בס"ד ,עש"ק פרשת ויצא
ו' כסלו תשע"ב  -שנה ג' גליון צ"ז
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¼ê"¬−ñ¾ þ"îôðê öþô š"× ³îê−¾òë - š"íþêë êòþôêš ³îð½îô −"¼¾ −¼îë¾ öîñ
ó−ñ¾îþ− 48 íþ−ëí −ïþê ’ìþ

ê®−î ³¾þõ

הדה"נ מוצ"ש

ר"ת

4:00
4:13

5:15
5:16

5:53
5:48

ניו יורק 4:11
מונטריאל 3:57

5:14
5:01

5:52
5:41

ירושלים
בני ברק

נא לשמור על קדושת הגליון

עטרת ראשנו

דברי תורה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

וַ ּיֵצֵ א יַעֲ קֹב ִמ ְּבאֵ ר ׁ ָשבַ ע וַ ּיֵלֶ ְך חָ ָרנָה .וַ יִ ּ ְפ ּגַ ע ּ ַב ּ ָמקוֹ ם וַ ּיָלֶ ן ׁ ָשם ִּכי בָ א הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש
וַ יִ ּ ַ ּקח ֵמאַ ְבנֵי הַ ּ ָמקוֹ ם וַ ּי ֶ ׂ
הוא )כח י-יא(.
ָשם ְמ ַראֲ ׁש ָֹתיו וַ יִ ּ ְׁש ּ ַכב ּ ַב ּ ָמקוֹ ם הַ ּ

אפשר לומר שזה ידוע שצריך האדם
אפשר לקדש עצמו במותר לך ,ולעשות
כל הגשמיות רק לשם שמים לעבודת
השי"ת ,וזהו תכלית עבודת האדם ,ועי"ז
הוא זוכה לעלות ממדיגה למדריגה
לדבקות הבורא יתברך ולהתגלות
אלהות.
כי הרי בכל דבר שבעולם הזה יש בהם
כי אותיות התורה שהם מחיים את
הדברים הגשמים שבעולם ,כמו שאיתא
בזוה"ק )ח"ב קסא (:קודשא בריך הוא
אסתכל באורייתא וברא עלמא .וכן
אמרו חז"ל )ברכות נה (.יודע היה בצלאל
לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ.
ואלו האותיות התורה הם הניצוצין של
השכינה שנפלו בכל הדברים הגשמיים
שבעולם ,וע"י שהאדם מקדש עצמו
בדבר הגשמי ועושהו לשם שמים ,עי"ז
הוא מעלה משם את האותיות הניצוצין
שהיו טמונים בדבר הגשמי הזה.
וזהו אמרו ויצא יעקב מבאר שבע כי
וזהו הרי פרש"י )כח ט( שיעקב אבינו
נטמן בבית עבר י"ד שנים .וזהו ויצא
יעקב מבאר מבארו של תורה של
ישיבת שם ועבר .שבע שהוא השכינה
ספירה השביעית ,היינו מהשראת
השכינה שהיה לו בבית עבר.

וילך בגי' שם אדנ"י בחינת עולם עשיה,
וילך היינו כשיצא יעקב אבינו מישיבתו
של עבר והתחיל לצאת בעולם עשיה,
חשב שבעולם עשיה הוא רק בבחינת
חרנה שהוא מקום הדינים ,כי חר"ן
בגימ' ג"פ שם אלהי"ם ,ואות ה' של
חרנה מרמז לה' אותיות של שם אלהי"ם
כמבואר בלקו"ת ממרן האריז"ל .ולכן
חשב יעקב אבינו שלא יכולים ליזכות
להשראת השכינה בעולם עשיה הזה
הגשמי.
אבל מיד ויפגע במקום להקב"ה שהוא
אבל מקומו של עולם )ב"ר סח ט( ,שהיה
לו השראת השכינה ,אפילו במקום של
וילן שם היינו כי ויל"ן בגי' 'אל אדני'
בחינת עולם עשיה כידוע )עץ-חיים שער
הצלם פ"ג( .כי בא השמש איתא במדרש
)שם י( שהוא לשון 'כיבה השמש' .היינו
במקום שלכאורה אינו מאיר האור אין
סוף ב"ה באיתגליא ,מכל מקום ראה
שגם שם בעולם עשיה הגשמי ג"כ
יכולים ליזכות לויפגע במקום להשראת
השכינה.
והוא ע"י ויקח מאבני המקום מאותיות
והוא התורה הנקראים אבנים כידוע
מספר יצירה )פ"ד מי"ב( ,שהם הניצוצין
קדישין שנפלו מהשכינה עד עולם עשיה

הגשמי הזה ,וישם מראשתיו שזה שם
לעיקר העבודה שלו לעלות מהדברים
הגשמים את הניצוצין הטמונים בהם ,כי
'וישכב במקום ההוא' כמו שאיתא בזוהר
הקדוש )ח"ג רלח' (.וישכב' י"ש כ"ב
אותיות דאורייתא .וזהו ויחלם והנה
סלם מצב ארצה שהדברים ארציים
העיקר הוא שיהיה וראשו מגיע
השמימה שיעשהו עם דעת ומחשבה
לשם שמים.
ועי"ז הוא זוכה להשראת השכינה ,וגם
ועי"ז להתגלות אלהותו יתברך כמו
שכתוב והנה הוי"ה נצב עליו.
וזהו שנתחדש לו ליעקב אבינו שאכן יש
וזהו הוי"ה במקום הזה ואנכי לא
ידעתי שגם בעולם הגשמי הזה יכולים
ליזכות להשראת השכינה ולהתגלות
אלהות.
עד כדי כך ויירא ויאמר מה נורא
עד המקום הזה אין זה כי אם בית
אלהים וזה שער השמים שדרך עבודה
כזו לעשות הכול לשם שמים ,הוא
השער להגיע להשמים לדבקות
ולהתגלות אלהות.
)רעוא דרעוין תשע"א לפ"ק(

עטרת חכמים

עטרת פז

אמרות טהרות מרבותינו זי"ע
וַ ּיֵצֵ א יַעֲ קֹב ִמ ְּבאֵ ר ׁ ָשבַ ע וַ ּיֵלֶ ְך חָ ָרנָה) .כח י(.

הנה בעונותינו הרבים הגלות הולך ומתחזק חרונו
הנה של עשיו הרשע ,שגוזר גזירות רעות על ישראל.

עיונים וביאורים מרבותינו זי"ע
יע
ֹאש ֹו ַמגִ ּ ַ
וַ ַ ּי ֲחלֹם וְ ִה ּנֵה סֻ ּ ָלם ֻמצָ ּ ב אַ ְרצָ ה וְ ר ׁ
הַ ּ ׁ ָש ָמיְ ָמה וְ ִה ּנֵה ַמלְ ֲאכֵ י ֱאל ִֹהים ע ִֹלים
וְ י ְֹר ִדים ּבוֹ )כח יב(.

פעמים טעם מיתה ,חוץ מעונשי גיהנם מרורים וצרות
הרבה ונפילות יסובבהו ,כל זה יתן המשכיל על לבו.

באמת הראה לו הקב"ה בסלם שבכל ענינים של עולם

ואם יזכה יוכל לבוא ולעלות למדריגות אהבה בתענוגים,

הזה ,אפילו במחשבה זרה יש מציאות הש"י .כמבואר

ממש חיות עולם הבא יטעום בעולם הזה ויתעלה למעלה.

במדרש רבי ברכיה בשם רבי מאיר ,הראה הקב"ה

כי ידע שזה אהבה נפולה ומאוסה בא לו שרוצין להעלות

ליעקב אבינו שר בבל עולה שבעים חווקים )שליבות(

אותו לקדושה עליונה ,ואי אפשר אלא א"כ ירד במבחן

ויורד ,ושר מדי עולה חמשים ושנים ויורד ,ושל יון

שכנגדו ,ולפי גודל הנפילה והירידה כך יעלה בתענוג זה

מאה ושמונים ויורד ,ושל אדום עולה ולא ידע כמה.

בקדושה ויתענג על השם יתברך ,ועל ידי יראת עונש יפטור

בעוה"ר חרב ,כי שמ"ש נוטריקון ש'מם מ'קדש

באותה שעה נתיירא ,אמר ,תאמר שאין לזה ירידה,

מן הרע ,ואח"כ יחבר יראה עם נורא ויהיה יחוד קב"ה

ש'לם ,לכן יתפלל במקום במקדש מעט ,וזהו ויקח

אמר ליה הקב"ה אל תחת ישראל ,אפילו אתה רואה

ושכינתיה ,וכל זה אף בצדיק מזוכך ,לפעמים יעבור עליו

מאבני המקום כל האבנים מן המקום מקדש מעט,

אותו יושב אצלי משם אני מורידו ,וגלה לו קץ

ברגע מחשבה חיצוני ובפרט בעת התפלה ,אז ידע להעלות

הבית המדרש ג"כ יהיה נבנה בבית המקדש המקווה

הגאולה ,וראה שיורד .אמר לו הקב"ה יעקב אף אתה

אותה ולתקנה ולייחד בזה קב"ה ושכינתיה כלה נאה

כאמור.

עלה ,באותו שעה נתיירא יעקב ,אמר תאמר כשם

וחסודה.

וישם מראשותיו כדברי הסה"ק כי בית המקדש

שיש לאלו ירידה כך אני יש לי ירידה .אמר לו הקב"ה

והנה יש כמה בחינות ,שאחר שעולה למעלה יורד כדי

וישם המקווה נבנה ע"י הצדיקים שבכל דור ודור,

אל תירא אם אתה עולה אין לך ירידה .ולא האמין

לברר חלקי נפשו ,דלית נהורא אלא מגו חשוכא ולית טבא

כל אחד בונה איזהו דבר בבית המקדש של מעלה,

ולא עלה' ,בכל זאת חטאו עוד ולא האמינו

אלא מגו בישא )זוה"ק ח"ב קפד ,(.ובכל ירידה צריכין ליזהר

ע"י חלק תורתו וקדושתו ועבודתו ,וזהו ויקח מאבני

בנפלאותיו' )תהלים עח לב( ,זה יעקב אבינו שלא האמין

איך לחזור ולעלות ,כי שמעתי ממורי ]הבעש"ט[ שיש כמה

המקום וישם מראשותיו ע"י הדעת שלו ,עי"ז לוקח

ולא עלה .אמר ליה הקב"ה אלו האמנת ועלית לא

שנשארו.

היית יורד לעולם ,עכשיו שלא האמנת ולא עלית יהיה

וזהו כשראה יעקב השרים עולים וירדים כי יש להם עליה,

בניך מושעבדין בארבע מלכיות במסים ,עיין שם

והרע נעשה כסא לטוב ,והרע גמור נופל אחר כך למטה,

בילקוט ]שמעוני[ )בראשית פרק כח רמז קכא( כי קצרתי.

וזהו עלייתו של אדום הרשעה ,אבל משם 'אורידך נאם ה'

וזהו ערב מספר שני פעמים קו"ל ,דע"י תפלת ערב

עיין תולדות )בראשית אות א( ,שמעתי ממורי

)ירמיה מט טז( ,כי אחר שיתברר הטוב אז יש הבדלה בין טוב

מספר שני פעמים קו"ל ,נוטלים את שתי ידי עשו,

]הבעש"ט[ שאם ידע אדם שהקב"ה מסתתר שם ,אין

לרע ,והרע נופל למטה ואלו השרים עולין בלתי הדרגה,

וכדאיתא בחז"ל )ב"ר סה טז( בזמן ש'הקול קול יעקב

זה הסתרה ,דהא מיד שידע אדם שאלופו של עולם

ונופלין בלתי הדרגה.

ונותנת לנו התורה הק' עצה ותושיה היאך להתגבר
על אותו רשע לבטל גזירותיו ,ויפגע במקום שילך
להתפלל בבתי כנסיות ובבתי מדרשות .וילן שם
שישכים ויעריב בבתי כנסיות ובתי מדרשות ,שזה
ג"כ נקרא מקום .כי בא השמש היינו בית המקדש

ובונה אבנים להבית מהקדש המקווה ,וישכב
במקום ההוא ר"ת מספר אח"ד ,מרמז על קריאת
שמע של ערבית שתיקן יעקב אבינו ע"ה )ברכות כו,(:

אין הידים ידי עשו' )לעיל כז כב(.
)'פרי חיים' מרבינו חיים יעקב מקאמרנא(

בכל תנועה ממש ,מיד 'יתפרדו כל פועלי און'

)תהלים

וכשאמר לו הקב"ה ליעקב עלה למעלה למעלה ,מתיירא

צב י( ,וזהו שאמר 'אנכי הסתיר אסתיר פני מהם'

מפני המבחן ,שלערך עליה יהיה הירידה אח"כ בכמה

)דברים לא יח( ,ר"ל שיסתיר מהם שלא ידעו שהקב"ה
וַ ּיֵצֵ א יַעֲ קֹב ִמ ְּבאֵ ר ׁ ָשבַ ע וַ ּיֵלֶ ְך חָ ָרנָה) .כח י(.

הסתרות וחשכות ומרירות .ובאמת כשידע אדם שאלופו

שם בהסתרה זאת ,כטעם א'מר א'ויב א'רדוף א'שיג

של עולם שם ,יתפרדו כל פועלי און ,אלא שלפעמים

אפשר לרמז בדרך רמז ,כי זה ידוע שאדם קודם

א'חלק )שמות טו ט( ,שם חמשה אלפין ,ששם א'לופו

הירידה גדולה ששוכח הכל ,כי באמת אנכי שם אף

אפשר שיעשה איזה דבר ,או שרוצה לילך לשוק

של עולם מסתתר בסוד שם סא"ל ]אחד משמות ע"ב

שהסתיר אסתיר ,וזה היה מעט ממיעוט אמונה שאלופו של

למשא ומתן ,או לנסוע למרחקים ,או אפילו בעירו,

שיש בתוך סמא"ל[ ,כי אין שום מציאות דבר קטן

עולם בכל הירידות אתו עמו.

צריך מקודם ללמוד תורה ,וזכות התורה"ק אשר

ודבר גדול בלתי השגחות מציאות השם יתברך.

למד נברא מזה מלאך ששומר עליו ,וזהו 'כי מלאכיו

וזה כלל גדול שאין שום מסך מבדיל בינו לבין אלהיו,

בכל הירידות שם אתו עמו הש"י ,והוא יעלה עמך ולא

יצוה לך לשמרך בכל דרכיך' )תהלים צא יא( .וזהו

וגם שיעבוד עליו מרירות ועצבות וטימטום הלב

יהיה לך ירידה בהסתיר אסתיר .ולא האמין ולא עלה לכן

ויצא ר"ת ו'ירא י'עקב צ'ורת א'נכי ,שזה ידוע

ויסורים וחשכות ,עד שהוא בעיני עצמו אבוד ,משם

בניך יהיה משתעבדין בארבע מלכיות בהסתיר אסתיר

מחכמז"ל )ב"ר פב ב( שצורת יעקב חקוקה בכסא כבוד

דייקא 'את ה' אלהיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך

לגמרי ,ולבסוף אני מעלה אותם.

קדשו .וזה ע"י מבאר שבע זכות לימוד התורה"ק,

ובכל נפשך' )דברים ד כט(.

הנקרא שבע כידוע מחכמז"ל במסכת שבת )קטז,(.

וזהו 'כלה כמות שהיא' )כתובות טז ,(:שידע בדרך כלל

וטימטום הלב והיסורין ,להאמין ולזכור ששם אתו עמו

שהתורה"ק מתחלק לשבעה חלקים ,כי חומש

שכבודו יתברך מסתתר בכל תנועה ובכל מחשבה,

הש"י ,ויחזק בכל עוז לדבר עצמו באותיות תורה תפלה

במדבר נחשב כשלושה ,כי יש הפסק ב'ויהי בנסוע

ויאמין ויבטח בשם אלהיו בכל דבר ,כיון שהוא אתו

בכל יכלתו באור אין סוף שבהם .ואז 'פתאום יבוא אדון אל

הארון' )במדבר י לה( .ועי"ז זכה יעקב וילך חרנה

עמו בכל צער ויסורין .ובית הלל אומרים' ,כלה נאה

היכלו' )מלאכי ג א( וייאר לך באור מופלא לא יכילהו הרעיון,

שהלך ממנו החרון אף ,שנשאר בחיים ממה שאליפז

וחסודה' שידע בדרך פרט ,לייחד יחודים להעלות

ותקשר עצמך מאד באהבת ישראל.

בן עשו רצה להרגו בדרך )רש"י לקמן כט יא( .היוצא לנו

ניצוצי אור שנפלו בתוך הקליפות ,ולהעלות ניצוצי

מזה שעיקר הוא ראשית חכמה ,שקודם כל מה

אור שנפלו בתוך הקליפות ,ולהעלות כל מחשבות

שאדם רוצה לעשות איזה ענין ,צריך מקודם ללמוד

זרות לשורשם ,כגון מחשבות אהב"ה רע"ה גימ'

התורה"ק ,וזה יגן עליו על הכל ,שיהיה לו הכל

רפ"ח ,אם גבר עליו הרבה רחמנא ליצלן ,צריך לעמוד

בהצלחה.
)'מעשה שלום' מרבינו שלום מקאמרנא(

לפניו יראת עונש ,כי על כל חימום מחשבות רעות,
ומכל שכן יותר ,ירד הרבה מדריגות ,ויטעום אלף

ולזה אמר לו יתברך ,אם אתה עולה אין לך ירידה שהרי

ולכן צריך לחזק מאוד בעת החשכות ועצבות ומרירות

ולזה ויקץ יעקב והבין שיש הש"י במקום גדודי חיות רעות
ולסטים ,שם יש ג"כ ניצוצי טהרה ,ואין שום מציאות
בעולם בלתי מציאות הש"י ,וירא ויאמר מה נורא שנפלה
עליו יראה ורעד היאך ניצוצי השכינה עומדין במקום כזה,
וזהו הוא בעצמו כי הם ניצוצין השייכין לשורש נשמתו.
)'היכל הברכה' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

שולחן הטהור

לקט הלכות מספר 'שולחן הטהור' ו'זר זהב' לרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זי"ע
 סימן לז.זמן הנחת תפילין

ñ× ,ñêþ¾− ¾−ê ñ×ñ ³îíñê ³î−ìíî ³îš−ëðí þëè³ô
êñî ,ö−ñ−õ³ ì−òíñ ë−−ì ïêî ,í−ñ−ð êèþð óîõñ ðì
íþ−¾šë −ð íþî³í öôî ..èîò−ñ¼ þìê ð¼ óšñ½−
ó¼õ ñ×ë ×"õ¼ê ,.ððìê ¼èþ ¹ê óî− ñ×ë êôñ¼ë
ö−ê¾ íþî³í ðîô−ñ îô× ,îêþîë ³î®ô ó−−šô ì−òô¾
¼ô¾ ³ê−þšë ¹ê íî®ôí ó−−šôî íþî³í öô þî¼−¾
³îíñê ³î−ìî íþêí è−¾ô¾ óî−ëî .³−ëþ¼î ³−þì¾
ñ−½×í î−ñ¼ þôêò îêñ óêî ,.ííìòôë óè óì−ò−
:.îμñîí μ¾îìë

−ò¾ íïí öôïë ì−ò− îñëê −ô−ë êîí¾ öôïë ñëê .א
ö−ê íþî³í öô íî®ô −× ,³"þî −"¾þ ö−ñ−õ³ −èîï .א
ð"ëêþî êëþ ê¾îô¾ ñëê ,.êþëð óî¾ −ð− ñ¼ íñ¬ëñ
:îñëê −ô−ë ì−òíñ þî½ê

í"×î .ê"ïð ö−ìîô ³þêí ð−ô¼íñ ,îò−ñ¼ þôê−¾ ð¼ ³îìõñ îþî½−
¼"¼î .(ì× š"½ í× öô−½) ê"èôë êëîô ,(’í ¾îþð ¹î½ ö−ñ−õ³) ×"í¼¾ë
.îõî½ë ë"š½ í× öô−½ ñ−¼ñ

ë³× êñ μ−ê öëî− íïëî :ñ"ïî (:ð× ¹ð) óîñ¾ þíòë ñ"ï ¾"¾þí ×"× .ê
ö−ìîô ñ¼ íþîôí ³"þð ö−ñ−õ³ ì−òíñ þî½ê¾ ñëê −ëè ñ"ï ëþí .ê
³"þð ö−ñ−õ³ ñëêí ì−ò− êñ¾ ó−ñëîšôí ³®š ¾"ô× ,¼ðîò× êëêð
êñê ,ö× ö−ò¼í ö−ê¾ ,[ó¾ ííèíë −ì−î ³¾þõ ³î®ôí −ô¼¬ë êëîô]
ñ×î ,³î®ôí ñ×ë ë−−ì êîí −þí¾ ³î®ôí ñ× þê¾× óì−òíñ ë−−ì¾
óô®¼ ö−ñ−õ³ë ö×î ,óí−ò¾ ê"îêô ö−ìîô ³×¾ôí ¾− íî®ôî íî®ô
ö−ë ,¾êþð ö−ñ−õ³ë ö−ë ð−ð ö−ñ−õ³ë ö−ë óí−ò¾ ê"îêô ö−ìîô ö−×¾ôò
ìñ öô−½) −"×þëí ê−ëí ö×î .¾"¼ ,óí−ò−ë šîñ−ì ö−êî ,³"þð ö−ë −"¾þð
,³"þð ö−ñ−õ³ ì−ò− êñ ñëêí¾ ñ"ï −"þêí ó¾ô îë³×¾ ¾− :ñ"ïî (ð"š½
þ"þíô× îñ þôê− ¾îðš êñõîôí ñëîšôí þîðí ³õîôñ −³−êþ ñëê
î"ìþíô −ë³×ë¾ þô þôêî ,ñëê −ô−ë ³"þð ö−ñ−õ³ ì−òí¾ î"þò óîñ¾
,¾"¼ ñëêí −ô−ë óè óì−òíñ ¾− î³¼ðñî ,íï ê®ôò êñ ó−−³−ôêí ñ"®ï
îñ ¹ð) þîë® −ôñ¾ë ×"¾ô× êñðî ,(è"š½ ìõ¾ öô−½ ð"î−) −"×þëë ¼"¼î
ö−ñ−õ³ ì−òíñ êñ¾ ñ"ï −"þêí ó¾ë (í"š½ ìñ öô−½) ¬"íêëëî (ë"¼
.(ê"×š½ ìñ öô−½) ì"í×ë ¼"¼î ,³îñ−ëê −ô−ë ³"þð

−× ,óî−í ñ× ö−ñ−õ³ ì−òíñ ñ¬ë³ò íïí öôïë .ב
³¼ðí ö−êî þ¼®î ³îò¬š óþîè ³îñèí ³î×¾ì .ב
þ¾õê −êî ,³îíñê ³î−ì óí ö−ñ−õ³ þš−¼î ,³ë¾î−ô
ïê¾ ,.ëíñõ³î ¼ô¾ ³ê−þš öôïë êñê óî−í ñ× íï
~~~~~ ~~~~~ מסגרת השלחן

−"õ¼ê ,óî− ñ×ë ³ìê ó¼õ íþ−¾šë îíñ −è½ −× – (ë"½) ¾îëñí ×"×î .ð
(ë"š½ ê"ê) è"ôõë ö−−¼ .íþ−¾šî íþ−×ï −ð− ê®− −ôò ð−ô óþ−½−¾ .ð
¼èþë −ð íþî³í öô îê ,ö−ñ−õ³ë óî−í ñ× ë−−ì íþî³í öô óê šõî½ô¾
ñ× −šò ¹îè îòñ ö−ê¾ î−¾×¼ íîñ¬ëî ,óî−í ñ× öòëþðôî ì−òô¾ ðìê
ö−ñ−õ³ñ ññ× ðìê óî− ì−òí êñ óêð ó−þëð ñ¾ öþš−¼ð š−½ôî ,óî−í
öô íî®ô ñëê ,íî®ôí ó−−š î−ñ¼ ¼èþ ì−òíëî ,í¾¼ ³î®ô ñ¬−ë
¾−þë ñ"íê−ëë ¼"¼î .¾"¼ ,óî−í ñ× î−ñ¼ ö³î−íñ íþî³í öô þìëîôí
.(ö³î®ô í"ð) öô−½í
,−"õ ö−ñ−õ³í þ¼¾) ì"¼õë ê³−êð× ,íìòôë ö−ñ−õ³ ì−òí ñ"ï−þêí öþô .í
¼"ôþí ö×î (’î ¾îþð ö−ñ−õ³) ×"í¼¾ë í"×î (ê"õ ë−þ¼ôî íìòô þ¼¾î .í
ê"èôë êëîô ,íìòôë ö−ñ−õ³ ì−òíñ ë³× (¬ñ öô−½ ³"î¾) îòêõô
íòíî – ë³× (ï"õ ö−ñ−õ³í þ¼¾) ì"¼õ ñ¼ ó−ñîñ−í ¾ðîš −þõëî .(ë"š½)
óî−ë ðþ¬îô í−í¾× ,ñ"ï [ö−ñëîñô šì®− ëš¼− −ëþ š"íþí] −þîôñ −³−êþ
ö−ñ−õ³ ì−òô í−í êñ ,îñ ¼îëš í−í¾ þî¼−¾í ðîôññ ñî×− í−í êñî
êñê íñî¼ îô−¾þ ö−ê −× ,ñ"òí ó−þëðô −ñ íêþò îô¼¬ ,íìòô ³ñõ³ë
.(ë"š½ í× öô−½) ¬"íî¾ë íïë îò−ëþ μ−þêí¾ íô ¼"¼ .íþî³í š½¼ −"¼
−êô¾ ³−ë −þôîìô - (:ð− í"þ :î ö−ëîþ−¼) ’ôèë ö−−¼ .ð− ë ³ñíš .î
.μñîí μ¾îìë ñ−½×í þôîê ëî³×í î−ñ¼ ññí ³−ë −þôîìôî .î

.ë"½ ¼"î¾ë ö−−¼ .ë
îòê¾ íñõ³í −"¼ óòôê - (ï"õ ö−ñ−õ³í þ¼¾) ì"¼õë ê³−êð× .è
,ê"ïí ³ê ö−ñ−ðèô îòê ,óî− ñ×ë ö−ðì−−ô îòê¾ ¾"š ðîì−î ,ö−ññõ³ô .è
ï"×¼î ,ö−šñ³½ôî ö−þïîì íñõ³í þìêî .íñ¼ôñô ö−ìîôí î×î³ë ó−êëî
íñ−ñë μê .ö−ñ−õ³í öôï óî−í ñ× ö×ñ ,óî−í ñ× íþêíî íô−¾þí þê¾ò
êñ¾ −îêþíô ö×ñ .ö−ñ−õ³ öôï îêñ íñ−ñ −× ,îô−¾þí í³îê óè ö−šñ³½ô

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
()גליון צ"ו

להשלמת סדר כתיבת פרשיות התפילין שהבאנו בגיליון הקודם

בענין כתיבת שם הוי"ה ב"ה

בענין כתיבת אות ח' בתפילין

−ñ ¾− ðë×òí ó¾í ³îë−³× ö−ò¼ë :ë³× (ë"½ ó¾) ¬"íî¾ë
íòî¾êþ ’í ³þî® ö−ò¾ô¾ íôë ó−þõî½í ñ¼ ñîðè þî¼þ−¼
.’î×î ,íòîþìê ’í ³þî®ô

³¼ð× ³"−ì ,ö"−ï î"êî ,ö"−ò−−ï −ò¾ ,ö−þî−® í¾ñ¾ íñ ¾− ³"−ì ³þî®î :ë³× (ê"½ îñ öô−½) ¬"íî¾ë
þìô ëñì öîè× ð½ìëî .ö"−ò−−ï −ò¾ ëî³×− ,ê®î−×î ±ôì íþìî öîè× íþîëèí öô êîí¾ ³îêëî .−"¾þ
.’î×î ,’ï ’î ëî³×− ³î−³îêí þê¾î .−"¾þ ³¼ð× ëî³×− ,ê®î−×î

ð®ë íñ¼ôñ ëš¼ ó−¾î¼ íòî¾êþ ’íë îô×¾ î³òîî×
íë−³×í ¹î½ë íòîþìêí ’íë í¾¼− ö× ä íï× ,ö−ô−
þ−ê¾−¾ êñî ,ö"−íí þê¾ îô× ,ö−ô− ð®ë íñ¼ôñ ëš¼
.íë−³×í ³ñ−ì³ë í¾¼¾ ’îí ³îê íêþ−¾

להלכה למעשה נהגו רבותינו זי"ע

.øìî ,âì ,áìì ,íìø – ì - (דעת רש"י )חסד

.äøçå ,íúéåçúùäå ,íéøçà ,çáæ ,øîç ,ä÷æç ,éåçäå ,éúçäå ,õîç ,÷æçá – ç
.ãìà ,åðììùì ,ä÷ìä ,ùãìá

–

-

ì

 שני זייני"ן- (דעת ר"ת )גבורה
-

 וא"ו זיי"ן- דעת האר"י ז"ל

עטרת תפארת

עובדות וסיפורים מרבותינו זי"ע
.()ל א

ֹאמר אֶ ל יַעֲ קֹב הָ בָ ה ִּלי בָ נִ ים וְ ִאם אַ יִ ן ֵמ ָתה אָ נ ִֹכי
ֶ וַ ּ ֵת ֶרא ָרחֵ ל ִּכי לֹא י ְָל ָדה לְ יַעֲ קֹב וכו' וַ ּת

 ואמשוך, אני אעמוד לידך ואעזור לך,אני מבטיח לך
 וכן היה באמת שניצל. והתינוק נרגע.אותך מכל הצרות
רבינו יחיד מכל בית קאמרנא בניסי ניסים במלחמת עולם
 ואמר שראה איך שזקנו,השניה הוא ורוב משפחתו
הרה"ק רבי אליעזר צבי מקאמרנא זי"ע ליוה אותו עד
 והוא אשר החזיר עטרה ליושנה,שהגיע למנוחה ולנחלה
.בהקמת שלשלת בית קאמרנא עד ביאת נון בב"א
שלשלת הקודש

 וכן. השנה יוולדו לך ילדים, תנוח דעתך: ענה לה.לא
.היה שנולדו לה תאומים שני בנים
 עד.לפני הברית התחילו הילדים לבכות בכיות נוראות
. ורצו בבהלה לרבינו,לפני שאחר מהם נפטר מרוב בכי
בשמעו זאת חבש את הקפטה ואת הגרטל וכל בגדי
 מיין קינד ה"ה רבינו: ועמד סמוך לעריסה ואמר,השבת
 אני יודע מדוע,הרה"ק רבי חיים יעקב מקאמרנא זי"ע
, אך תרגע, בזמנך יהיו זמנים קשים לישראל,אתה בוכה

הרבנית פייגא ע"ה מחברתו של רבינו הרה"ק רבי
 היתה צדקנית,הרבנית אברהם מרדכי מקאמרנא זי"ע
 והיתה נוסעת בערים בוריסלאב, בעלת חסד,מופלגת
 לאסוף כסף עבור עניני צדקות,ודרוהביטש ועוד
 והיתה יושבת כמה שעות ביום ומתפללת.וחסדים
 נכנסה, בתחילה נולדו לרבינו רק בנות.ואומרת תהלים
הרבנית לחמיה רבינו הרה"ק רבי אליעזר צבי
 ורק אנחנו, וטענה כולם נושעים מפיך,מקאמרנא זי"ע

עטרת זקנים

יומא דהילולא ממאורי הדורות

הגה"צ רבי משה שמעון בן רבי יואל צבי ראטה זצ"ל אב"ד דיורע

ז' כסליו תרל"ח

בצל אביו

ואגרות שלחו מהכא להתם ,הרבה שאלות בהלכה

הקהילה שיכנס לבית מקודם לראות השלום בבית ,ויהי

אחד מגדולי חכמי ורבני הונגריה מתלמידי ההמר"ם

ובהוראה שלח אל אביו הגדול ,שיפרוש לפניו השמלה

אך נכנס לבית יצתה הרבנית לפניו בריאה ושלימה כאלו

א"ש ,היה הגאון הצדיק רבי יואל צבי ראטה זצ"ל ,אב"ד

לדעת המעשה אשר יעשון ,גם פילפולי דאורייתא דברי

לא היה דבר ,ויתמה הדבר ביותר בעיניהם ,כששאל אותה

העיר הגדולה והיראה חוסט ,בעל שו"ת 'בית היוצר'.

חכמים וחידותם שלח קמי אביו הגדול ,בבחינת אם חכם

בעלה הרב איך עבר עליה היום טוב שבועות ,סיפרה לו

מגדולי היחס היה נכד להגאון הגדול רבי חיים הכהן

בני ישמח ליבי גם אני ,הלא המה רוב הדברים נדפסו

שכשנכנס ליל החג חלתה מאוד ,ושכבה על המיטה בלי

ראפפורט זצ"ל אבד"ק לבוב והגאון רבי יוסף הכהן כ"ץ

בספרו הגדול של אביו שו"ת 'בית היוצר' ,על אחד

יכולת לקום ,והילדים עמדו ליד המיטה לבקש אוכל

מקראקא זצ"ל בעל ה'שארית יוסף' ממשפחת הרמ"א,

מחידושי התורה ששלח לו ,ענה לו אביו שמרוב הנאתו

ושאר הצטרכות ולא היה בכוחה לקום מהמיטה ,וחשבתי

לבד מייחוס עצמו היה ג"כ מיוחס מצד חותנו הגאון

מהחידוש הגדול ששלח לו ,הלך להראותו לפני ריעו

בליבי שאם הוא רבי הרי צריך הוא לדעת שהחסידים

הצדיק המקובל רבי יעקב גאטליעב זצ"ל אב"ד באיאם

וידידו ,הגאון הצדיק רבי שמואל פרענקל זצ"ל אב"ד

עוזבים את נשותיהם לבד בביתם ,וצריך הוא לדאוג

ובעמח"ס 'בית יעקב' ,בשנת תר"ו בעת היות עדיין רבי

דאראג בעל ה'אמרי שפר' ,אשר גם הוא החשיבו מאוד

שיהיו בבריאות השלימה ,כעבור זמן קט אחר שחלפה

יואל צבי סמוך על שולחן חמיו בעיר באיאם נולד לו בנו

ויישר בעיניו.

המחשבה הנ"ל במוחי ,הרגשתי איך כוחותי חוזרין אלי

הגדול ונקרא שמו בישראל משה שמעון ,על ברכי אביו

בצל הייטב לב

הגאון נתגדל ,ושאב ממנו מלוא חופניים תורה ויראה ,עד
שכל רואיו יכירו ויעידו כי הנער הזה לגדלות נוצר,
שימושא רבא בשדה הרבנות שימש הבן אצל אביו ,ועדיו
לגאון ולתפארת להורות הוראה בישראל ,בדרכי אבותיו
הגאונים.

בצל חמיו

אט אט ,וקמתי מהמיטה בבריאות האיתנה כמי שלא
חלה מעולם ,אז הבין וסיפר לה כל מה שהיה בצל רבו.

מגיל צעיר כיתת רגליו למקום תורה ,וישם לדרך פעמיו
לעבר הישיבה הגדולה בעיר סיגעט ,תחת שרביט הנהגת

הסתלקותו ומורשתו

הגאון הצדיק רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים זצ"ל בעל

לא זכה העולם ליהנות מזיו אורו ,ובהיותו אך בן ל"ב

ה'ייטב לב' ,בישיבת רבו עלה מעלות רמות ,גבוה משכמו

שנים ביום ז' כסליו תרל"ח ,נסתלק על פני אביו הגדול

ולמעלה מכל חכמי ולומדי הישיבה ,חביב ביותר היה אצל

ונטמן בעיר דיורע ,ונעתיק כאן מכתב שכתב הגאון

רבו הגדול ,עד שפעם אחת הפליג רבו עליו כי הוא בעל

בהגיעו לפירקו ושמו הגדול הלך לפניו ,נתקשר בקשרי

הצדיק רבי ישראל אפרים פישל שרייבער זצ"ל בעל

רוח הקודש ,גם אחר שעזב הישיבה אחר נישואיו ,נשאר

שידוכין ,עם הרבנית מרת מרים חנה ע"ה ,בת הגאון

ה'אפסי ארץ' מנאנאש לקהילת דיורע ,שמעוני אחי

קשור עם בית רבו ותלמידי הישיבה ,ובפרט אחר שעבר

הצדיק רבי מאיר יהודה פרענקיל זצ"ל מעיר לעוועלק,

לכהן פאר כרב בעיר דיורע ,הרצה שאלותיו וספיקותיו

זוגתו הרבנית מרת פייגא פעסיל ע"ה ,היתה בתו של

בקרבכם איש חי רב פעלים ,רך בשנים ואב בחכמה

בהלכה ובהוראה ,בחילופי מכתבים ואיגרות ,הלא המה

ויראה כזקן מופלג ,אהוב לכל צדיקי דור ולכל החכמים,

ואדבר דבר אחד עמכם וחיו ,הן מלפנים היה שוכן

הגאון הצדיק רבי אריה לייביש זצ"ל אב"ד ניר מאדע

נדפסו בספרו הגדול של רבו שו"ת 'אבני צדק' .ומסופר

מגדולי חסידי אשוואר ,בן הגאון הצדיק רבי אליהו

שבעת שרבו בעל הייטב לב סידר לבית הדפוס את סיפרו

באכטער זצ"ל מחסידי אשוואר ,בן הגה"צ רבי ישראל

צדיקים ,מוהר"ר משה שמעון ז"ל בהרב הגאון הצדיק

שו"ת 'אבני צדק' ובין הדברים הכניס כנ"ל את חילופי

איסר מבאכטע זצ"ל מחסידי אשוואר ,מגזע רבינו

וגדול מוהר"ר יואל צבי ,ובעוון הדור באבו נקטף ,לא זכה

המכתבים שהיה בינו לבין תלמידו ,וזאת כבר היה אחר

הרב הגדול מופלג בחסידות ,כלי מחמדים ,מגזע רבנים

העולם לאורו להאיר על הארץ ,כי אם זכינו לו ,היה

הרה"ק רבי יעקב קאפיל מליקאווא זצ"ל ,זקינו )אבי

הסתלקות התלמיד שנסתלק בצעירותו כדלהלן ,זלגה

אמו( של הרבנית מרת חנה ע"ה ,אשת רבינו הגאון

מאיר לארץ ולדרים ,כאחד ממאורות הגדולים ,הזכרו

עיניו דמעות על ששקעה חמה שלא בעונתה ,וחבל על

הקדוש רבי אלכסנדר סענדר מקאמרנא זיע"א בעל

אהבתו אליכם ,ואהבתכם אליו ,דרשו וראו יקרתו וערכו,

דאבדין ולא משתכחין שלא זכה העולם שייהנו מאור

ה'זכרון דברים' ,רבי ישראל איסר היה חתנו של הגאון

תורתו עוד רבות בשנים.

הצדיק רבי מנחם מנדל הענדליס זצ"ל ,ראש ומייסד
חבורה קדישא דאשוואר ,תלמיד חבר של רבינו הגאון
הקדוש קודש הקדשים איש האלוקים רבי יצחק אייזיק
מקאמרנא זיע"א בעל ה'היכל הברכה') ,רבינו הקדוש
מזכירו בספרו 'היכל הברכה' סוף פרשת מטות עי"ש(.

בצל הדברי חיים
גם נסע להסתופף בצל הגאון הצדיק רבי חיים
הלברשטאם זצ"ל מצאנז בעל ה'דברי חיים' ,גם שם
נתחבב מאוד בעיני רבו ,והעיד רבו לפני תלמידיו עליו:

אשר כל צדיקי דור נתנו לו ,אכן מה' היתה מדת שניו
כלו ,ועלה לישיבתו הרמה למעלה.
נשאר ממנו קצת חידושי תורה מעט מזעיר שליקט
והדפיס והוציאו לאור חתנו הגאון רבי יצחק פרנקיל
דומ"צ בירושלים עיה"ק זצ"ל ובשם 'שם משמעון' יקרא.

אחר נישואיו כשישב על שלחן חמיו עלה מעלות רמות,

'דאס הייסט א אויסגעארבעטער יונגערמאן' ,וכן בספרו

השאיר אחריו :בניו הגאון רבי שמואל יעקב ,הגאון רבי

וניכנס בפרד"ס התורה והחסידות ,ממה שראה בבית

הגדול של רבו שו"ת 'דברי חיים' יש תשובה ששלח לו

מאיר יהודה .וחתניו הגאון רבי יוסף קרויס ,הרה"ק רבי

רבו ,וכך כותב עליו' :לידידי הרב החריף החסיד וירא

ישעיה שטיינער מקרעסטיר זצ"ל ,הגאון רבי יצחק

זיע"א ,ולמעלה בקודש עד מרן רבינו אור שבעת הימים

אלקים כש"ת מו"ה משה שמעון רב ומו"צ בישוב דיורא

פרנקיל ,הגאון רבי מנחם בן ציון שפירא ,הגאון רבי נתן

רבי ישראל בעל שם טוב זיע"א והאר"י ז"ל.

יע"א' .מעשה רוח הקודש היה לו עם רבו ,והוא שפעם

נטע אקסלרד.

חמיו המיוסד על דרך רבותינו הקדושים מקאמרנא

בצל הרבנות

אחת נסע אל צאנז עם כמה מבני הקהילה על חג
השבועות חג מתן תורתנו ,בליל חג השבועות ניגש אליו

מיד לאחר נישואיו כשהוא אך ורק בן עשרים שנה ,ותורה

בעל ה'דברי חיים' ושאל אותו 'נו' ולא ידע מה הוא כוונת

מכרזת בחוצות ,ושמו הטוב נודף למרחוק ,הציעו לפניו

רבו בזה ,והזכיר לפניו שמו ,ואמר לו רבו 'עי' כלומר שלא

ראשי וקהל אנשי דיורע ,שיבוא וישכון בעירם להיות

על זה כוונתו ,והזכיר לו את שם אביו ,וחזר רבו עוד פעם

עליהם לרב ואב"ד ולהרים קרן התורה ,קהילת דיורע

'עי' ,והזכיר לו שם אמו ,כך חזר הדבר כמה פעמים

אע"פ שהייתה קטנה באנשים אבל גדולה באנשי השם

כשהוא מזכיר את שמות אחיו ואחיותיו ועל כולם אומר

יראים ושלימים ,רבי משה שמעון נעתר לבקשתם ויטע

לו רבו 'עי' ,בסוף הזכיר לו את שם אשתו הרבנית ,וענה

אהלו שם ,ויבן שם בית תלמוד להוראה ישיבה לבחורי

לו רבו השם יתברך ישלח לה רפואה שלימה ,כששמע זאת

העיר ומחוצה לה ,וקול התורה לא פסיק יומם ולילה

רבי משה שמעון ,כמעט פרחה נשמתו האם ח"ו קרה

אשתו הרבנית מרים חנה ע"ה בשנת תרס"ה נכספה נפשה
לחונן עפר ארץ הקודש ,וביום השישי ד' תמוז דרכה רגלה
בשערי עיר ירושלים ,וביקשה שברצונה שילכו איתה אל
הכותל המערבי מקום אשר לא זזה שכינה ,אנשים אשר
הלכו איתה הניעו אותה שמקודם תנוח קצת מטורח
הדרך ,אבל היא באחת וליוו אותו אל מול מקום המקדש
כותל המערבי ,ומזלא חזית שלמחרת ביום השבת קודש
החזירה נשמתה לבוראה וזכתה להיקבר בארץ הקודש.

יחוס בית אבות

בחוצות העיר ,ופני העיר נהפך לפנים חדשות ,גם כי

משהו בתוך ביתו ,אעפ"כ נתחזק בשמחת היום טוב ,ומיד

הוסיף תקנות וסייגים ללמד לבני יהודה קשת ,דרש דרש

במוצאי יום טוב אסר אופן מרכבותיו ,ונסע חזרה לביתו

הגאון הצדיק רבי משה שמעון ראטה זצ"ל אב"ד דיורע,

משה והלהיב לבבות בני העיר ,והשפעתו הגדולה ניכרה

זו אשתו ,יחד עם שאר אנשי הקהילה לראות השלום לה,

חתנו הגאון רבי מנחם בן ציון שפירא זצ"ל ,בנו הגאון
רבי דוד שפירא זצ"ל בעל שו"ת 'בני ציון' ,חתנו הגה"צ

על פני אנשי העיר.

כשהגיעו לישוב הסמוך התחילו לחקור האם נשמע איזה

אע"פ שהרחיק עצמו בריחוק מקום מאביו הגדול ,אבל

חדש מהעיר הקרובה ,וכשלא שמעו דבר ,ויתמהו ביניהם

רבי יהודה אריה דייטש זצ"ל ר"י אנשי מעמד ,חותן כ"ק

בקירוב הלב נתקשרו ביותר בקשר אמיץ ,וחלופי מכתבים

על כל המעשה ,וכשהגיעו בתוך העיר שלחו אחד מאנשי

מרן אדמו"ר שליט"א.
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