
 

 א"ר שליט" אדמו מרןק"דברי תורה מכ
 

י ֲאדִֹני  ַּוִיַגׁש ֵאָליו ְיהוָדה ַויֹאֶמר ּבִ ּ ּּ
ָאְזֵני ֲאדִֹני ְוַאל  ר ָנא ַעְבְדך ָדָבר ּבְ ְָיַדּבֶ ּ

ַפְרעֹה י ָכמֹוך ּכְ ַעְבֶדך ּכִ ִָיַחר ַאְפך ּבְ ָ ָּ מד ( ּ

  .)יח

צריך להבין למה כפל התורה תיבת 

. 'דבר באזניך 'שהיה מספיק לומר', אדני'

ר "ב(אלא הנראה לומר שאיתא במדרש 

רבנן אמרי הגשה ' ויגש אליו יהודה') צג ו

 . לתפלה

דברי מרן ביאור הדבר שזה ידוע 

ת "ט עה"בעש( הקדוש שאומר ט"הבעש

 שכל תפלת אדם ,)עמוד התפילה אות קנב

 שהיא נקרא ,יהיה לתועלת השכינה

וכל ,  שמתפללת למלאות חסרונה,תפלה

לו נחסר באדם הוא בשביל שיש מה ש

שורש נשמתו זה ממש בופגם חסרון 

ובכלל לא , שכינה ברוחניותהמושרשת ב

מתכונים לצער הגשמי שיש לו לאיש 

רק לרמז לו שיש חסרון למעלה , הזה

ולכן העיקר יתפלל שיתמלא , בהשכינה

נמשך יהיה וממילא , חסרון השכינה

בכל 'כי , למטה תיקון למה שחסר לו

שאמרו כמו ו ,)ישעיה סג ט(' ו צרצרתם ל

שכינה מה לשון ) .סנהדרין מו( ל"חז

 .קלני מראשי קלני מזרועיאומרת 

פ "וזה מה שמרמז כאן התורה באמרו ב

אבל , יוסףעם דיבר יהודה לרמז ש' אדני'

 תיקוןללמלך עליון התכוון לתפלה 

  .'אדני' בחינת השכינה

יצחק רבי ק "הג הז"אא שכתבוכמו 

 בספרו ע"זי אל מקאמרנאיהודה יחי

ערך ו "פ(על מסכת אבות חסד  נוצר

ואתפלל אל 'על הפסוק ) חאות אותיות 

- דנחמיה ב( 'י השמים ואומר למלךהאל

 ואיזה תפילה היה ביכולת: ל"וז) ה

להתפלל בעמדו לפני המלך ולא יתחייב 

אלא זהו עצמו שיחה שלו , ראשו למלך

היה בפנימיות כוונתו , למלך בשר ודם

 והוא .כ"ע, ילה נוראה למלך עליוןתפ

ע המובא " זיט"הבעשמדברי מרן 

. בתולדות יעקב יוסף ריש פרשת שמות

ז היה גם כן ביהודה שהתפלל "ועד

, יוסף לאלעלות השכינה בשעה שדיבר 

 .לא ידע שהוא יוסף הצדיקכי 

הודה 'ליו י'יגש א'ת של ו"ולזה הר

וגם . ה"שם הוי' דני בגי'י א'יאמר ב'ו

ל על "בלקוטי תורה ממרן האריזאיתא 

 לרמז .ה"ב צרופי הוי" ישהם 'י אדני"ב'

שכל דיבורו של יהודה היתה למלך 

 .עליון

, ל"ולפי זה יכולים לפרש הפסוק הנ

ב "שלכאורה היה עם ישראל שהם הי

כי אז הם היו העם , שבטים בגלות

לא ידעו והם , יוסףאצל וירדו , ישראל

ז "וע, לותוהיה בזה בחינת ג, שהוא יוסף

בא יהודה להתפלל לעלות השכינה 

  .ל" כי בכל צרתם לו צר כנ,מהגלות הזה

 שנגש ' יהודהויגש אליו' אמרווזה 

לתיקון השכינה ,  למלך עליוןלהתפלל

ה "אחרונה של שם הוי' בחינת אות ה

' ונעשה אות ד' שלפעמים נפגם אות ה

שהיא דלה ועניה כמבואר ממרן 

 . )ז"צות פח שער חג המ"פע(ל "האריז

ה "שיש בו אותיות הוי' יהודה'וזה מרמז 

בחינות בשם השני ללרמז ', וגם אות ד

ן אות אחרונה וקילתשהתפלל , ה"הוי

,  מלכות שכינהבחינת, ה"של שם הוי

שבזמן התיקון האות אחרונה של שם 

אבל בזמן , בשלימות' ה הוא ה"הוי

' דאות הגלות האות האחרונה הוא 

כביכול יש פגם ש, מלשון דלה ועניה

בי ויאמר 'ז בא להתפלל "וע, בהשכינה

י מרמז למלכות " שידוע ששם אדנ'י"אדנ

שכל רצונו ותשוקתו היה , שזה השכינה

ה "ואז יהיה שם הוי, לשלימות השכינה

וכמו שאומר מרן , 'שלימות באות הב

ב צירופי "מרמז לי' בי אדני'ל ש"האריז

וממילא יצאו גם הם מהגלות , ה"הוי

  .זההמר ה

ידבר נא עבדיך באזני אדני ואל יחר '

היינו שזה ידוע ממרן ' אפיך בעבדך

 )ג"עץ חיים שער שבירת הכלים פ(ל "האריז

, שסיבת גלות השכינה ושבירת הכלים

הוא בא מחסרון אורות של אזן חוטם פה 

, ק"לכלים שיצאו מעינים דא, ק"של א

וזה שמרמז . ש"שהוא עולם הנקודים ע

ידבר באזני 'לשונות ' כאן יהודה בג

פ "כדי להמשיך אורות אח' אפיך

 . להשכינה

שם ' בגי' כמוך'היינו  'כי כמוך כפרעה'

שבא לומר , ם בחינת מלכות"אלהי

השכינה הקדושה שעכשיו כביכול ניצוצי 

 ,בין הקליפותושורה  קשור 'כפרעה'הוא 

 . בחזרה למקומהוצריכים להעלותם

ולזה מיד כששמע יוסף הצדיק דבריו 

 לכן, כ עומק דבריו של יהודה"והבין ג

ויתן ' וגולא יוכל יוסף להתאפק ו'כתוב 

בין  ת השכינהירידעל  'את קולו בבכי

  .הצריך להעלותשוהקליפות 

 )ק"ח לפ" תשנרעוא דרעוין(
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ע" זיתינורבומ  תורהדברי

ר ָנא ַעְבְדך ָד ִני ְיַדּבֶ י ֲאדֹ ַָוִיַגׁש ֵאָליו ְיהוָדה ַויֹאֶמר ּבִ ּ ּ ּ ָאְזֵני ּּ ָבר ּבְ
ַפְרעֹה י ָכמֹוך ּכְ ַעְבֶדך ּכִ ֲָאדִֹני ְוַאל ִיַחר ַאְפך ּבְ ָ ָּ  .)מד יח( ּ

לעולם יסדר אדם שבחו של ,  דרש רבי שמלאיט"הבעששמעתי ממורי 
ופירש דכח . .)ברכות לב(ואיכא מאן דאמר איפכא , כ יתפלל"מקום ואח

ובכל ,  וביהובריאות עולם כהדין קמצא דלבושא מניה, הפועל בנפעל
אלא שהוא בתוך כמה , מיני צער יש שם ניצוץ הקדוש ממנו יתברך

אז הוסר , וכאשר יתן לב להבין שגם כאן הוא יתברך אתו עמו, לבושים
שזהו ' יסדר אדם שבחו'וזהו שאמר . ונתגלה הלבוש ונתבטל הצער

ובכל צרתם לו , לית אתר פנוי מניה, שבחו שמלא כל הארץ כבודו ממש
כי ', יתפלל'ו, כלל' לא צר'אז נתגלה הדעת עליון ו, )יה סג טישע(צר 

ומר סבר . מאחר שמסדר שבחו בענין הזה, בוודאי תיכף יתבטל הצרה
י מלא " כי בידיעת אדם שהשט"הבעשכי שמעתי ממורי ' יתפלל תחלה'

אז בידיעה זאת , וכל תנועה ומחשבה הכל ממנו יתברך, כל הארץ כבודו
ויראה שאין שום מחיצה מבדיל בינו , )תהלים צב י( יתפרדו כל פועלי און

ובאמת כמה פעמים צריכין . יתברך ובין האדם
שיזכה השם להאיר עיניו , להתפלל על זה תחלה

ושיראה ויאמין ששם אתו , שיקבל הכל באהבה
אזי ממילא ' יסדר שבחו'כ כש"ואח, י"עמו הש

 ט"הבעשוכאשר שמעתי ממורי . נהפך הכל לטוב
, תקבל כל הבא עליך באהבה,  אחדשאמר לאדם

, והשיבו. ואז יהיה לך עולם הזה ועולם הבא
. י כח לקבל הכל באהבה"שיתפלל שיתן הש

וזהו , אמת אמרת שצריכין להתפלל על זה, והשיב
ובזה . 'כ יסדר שבחו"יתפלל ואח'טעם מאן דאמר 

הודאה ושבח לו ' ויגש אליו יהודה'יובן הפסוק 
כי כל צער הוא בתוך שם ' ויאמר בי אדני, 'יתברך

ואל יחר ' וכאשר יגש אליו הודאה ושבח ואז, זה
 . ח"כי נתבטל הצער ודפח' אפך

 )מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא' היכל הברכה'(

ְברו ָלנו ְמַעט ֹאֶכל בו ׁשִ ַּויֹאֶמר ָאִבינו ׁשֻ ּ ּ ּ  . )מד כה( ּ
 שאמר משם, ה" זלהיצחק יהודה יחיאלק רבי "ר הגה"שמעתי מאאמו

ויאמר '. ה" זלהיעקב יצחק מלובליןה רבי "רבינו הקדוש איש אלקים מו
' גי' לנו'ותשבר ' שברו, 'יעשו בני ישראל תשובה' שבו, 'שבשבמים' אבינו

וכן הדינים הנמצאים , הדינים הקשים הנמצאים בעולם הזה, ם"שם אלהי
ואחר התשובה אל ' מעט'. י תשובה"לכל פרט ופרט צריך לשבר אותם ע

בעניוות ושפלות ' מעט'אלא תהיה , אה שאתה בעל תשובה כנודעתתג
שזאת לא ' אכל'לזה השיב , ואם תאמר מהיכן יהיה פרנסתי. הרוח כקטן
ובפרט לבעלי תשובה , ה שהוא זן ומפרנס לכל"אלא הקב, ךנמצא מכוח
ת ברוב רחמיו וחסדיו שפע ברכה "בודאי ישפיע לו השי, באמת כזה

 . עד כאן שמעתי מפיו הקדוש. 'אוכל'והצלחה אמן וזהו 
 ) מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא' בן ביתי'(

ּ ַאל ֵתָעְצבו ׀ְּוַעָתה   . )מה ה(ּ
אין ועתה אלא ) ר כא ו"ב(ל "שהוא התשובה כמאמרם ז, פסיק' ועתה'

אלא , שצריך שלא יהיה בעצבות ובחרון בסגופים משונים. תשובה
כשתעשה ' ועתה'וזהו , אבנייחא בלב פתוח יבכה ויתמרמר עד דכדוכ

כי העצבות גרוע מכל מדות ' אל תעצבו'תשובה אזי אני מזהיר לכם 
 . רעות שבעולם ומכל העבירות

 )מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא' היכל הברכה'(

ְנך יֹוֵסף ָשַמִני  ַׂמֲהרו ַוֲעלו ֶאל ָאִבי ַוֲאַמְרֶתם ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ּבִ ָ ּ ּ ּ
  .)מה ט( ְּצָרִים ְרָדה ֵאַלי ַאל ַתֲעמֹדֱאלִֹהים ְלָאדֹון ְלָכל ִמ

, הטעמים זרקא סגול משמשים לשמחה' מהרו ועלו אל אבי'הנה על 

שבה אליו הרוח הקודש וכנאמר , והענין כי כאשר נתבשר יעקב מיוסף
שחזרה לו רוח הקודש כמו ', ותחי רוח יעקב אביהם') בראשית מה כז(

וזה . :)שבת ל(לא מתוך שמחה כי אין רוח הקודש שורה א, י שם"שפרש
שתשוב לו השמחה כי היה מתאבל , שילכו במהירות' מהרו'שאמר יוסף 

ועוד מרמז צורת הטעמים . ולזה מרמז על שמחה, על בנו ימים רבים
כי יוסף עשה במצרים הכנה לגאולת מצרים ולגאולה , זרקא סגול

 מצרימה דהיה עתיד יעקב לירד:) שבת פט(ל "כדברי חכמז, המקווה בבא
ה שיעקב "ורק מפני שרצה הקב, בשלשלאות של ברזל לקבל עול גלות

כ קיבל "א, ה את יוסף שמה"הקדים הקב, יבוא מצרימה בכבוד מלכים
תהלים קה (וכנאמר , יוסף עליו את כל היסורים במצרים בעד יעקב אביו

, כבל מרמז על זרקא כמו שלשלת, ענו בכבל רגלו ברזל בא נפשו) יח
ועשה הכנה בעד הסגול , בעד אביו, ל עליו את הכבל הזרקאויוסף קב

שמות יט (ש "היינו בעד עם ישראל הקדושים שהם נקראים עם סגולה כמ

י שסבל שם "היינו ע' שמני אלהים'וזהו . והייתם לי סגולה מכל העמים) ה
ז "עי, נסיונות גדולות, צרות בחינת אלהים

כדברי , נעשה שם אדון' לאדון לכל מצרים'
צדיקים תחלתן יסורים ) ר פרשה סו"ב(ל "חכמז

, ולכך נקרא שמו יוסף הצדיק, וסופן שלוה
רדה אלי 'כ "א, שתחלתו יסורים וסופן שלוה

שלא יתיירא עוד מפני , במהירות' אל תעמד
 . יסורים שהוא כבר סבל בעדו

 )מרבינו חיים יעקב מקאמרנא' פרי חיים'(

ָוה ְו ר ִיְמָנה ְוִיׁשְ ִוי ּוְבֵני ָאׁשֵ  . )מו יז(' וגוִיׁשְ
 יעקב יצחק מלובליןואמר מורי הקדוש רבי 

שזהו פירש הפסוק דהנה , ת ימיו"יאריך השי
בני 'וזהו . י מרמז לעצבות"ו, ה מרמז לשמחה"ו

כלומר בני אדם המאשרים דרכיהם בכל ' אשר
ש וימן להם המלך "כמ, לשון הזמנה' ימנה, 'ש"פעם לעשות רצונו ית

' וישוה'ואז , כלומר שסדר עבודתו הוא הכל בהזמנה והכנה, )א הדניאל (
' ויש וי'. על שהוא עבדוהי דאלהא עלאה, יהיה לו שמחה' יש וה'כלומר 

 . שהוא בעצבות והוא על שמקצר בעבודתו

 ) מקאמרנאאלכסנדר סענדרמרבינו ' זכרון דברים'(

ל יֹוֵסף ֶאת ָאִביו ְוֶאת ֶאָחיו ְוֵאת ּכָ ית ָאִביו ֶלֶחם ְלִפי ַוְיַכְלּכֵ ל ּבֵ
  .)מז יב( ַּהָטף

שמה  ,זה כבר כתבתי הרבה פעמיםש, אפשר לרמז הפסוק הקדוש
 הדין כי מאן הוא בא מצד , לפרנסה שיהיה לנו מה לאכוליםשאנחנו זוכ

יצחק ק רבי "ז הגה"שכותב אא ווזה. :)תענית ח(דיהיב חיי יהיב מזוני 

סימן קפח ( 'שלחן הטהור'הקדוש  בספרו ה" זלהיהודה יחיאל מקאמרנא

את  ו ולא הזן ברחמי'הזן את הכל'בברכת המזון  שצריך לומר )סעיף ד
ולא רק מצד , מזוןדין צריך הבורא עולם ליתן לנו ה מצדכי והטעם , הכל

 שזה שיש לנו מה לאכול ,ה" בגימטריא גבור'לפי הטף'וזה הרמז . רחמיו
 ויעזור לנו .גבורהוהדין מצד ה ואפילבא  'לחם לפי הטף' ני הביתולכל ב

יששכר ' כתבתי כי זה כבר .הבורא עולם שיהיה לנו הכל מה שצריכים
 שהוא תלמיד 'יששכר'לבחינת האדם  בא איך, )לקמן מט יד( 'חמר גרם

 לישראל ק"תורההיששכר מהם תצא מ כי ,ק"חכם גדול המלא בתורה
 ,כה לתורהשיז החמריות זה היה הגורם 'חמר גרם' ,י שם"כמו שפרש

 ואז היה ,ההרווח הםהיה לו בלי דחקות ודאגות וישבו ,להכו הםשהיה ל
 שהוא התורה  לבוא לבחינת יששכרו וממילא זכ,אפשרות ללמודהם בל

 . הקדושה
)מרבינו שלום מקאמרנא' מעשה שלום'(

 מקראי קדש

ַּוִיֵתן ֶאֶרץ ֲּאֻחָזה ָלֶהם ּ ֵמיַטב ִמְצַרִים ּבְ  ּבְ
ֶאֶרץ ָהָאֶרץ   .)יא מז( 'וגו ַרְעְמֵסס ּבְ

והוא , שוואין'  במ"ע, הריש בפתח' ַרְעְמֵסס'

אבל . שדרו בה הישראלים, עיר רעמסס

, הוא שם המדינה )שמות א יא(לקמן ַרַעְמֵסס 

למה : ל"וז. סוטה יא(ראשון ראשון מתרוסס 

, ססון מתרו שראשון ראש'רעמסס'נקרא שמה 

כשהיו בונין קצת היה מתרוסס ונופל וחוזרין י "פרש

 . )ובונין והוא נופל
 )מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא' היכל הברכה'(



 

 שולחן הטהור

  'זר זהב' ו'שולחן הטהור'לקט הלכות מספר 
 ע"י ז מקאמרנאייזיקאצחק ירבינו ל

 ימן כוס. דין מי שאין לו אלא תפלה אחת

 ×ðëñë ¾êþ ñ¾ êñê ì−òô îò−ê óê, ¼½îò¾ öîè .א
þîší −ô−ë µþðëñîðè êî  −êþ¾õ šñ½ñ îñ 

−òíñ ó−¾îëñôíì¾  ñ−ð
ê.

 ,−ò−ì¾  ñþ¾ê µþë−î 
ê í×þëì³î®ô ñ¼ ³

ë.
,š êþîšî ññõ³ôî  ³ê−þ¾¼ô 

¾ë ñþ¾êðëñë ,¾×î −−ò− îòîñô ³−ëñ êëìóí−³¾ 
è.

 
ôñ−îö−ò¼ íï−ê óíë ðî: 

ê. î¾"½ ¼" ê- óí−³¾ îñ ¾− óê ö−ðí êîíî , ½òîê óî¾ îñ ¾−î

³ìê êñê ì−òíñ ñî×− îò−ê¾ ,ñî×−¾ í³îê ì−òô. 

ë. î¾"½ ¼" ë- ðëñ ¾êþ ñ¾ êñê ì−òô îò−ê óê , ñ¼ í−ñ¼ µþëô

ðëñ ö−ñ−õ³ ³î®ô . íèí- −³¾ óî− ñ×ë µþëñ ó−èíîòð öð−ðñî 

³î×þë ,³¾ ðëñ ¾êþ ñ¾ ñ¼ µþëô³î×þë − . µ−þêí¾ íô ö−−¼

š½ í× öô−½ë îò−ëþ"ð ,ëí ³¼ð× í×ñíñ ¬šòð"¼ −"¾ , îò×þêíî

ô öî−ñèë íïë’. 

è. þ−½ìí¾ íñõ³í ³ê šþ ì−ò−¾ −è½ êñð îò−−íð , ó−−š êñ¾ öî−×

ó−−ò¾ î−í− µ−ò−¼ ö−ë¾ öôï ñ×. 

 ימן כזס. מקום הנחתן ואופן הנחתן

òí ³î−íñ µ−þ® ð− ñ¾ ö−ñ−õ³ ³ìòí ³¼ëì ö³ .א
³−ñ¬ë ó³î½×ñ ¼ò®íë: 

×" ×¼õë"ìõ ö−ñ−õ³í þ¼¾ " −- ¾ ö−ñ−õ³ ³ìòí ³¼ëî" µ−þ® −

³−ñ¬ë ó³î½×ñî ¼ò®íë ö³ìòí ³î−íñ .í¼¾ëî"× ¾îþð ö−ñ−õ³ ö−ò¼ 

 í- ¾³ þî¾š− íñ−ì³ë ö−ñ−õ³í ³ìòí þð½" ñ¼ −ñêô¾í î¼îþïë −

¼ò®íë ö−ñ−õ³ ³ìòí êí³¾ −ð× ³−ñ¬ë î¼îþï í½×−î ³þîë−ší. 

×î" ×¾îëñí -³ ³îêñ µñ ë−³×ð îðèëë ö−½î×ô î−í− ð− ñ¾ ö−ñ−õ 

³îêñ ó−þìêñ êñî.  óòôêôþí"ê− ¹−¼½ öôšñ " ë³× ê-  ð− ñ¾ëî

ó−½î×ô îê ó−îñè óí óê ð−õšíñ ö−ê) −×ðþô.(  î−ñ¼ ë³×îêë"þ 

−š½" ï- ôþ ñ¼ íô³ −òêî"−×ðþôí ó¾ë î−þëð ë³×¾ ê , êíð

¾ ¹êð ¼ô¾ô íëþ ê¾îô−¾ ó¾ë ¹½î− ³−ë ê−ëí¾ −×ðþôë ñ

³î½×ñ µ−þ® ¾êþ ,ð− ñ¾ ö×¾ ñ×ôî ,ê−ðíñ ö¬š −×ðþôë ë³× ö×î ,

¾êþ ñ¾ë îò−−í í−³îî× öñ êô−−š êñð ¹êî , −êðî ð− ñ¾ë ñëê

³î½×ñ µ−þ®.¼î "×þë ¼"š½ −"¼¾ëî í"öô−½í ¹î½ë ³. 

 לוםשכתב מ

½ë"ê óî− ð ’¼¾³ ë¾−î þð½ñ"ê 
 ³×þ¼ô ðîë×"êòþôêš −ð−½ì "í−¼õ"³¾îþ− š"î 

ô ðîêô íòíò −òêîô ó³ê¾ öî−ñèí"ë¾ ðîë×ñ ñ"š , íëþí ðî¼ ¾− êô³½ôî
íïô ³ñ¼î³ óíñ ¾−¾ ó−¾òê ,ðîêô ëþ ó×þ×¾î , ëñ −³ô¾ íòîþìêñî

öî−ñèí ñ¼ þ−¼íñ ó−ìñî¾ ó−¾òê¾ ó−ë³×ô óè ó½þõñ ó³ñì³í¾ , ððî¼ñ −³êëî
íï ñ¼ ó×³ê ,−¼¾ þë³½ô −×"îðìí ö−ëíñ ó−šô¼³ô þ³î− ó−¾òê ï" ³îð−½ìë ³

í×ñíëî ,þõô¾ óèîó−ëþë ³îþ¼íí ó−ô½ ,þ³î− þëðí öëñ³ôî þêë³ô , íïë êí−î
þþî¼³ôñî þþî¼ôñ íñîõ× ³ñ¼î³. 

ï ó×ñ þ−¼í¾ íô ñ¼î.− .ô öî−ñèë êëîô" î]ìñ¾−î [¼" ¾êþ ñ¾ë ¼èõ¾ −ô ð
íñ−ì³ ,îôòí ³¼ðñð"íñ−ì³ ¾êþ ñ¾ ì−òô − ,í¼ ö−þ−ë¼ô ö−êð óî¾ô"ô , ³¼ðñî

−þíô îò−ëþ"šî®ï ê"èþîê í¾¼ôë ñ ,½ñ µþ¬®−¾í šñ"îì−òí¾ þìê þ , þîïìñî
îì−òíñî þìê ì−òô¾ ñ¾í ð− íñ−ì³. þ−¼íî þþî¼ôí, íôð ì−îþí îšîñ−½ë ¾í"þ  

  אבותמעשה

ַנַען  ְמָצא ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים וְבֶאֶרץ ּכְ ֶסף ַהּנִ ל ַהּכֶ ַּוְיַלֵקט יֹוֵסף ֶאת ּכָ ּ
ר ֵהם ׁשְֹבִרים ֶבר ֲאׁשֶ ׁשֶ  .)מז יד( ּּבַ

ע בהקדמה הנפלאה " זיאליעזר צבי מקאמרנאק רבי "כתב רבינו הגה

 . ק זוהר חי"על ספה

צבי ק רבי "היה רבינו דודי הגה, פעם אחת בפרשת ויגש: ל"וז

יוסף וראה בחלום שנכנס להיכל של רבינו רבי ,  ישן בלילהמזידיטשוב

וראה שם שיושבים הרבה תלמידי , ה" זלההבית יוסף בעל קארו

וכמה מגדולי חכמים ', הבית יוסף'חכמים במתיבתא זו אצל רבינו 

ובתוכם , וכמה מהם אשר לא נודע אותם, שהכיר אותם מזה העולם

 אלכסנדרה רבי "היה יושב גם כן אדוני אבי זקיני הגאון הקדוש מו

' הבית יוסף'עמד רבינו , ה למתיבתא זאת"ומיד כשבא רבינו זלה. ה"זלה

 . ברוך הבא רבי הערשילי זידיטשווער: ואמר, מהכסא

והשיב . שיאמר לו איזה דבר תורה, מרבינו דודי' הבית יוסף'וביקש מרן 

שעוסקים בנגלות ,  כאן יושבים גדולי תלמידי חכמים:לו רבינו דודי

כ אומר לכם חידוש אחד "אעפ, ואני כל עסקי בסודות התורה, התורה

וילקט יוסף את כל 'בשבוע זו כתיב , מנגלות התורה שראיתי בפרשה זו

', צא בארץ מצרים ובארץ כנען בשבר אשר הם שובריםהכסף הנמ

לקט , כל הכסף והזהב שנמצא בעולם.) פסחים קיט(ל "ואמרו רבותינו ז

 אלא, ליוסף ליתןעוד שלא היה להם עד ומסתמא  .יוסף והביאו למצרים

הביאו ליוסף ,  עבודה זרה שלהם שהיו של כסף וזהב שהם הצלמיםגם

 .  אכילתםרעבו

כיון שאסור , ך הותר יוסף ליקח מהם עבודה זרה שלהםהיא, ואם תאמר

לשון ' בשבר אשר הם שוברים'לזה השיב הכתוב , ליהנות מעבודה זרה

ח "ם פ"ם הלכות עכו"רמב(והיא הלכה פסוקה , שבירה וכתיתה מכמו שהיה

אז מותר לישראל ,  כשהגוי מבטל בעצמו עבודה זרה שלו מכל וכל)ז"ה

לרבינו דודי ' הבית יוסף'והשיב רבינו . לועד כאן אמר , ליהנות ממנו

 . טוב דברתם וחידשתם בתורה הקדושה: מזידיטשוב

ביקש ,  היושב בכאןרבי סענדער אחיכם :'הבית יוסף'ועוד אמר לו 

ואין מי שישגיח עליו , שיש לו בן קטן בעולם העשייה, ממני לאמר לכם

בתורה שתשגיחו עליו ללמוד עמו , ומבקש הוא מכם, ללמדו תורה

מיד . אני מקבל עלי ללמוד עמו, הן: מיד השיב לו רבינו דודי. הקדושה

 .ונבהל ממראה החלום הזה, נתעורר רבינו דודי משנתו

אני : ואמר לו, ה" זלהיצחק יהודה יחיאלר רבי "ומיד שלח אחר אאמו

ותקח לעצמך איזה שיטה ותלמוד בפני , אלמוד עמך בכל יום תורה

. כמו שלמדתי בימי נעורי,  עמך בפילפול גדולואחר כך אלמוד, עצמך

 .וסיפר לו את כל החזון של חלום הלילה הזה
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 יומא דהילולא

 ל " זצאליעזר צבי מקאמרנארבינו רבי  מקאמרנא פלעשטין בן מנחם מאנישק רבי "הרה

 ג"טבת תרע' ו

 תולדותיו

ו לאביו רבינו הגאו "נולד בער� שנת תרט

אליעזר צבי הקדוש שר בית הזהר רבי 

עוד , ל" זצדמשק אליעזר בעל המקאמרנא

בחיי חיותו של זקינו הגאו הקדוש איש 

 יצחק אייזיק מקאמרנאהאלוקי� רבינו 

ולאמו הרבנית . ל" זצהיכל הברכהבעל ה

יוס� שעהנר ק רבי "מרת חנה בת הרה

מנח� 'ונקרא שמו בישראל , ל" זצמטורקא

מנח� ק רבי "על ש� זקינו הרה' מאניש

חות (ל " זצדרהביטש המגיד ממאניש

שהיה ני , )זקינו רבי יוס� שעהנר מטורקא

ד קראקא " אבנת� שפיראונכד של רבי 

 .ל" זצמגלה עמוקותבעל ה

מאוד אצל זקינו הגדול בנעוריו התחבב 

ופע� , ע"א מקאמרנא זי"רבינו המהרי

אלעזר ק רבי "אחת כאשר נזדמ הרה

ק רבי "ל בנו בכורו של הרה" זצרוקח

ל בעיר אחת סמו� " זצשלו� רוקח בעלזא

לקח זקינו קופסת הטאבאק , לקאמרנא

נפתלי ק רבי "שקיבל במתנה מרבו הרה

ל "זצ' זרע קודש' בעל הצבי מראפשי�

 לנכדו הגדול וחביבו רבי מנח� ויקרא

ק רבי "שיל� אל הרה: ואמר לו, מאניש

כי , אלעזר רוקח כי כדאי שתכיר אותו

כאשר תראה אותו תראה דיוק אביו 

שקלסתר פניו , ק השר שלו� מבעלזא"הרה

א "ואמר אז רבינו המהרי, דומה לו ממש

: ק רבי אלעזר רוקח בזה הלשו"על הרה

 נא� נישט אזא ערליכע בכור האב אי�

וג� ציוה לו שית לו במתנה את . געזהע

ק "הטאבאק פושקלע שקיבל מהרה

�ואמור לו שזקינו שלחו במתנה , מראפשי

על מנת שיבר� אות� שתיגדל לאילנא 

רבי מנח� מאניש מילא , רברבא בישראל

ק רבי "את שליחותו ונסע לקבל פני הרה

אלעזר רוקח ונת לו את המתנה ששלחו 

א והשתעשע הרבה עמו "רבינו המהרי

 . ברכות עד בלי דיי�ובירכו מלוא חופני

ס "ג� למד הרבה שני� בחברותא ש

משה ק רבי "ופוסקי� ע� הרה

ל ב דודו אחי אביו " זצמאלטשטאט

 . ל"ק רבי אלכסנדר סענדר זצ"הרה

 נישואיו

בהגיעו לפרקו נדברו אליו נכבדות ע� 

צ רבי "הרבנית רחל פעריל בתו של הרה

ק "ל בנו של הרה" זציוס� לאבי�ישראל 

ל חתנו של " זצנפתלי הירצקא לאבי�רבי 

 צבי הירש מזידיטשובק רבי "רבינו הרה

צ רבי "הרה, א"בעל הצבי לצדיק זיע

יצחק ישראל יוס� היה חתנו של רבי 

שמחת החתונה , ל" זצאייזיק מזידיטשוב

, התקיימה בעיר מגורי הכלה זידיטשוב

בה חסידי� ונערכה ברוב פאר הדר והר

ואנשי מעשה באו להשתת� בחתונה 

שבראש המסובי� מסיבי� שני , הגדולה

זק החת רבינו הגאו , צדיקי הדור

א "הקדוש איש האלוקי� המהרי

ע שהגיע על א� זקנותו "מקאמרנא זי

וזק , וחולשתו מקאמרנא לעיר זידיטשוב

, א מזידיטשוב"ק המהרי"הכלה הרה

הני שני והשמחה שהיתה אז כאשר נפגשו 

רבינו . צדיקי� היתה אי לשער ואי לתאר

א כשהגיע לזידיטשוב היה חלוש "המהרי

כ ביקש שיובילו אותו ויעמוד "מאוד ואעפ

שלעמוד תחת  :ואמר, תחת החופה ממש

ארוס 'ד ל"ע, חופה הוא סגולה לרפואה

היינו חת� וכלה הוא סגולה ' וארוסה

 כשחזרו שני הצדיקי� .'להתקפא חלשי�'

פני� 'מהחופה התחילו לרקוד ריקוד ביחד 

החסידי� שהבינו שיש כא עני ', ואחור

נשגב בזה בקשו מגבירי החסידי� שיתנו 

הרבה מטבעות למנגני� שלא יפסיקו 

וכ� רקדו שני הצדיקי� למעלה , מלנג

, משלושת רבעי שעה בריקוד שרפי קודש

אשר שני� רבות אחרי החתונה לא 

לראות הפסיקו לדבר מזה אלו שזכו 

 .המחזה ההוד ונורא זו

ומפורס� המעשה ששמחת החתונה נגמרה 

כ אבי החת רבינו שר "ואעפ, מאוחר מאוד

 אליעזר צבי מקאמרנאבית הזוהר רבי 

הוריד את הקולפיק של שבת ולבש את 

וישב בפינה וער� תיקו , הסובל של חול

חצות בדמעות שליש כדר� בית רבותינו 

א "מהריואמר אז ה, א"הקדושי� זיע

: מזידטשויב לאנשי� אשר עמדו סביביו

 משמחת הנישואי �הנה בני ישני� ועייפי

א מקאמרנא רבי "אבל בנו של המהרי

פ שעד "ואע, אליעזר צבי הוא צדיק אמת

עתה נתייגע בשמחת נשואי בנו אבל צער 

השכינה בחצות הלילה איננו מניח לו 

 .לישו

 בשנות העמידה

בו נסתלק מאור ד ביו� "אייר תרל' ביו� י

א "של ישראל זקינו רבינו המהרי

ועטרת הנהגה הושמה על , ע"מקאמרנא זי

בנו ממשי� דרכו אביו רבי אליעזר צבי 

עמד רבינו לימי אביו בהנהגת , מקאמרנא

אביו אשר מיעט לית , חצר הקודש

הסכמות על ספרי� השיב את בנו הגדול 

, רבי מנח� מאניש שית הסכמות במקומו

מנח� ' עיי בהסכמה על ספר לדוגמא

והיה לומד ומפלפל ע� , ועוד' משיב נפש

אביו ולדוגמא ראה מה שהביא אביו בשמו 

והיה . על מסכת אבות' זק ביתו'בספרו 

איש סודו של אביו אשר גילה לו בראש 

השנה האחרונה לימי חייו שהוא בחינת 

וג� אמר לו בפסח האחרו שהשבוע ', יסוד'

ספירת העומר ע� של ספירת היסוד ב

ובאמת , יעבור בשלו� אדע שאשוב לאיתני

ח "ד אייר תרנ"בספירת נצח שביסוד כ

עיי בהקדמתו (נסתלק אביו לגנזי מרומי� 

 ).לספר ב ביתי על התורה

 בכס ההנהגה

לאחר הסתלקותו של אביו נפל לחלקו את 

וש� , בית מדרשו של אביו בעיר פלעשטיי

ות פלעשטיי עבר רבינו וחסידי אביו מגליל

הסתופפו בצלו לשמוע נוע� אמרותיו 

ג� נפל לחלקו ספרו של אביו , הקדושי�

על התורה ועל חמש מגילות אשר ' ב ביתי'

ובה כתב הקדמה , הדפיסו ברוב פאר והדר

נפלאה ועמוקה אשר בו אפשר לראות 

בבואה מעי גדלותו ורוחב בינתו בתורה 

 ובפרט בדר� הסלולה "ובפרט בתורת הח

אביו וזקינו רבותינו הקדושי� מצוקי מ

ג� הדפיס והפי� על . אר� ולמעלה בקודש

. 'נתיב מצותי�'פני תבל את ספרו של זקינו 

בשנה האחרונה לימי חייו העביר את 

משכנו לעיר דוברומיל וש� המשי� לנהג 

 . את עדתו עד להסתלקותו

 הסתלקותו

השבת האחרונה לימי חייו פרשת ויגש 

והאכסניה , ר סאמבורהגיע לשבות בעי

אברה� ' ח ר"היה אצל חסידו הרה

וכשנכנס לתו� הבית אמר , ד"ברודנער הי

וביו� השבת קודש , מכא אינני יוצא כבר

ביקש לבעל קורא שיגמור את הקריאה 

וישלחני אלוקי� לפניכ� לשו� 'בפסוק 

לכ� שארית באר� ולהחיות לכ� לפליטה 

' וביו� הראשו ו). בראשית מה ז(' גדלה

טבת בעלות השחר טבל במקוה והכי את 

עצמו לתפילת שחרית בסילודי לבש טלית 

ותפילי והתחיל להתפלל עד שהגיע לסו� 

ושבק , אלקיכ� אמת' קריאת שמע וזעק ה

 ל חיי� ועלתה נשמתו הטהורה בסילודי

והיה א� כב חמישי� ושבע , לפני יוצרה

שני� ונטמ ש� בעיר סאמבור מקו� ערש 

 .אבותיו

 חיי� דודצ רבי "השאיר אחריו בניו הרה

ד " היזיידא משה אליהוצ רבי "הרה, ד"הי

ובנותיו , שהמשי� את עדתו בדומרוביל

צ רבי "ד אשת הרה"הרבנית מרת גיטל הי

הרבנית , ד" היאלעזר רובי� מדרוהביטיש

מרדכי לאנגער מרת חנה שרה אשת רבי 

 .ל" זמברודי
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