בס"ד ,עש"ק פרשת ויחי
ט"ו טבת תשע"ג  -שנה ד' גליון קמ"ט
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ירושלים
בני ברק

נא לשמור על קדושת הגליון

עטרת ראשנו

דברי תורה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ידה לָ כֶ ם אֵ ת אֲ ׁ ֶשר יִ ְק ָרא אֶ ְתכֶ ם ְּבאַ ח ֲִרית
פו וְ אַ גִ ּ ָ
וַ יִ ּ ְק ָרא יַעֲ קֹב אֶ ל ּ ָבנָיו וַ ּי ֶ
ֹאמר הֵ אָ ְס ּ

פירש רש"י ,בקש לגלות את הקץ ונסתלקה
פירש ממנו שכינה והתחיל אומר דברים
אחרים ע"כ .צריך להבין לאיזה תועלת היה
צריך יעקב אבינו לגלות את הקץ לבניו.
ועוד צריך להבין מה שאיתא בבעל-הטורים
וז"ל :אמר יעקב שמא יש בכם חטא ,אמרו
לו ,תדקדק בשמותינו ולא תמצא בהם
חטא .ואמר להם גם אין בהם אותיות קץ
עכ"ל .ולכאורה קשה מה בכך שחסר
אותיות קץ ,ושלכך יסתלק מיעקב אבינו
השכינה ,הרי לא היה בהם חטא.
ויכולים לומר שזה שיעקב אבינו ביקש
ויכולים לגלות הקץ ,פירשו שרצה שיהיה
עכשיו הקץ ותיקון השלם .אבל מאחר
שראה שנסתלקה ממנו השכינה ,הבין
שעוד לא נתקנה המלכות בשלימות ,ולכן
שאל יעקב אבינו לבניו שמא יש בכם חטא.
והביאור בדבר ,שזה איתא בחז"ל במסכת
והביאור פסחים )נו (.אמר רבי שמעון בן
לקיש' ,ויקרא יעקב אל בניו ויאמר
האספו ואגידה לכם' ביקש יעקב לגלות
לבניו קץ הימין ,ונסתלקה ממנו שכינה,
אמר שמא חס ושלום יש במטתי פסול,
כאברהם שיצא ממנו ישמעאל ,ואבי יצחק
שיצא ממנו עשו ,אמרו לו בניו 'שמע
ישראל ה' אלהינו ה' אחד' אמרו כשם שאין
בלבך אלא אחד ,כך אין בלבנו אלא אחד,
באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר 'ברוך
שם כבוד מלכותו לעולם ועד' עיי"ש.
והביאור בזה שזה ידוע מהזוה"ק )ח"א חי(.

והביאור ששמע ישראל הוא בסוד יחודא
עלאה ,ובשכמל"ו הוא יחודא תתאה.
והסבר בזה דיחודא תתאה הוא שבהיות
האדם מתעסק בענינים גשמיים וכן במצוות
גשמיים ,צריך שיהיה מוחו ומחשבתו קשור

ומכוון לעולמות העליונים ביחודים
לעשותם לשם שמים ,לייחד שמותיו יתברך
בכל דבר ההוה שבעולם ,ועל ידי זה יוכל
לברר ולהעלות הרפ"ח ניצוצין השייכים
לשורש נשמתו .והבחינה השניה יחודא
עלאה ,שהוא מייחד תמיד במחשבתו
יחודים עלאין בדבקות נפלא אפילו בלי שום
מעשה גשמי.
ולכן כשענו השבטים ליעקב אבינו שאין
ולכן בנו חטא ,הכוונה שאמרו שאנחנו
עובדים רק בבחינת יחודא עלאה ולא
בבחינת חטא שהם דברים גשמיים ,ולזה
ענו ליעקב אביהם 'שמע ישראל' .ועל זה
אמר להם יעקב שזה לא מספיק כי צריך
ג"כ לעבוד ביחודא תתאה ,ולקשר
ולהמשיך יחודא עלאה ביחודא תתאה,
לעשות הכול לשם שמים לעשות בתחתון
ולרמוז לעליון ,וזה חסר לכם ,ולכך אין לכם
ג"כ האותיות ק"ץ כדי שיהיה קץ הגאולה
והתיקון השלם ,כי כל עיקר הגאולה הוא
ע"י העלאת כל הניצו"ק מכל הדברים
הגשמיים.
ולפי זה יכולים להוסיף עוד מה הכוונה מה
ולפי שאמר יעקב אבינו לבניו שאין לכם
ג"כ האותיות ק"ץ .כי רש"י פירש על
הפסוק 'כי גר יהיה זרעך' )טו יז( משנולד
יצחק עד שיצאו ישראל ממצרים ארבע
מאות שנה ,כיצד יצחק בן ששים שנה
כשנולד יעקב ,ויעקב כשירד למצרים אמר
ימי שני מגורי שלשים ומאת שנה הרי ק"ץ
וכו' עיי"ש .אם כן גלות מצרים התחיל
מיצחק ,ועד שירדו למצרים היה ק"ץ שנים,
ואלו הקץ שנים ירדו מישראל מלהיות
בגלות מצרים ,וזה תיקן יעקב אבינו ע"י
שהיה במצרים שבע עשרה שנה שהוא בגי'

הַ ּי ִָמים )מט א(

שם אהו"ה שהוא שם הדעת ,כי כל גלות
מצרים היה גלות הדעת )שער הכוונות פסח
ד"ט( .וגם הוא תיקון חטא אדה"ר שפגם
בטו"ב שהוא שם אהו"ה.
והנה חשב יעקב אבינו שע"י השם הזה יוכל
והנה לתקן ג"כ שאר השנים ולא יהיה עוד
גלות לבניו במצרים ,וכמו שטעה משה
רבינו ,כמו שאיתא בליקוטי-תורה על
הפסוק 'וירא ה' כי סר לראות' )שמות ג ד(
וז"ל והנה י' הויו"ת גי' ס"ר ,וי' אהי"ה גי'
ר"י ,כמנין רד"ו ,ושניהם עולה דעת עם ד'
אותיות ,אמנם משה חשב שהיה נמשך
גלות בסוד י' הויו"ת שעולין ס"ר וכו' ,אמר
לו השי"ת לא כן הוא ,כי הלא גלותם נמשך
משמות אהי"ה שהם סוד רד"ו ,שמה גלות
של ישראל במצרים וכן גאולתם וכו' ע"ש.
ולכן אפשר לומר שגם יעקב טעה בזה
וחשב שגלות מצרים הוא בשם אהו"ה,
ואינו אלא בשם אהי"ה.
אבל למה באמת לא גאל הקב"ה בזה השם
אבל אהו"ה מה שחשב יעקב אבינו ,ולא
יהיה עוד גלות של מצרים .משום שעוד לא
היו ראוים לזה כמו שביארנו שהיה חסר
להם יחודא תתאה ,וזה שאמר יעקב שאין
לכם אותיות ק"ץ ,שיהיה הגלות רק כמנין
ק"ץ ולא יהיה עוד להשלים יתר שני הגלות.
וזה מה שכתוב בסוף הפרשה ,שאמר יוסף
וזה הצדיק 'פקוד יפקוד' )נ כד( היינו כי
'פקוד' מלא וא"ו בגימ' ק"ץ ,שאמר
שהשנים של קץ כבר נתקנו ,אבל שאר
השנים עוד צריך לתקן במצרים וזהו יפקוד.
הקב"ה יעזור שיגלה במהרה הקץ הגאולה
בב"א.
)רעוא רעווין תשס"א לפ"ק(

עטרת חכמים

עטרת פז

אמרות טהרות מרבותינו זי"ע

עיונים וביאורים מרבותינו זי"ע

וַ יְ ִחי יַעֲ קֹב ְּבאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְׁשבַ ע ֶע ְ ׂ
ש ֵרה ׁ ָשנָה וַ יְ ִהי יְ ֵמי יַעֲ קֹב ְׁשנֵי חַ ּיָיו ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ ים
שנָה )מז כח(.
ומאַ ת ׁ ָ
וְ אַ ְר ּ ָב ִעים ּ ְ

ידה לָ כֶ ם אֵ ת אֲ ׁ ֶשר
פו וְ אַ גִ ּ ָ
וַ יִ ּ ְק ָרא יַעֲ קֹב אֶ ל ּ ָבנָיו וַ ּי ֶ
ֹאמר הֵ אָ ְס ּ
ָמים )מט א(
יִ ְק ָרא אֶ ְתכֶ ם ְּבאַ ח ֲִרית הַ ּי ִ

ר"ל זה הפסוק הקדוש אמר דורשיני על דרך מוסר ,כלומר בא ללמדינו 'ויחי יעקב' שהוא כולל
ר"ל שורש של כל ישראל ,וזהו כשהיה חי 'בארץ מצרים' שהוא מצר ודחקות פרנסה ,וכן הוא
הדין לכל שאר ענינים שעוברים על בני אדם הגשמיים בעת הגלות ,אעפ"כ היה יעקב חי 'שבע
עשרה שנה' שעולה טו"ב ,שהיה בכל המצר בטובה והיה חי בחיות רוחניות כנודע למשכיל
דקדושה ,ולא עוד אעפ"י ששאר השנים היו מעט ורעים כמו שאמר 'ימי שני מגורי שלשים ומאת
שנה מעט ורעים היו ימי שני חיי' וגו' )מז ט( ,אעפ"כ באלו שבע עשרה טו"ב שנים היה מעלה כל
שאר השנים הקודמים ,לזה אחר טו"ב שנים אלו אמר הכתוב' ,ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים
וארבעים ומאת שנה' שכולן שוין לטובה.

פרש"י ,בקש לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה והתחיל אומר דברים
אחרים:
משיח נמצא בכל דור
שמעתי מאאמו"ר זלה"ה ,שבכל דור ודור מוכרח שיהיה מוכן משיח בן דוד,
שמעתי כדי שאם יזכו ישראל שיבא ויתגלה תיכף ומיד ,וכל תפלות ישראל
עוברים בו ,והוא מביאם לפני מלאך הממונה לתפלת ישראל להביאם לפני
השי"ת.
)'בן ביתי' תהלים קיט כג מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא(

)'בן ביתי' דף קיד מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא(
וַ יְ ִחי יַעֲ קֹב ְּבאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְׁשבַ ע ֶע ְ ׂ
ש ֵרה ׁ ָשנָה וַ יְ ִהי יְ ֵמי יַעֲ קֹב ְׁשנֵי חַ ּיָיו ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ ים
שנָה )מז כח(.
ומאַ ת ׁ ָ
וְ אַ ְר ּ ָב ִעים ּ ְ

הנה יעקב אע"ה בא מצרימה בן ק"ל שנה מספר עי"ן ,וחי במצרים טו"ב שנה ,וחיי יעקב היו
הנה כמספר טו"ב עי"ן שנה ,ומזה חי יעקב אע"ה בארץ ישראל עי"ן שנה כמספר עי"ן ,וזה מרמז
הפסוק )דברים לג כח( 'בדד עי"ן יעקב אל ארץ דגן ותירוש' היינו כי בארץ ישראל חי יעקב עי"ן
שנה ,ודי כעת .וכאשר יעקב הלך מצרימה כשהיה בן עי"ן שנה ,אמר לו הקב"ה )לעיל מו ד(
ש'יוסף ישית ידו על עיניך' כי יוסף הוא טו"ב וכנאמר )ישעי' ג י( 'אמרו צדיק כי טו"ב' ,ויצטרף
טו"ב עם עי"ן ,ולכן ברך יעקב את יוסף )מט כב( 'בן פרת עלי עי"ן' כי יעקב ראה את יוסף
במצרים ,והתודע לו כי יוסף חי בעת שהיה יעקב עי"ן שנה ,וזה 'עלי עי"ן' ודו"ק בדרך נפלא.
ויש לרמז ג"כ במש"כ 'ועיניכם אל תחוס על כליכם' דוקא עיניכם ,היינו עי"ן 'כי טו"ב כל ארץ
ויש מצרים לכם הוא' ,היינו שיצטרף עי"ן עם טו"ב יעקב מצרים ,כי יהיה טו"ב שנה במצרים ,וזה
שפי' רשיז"ל ניבא ולא ידע מה ניבא ,שיעקב יחיה במצרים טו"ב שנה ,למען יצטרף טו"ב לעין,
וזה 'ועיניכם אל תחוס' דוקא עי"ן 'כי טו"ב כל ארץ מצרים לכם הוא' כהנ"ל ,וזה נפלא בס"ד .וזה
מש"כ )מה טז( 'והקל נשמע בית פרעה באו אחי יוסף' היינו בעת שיעקב היה בן ק"ל שנה מספר
עי"ן ,ולכן דוקא בא אז עשו ויעקב פתח עיניו ונאמר )תהילים נח יא( 'ישמח צדיק כי חזה נקם'
עיי"ש בש"ס סוטה )יג (.ודו"ק היטב .ולזה מרמז הפסוק )משלי כב ט( 'טו"ב עי"ן הוא יבורך' שיעקב
אע"ה היה בן טו"ב עי"ן שנה ,ואז הוא 'יבורך' ברך את בניו בשעת הסתלקותו ,וזה דבר נפלא
בס"ד.
)'פרי חיים' דף שפג מרבינו חיים יעקב מקאמרנא((
אמור ְּב ָך יְ בָ ֵר ְך יִ ְ ׂ
ש ָראֵ ל לֵ אמֹר וגו'
הוא לֵ ֹ
וַ יְ בָ ֲרכֵ ם ּ ַב ּ ֹיום הַ ּ

)מח כ(.

ע"י ישיבות אחים יח"ד ,מאיר שם זה יח"ד הכולל מספר כ"ב אתוון 'ב"ך יברך ישראל' ומלואו יו"ד
ע"י ח"ת דל"ת מספר 'שבטי ישראל' ,שם נשגב מקבץ וכולל שבטי ישראל ,ועל כל אסיפה של
מצוה ,ובפרט אצל צדיק גמור ,מאיר שם זה ,ופותח כל מיני שערים טובים ,וכשיושבין יחד יכוונו
בשם 'יוד חת דלת'' ,יחד שבטי ישראל' ,הפותח שערי ישועה ממונה במכוין לפתוח שערי
ישועה ,ובזה ימשיכו ישועת ישראל לרפואה ולרחמים ולפרנסה רצון שפע וברכה,
)נוצר חסד אבות פ"ו אחדות ח' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(
יתי הוי"ה
וע ְת ָך ִקוִ ּ ִ
יש ּ ָ
לִ ׁ

)מט יח(.

אפשר לומר בדרך רמז ,כי זה ידוע מחכמז"ל )שמו"ר ב ה( שבכל צרתם לו צר )ישעיה סג ט( ,שכמו
אפשר שאנחנו נמצאים בגלות ,כמו כן השכינה כביכול נמצא בינינו ג"כ בגלות .וזה ידוע
מחכמז"ל )תנחומא תצא יא( שהשם הקדוש הוי"ה בעוה"ר חסר ,רק כשירחם הבורא עולם ,וישלח
לנו את המלך המשיח ביחד עם אליהו הנביא ויהיה הישועה ,אז יהיה ג"כ ישועה להשם הקדוש.
וזה ידוע ממרן קוה"ק רבי ישראל בעש"ט זיע"א )בעש"ט עה"ת פרשת נח אות קנב( ,שבתחילה צריכים
בני ישראל להתפלל רק על השכינה כביכול ולפדותה ,וממילא יהיה לנו אח"כ ג"כ ישועה .ועוד
אומרים בשמו )שם פרשת בשלח אות כב( עה"פ בתהלים )כ ו( 'ימלא ה' כל משאלותיך' שכל
משאלותיך היא שהשם הוי"ה יהיה שם מלא וגדול ,שלא יהיה יותר השם הקדוש חסר .וזה
אפשר לפרש 'לישועתך קויתי' לישועה שלך אנחנו מקוים ,ומהו ישועתך 'הוי"ה' שיהיה השם
בשלימות במהרה .וזה הכונה לדעתי בפסוק בתהלים )ג ט( 'להוי"ה הישועה' אם יהיה ישועה
לשם הוי"ה ששם הוי"ה יהיה בשלימות ,ממילא יהיה 'על עמך ברכתך סלה' .יה"ר שיהיה עת
רצון מלפניך שיהיה שם הוי"ה והכסא הקדוש בשלימות אכיה"ר.
)מעשה שלום מרבינו שלום מקאמרנא(

הצדיקים ביטלו את חבלי משיח
ובפרט בצדיקים הגדולים ,עומדים עליהם כל בני עולם כמו שעשו לכמה
ובפרט צדיקים ,ופעם אחד הכה אחד על לחי לרבינו אלימלך ]מליזנסק זי"ע[,
ואמר רבש"ע אני מוחל בלב שלם ובלב שמח ולא יענש שום אדם בסבתי,
ושמע מו"ח הצדיק מוהר"ר אברהם מרדכי מפינטשב מפיו של רבינו
אלימלך :ינוחו מלחלוק עלי שתי שנים ואביא משיח וגאולה שלימה .ואמר,
חידוש נפלא הוא לי על התנאים שצפו ברוח קדשם עד סוף כל הדורות,
וכתבו כל כך גזירות רעות ויסורים ,שיהיו קודם ביאת משיח ,ולא ראו
שאלימלך יהיה בעולם ,וכל אלו הרעות והגזירות כבר המתיק אותם וביטל
אותם אלימלך .כל זה שמע מו"ח זצ"ל מפיו הקדוש.
)'נתיב מצותיך' אמונה ד ה מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

עטרת רז

רזי תורה מרבותינו זי"ע
וב ַדם
ֹנו ִּכ ּ ֵבס ּ ַב ּיַיִ ן ְלבֻ ׁשוֹ ּ ְ
שר ָקה ְּבנִ י אֲ ת ֹ
א ְֹס ִרי לַ ּגֶ פֶ ן ִעירֹה וְ לַ ּ ׂ ֵ
סותֹה )מט יא(.
עֲ נ ִָבים ּ

כלומר 'גפן' היא מלכות ,בסוד 'ובגפן שלשה שריגים' )לעיל מ י( שהיא מלכות
כלומר שמים העומדת נגד נה"י כנודע ,וכן איתא )זוה"ק ח"א רלח (.מאי 'גפן'
דא כנסת ישראל ע"ש .לזה כשיהיה הגאולה שלימה אז 'אסרי' ויתקשר
'הגפן'' ,עיר"ה' מספר פר"ה שהוא פ"ר מספר מנצפ"ך ,הבאים מרפ"ח נצוצין
שנפלו בעת חטא אדה"ר ,אבל עתה 'אסרי' ויתקשר 'הגפן' מלכות מפ"ר
נצוצין ,כי אז יהיה עליה לכל הנצוצין ,והרע של הפ"ר דינים יפלו בעמקי
הקליפות ,והטוב שבהם יתעלו למעלה בקדושה ,ואז 'אסרי לגפן עירה'.
וכן 'ולשרק"ה בני אתנו' הוא אותיות שק"ר ,כי אז נעשה מאותיות שק"ר
וכן אותיות שד"ה חקל תפוחין קדישין כנודע מכוונת קבלת שבת )פע"ח פ"א(
וע"ש .לזה כח מדריגה זו נותנים למלכות שמים שנעשה שדה חקל תפוחין
קדישין' ,ואתנו' הוא לשון ' ֵא ָתן'' ,ובני' הוא שם ב"ן עם עשר ספירות
קדושות כנ"ל.
'כבס ביין לבושו' כלומר שתזכך הלבוש החומר של הגוף לזיכוך גדול ,והוא
'כבס דייקא ע"י לימוד התורה ,וכן ע"י שתקיים מה שכתוב בתורה שהוא
בחינת 'יין' )זוה"ק ח"א רמ.(.

'ובדם ענבים סותה' היינו 'סותה' הוא אותיות ס"ה העולה שם אדנ"י ,ונשאר
'ובדם אותיות ת"ו של סות"ה שהוא מרמז לאות ת"ו חסר יו"ד ,כידוע משם
אדנ"י ב"ה כשהוא במילוי דמילוי הוא ל"ה אתוון ,אבל בחול היא ת' חסר
יו"ד ת"ו ,ואז אינו אלא ל"ד אתוון ,ועבור זה נקראת מלכות שמים דלה
ועניה ,אבל בר"ח ושבת ויו"ט נתמלאה הת' ביו"ד תי"ו ,ואז יש לה ל"ה
אתוון .לזה אמר כאן 'ובד"ם' העולה שם ב"ן' ,ענבי"ם' העולה עק"ב כנ"ל,
'סותה' כי בגלות הזה אז מלכות שמים היא בבחינת דלה ועניה ,כי ת"ו שלה
היא חסר יו"ד ,לזה כתיב כאן קרי שצריך לקרות 'סותו' ,כי לעתיד יתמלא
התי"ו ביו"ד ,וכן כל התפלות של עתה הוא ג"כ כדי שיתמלא התי"ו ביו"ד,
כדי שלא תהיה דלה ועניה ,לזה עתה בגלות לא יוכל לכתוב בפירוש 'סותו'
בו' ,אלא לעתיד יהיה נכתב 'סותו' בו' ,אבל עתה היא רק בה' 'סות"ה',
ואות ו' זעירא הוא יו"ד של התי"ו שצריכה להתמלאה במהרה והבן.
)'בן ביתי' דף קכג מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא(

שולחן הטהור

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

³î×þë ¾ñ¾í ñ× μþë− μþëñ í®îþ óêî ,ñšíñ êîí êñ îê μþ−ë óê šõî½ô óêî ,öòëþðô êîí íþî³í ³î×þë .ג
:³ìê í×þë êñî
~~~~~ ~~~~~ זר זהב
ñ−¼ñ îòñ¼í¾ îô× ³î×þë šõ½ ñ× ö×î ,μþëñ î³î¾þë ñ¼ −þõ½ë îòñ¼í þë× .öòëþðô êîí íþî³í ³î×þë
.è
öîêèí ê−®ôí¾ íïî ,(ñšíñ ³î×þë šõ½ í"ð ð"š½ î öô−½) .ê(ð− ³îê îòôò êñ¾ ¼"ô ,þ®ší ó−−ìí þ®îê) ³î®ôí ³î×þë
î³¬−¾ −õñ ¹ê î−þëðë ¾ôô ö−ê ,³ìê í×þë μþëñ šõ½ ñ×î ,öòëþðô íþî³í ³î×þë¾ ó"ëôþ× þš−¼ð
:μ−þêíñ ö−êî
ö× −õ ñ¼ ¹ê ,.ëöîïôí ³×þëô ±îì ñšíñ ³î×þë
~~~~~ ~~~~~ מסגרת השלחן
í®−ñìí¾ íêþò íïô ,íî®ô êèñõ ðë¼−ñ êñð ,öò−¼ë íê−þšñ
,:ðš ³îôë− ö−−¼) íï ñ¼ íï ö−ë×¼ôð öî−× ,³ìê íî®ô íê−þšíî
îò−êî ê−ëô¾ ó−þî×−ë êþšô ñëê .(èô ¹−¼½ ¬½š öô−½ ¼"íê ¼"î¾

³î×þë ñëê .³î®ô −ò¾ óí¾ ¼ð³ íïô ,íê−þšñ −îêþ îò−êî êþîš
.šõ½ −ñë êîí ³ìê íî®ô ,íï ñ¼ íï ë×¼ô¾ ðîô−ñí ó¼ íþî³í
,íï ñ¼ íï ö−ë×¼ô îò−ê ¼îðô ó−þ®ô ³ê−®− þîõ−½î ì½õí ³ñ−×ê −ëèñî]
ó−þ®ô þîõ−½ ³î®ô ê×−êî ì½õ öëþš ê×−ñð íïí öôïë −þíð öî−× −ëèñî]
ê−ðíñ öò−þôê (:ï¬š ó−ì½õ) ’ôèëð ðî¼î .ë×¼ô îò−êð −þí ê³−−þîêðô
íï ö−êî ê³−−þîêð ó−þ®ô ³ê−®− þîõ−½ −ôò −×í ê³−−þîêð í®ô ð"ôñð
ô"íõ½ë) êñþ¼õ ñ¾−õ óìîþ− ’þ è"íþíñ −³−êþî ,ï"íïë ö−ê¾ ì½õë −îñ³
μîþ¼ë ¼"¼î .ö"ëôþí −þëðë êîí ½"¬ð þôîñ þ¾õê −ñîêð ë³×¾ (è"½þíñ
³î³−¼ −ò¾ë óí¾ öî−× ö"ëôþí ³î−êþ μ−þõí¾ (ë"½ ïô öô−½) öìñî¾í
¹×−³ ³®š ðîôññ ë−îìô íþî³í ³×þë ×"ê¾ô ,íïñ íï ö−ë š½õí ¾−î
.[¾"¼ ,í×þëí þìê

¬¾õ¾ óîšô ñ×ë¾ ,[ó"ëôþí] í¾ô îò−ëþ îòñ ñ−−× êññ× ðî¼î
êîí¾ ó−ñëšôí îþê−ë êñ óê ,íï ñ¼ íþîô îò−ê êþšôí ðî¼î
íþîô þëð óî¾ ö−ê öê×ëî .öòëþðô êîí íþî³ −õîè îê ê³−−þîêð
í¾ô¾ −þ−−ô [îò−íñêñ ñðîè îëí êþšê í"îí− ó¾ −×] íïí šî½õí¾
þ−×ïí¾ ,μîõ−íñ ¼ô¾ô (ê îò−ïêí) −þõ−½ë íëþðê ,íþî³í ñ¼ μþ−ë
³×þëñ ö−òô (.ê× ³î×þë)] îþôê¾ íô óêî ,³îë−³ ê"× þìê ó¾í
êñê ,ê³−−þîêð êîí¾ ñ¼ íþî− êñ íï ,íþî³í öô [í−òõñ íþî³í
ö−ñîì) íþî³í öô öôí ,íþî³í öô þ³½ê ,íþî³í öô −×ðþô îô×
(ö−òô í"ð .ïôš ë"ë) ³îõ½î³í ×"×] ,³î³×ô½êî ó−ïôþ óñ×î ,(:¬ñš
ðî¼î .[¾"¼ ,êôñ¼ë ê³×ô½ê êîíî êšîð îêñ íþî³í öôð íïë ê®î−×ë
,êëþ í−ô¾ êí−î öôê ³îò¼ñ [êîí] šî½õí íï ñ¾ ¾îþ−õí þš−¼¾
êþôèëî (ó¾) −þõ−½ë þêîëô× ,îòñ×ê¾ μîþëî ,μþîëôí ó¾í μîþëî
.(.ïñ) êôî−
ó³îòôñ îê íþî³í öô î−í− îñê ó−þëð¾ óîšô óî¾ë îòê®ô êñî
þëðë ö×¾ ñ×ôî ,íï ñ× ñîë½− šî½õí ¬¾õ¾ õ"¼ê ,³î®ôñ êñî
,ñ"ïì ³î¾þðô ³î®ô ³îòôñ îòêë óêî ,¬¼îô ïôþ êñê îë ö−ê¾
,³îëëþñî ó−õñêñ îòñ îñ¼− ,ê³−−þîêðô êîí¾ ¾îþ−õë îþêë êñ¾
îò−ëþ ñ¼ êô−³í öôî .öòëþðô êîí íþî³í ³î×þë šõ½ −ñëî
öô íñî¼í ó−îè ñ¾ ó−ñ× ³îñ−ë¬ íòô êñ íôñ ,ö"ëôþí ¾îðší
í³¼ôî .(:í¼ ï"¼ ö−−¼î ,è× êñ þëðôë) ’ê¬ì³− íðò −ôë μê’ ¾þðí
ñ¾ ñ"ïì ñ¾ ³î¾þðíî .³ôê î³þî³î ³ôê í¾ô îò−ëþ ,¼ð³
í−í−î ,ê³−−þîêð í−í− þ¾õê ,îô¾ μîþëî êîí μîþëî öôê ³−−ò¼
.ñ"×¼ ,êþîòíî ðë×òí ó¾í ³ê íêþ−ñ ó¾í êþîô ³î®ôë ññ×ò
.(í"½ ¬þ öô−½) öôšñ ¬"íî¾ë ö−−¼ .ë
íþî³í ³×þëð −"õ¼ê ë³×¾ (í× öô−½) í−þê ³èê¾í −þëðñ î³òîî× .è
êñ ,êñ óê íþî³í ³×þë þôê óê šõ³½ò óê óîšô ñ×ô ,ê³−−þîêð .è
öò−þôêð× íþî³í ³×þëë¾ íñî¼ô ê−í¾ ,îòë þìë þ¾ê êñê μþë−
¾ôô ö−ê’ î−ñ¼ ë³× îò−ëþî .(ê"š½) ³"¼¾ë êëîô .¾"¼ ,(:ê−) ³î×þëë
ó¾ μ−þêí¾ îô× ê³−−þîêðô íþî³í ³×þë¾ ’î³¬−¾ −õñ ¹ê î−þëðë
þïîì ,îêñ óê μþ−ë óê šõ³½ò óê¾ ë³× (ê ³îê) ì"þõí .(ð× öô−½)
ð−ë ×"×î .³ìê í×þë êñê ê³−−þîêðô ê×−ñð è"¼ê ³î×þëí ñ× μþëôî
³î×þëñ íì−³õ) è"ôõë ¼"¼î .(ê"š½) ¬"íêëë êëîô .(¬"íèí) öþíê
.(ê"š½) ë"ò¾ôî (ê"š½) í×þë š−ïìôî (ì"š½) −"×þëî ,(þì¾í

îê ê³−−þîêð í¾¼ ³î®ô êîí íþî³í ³×þë óê ó−òî¾êþí îšñìò .ê
¾"êþíî (ö−¾¼í ö−òôë íêòô êñðô) ó"ëôþíî ¹"−þí ³¼ð .öòëþð .ê
þõ½ñ î−³îè¾í) ö"ëôþí ³¼ð .öòëþðô íîíð (ê öô−½ è ññ× ³"î¾)
(îè−ñõêð êí í"ð :ìô ³î×þë) ê"ë¾þî (î¬ íî®ô ö−¾¼í ³ì×¾ ³îî®ôí
(ê öô−½ ê"ì) í¾ô −òõ þõ½ë ¼"¼ .ê³−−þîêðô íîíð (ñ³ íî®ô) μîò−ìî
(ê"š½) ì"þõë ö−−¼î .íïë ³î¼ðí îê−ëí¾ (þì¾í ³î×þëñ íì−³õ) è"ôõëî
ì−×îôî ,î−³î−êþ ñ× μ−þõí (ì"š½) −"×þëíî ,ê³−−þîêðô íîíð ì−×îô¾
.¾"¼ ,öòëþðô íîíð
- .(ó¾) ö"ëôþí −þëð ê−ëò î−þëð ö−ëíñ −ð×î ,íï ö−ò¼ë μ−þêí îò−ëþ
íþî³ë êþšò¾ ³¼ ñ×ë μþë³− îô¾ñ ³îðîíñ îò−î¬®ò¾ .î¬ íî®ô îò−ëþ
ó−¾¼ôí îò¼−ðîíî îò−ñê î³þî³ î³³ë îòñ í¾¼¾ íñîðèí íëî¬í ñ¼
þìê í×þëë îò−î¬®ò þ¾ê×î ,êëí óñî¼í −−ì ñìòò óíë¾ î−òõñ ó−−î®þí
³×þëñ ö−òô îþôê (.ê×) ³î×þë ñ¾ ’è šþõëî .îïë îò−î¬®ò ö× íñ−×êí ñ×
îëí êþšê ’í ó¾ −× (è ëñ ó−þëð) þôêò¾ ,íþî³í öô í−òõñ íþî³í
î"š íþî³í öô í−í−¾ î−òõñ öîïôí ³×þë ðîôññ í®þî .îò−íñêñ ñðîè
öîïô í−òõñ íòî¼¬ í−þìêñ [í×þë] íòî¼¬ íò−ê¾ íþî³ íôî þôê ,íïô
íô ³î×þõí μþðô íï ñ¼ îë−¾ôî ,î−òõñ öî¼¬¾ ö−ð îò−ê î−þìêñ öî¼¬¾
μþëô îò−êî î−þìêñ μþëô öîïôí ñ¼ öò³ð ðî¼î ,óñî¼ −−ì ö×¾ íþî³ñ
μþëô êîíî öîïôí −òõñ μþëô îò−ê −þš ñ¼ë¾ öî−×¾ íïë ó®õìî .î−òõñ
íñ¬ë íò−ê μ×−õñî íþî³í öô ê−í ðëñë î−þìêñ í×þë¾ ðîôñò î−þìêñ
íñî¼íî .êîí ê×−þõ î"šð íò−ô ¼ô¾î ö−−þš −ñ¼ë ³ñ−ë¬ë ó³òš³ −òõô
êëþ¼ô −òëð êþôèëî .ê³−−þîêð í¾¼ ³î®ô í−òõñ íþî³í ³×þë¾ íïô
í×þë íë ëî³× ö−êî í−òõñ í×þë íþî³ë ëî³× îþôê (ê"í ï"õ ³î×þë)
ëî³× ,îò−íñêñ ñðîè îëí êþšê ’í ó¾ −× í−òõñ íë ëî³× íô ,í−þìêñ
î−þìêñ îë ëî³× íô ,î−òõñ í×þë îë ëî³× ö−êî î−þìêñ í×þë öîïôë
ö−òôî ,î−òõñ í×þë îë ëî³× ö−êî ,³×þëî ³¼ë¾î ³ñ×êî (− ì ó−þëð)
,íþî³í öô îïí í×þëí¾ þêë³ò íï ññ×ô .’î×î íïñ íïë þîôêí ³ê ö³−ñ
¼"ô) ó−þî×ë êþšô¾ îô× ,íê−þší ó¼ ³ìê íî®ô í³îòôñ −îêþ ö−êî
¼"ô) ó−þ®ô ³ê−®− þîõ½î ,(í×š ¼"ô) ö³êëí ó¼ ³ìê íòôò îò−ê (ëñš
.(îò ¼"ô) ì½õí ³ñ−×ê ó¼ (ïòš
íïë ó−šðî® ö"ëôþí −þëð −× −ñ íêþò – ë³× (ó¾) þ³½ê ³ñ−èôëî
êñ óê ,[ó"ëôþí] ëþí êíòô êñ íôñ −³¼ð− êñî ,óîšôí ³ñ−èôëî
î−ñ¼ óòôê ,ðëñë ê³×ô½ê μþð ñ¼ êîí šî½õí íïë ó¾þðô¾ ë¾ì
.í−êþ ê−ëíñ

³î®ô - ë³× (ð− ³îê îòôò êñ¾ ¼"ô ,þ®ší) ó−−ìí þ®îê îþõ½ë îò−ëþ
í"îí− ó¾ −×’ (è ëñ ó−þëð) þôêò¾ .íþî³í ñ¼ μþëñ í¾¼ îò−ëþ
íþî³í öô îò−ê íï óè .(.ê× ³î×þë) ’îò−íñêñ ñðîè îëí êþšê
îò−ê ,íþî³í öô êîí¾ í−í− îñ ,þþî¼³ò íñì³ô .ö−òôí öô îò−êî
,íï ³ê íï ö−ë×¼ô íþî³íî í×þëí −þí¾ ,íî®ô šñì êñê
μê−íî ,í×þë êñë íþî³ë ³îþšñ þî½êî íê−þš êñë μþëñ þî½ê¾
ê−ëí¾ íôî] ,³î®ô −³¾ñ ³î×þëí ó¼ íþî³í ðîô−ñ ³î®ô íñ¼−
ó¼ ó−þ®ô ³ê−®− þîõ−½ ö×î î³êëíî ó−þî×−ë êþšôô í−êþ ö"ëôþí
,[íþî³í ðîô−ñî íþî³í ³×þëë ö−ðí êîíî ,³î®ô −ò¾ óí¾ ì½õí ³ñ−×ê
ì½õí ³ñ−×êî ,íê−þšíî ó−þî×−ëí¾ [öî−×] ,ó−òõ ö−êë í−í− êñ íï
öò³ êíð ,íï ñ¼ íï ö−ë×¼ô îò−ê [ó−þ®ô ³ê−®−] íðèí þîõ−½î
êñ ³ìê íî®ô í−í óê ,ö−þîš ö−êî ö−ê−ëô îñê (ð"ô ê"õ ó−þî×−ë)

³ôñêí¾ í®−ñì −ëè îô× .³îþšñ −îêþ ö−ê óê ö−ê−ëô î−í
−îêþ ³ë×¼ô îò−ê¾ õ"¼ê íê−þšíð ,³®ñîì íò−ê ³¾þìíî

עטרת זקנים

יומא דהילולא ממאורי הדורות

הרה"ק רבי מרדכי בן רבי מנחם מנדל ענגל-מאייער זצ"ל אב"ד לימנא בעמח"ס עזרת ישראל
תלמיד רבינו הקדוש בעל ההיכל הברכה זיע"א י"ט טבת תר"צ

בית אביו
אחת המשפחות המפוארות בגאליציע הייתה
משפחת ענגל-מאייער ,חוטרים מגזע אראלים
ותרשישים ,ממשפחת הגאון רבי יצחק חריף זצ"ל,
במחוז סטריא מקום ערש רבותינו הקדושים ,עיר
מושב רבינו הגאון הקדוש רבי יצחק אייזיק
מסאפרין זיע"א אבי האחים הקדושים המכונים
במסל"ה ,שכן לו עיירת לימנא ,חד מתלמידי חכמים
שבה היה הגאון רבי מנחם מנדל ענגל-מאייער
זצ"ל ,מגדולי תלמידי רבינו הגאון הקדוש קודש
הקדשים איש האלקים רבי יצחק אייזיק מקאמרנא
זיע"א בעל ההיכל הברכה ,מהיושבים ראשונה
בצילא דמהימנותא של רבינו הקדוש היה רבי מנחם
מנדל מלימנא ,וידיו רב לו בעסק התורה ובנסתרות
עם מורו ורבו רבינו הקדוש בעל ההיכל הברכה.

בצל רבינו הקדוש בעל ההיכל הברכה זיע"א
בראש חודש אלול תר"ו נולד לרבי מנחם מנדל
בנו רבי מרדכי ,משחר נעוריו ניכרו עליו סימני
גדלות ,וכל רואיו יעידון כי לגדלות נוצר ,תלמיד
המחכים את רבותיו היה ,בהגיעו לגיל המצות בן
שלוש עשרה שנים ,הכניסו אביו תחת כנפי השכינה,
ולקחו עמו יחד להסתופף בצוותא חדא ,בצל רבינו
הקדוש בעל ההיכל הברכה ,חביבות מיוחדת זכה
רבי מרדכי מאת רבינו הקדוש ,שחבבו והעריכו
מאוד על כי ראה שהנער העומד לפניו ,הוא תלמיד
הצועד בדרכי אבותיו ורבותיו ,מבין דבר מתוך דבר,
שמן זית זך ,טוהר הלב ורך המידות ,כלי מפואר,
וע"פ ציווי רבו התחיל ללמוד ולעסוק בנסתרות
התורה בגיל שלוש עשרה ,ונשאר לחסות תחת כנפי
רבינו הקדוש ,ותחת עינו הפקוחה לימדו והדריכו
במסילה העולה בית א-ל ,להבין נבכי שבילי דנהר
דעה ,עד כי האיש מרדכי הולך וגדול בבית המלך,
ושמעו הטוב נודף למרחוק ורצוי לרוב אחיו ,ספרי
רבו הקדוש היו שגורים על פיו ולמד והעמיק בהן,
וכל מעינו וחיותו היו בתורת רבו הקדוש ובפרט
בספר הקדוש אוצר החיים על תרי"ג מצות ,הנהגתו
ופרישותו ודרכי החסידות שלו עד סוף ימיו ,היה
מיוסד על דרך ומנהגי רבינו הקדוש ,כפי שראה
בעיניו הקדוש וזכה לראות באור פני מלך ,בעבודת
קדשו בחיי חיותו ,וזכרו הקדוש לא מש מנגד עיניו
כל ימיו.

בצל רבותיו
בד בבד נסע להסתופף גם כן בצל הרה"ק רבי
דויד מידנאב זצ"ל בעל הצמח דויד ,ממנו למד את תורת
הדרוש על פי דרכו ולימודו של אביו הרה"ק רבי צבי

הסכמה
הסכמת רבינו הגאון הקדוש רבי שלום מקאמרנא זיע"א
בעל המעשה שלום על הספר עזרת ישראל
ב"ה ירושלים י"א מנחם אב תשנ"ב
הנה יד שלוחה אלי מידידי היקר והחשוב רודף צדקה
וחסד ורב פעלים לתורה הרב החסיד מורינו הרב יהושע
ענגל מאייער שליט"א מק"ק לונדון ,לבוא בדברים על
שזכה לקיים מצוות כיבוד אב ,להוציא לאור ספר עזרת
ישראל על התורה ,מכתבי קודש דמר אביו הגאון הצדיק
המקובל המפורסם רבי מרדכי זצוק"ל ,שהיה מתקיפי
וחסידי קדמאי ומרבני ק"ק פראנקפורט דמיין ,ובפרט
שהיה חד מתלמידי זקיני אדמו"ר הגאון הקדוש רבן של
כל בני הגולה מרן מורינו הרב יצחק אייזיק מקאמרנא
זיע"א ,שיהיו שפתותיו דובבות בקבר ויגור באהלו
עולמים.
ומתוך ספרו ניכר גאונותו וגדלותו בכל מכמני פרד"ס
התורה והקדושה ,ועל פי כתבי קודש רבינו האר"י ז"ל,
ודרך רבינו הקדוש אור שבעת הימים קודש הקדשים מרן
הבעל שם טוב זיע"א ,ותלמידיו הקדושים זיע"א ,ובפרט על
פי ספרי זקיני הגאון הקדוש זיע"א הנ"ל .ויראתו קודמת
לחכמתו ,ומאיר לארץ ולדרים עליה כשמש בצהרים ,ושמש
בחינת משה רבינו ע"ה ,וכל תלמיד חכם בחינת משה ,משה
שפיר קאמר .וזכה דורנו לאור הגנוז ,והכל תלוי במזל
אפילו ספר תורה שבהיכל ,שיצא לאור בדורנו דור עיקבתא
דמשיחא ,שיבוא לגאלנו במהרה בימינו אמן.
וזכות מצות כיבוד אב ,וזכות זיכוי הרבים ,וזכות המחבר
זצ"ל ,בודאי יגן עליו וכל המסייעים לדבר מצוה ,וכל
המביאים את הספר הקדוש לתוך ביתם ,שיתברכו בכל
מילי דמיטב ,בשפע ברכות והצלחות ,ואריכות ימים
ושנים ,בבריאת גופא ונהורא מעליא ,ונחת דקדושה מכל
יוצאי חלציהם בדרך ישראל סבא .ומצה גוררת מצוה
בודאי יזכה בקרוב להוציא לאור כל כתבי קודש של אביו
הגאון הצדיק זצ"ל ,כדי להתבסם מאור תורתו.
הכותב וחותם לכבוד התורה ולכבוד המחבר זצ"ל
ודושה"ט באהבה רב ובלב ונפש חפצה
ומצפה לישועת ד' כהרף עין

שלום סאפרין מקאמרנא
אלימלך שפירא מדינאב זצ"ל בעל הבני יששכר ,מיוסד
על ספריו בני יששכר ודרך פקודיך ,שם נתחבב ולמד
בחברותא עם בנו של רבי דוד מדינאב הרה"ק רבי צבי

אלימלך מבלאזוב זצ"ל.
בשנת תרל"ד נסתלקו עליו רבותיו ,רבי דוד
מדינאב ביום י"ט אדר ,ורבו המובהק רבינו הקדוש
בעל ההיכל הברכה ביום י' אייר נצח שבנצח ,אז נסע
להסתופף בצל הרה"ק רבי יהושע מבעלזא זצ"ל,
שחיבבו והעריצו עד למאוד ,בהיותו מהדור אשר ידע
את יוסף שהכיר והסתופף בצל צדיקי הדור שלפניו,
ועליו הפקיד את חינוך בניו הקדושים ,ללמדם תורה
ולהדריכם בדרך החסידות.

בצל הרבנות
בשנת תרל"ו הוצע לו רבנות עיר מולדתו
לימנא ,ובברכת ובעצת רבו רבי יהושע מבעלזא,
קיבל עליו את משרת הרבנות ,במברק ששלח
הרה"ק רבי יששכר דוב מבעלזא זצ"ל לראשי
קהילת לימנא ,כתב בשם אביו רבי יהושע ,ברכת
מזל טוב על שזכו לעטר את רבי מרדכי ברבנות,
שהוא תלמיד חכם גדול הן בנגלה והן בנסתר ,חביב
היה בעיני עדת צאן מרעיתו אנשי עירו ,הן בהוראה,
והן בעבודת ה' שנלכדו סביבו בחורי חמד ליהנות
מזיוו ולשמוע ממנו ממה שזכה לראות בצל רבותיו,
והן בדברים הגשמים שנהנו ממנו עצה ותושייה.
בשנת ותרע"ד ותגעש הארץ ,כשפרצה מלחמת
העולם הראשונה ,ודרכי גאליציע אבלות ,שם פעמיו
אל עבר העיר נירנבערג ,ומשם אחר עבור כארבע
שנים נתקבל לדומ"צ בעיר הגדולה פרנקפורט-
דמיין ,קהילת לינת הצדק קיבלו אותו לרב ומורה
עליהם ,וניהל את עדתו כבראשונה עד ליום פטירתו.

הסתלקותו
בשנת תרפ"ט כשכבר גברה שנאת ידי עשיו
הגרמנים הרשעים בני עמלק ,עמד רבי מרדכי פעם
אחת ברחובה של עיר ,ותוך כד עמידתו דהר סוס
ורוכבו עליו במזיד ובאכזריות גדולה ,ואע"פ שניצל
ממות ,אך מכוח המכה היה כל גופו שברי שברים
ונפל למשכב ,וקיבל את ייסוריו באהבה ,וביום
השישי ערב שבת קודש פרשת ויחי י"ט טבת השיב
נשמתו ליוצרה ,ביום הראשון טמנו את גופו בבית
החיים שפרנקפורט-דמיין ,כשאלפים מבני העיר
מלוים אותו ומבכים את גודל האבידה.
השאיר אחריו הרבה חיבורים המפורסם בהם
הוא ספרו עזרת ישראל המיוסד על אדני פז תורת
רבינו הקדוש בעל ההיכל הברכה זיע"א ,אשר ניצל
בדרך נס ונשאר לפליטה אחר המלחמה ,ונדפס
בהסכמתו ובעידודו של רבינו הגאון הקדוש רבי שלום
מקאמרנא זיע"א בעל המעשה שלום.

עטרת תפארת

עובדות וסיפורים מרבותינו זי"ע
~

לו
וַ יִ ּ ּפֹל יוֹ סֵ ף ַעל ּ ְפנֵי אָ ִביו וַ ּי ְֵבךְּ ָעלָ יו וַ יִ ּ ּ ׁ ַשק ֹ
שהטעינו עליה את הספרים ונסעתי להונגריה.
הגעתי עד ל"טערצאל" שבהעדיערלך ,כי שם היו לו חסידים
מובהקים ובתוכם הגביר והצדיק ר' צבי אביגדור פיש זצ"ל .סרתי
לביתו ישבנו ושוחחנו על גודל האבידה שאבדנו עם פטירת
הצדיק הנפלא הזה.
באמצע השיחה התחיל ר' צבי אביגדור פיש לבכות בכי מר ואמר
לי בזה הלשון :ר' קופל לי צריך כבודו לספר על קדושתו וגדלו
של הרבי זצ"ל? הנה שעון זה יעיד עליו!
לאחר שביקשתיו לבאר לי את דבריו ,סיפר לי לפני כמה שנים
היה כאן הרבי זצ"ל .הוא התאכסן אצלי ,ובחדר זה שאנו יושבים
בו עכשיו התפלל תפלת שחרית במנין שערכתי לכבודו .באמצע
תפילת שמונה עשרה של לחש התחיל שעון )זה הוא הראה לי על
שעון יפה ויקר שעמד תחת זכוכית( לצלצל .צלצול שעון זה היה משהו
)נ א(

סיפר הרה"ח ר' קופל חיים וולפ'ס ,ששימש את רבינו הגה"ק רבי
יצחק אייזיק מקאמרנא זי"ע בסוף ימיו.
כשנסתלק הרבי ר' אייזיקל ,נשאר חומש היכל הברכה חלק
דברים שלא הספיק לחלקם בחייו בין חסידיו אשר חתמו עליהם
כי הדפיסם סמוך להסתלקותו ,ונשאר בידי בנו רבינו הגה"ק רבי
אליעזר צבי מקאמרנא זי"ע לחלקם ,והוא הטיל עלי את
המשימה לנסוע להונגריה לחלק שם לפי הרשימה את חומשיו
ולקבל בעדם את המחיר חמשה גולדן לחומש .וכוונה אחרת
היתה לו בשליחות זו לחדש קירבת הלבבות לבית קאמרנא כי
ברוב ענוותנותו לא חשב עצמו לראוי ,שחסידי אביו ימשיכו חוט
הקירבה גם אליו.
כאמור היתה בידי רשימה את מי לבקר ,וסכום המעמדות שאיש
איש היה שולח לאביו זצ"ל ,וכך נשכרה עגלת צב )בויד בלע"ז(

מיוחד במינו בנעימה שלו .כנראה בילבל הצלצול את כוונותיו,
שהיה מתכוון בתפילתו ,ודפק באצבעו על השלחן כמבקש
להפסיק את צלצולו .לא הבנתי כוונתו עד שמרוב צער על בלבול
הכוונות נאנח ושמעתי מלת "נו" ...ואמנם גמר השעון את
צלצוליו ,ומאז חדל לצלצל.
מסרתיו כבר לאומנים לתקן ,הם לא מצאו בו שום פגם וכשהוא
נמצא בידיהם הוא גם מצלצל ,וכשאני מחזירו לחדר זה ,אינו
מצלצל ...בוא וראה מה גדלה מדרגתו ואיך שלט בקדושתו גם
)בית קאמרנא(
על הדומם.
וסיפר כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א שסיפר לו הרה"ח ר' יעקב
ברקוביץ ז"ל שהוא בעצמו ראה את השעון הנ"ל ,ואיך שכולם
באו ליראות את הפלא איך שעמד השעון מגערתו של רבינו כל
כך הרבה שנים אחר הסתלקותו.
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