ,ולכך כתוב בהתורה הוא בוא"ו
וקוראים אותו בחיריק ביו"ד ,לרמז
שצריך ליחד ו"ה לי"ה.
ולכך דורשים כאן חז"ל אין צו אלא לשון
ולכך זרוז מיד ולדורות ,שזה העבודה גם
כן לדורות אע"פ שיחרב הבית ולא יהיו
יכולים להקריב קרבן עולה.
וממשיך הפסוק מתי צריכים לעשות
וממשיך היחוד ,על מוקדה על המזבח
שהמ' הזעירא של מוקדה מרמז למלכות
שהוא בזמן הקטנות שהיא בזמן כל
הלילה בגלות בחינת לילה ,כי השכינה
הלכה עם בני ישראל בגלות' ,עד הבוקר'

)ו ב(

שמרמז לזמן הגאולה ,שעד אז העבודה
הוא שצריכים לייחד היחוד י"ה עם ו"ה.
ואז יהיה אש המזבח תוקד בו שזה
ואז איתא ממרן האר"י הקדוש )עץ-חיים
שער דרושי אבי"ע ד"א( שיש ד' יסודות
אש רוח מים עפר ,והם בחינת ד' אותיות
משם הוי"ה ,ואש הוא בחינת יו"ד משם
הוי"ה עיי"ש .וזה אומר הפסוק שבזמן
הגאולה יהיה אש בחינת חכמה יו"ד,
המזבח תוקד בו שהמזבח מרמז
למלכות )זוה"ק ח"ג ל ,(:שמלכות יהיה
מקושר ויתעלה עד בחינת חכמה.
ואז יהיה והרים את הדשן אשר תאכל
ואז האש את העולה היינו הדשן בגי'
שט"ן ,שכל הקליפות והסיגים
והמקטרגים יתבטלו ויהיו כלא היו,
וכשיהיה כך אז והקטיר עליה חלבי
השלמים יהיה השם בשלימות ,כמבואר
בזוה"ק )ח"ג קי' (.שלמים להוי"ה' קריבו
דיליה ,שלימו דיליה ,דביה אשלים יה"ו,
למהוי הוי"ה .וכמו שאיתא ממרן
הבעש"ט הקדוש זי"ע )בעש"ט עה"ת
בשלח כב( ,על הפסוק 'ימלא הוי"ה כל
משאלותיך' )תהלים כ ו( ,כשיהיה שם
הוי"ה מלא בכל האותיות והמילויים ,אז
יהיה לך כל משאלותיך ,ויהיה לך כל
מיני השפעות טובות ושפע קודש אכי"ר.
)רעוא דרעוין תשנ"ט לפ"ק(

עטרת פז

אמרות טהרות מרבותינו זי"ע
צַ ו אֶ ת אַ ֲהרֹן וְ אֶ ת ּ ָבנָיו לֵ אמֹר
זֹאת ּתוֹ ַרת הָ עֹלָ ה ִהוא הָ עֹלָ ה
ַעל מוֹ ְק ָדה ַעל הַ ִּמזְ ּ ֵבחַ ּ ָכל
הַ ּ ַליְ לָ ה ַעד הַ ּב ֶֹקר וְ אֵ ׁש הַ ִּמזְ ּ ֵבחַ
תוקד ּבוֹ
ּ ַּ

) ו ב (.

פרש"י הקדוש ,אין צו אלא לשון
פרש"י זירוז מיד ולדורות .אר"ש
ביותר צריך הכתוב לזרז במקום
שיש בו חסרון כיס .אפשר לפרש
שזה ידוע דברי הזוהר הקדוש )ח"ב
פח (.וז"ל הקדוש ,תנא כל ברכאן
דלעילא ותתא ביומא שביעתא
תליין .שהשבת קודש משפיע מזון
רוחניות וגשמיות לכל השבוע ,מה
שצריכים כל אדם שבישראל .וזה
שמעתי בשם הגה"ק רבי מרדכי
מנדברנא זצלה"ה ,למה השבת
קודם פסח נקרא שבת הגדול ,כי
צרכי חג הפסח הם הרבה מאד יותר
מכל החגים שבשנה ,וממילא
השבת שקודם פסח צריך להשפיע
יותר משאר השבתות ,ולכן נקרא
השבת גדול כי הוא משפיע יותר על
כל השבוע של חג הפסח .וזה ידוע
מחכמז"ל )שבת קיד (:שהכהנים זרזין
הן .וזה אפשר לרמז 'מיד ולדורות'
עה"כ בגימטריא השב"ת ,וזה
שמרמז הפסוק הנ"ל צו את אהרן
ואת בניו לאמר זאת תורת העולה
אין צו אלא לשון זירוז ,שצריכים
הכהנים לזרז את בני ישראל 'מיד
ולדורות' בגימטריא השב"ת ,שבני
ישראל ישמרו את השבת קודש,
כדי שהשבת ישפיע עליהם על
הכל ,שאם חו"ש לא ישמרו את
השבת קודש ,חוץ מזה שיש בזה
עבירה גדולה גם לא יהיה להם
השפעה ,וזה אר"ש ביותר צריך
הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון
כיס ,שלא יהיה להם כלום .והשם
ירחם על עמו בני ישראל שיכנס
בהם רוח טהרה אכיה"ר.
)'מעשה שלום' מרבינו שלום
מקאמרנא(
צַ ו אֶ ת אַ ֲהרֹן וְ אֶ ת ּ ָבנָיו לֵ אמֹר
זֹאת ּתוֹ ַרת הָ עֹלָ ה ִהוא הָ עֹלָ ה
ַעל מוֹ ְק ָדה ַעל הַ ִּמזְ ּ ֵבחַ ּ ָכל
הַ ּ ַליְ לָ ה ַעד הַ ּב ֶֹקר וְ אֵ ׁש הַ ִּמזְ ּ ֵבחַ
ּ ַּ
תוקד ּבוֹ )ו ב(

הנה האות מ' מתיבת מוקדה היא

קטנה ,ואות קטנה היא חצי מן
האות האמצעית ,וכאלו נכתב כ'
במקום מ' ,היינו כי בבית המקדש
היו מקיימים את הכתר מצות
בשלימות ע"י הקרבנות אשר
הקריבו בבית המקדש ,וכדברי זקיני
המגלה עמוקות זי"ע כי בגלות יש
רק ר"ע מצות ,וזה שאמרו חכמז"ל
)מנחות קי (.כי העוסק בפרשת עולה
כאלו הקריב עולה .וזה מוקדה
שבית המקדש נשרף בעוה"ר ,וזה
מרמז המ"ם זעירא שהיא כת"ר
מצות ,הם נעשים זעירים וקטנים
שא"א לקיימם בפועל ,וזה הפירוש
זאת תורת העולה מוכרחים לקיים
הכת"ר מצות בלימוד פרשת עולה
כאלו הקריב עולה ,כל הלילה
בגלות המר .וזה מרמזת המ"ם
קטנה שהיא כ' ,שבזמן שבית
המקדש היה קיים היו מקריבים
קרבנות ומקיימים את הכת"ר מצות
בפועל ,ועתה רק בלימוד התורה
זאת תורת העולה כאלו הקריב
עולה וכו'
)פרי חיים' מרבינו חיים יעקב
מקאמרנא(

תו ָדה י ְַק ִריבֶ נּ ּו וגו' )ז יב(.
ִאם ַעל ּ ֹ
והענין ,דע אחי ,סוד תודה בא ,על
והענין ,שהוגבר בעצמו היצר לילך
אחר תענוגי עולם הזה ,ליהנות
מארבע היסודות להנאת עורו וגופו,
מארבע היסודות אש מים רוח עפר,
כידוע משער הקדושה להרב רבינו
חיים ויטאל ,וכיון שנהנה ממנו
להנאתו הסרוחה ,הרי הוא מגביר
היצר לחם חמץ ,ובזה נתעוררין עליו
דינים ומקטריגים רחמנא ליצלן ,כמו
שהארכנו בספרי עשירית האיפה
על תורת כהנים ,מסוד ארבעה
צריכין להודות .ותדעו אחיי,
שבאמת כל הנאות הגוף צריכין
להחזיר לקונו ,ובזה יתוסף שפע
ומזוני על כל העולמות ,ולכן בא
קרבן תודה עם לחם ,להחזיר
ולהוסיף שפע ואור.
)'אוצר החיים' מרבינו יצחק אייזיק
מקאמרנא(

עטרת חכמים

עיונים וביאורים מרבותינו זי"ע
קום אֲ ׁ ֶשר ִּת ּ ׁ ָשחֵ ט
תו ַרת הַ חַ ּ ָטאת ִּב ְמ ֹ
ַּד ּ ֵבר אֶ ל אַ הֲ רֹן וְ אֶ ל ּ ָבנָיו לֵ אמֹר זֹאת ּ ֹ
שחֵ ט הַ חַ ּ ָטאת ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ק ֶֹד ׁש ָק ָד ִׁשים ִהוא )ו יח(
הָ עֹלָ ה ִּת ּ ׁ ָ

והענין מבואר בסוד קליפות נגה שחציו טוב וחציו רע ,וצריך להפריד הטוב מן הרע
והענין ולהחזיר כחות הטוב אל הקדושה ,והטוב נעלם ונתחבר עם הנפש דקדושה של
אדם ונשלם האדם ,וס"ם חסר ואבד הטוב ההוא.
וזהו על ידי תשובה וקרבנות נעשין זכיות )יומא פו ,(:ממש אותו בחינות הטוב שהיה
וזהו מתחלה מעורב עם הרע וגורם לחטוא ,ואח"כ על ידי התשובה נתברר ונתחלק
הטוב מן הרע לגמרי ,ובתשובה שלימה שנתחלק לגמרי ,בודאי לא יחטא עוד .ולמאן
דאמר זדונות נעשו כשגגות ,סבירא ליה שגם על ידי תשובה ,הלואי יספיק שיחזיר
כבתחלה מעורב טוב ורע בקליפות נגה ,שאז הם נקרא שגגות חציו טוב וחציו רע,
ויצא מכלל זדונות שהם קליפות רעות גמורות ,אך לא יספיק שיפרדו לגמרי ונעשו
זכיות.
ומעתה תשכיל כשאדם יחידי חוטא ,לערך פרטות נשמתו יכול לתקן את טוב ורע
ומעתה שלו ,מה שהיה עד הנה מעורב אצלו ,אשר על ידי תערובת הזה גרם לו שוגג,
כי צדיק גמור שאין בנפשו רע ,לא יארע לו שוגג כלל וכלל ,כמו שהארכנו לעיל .וכיון
שהיה מעורב אצלו הטוב ורע אירע לו שוגג ,ואחר תשובתו על התערובת הזה ועל
עונו ,יכול אדם יחידי בפרטות נשמתו לתקן שיתפרד הטוב מן הרע לגמרי ,ואש גבוה
נחית ושורף את הרע שבנגה ,ואכיל ושצי לכל מי שמתדבק בו ,כי אחר החרטה
כשהטוב שהיא בחינות ניצוצי נשמות ישראל רוצה להתדבק בקדושה ,אז גם הרע
רוצה להתדבק לעשות טוב מעשים טובים ותורה וצדקה ,שיהיה מעורב טוב ורע כמו
מקדם ,ואז אש גבוה נחית ושורף לכל הרוצין לדבק בו ,חוץ מן הטוב האמיתי שהוא
בחינות ישראל ,אשר עליהם נאמר )דברים ד ד( 'ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים
כולכם היום'
אבל בסוד חטאת צבור ,או כהן משיח ,וכהן גדול ביום הכיפורים ,שהכל הם בחינות
אבל הנוגע לכללות ישראל ,ובחינה זאת של כללות ישראל שיתברר הטוב ויתחלק מן
הרע לגמרי ,זה לא יהיה עד לעתיד .וכל הבאת הקרבן של חטאת ציבור שיתקנו את
בחינות המחטיאים אותם ,אינו אל להסיר כח שלש קליפות רעות וגמורות שיש בנגה,
וישאר מעורב בטוב ורע שבנגה עצמה ,כי לתקן לגמרי אי אפשר עד זמן 'בלע המות
לנצח' )ישעיה כה ח( ,שאז יתחלק הטוב מן הרע שבנגה ,ולא ישאר שום ניצוץ שלא
יתברר ,והרע שבנגה יכלה כעשן ,אבל עד שלא נתגלה הזמן הזה ,אי אפשר באין פנים
לתקנם לגמרי שלא יהיה מעורב ,וגם לתקן כל בחינות נצוצי מלכין קדמאין של כללות
ישראל אי אפשר עדיין.
ולכן לא היה נזרק הדם על מזבח החיצון ,כי בחינות תיקון להעלות החיות של סממני
ולכן הקטרת חיות דעשיה לגמרי מכל בחינות הכללות ,אי אפשר עד לעתיד ,כי בחינה
זאת לא יתתקן עד ביאת משיח ,כמבואר בזוהר הרקיע באורך ,על פסוק )בראשית מט ח(
יהודה אתה.
אבל מה שנגד אהל מועד וק"ק ,יכול לתקן ולהחזיר החיות אל הקדושה ,ולשרוף הרע
אבל בסוד האימורים ,ובאמת כל זמן שלא נתקן בחינת עשיה ,כל העולמות אינם
מתוקנים ,ולכן א"א שיאכלו הכהנים בשר חטאת של חטא הציבור ,כי עדיין מעורב
טוב ורע ,והוא מזון עכור וגורם לחטוא ,וגם שעדיין לא נתגלה סוד מזון ואכילה עד
לעתיד ,שנאמר ואכלתם אכול ושבוע והללתם את שם ה' אלהיכם אשר עשה עמכם
להפליא ,להפריש טוב מן הרע ואז ימשוך אכילה ומזון .עיין בלק"ת בפסוק אם רעב
שונאך ,שהנשמות מעורבים טוב ורע ,ולפעמים חלק הטוב שבצדיק ניתן לרשע,
ולפעמים חלק הרע שברשע ניתן לצדיק לתקנו ,וזהו כל זמן שהצדיק מעורב טוב ורע,
כי אף שעושה טוב בתורה ומצות ,עדיין מעורב בו חלק רע בפניות וכיוצא ,ומחמת
עירוב זה יארע לו איזה שוגג של עבירה ,ועל ידי שהוא עשה תשובה ומזכי לחייבא,
נפרד הטוב מן הרע ,ונעשה הצדיק כולו טוב והרשע כולו רע ,והטוב שברע נעשה
כסא אל הטוב אמיתי ,כידוע ממרן אלקי הבעש"ט .וכל זה בפרטות ,אבל בכללות
שיתברר קומת אדה"ר שיהיה כולו טוב וחלק הס"ם אדם בליעל כולו רע ,זה אי אפשר
)'אוצר החיים' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(
קודם ביאת המשיח.

שולחן הטהור

לקט הלכות מספר 'שולחן הטהור' ו'זר זהב' לרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זי"ע

.הלכות פסח
 שיעורו-  מהותו – ברכתו.בענין כרפס
:½õþ× îíô
ó−ñ¾îëô ö−ëî ö−−ì ö−ë ,ö−ëîþ ö−þ¼ô ¾¼þ−õ êþš−òí ê−ëîþ
,³îšþ− −ò−ô ñ×ñ μ³¼ðë ö−ð³ íïëî .ê"íõë óí−ñ¼ μþëô ,.ê³îþíòë¾ ½õþ× îíô (ê"í ¬"õ) ³−¼−ë¾ −ôñ¾îþ−ë ê³−ê
..èñ¾îëôî −ì −îêþ þ−ñ¼½ êþš−òí ½õþ× −þ−õî í¾¼ô’ë îò−ëþ ¾þ−õî ,ö−òñ½îþ¬−õ þôê êðî− −ëþë −½î− −ëþ
(ê î ³î×þë öšï −òõ)
.êîí −î®ôî .ë’þ−ñ¼½’ êþš−ò ½õþ× ó³½î ,(ó¾) ’èþîê
:îþî¼−¾
:î³×þë
ö−êî îñ×îêî íñì³×ñ íš¾ôë îñëî¬ ³−ï×ô ³îìõ ñ×îê óñ×êî ,ñ®ëî öîò® öîè× ,ó−−ì öñ×êñ ö×þð¾ ³îšþ−
μþëñî î−ð− ñî¬−ñî ³−ï× ñî×êñ ë−−ì ½õþ×î ,.ðíñ−¬ò μ−þ® ,ó−ñ¾îëô öñ×êñ ö×þð¾ ³îšþ−î .ñ×í¾ μþëô ,ó−ñ¾îëô
:.í−"×þë ö−−¼ ,½õþ×í ñ¼ ³î¾õò êþîë μþëô ö−−ì öñ×ê ,ê®î−×î ½¼šþ−ë êþš−òí êšñ−½î ëîþ× öîè×
(î"¬½ ìòš öô−½ ¬"íî¾)
−³þ× [öîè×] μ×î μ× öñ×êñ ö×þð¾ ³îšþ−î .ñ×í¾ óí−ñ¼

~~~~~ ~~~~~ מסגרת השלחן
.¬"íî¾ë îôîšôë þêîë− íï ö−−ò¼ .ð
¹ð ±ôì þôêô) ±"ë¾þí −þëð ¾îðš ðìê îòêþí öíî - (ð"š½) −"×þë .í
³−ï× μ−þ® −êðî íñ−¬ò îò−š³ð öî−×ð ,³−ï× −¼ë ½õþ×ð ë³×¾ ,(íñ .í
.¾"¼ ,’î×î ñî¬−¾ þë³½ô êñ ê−®îôí μþëôð ¹ê ³õ ³−ï×ô ³îìõð ,³õ×
.¾"¼ ,íïë μ−þêí (î¼ ³îê ìñ öô−½ ë"ì) ñê¾ ó−−ì ³"î¾ëî
±ôì ³î×ñí) ó"ëôþí ³¼ð× êîí ,’³−ï× ñî×êñ ë−−ì ½õþ×î’ îò−ëþ ×"¾ôî
ó−òî¾êþí îšñìò êíð .½õþ× ³−ï× ñî×êñ μ−þ®ð (ë"í ì"õ í®ôî ×"¾ôî
(ó¾) ó"ëôþí ³¼ðð (è¼³ öô−½) −"ëë ê³−êð× ,½õþ× ³−ï× öò−¼ë −ê
³î½ìî−ôí ³"î¾) ê"ë¾þíî (í× öô−½ ó−ì½õ) ¾"êþí ³¼ðî ,³−ï× μ−þ®ð
êîí ³îšîò−³ð êþ×−í óî¾ôð öî−×ð ,³−ï× μ−þ® ö−êð (ëþ öô−½ ö"ëôþíñ
ê"ë¾þíî ¾"êþí× îš½õ (î"½ è¼³ öô−½) ¼"î¾î þî¬ëî .−è½ ³−ï×ô ³îìõ
ê−ëí (³−ï× μ−þ® ö−êî ¾"ôî í"ð) ó¾ ì"ëí óòôê .³−ï×ô ³îìõ ìš−ð
μþëñî ,óñ¾ ³−ï× ñî×êñ ,ö× š½îõ í¾¼ôñî ’ôèô ó"ëôþí −þëðñ í−êþ
ñ¼ ×"ìê μþëñî ,þîþôí ê−®îíñ êñ¾ öîî×ñ μ−þ® î³¼ðñî ,³î¾õò êþîë
³−ï× ñ×ê¾ ë³× (ê®š ³îê) ê"þèíñ ëþ í¾¼ôë ö×î .ê"íõë ×"è þîþôí
í×ñí þîê−ëë ¼"¼î .(ëñ ³îê è¼³ öô−½) ê"þèí þîê−ëë ö−−¼î .½õþ×
þêîë−î ó"ëôþí× îò−ëþ ³¬−¾ ¼îð−î .¾"¼ ,(³−ï×ô ³îìõ í"ð è¼³ öô−½)
.¬"íî¾ñ íôðšíë
- ë³× (è¼³ öô−½) þî¬ë ,’½õþ×í ñ¼ ³î¾õò êþîë μþëñî’ îò−ëþ ×"¾ôî
−"ëë .î−þìê μþëñ ®"ê ó"ë¾þñî þ"òë ñîë−¬í þìê μþëô −"þñî ×"¾ôî
êþîë μþëô îò−ê íôñ ó¼¬ë ó"ë¾þíî −"þí îšñìòð - îë³× ó¾ ì"ëíî
þëî½ (þðíî í"ðî³ .î¬š ó−ì½õ) −"þíð ,þîþô ñ×îê¾× íôðêí −þõ
íîí¾ šþ ,½õþ×í ³×þëë þ¬õò îò−êî êëî¬ š½õí −îí ê³ðèêî íñ−ñíð
,þîþôí ñ¼ íôðêí ö−×þëô ö−ê ö×ñî ,íðî¼½í μî³ë ó−êëí ó−þëð
š½õí −îí êñ ê³ðèêî íñ−ñíð þëî½ (ê¬−¾õ í"ð :ð−š ó¾) ó"ë¾þíî
êþîë μþëñ ö−ê ó"ë¾þíñð þî¬í ë³× ö×ñî .½õþ×í ³×þëë þîþôí þ¬õòî
−îíð −"þíñ ñëê ,þîþôí þî¬õ êñ ×"êð óî¾ô ³−ï× ñ×ê¾ îñ−õê ³î¾õò
öô−½) ¼"î¾ë .½õþ× ³−ï× ñ×ê óê ³î¾õò êþîë μþëñ μ−þ® þ−õ¾ š½õí
í×ñí þîê−ëë ë³×î .íòîþìê í×þë î−þìê μþëô îò−êð š½õ (î"½ è¼³
êîí íï ñ×ð (ð"ñš½) îþîê−ëë ê"þèí ë³×î – ë³× (μþëô îò−êî í"ð ó¾)
³î½î× ’ë ñ¼ ³ìê í×þë šþ μþëôð ð"¼³ öô−½ë þëìôí ³¬−¾ −õ×
í×þë μþëô îò−ê −×íñî ,š½õí −îí êñ íðèíî êñ−ñíð óî¾ôî ,ó−òî¾êþí
³¬−¾ −õñ ñëê ,í×þë −ñë þîþôí ñ×ê− ½õþ× ³×þë μô½êð íòîþìê
μîô½ñ þ¾õê −êð ½î×î ½î× ñ×ê μþëôð îòèíòô −õ×î [ê"½ ê"ôþí] í"èí
þ¾õê −ê ö× óêî ,íðèíî êñîñíë š−½õíð óî¾ô öî¾êþ ½î× ³×þëê
íðèíë š−½õí −þí¾ ,½õþ× ³×þëê þîþô ³ñ−×êë îòê ö−×ôî½ð þôîñ
μî³ë ó−êëí ó−þëð× −îíð óî¾ô í×þëô þîþôð êþî¬õð êñê) ,êñ−ñíî
íòîþìê í×þë μþëñ ë−−ì −þí ö× óêî ,(ê−®îôí ³×þëë þ¬õòð íðî¼½í
¹þî³ îíï ,ö× þìê íêëí íðî¼½ñ μ−−¾ êñð öî−× ,½õþ× ³ñ−×ê þìê
êþîë μþëôð îò−ëþ ³¼ð ë¾−−³ô ê"þèí −þëð −õñî .¾"¼ ,ê"þèí −þëð
:ñ"ïî (ï"ô ì"õ ³î×þë) èþê í¾¼ôë îò−ëþ ë³× êíð ,½õþ×í ñ¼ ³î¾õò
þ³î− íðèíë ö−íî¾ −× ,¾îð−š ½î× ñ¼ öõèí ñ¼ μþëñ ö−×−þ® ì½õëî’
³î¾õò êþîë μþëñ μ−þ® ½õþ×ë óè ö× óê .’íïë ê®î−× ñ× ö×î í¼¾ô
.î³ñ−×ê þìê

½õþ× ,þõê ñ¾ ½õþ× ,³îþíò ñ¾ ½õþ× :½õþ× −ò−ô í¾ñ¾ ¾− −þíð .ê
.(î"¬í ï"¬õ) ³îþî½ê ³îñ×êô ó"ëôþë ö−−¼ .íòè ñ¾ .ê
ó−þôîê ¾−î .³îþíò ñ¾ ½õþ×íî - (½õþ×íî í"ð :¬ñ í×î½) −"¾þ .ë
– ë³× (.ì× ï"¼ – .ê½ ³îëî³×) −"¾þ ö×î .−³¼ô¾ ö×î ê"−õê ½õþ× .ë
(è×þ öô−½) ìšîþëî (ëñš öô−½) ½ðþõí þõ½ë í"×î .ï"¼ñë ê"−õê ,ê½õþ×
êþšòí êîíî ê−õê êîí¾ ê"−ð (½õþ× μþ¼) μîþ¼ëî (ê³³ öô−½) þîèêëî
.ðî¼î ,½õþ× ñê¼ô¾− öî¾ñë
−³êë ðî¼î - ð"êë ë³× (ëñš öô−½ ê"ì ì"îê) þõî½ ó³ì ³"î¾ëî
ïôþ ñ¼ ½õþ× í−í−¾ ñ"−þíô ê−®ôí¾ ³îšþ− −þê¾ ð"¼ îþþî¼ñ ³"î¾ëî
ìþ¬ þ−ñðê ö³ò í"îô öîêèí î"ôî ,(ð"š½ è¼³ öô−½) ê"èô ¾"ô× ’½ μ"þõ
,ñ"−þíô êëþ êþëèð êôîõô š−õòî ñ−êîí ½õþ× êþšò íï−ê ¼ð−ñ ¼è−î
öî¾ñë êþšòí êîíî ,(μ"−õê íðèíëî) ê"−õê ³îòî¾ñ ëîþë êþšò¾ ê®ôî
ö−èíîò îòê ö×î ,±ôîìë ñë¬ò −ì êîí¾ îô× ñ×êò êîíî þ"−ñ¼® ¾¬−−ð
,í³’ê ³î¼î¾’− ñ¼î’õ ñ’ê îô× ³"þ ê"−õê ê³ñ−ô êòô−½ −³³òî ,î−þìê
êþëèô −³¼ô¾î - ë³×¾ (ð"š½ è¼³ öô−½) ñš¾í ³−®ìôë ö−−¼î .ñ"×¼
−þõ½ë íþ−šìí õ"¼ îñ ¼ðî³ò¾ [ñ"òí þ−ñðê ö³ò −ëþ êîí] íëþ
½"³ìí ×"×î .ñ"×¼ ,þ"−ññ¼® ö−þîš îòê¾ íô êîí ½õþ×¾ ³îêîõþí
μþ®ñ (ë"½ ì−š öô−½) ¼"î¾ þî®−šë ö×î .ó¾ ê"èôí ñ¼ ¼"î¾ñ î³íèíë
ëî¬ ó¼¬ îñ ¾−¾ ,−þñ½ ³ìšñ þ³î− ëî¬î ,½õþ× êîí¾ öî¾êþí ñîë¬í
.(ó¾) μîþ¼í ¾"ô×î ½õþ× −þñ½í êþšò −ëþ¼ë ö×î .¾"¼ ,−ì êîí¾×
¼"î¾ë μê ,³îšþ− ó³½ šþ ½õþ× öî¾ñ þ×ïîô êñ ó−òî¾êþëî ’ôèë íòí
þð½ ³î×ñí) ñ"−þíôëî .þìê šþ− îê ½õþ× - ë³× (ð"½ è¼³ öô−½) íòí
μþõ ’½ öîš−þ¬îò êîí¾ ½õþ× ìš−ñ ö−èíîò – ë³× (î® ðîô¼ íðèíí
(î ¾îþð ì½õ ×"í¼¾) ñ"ï−þêí öþôî .μþõ ³ðîë¼ îðë¼ êîë−þ ’½ þôîñ×
ñ−ñë ½õþ×í ³ì−šñ −× ö−ë³ íïëî - ë³× ,½õþ×í ³òîî× ðî½ íñ−è¾ þìê
þìê šþ− ìšîñ¾ [ñ"òí ¼"î¾] ó−š½îõí ¾"ô× öôðïíë íò−ê ì½õ
ê−í íþî³ óèíòôî ó−ô×ì −þëð −× ,μ× ö−ò¼í ö−êî ,í®þ− óê îôîšôë
öþô¾ íêþòî .þìê šþ− êñî ½õþ×í êšîð ñî×êñ þíïíñî š−−ðñ μ−þ®î
¾"ô×î ½õþ× −þñ½í êþšò −ëþ¼ öî¾ñëð öî−× −þñ½ ìšñ ñ"ï −"þêí
ë³×¾ ,½õþ× ö−ò¼ (þð½í ³èíòí) ì"−þíô −¬îš−ñë ¼"¼ .(ó¾) μîþ¼í
.¾"¼ ,öñ−−ïþ−¬¼õ þ−ñ¼®ñ êþîš í−í −ôñ¾îþ−í¾ þ¾õêî
−ì öñ×êñ ö×þð¾ öî−× ,íôðê −þõ êþîë ½õþ×í ñ¼ μþëô¾ îò−−íð .è
ìš−ñ ö−èíîò ñ"−þíô ë³× - ë³× (ð"š½ è¼³ öô−½) ê"èôë .ñ¾îëôî .è
î−ëêî .μþõ ³ðîë¼ îðë¼ êîë−þ ’½ þôîñ× μþõ ’½ öîš−þ¬îò êîí¾ ½õþ×
−ìô ñ¾îëô þ³î− ëî¬ êîí¾ −òõô ö"ñïþ¬¼õ ìš−ñ þ³îô óê šõî½ô í−í
íôñ íô³ −òêî .×"¼ (íþ öô−½) ¾"ô× ê"íõë î−ñ¼ ö−×þëô ö−ê ö× óêî
îþìë íôñ íïë μ×îì −³¼ð ô"ôî .’î×î ö"ñ−ïþ¼¬¼õ ìš−ñ îò−³ò−ðôë −è−íò
−õñî .íïë μ−þêí¾ íô ¾"¼ ,þìê šþ− ìš−ñ ñ"í ê³èîñõ îë ¾−¾ þëðë
ê³èîñõ íïë ö−ê ñ¾îëôî −ì ñ×êòî þ−ñ¼½ êîí ½õþ×¾ îò−ëþ −þëð
±ôîìë −ì ñ×êò êîí¾ (ñ"òí) ½"³ìíô ³îð¼ îòñ ¾− ö×î ,ê"íõë î³×þëî
.ê"íõë î³×þë¾î
ðþ ’−½) ¬"íî¾ë îò−ëþ ³¼ðð öî−× ,½õþ×ñ íôðê ìîõ³ îìšñ êñ ö×î
.(ë"¼ ìõš ¹ð μñ−î) ì"í®îêë ×"×î ,ñ×í¾ ö−×þëô ê"îõ³ ñ¼ð (ë"š½ ö×î
.−þñ¼½î öîò® ½õþ×ñ ³ìšñ îò−³îëþ îèíò í¾¼ôñ

עטרת זקנים

יומא דהילולא ממאורי הדורות

הרה"ק רבי יעקב צבי בן רבי נפתלי יאליס זצ"ל מדינאב בעל המלא הרועים ט' ניסן תקפ"ה
תולדותיו
רבי יעקב צבי יאליס זצ"ל נולד לערך שנת תקל"ח בעיר
פרעמישלע ,לאביו הרב הקדוש רבי נפתלי זצ"ל,
שהתייחס בא"ב עד לרבן גמליאל הזקן ,בשנות נעריו
בעודו באיבו נתייתם מאמו ולוקח לבית זקינו הרב הגאון
רבי יהודה יאליס זצ"ל ,בן הגאון רבי צבי יאליס זצ"ל
אב"ד ק"ק מעזיבוז ,וזה לשונו בהקדמת ספרו חינוך בית
יהודה ,וגם כי אני במות אמי מורתי הצנועה והיקרה,
זכרה לטובה אלקי ,ויהיה נפשה בצרור החיים צרורה,
ואז לקח אותי אבי זקני הרבני המופלג הישיש מוהר"ר
יהודה ,בהגאון המפורסם מוה' צבי שהיה אב"ד דק"ק
מעזבוז ,ועל ברכיו אותי אמן כאשר ישא האומן את
היונק ,ומנעורי גדלני כאב ,ועל מוסרות התורה השלימה
על שכמי שם ,בשובה ונחת ובהשקט ובבטחה מתוך
הרווחה ,ותמיד שם עינא פקיחא דלי' גדול יותר מאוד
מעל בניו ,ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה.
נישואיו
בהגיעו לפירקו נשא לאישה את הרבנית מרת שרה מינדל
ע"ה ,אשר בזכותה זכה למה שזכה להעמיד תלמידים
הרבה להורות הישראל ,וכפי שכותב בנו ,וז"ל אמי
הרבנית הצנועה וחסידה מרת שרה מינדל נ"ע ,מחברת
הקודש יעלה זכרונה לטוב ,ובצל שדי תתלונן כי חגרה
בעוז מתניה ותאמץ זרועתיה ,לבל יצטרך אדוני אבי
לקבל עליו עול הרבנות ברוב ימי חייו רק בעיר
פרעמיסלא ,שם שם משכן כבודו ,ולילה כיום יאיר לו,
תורת אמת היתה בפיהו ,ורוח ה' נחה עליו ,מדד בשעלו
מי ים התלמוד ,וכל בשליש ראש השלישים וקודש
הקדשים ,וגנזי סתרי פליאות ונצרי בראשית ,מרוח
קדשו האציל על אצילי בני ישראל ,לאחוז בסנסי טיול

הפרד"ס גן נעול בקודש ,והעמיד תלמידים רבים גדולי
ישראל מורי דת ודין.
בשביל התורה
שקדן עצום ונפלא היה כל ימיו ,בתורת ה' חלקו ובתורתו
יהגה יומם ולילה ,ריעו וידידו שלמד ועסק עמו בתורה
היה הרב הקדוש רבי צבי אלימלך שפירא זצ"ל מדינאב
בעל הבני יששכר ,וכה מעיד עליו רעו וידידו בעל הבני
יששכר וז"ל בהיותינו עסוקים חברים מקשיבים
לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא והיה הצדיק הנ"ל
לכל דרכיו משכיל וה' עמו הלכה כמותו ,כן היה מיודד
מנוער עם הגאון הגדול רבי יעקב אורנשטיין זצ"ל אב"ד
לעמבערג בעל הישועות יעקב ,כמה שנים ישב על מדין
וכיהן כאב"ד בערים ,דינאב ,גלאגיב ,והוסאקוב.
בשביל החסידות
דבק בגדולי רועי החסידות בדורו ,ופי שכותב בעצמו
שאין אדם יכול לבוא להשלימות בלתי התחברות לצדיק
הדור ,ודבק בג' עמודי העולם בדורו ,אצל הרה"ק רבי
ישראל המגיד מקאזניץ זיע"א והרה"ק רבי מנחם מנדל
מרימנוב זיע"א והרה"ק רבי יעקב יצחק הורוויץ זיע"א
החוזה מלובלין ,ספריו הקדושים מלאים מזן אל זן
מרגליות ופנינים יקרים מה ששמע מפי קדושי עליון,
אחר הסתלקות שלושת הרועים נסע להסתופף בצל רבינו
הגאון הקדוש שר בית הזוהר רבי צבי הירש מזידטשוב
זיע"א בעל הצבי לצדיק,
בשביל הפרד"ס
בקי גדול היה בסתרי התורה ,יעידון ויגידון ספריו
המפורסמים העמוקים בתורת הח"ן ,בין תלמידיו שנסעו
אליו לשמוע דברי אלוקים חיים ,היה רבינו הגאון
הקדוש קודש הקדשים איש אלוקים רבי יצחק אייזיק

מקאמרנא זיע"א בעל ההיכל הברכה ,ספריו הקדושים
היה תמיד מונח על שלחן מלכים רבותינו הקדושים
זיע"א ,בגנזי כ"ק אדמו"ר שליט"א נמצא הקהילת יעקב
שלמד בו רבינו בעל ההיכל הברכה המעוטר בהגהות
והערות רבות.
ספריו הקדושים
השאיר אחריו ברכה מרובה ,כ"ז ספרים בכל מקצועות
התורה ,מלא הרועים ג"ח כללי הש"ס חידושים
וביאורים בסוגיות רבות ,חינוך בית יהודה על נס חנוכה
והשגחת הבורא ,קהילת יעקב מפתח לחכמת הקבלה,
ישרש יעקב ח"ב והשלמות לספר קהילת יעקב ,בית ועד
לחכמים תולדות תנאים ואמוראים ,אמת ליעקב על
התורה ,פרשת דרכים זוטא ,זכרון יעקב ויהודה דרשות
לר"ה ועשי"ת ,מלא הרועים החדש חידושים על הש"ס,
חידושים והגהות על הש"ס ומשניות נדפס בש"ס וילנא,
הגהות קהילת יעקב על הזוה"ק ,ועוד הרבה ספרים
שנשארו בכתובים.
הסתלקותו
על אף גילו הצעיר ושנותיו המועטים עלי אדמות ,אך
ארבעים ושבע שנים ,זכה בימיו הקצרים להגדיל תורה
ולהאדירה ,וכתב וחידש ספרים בכל מקצועות התורה
ונתפרסם שמו לגאון ומקובל אלוקי ,ביום ט' ניסן
תקפ"ה ,נתבקש נשמתו לגנזי מרומים ונטמן בבית
החיים בעיר ריישא ,וכה חקוק על מצבתו ,פה נטמן,
הרב הגאון הגדול ,בוצינא קדישא ,חסידא ופרישא,
מוהר"ר יעקב צבי בהרב נפתלי ,נפטר ט' ניסן תקפ"ה
ת.נ.צ.ב.ה .זי"ע.

הסכמת רבינו הגאון הקדוש שר בית הזוהר רבי אליעזר צבי מקאמרנא זיע"א על ספר בית ועד לחכמים מבעל המלא הרועים
הסכמת הרב המאור הגדול הצדיק יו"ח בנן של קדושים דק"ק קאמרנא
ב"ה יום א' פינחס פה קארלסבאד
הנה אני שולח לכבוד מבוקשו ההסכמה.
מי אנכי לפאר ולהלל את שם המחבר הקדוש הזה ,אשר כבר שמעו הטוב נתפרסם בספרים הקדושים ,היוצאים לאור מסוף עולם ועד סופו ,והם מאירין כשמש
בצהרים ,וכל חיבוריו הקדושים כבר נסמכו מגדולי הדור ,וכמה נפיש חילי דהאי גברא קדישא ,ידיו רב לו בנגלה ובנסתר ,ונתקבלו לכל ישראל הקדושים,
מקטנים ועד גדולים ,ואיני צריך לדידי ולא לדכוותי ,אך בנסעי למרחץ קארלסבאד להמציא לי מזור ותרופה ,ועברתי דרך ק"ק קראקא ,בא לפני הרב המופלג
החסיד ,מורינו הרב אברהם ליבר ,חתן של הרב המחבר הלז ,הגאון הקדוש ,מופת הדור ,איש אלוקים ,בוצינא קדישא ,מורנו הרב יעקב יאליס זללה"ה מדינוב,
שהוא חיבר ספר מלא הרועים על שיטות הש"ס ,וקהילת יעקב בגנזי נסתרים על דרך ערכי כינוים ע"פ סוד ,וכעת הראה לפני מוכ"ז חתן הרב הנ"ל ,ורוצה
להוציא לאור ,יקר הון ונעים ,חיבורו טהורה הנקוב בשמו ,בית ועד לחכמים ,ועם כי לא היה לי פנאי לעיין בו הרבה ,כי כאן במרחץ אין מקום לזה ,ועוד לא נתנו
לי חתן הרב המחבר הנ"ל ,אלא ב' או ג' דפים ,עם כל זה ברגעים אחדים ,ראיתי בו ומצאתי את שאהבה נפשי ,ונצרכים דברים אלו לכל ישראל הקדושים ,וחתן
של הרב המחבר הנ"ל ,ביקש ממני לתת ידי עליו ,ולבקש בעדו שיהיה אחינו בני ישראל בתומכו ,למען להיות לאל ידו להוציא מכוח אל הפועל ,וגם לבל יעלה על
שום לב אדם ,מהרחוקים ומהקרובים ,להדפיסו שנית ח"ו בלתי רשות המוציא לאור הנ"ל ,אז אמרתי ע"ז גם ידי תיכון עמו ,והחזקתי בו ואבקש בעדו ,להיות לו
לעזר ולסעדו לחזקו ולאמצו ,כל איש ישראל בברכת ה' עליו ,למען יוכל לגמור מלאכתו מלאכת הקודש ,לחלקם ביעקב ולהפיצם בישראל הקדושים ,ובזכות בעל
המחבר ,ובזכות תורתו הקדושה יעמוד לי שאוכל אני ג"כ ,להוציא לאור כל חבורי בן ביתי על תורה וחמש מגילות ,ודמשק אליעזר על הזוהר הקדוש ,ואור עינים
כל שבעה חלקים ,וחלק ראשון כבר נדפס.
באתי על החתום חותם חיים יום א' פינחס י"ג לחודש תמוז תרמ"ד פה קארלסבאד
אליעזר צבי סאפרין קאמרנא

עטרת תפארת

עובדות וסיפורים מרבותינו זי"ע
תוקד ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ לֹא ִת ְכ ּ ֶבה
אֵ ׁש ּ ָת ִמיד ּ ּ ַ

כתב רבינו רבי יצחק יהודה יחיאל מקאמרנא זי"ע
בספרו מגילת סתרים וז"ל :פעם אחת ,לא היה לי
לאכול יותר ממעת לעת ,ואבי ]רבינו רבי אלכסנדר
מקאמרנא זי"ע[ הלך אנה ואנה בטלית ותפילין,
ופניו בוערות כאש בלימוד שיטה אחת עמוקה,
וקרא אותי אצלו ,ולמד אתי שיטת ׳תני שילא שלש

)ו ו (

מידות בנערה׳ )כתובות מד (:בפשט ובסוד .והייתי
קרוב לבולמוס ,ואמר לי אבי :לך אל השכנה ,ותקח
לך לאכול והייתי מתמיה מאוד ,שידעתי שאותה
שכנה לא תתן לי אף על משכון טוב .אך האמנתי
בו ,והלכתי שמה ועמדתי על הפתח ,וישב שם גוי
אחד ,ואמר לי :בני ,רוצה אתה לחם ויין שרף ונתן

לי הכל ,וכל רואה היה מתמיה מאד .ואני מגודל
רעבון לא היה לי פנאי להשכיל מה זאת .ואחר כך
אמר לי אבי :ראה בני גודל עוונותיך ,שלא זכית
לראות את אליהו אלא בלבוש כזה.
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