בס"ד ,עש"ק פרשת יתרו
כ"א שבט תשע"ג  -שנה ד' גליון קנ"ד
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ירושלים
בני ברק

נא לשמור על קדושת הגליון

עטרת ראשנו

דברי תורה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

את ָ
אָ נ ִֹכי הוי"ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ֵמאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ּ ֵבית עֲ בָ ִדים .לֹא יִ ְהיֶה לְ ָך ֱאל ִֹהים אֲ חֵ ִרים ַעל ּפָ נָי
יך אֲ ׁ ֶשר הוֹ צֵ ִ

איתא בבעל הטורים 'אנכי' בגימטריא
איתא כס"א .והכוונה בזה יש לומר,
שבסוף הפרשה הקודמת כתוב הענין
של מלחמת עמלק ,וכתוב שם 'ויאמר כי
יד על כס יה מלחמה להוי"ה בעמלק
מדר דר' )יז טז( ,ופירש שם רש"י ז"ל,
נשבע הקב"ה שאין שמו שלם ,ואין
כסאו שלם ,עד שימחה שמו של עמלק
כולו ,וכשימחה שמו יהיה השם שלם
והכסא שלם.
והביאור בזה שי"ה משם הוי"ה מרמז
והביאור למחשבה ,וו"ה משם הוי"ה
מרמז לתרי"ג מצוות ,שהו' הוא בחינת
מצות עשה ,והה' הוא בחינת מצוות לא
תעשה ,היינו שעמלק שהוא היצה"ר
קירר וצינן את בני ישראל כמ"ש 'אשר
קרך בדרך' בעשיית המצוות ,שיעשהו
בלי מחשבה ושכל ,רק בקרירות כמצוות
אנשים מלומדה ,ועי"ז נפרד י"ה משם
הוי"ה בחינת מחשבה לו"ה .וגם נפגם
אות אלף מכס"א ,שמרמז על א'לופו של
עולם ,שבני ישראל לא יחשבו ,להמשיך
אלופו של עולם בעשיית המצוות.
וזהו שדרשו חז"ל במסכת בכורות )ה(:

וזהו 'ברפידים' כיון שרפו ידיהם מן
התורה מיד 'ויבא עמלק' .דרשו דהפסוק
בא להודיע הסיבה ששלט בהם ,משום
דהיו ברפידים דהיינו שרפו ידיהם מן
התורה .ועוד אמרו חז"ל במדרש רבה
)כו ב( שאמרו 'היש הוי"ה בקרבנו' מיד
'ויבא עמלק'.

ולכן ע"י קבלת התורה שפסקא זוהמתן
ולכן מישראל )שבת קמו ,(.נעשה התיקון
והשלימות בשם הוי"ה ובכס"א ,וזהו
שמרמז הבעה"ט שאנכ"י בגי' כס"א,
לרמז לתיקון הכסא הנעשה בקבלת
התורה ,ו'הוי"ה אלהיך' מרמז לתיקון
שם הוי"ה ,וזה מרמז התורה 'לא יהיה
לך אלהים אחרים על פני' כי 'על פני'
בגי' עמל"ק והבן.
ולזה רואים שהשני הדברות
ולזה יהיה ,הם מצוות התלויים
במחשבה ,והטעם כי 'אנכי' הוא הראש
והשורש של כל המצות עשה' ,ולא
יהיה לך' הוא הראש והשורש של כל
המצות לא תעשה ,ולזה אמרו חז"ל
)מכות כד ,(.אנכי ולא יהיה לך מפי
הגבורה שמענו ,כי הם השורש של כל
התרי"ג מצוות כמבואר בשל"ה הקדוש
)יתרו תורה אור ב( .וכמו שאומר ג"כ רש"י
)שמות כד יב( וז"ל :שכל שש מאות ושלש
עשרה מצות בכלל עשרת הדברות הן,
ורבינו סעדיה פירש באזהרות שיסד לכל
דבור ודבור מצות התלויות בו.
אנכי ולא

להורות שצריך לעשות כל התרי"ג
להורות מצוות במחשבה ודיבור
ומעשה ,כמבואר בזוהר הקדוש )ח"ג פג.
שער הגלגולים הקדמה טז( שכל אדם
מישראל צריך לקיים את כל התרי"ג
מצות התורה ,במחשבה דיבור ומעשה,
כמ"ש בפיך ובלבבך לעשתו )דברים ל יד(,
כדי להשלים לבושי נפשו ולתקנם שלא
יהא לבושא דחסרא ,ואז הם המצוות

).(· Î

בשלימות ,כי אם ח"ו יחסר אחד
משלשה בחינות האלו ,יצטרך לבא
בגלגולים רבים עד שיקיים כל תרי"ג
מצות התורה בשלימות .וזהו כל
התכלית של המצוות לעשותו במחשבה
ושכל ,ולהמשיך בו אלופו של עולם,
ועי"ז נעשה מחיית עמלק בשלימות.
ולפי"ז יש לרמז עוד ,שהנה אא"ז
ולפי"ז הגה"ק רבי יצחק יהודה יחיאל
מקאמרנא זי"ע מפרט בספרו אוצר
החיים י"ד מצוות שיש בעשרת הדברות
עיי"ש .וזהו 'כי י"ד' שע"י י"ד מצוות
שבעשרת הדברות' ,על כס יה מלחמה
להוי"ה בעמלק' יכולים להכניע ולמחות
את זכר עמלק.
והנה הר"ת של כל הפסוק של
והנה הוי"ה וגו' בגי' יצח"ק ,לרמז
שבזכות יצחק אבינו 'הוצאתיך מארץ
מצרים' ,כמו שמביא הבעה"ט בשם
המדרש בריש פרשת וארא.
'אנכי

והר"ת של הפסוק השני
והר"ת וגו' בגי' רכ"ב ,להורות שע"י
שיעשה כל התרי"ג מצוות בשלימות
במחשבה ודיבור ומעשה ,שהם נגד
הרמ"ח איברי האדם ושס"ה גידיו,
יתקדש כל גופו ונפשו ,ויהיה מרכבה
להשי"ת וכסא לקדושה שהשכינה
הקדושה ישרה עליו .הקב"ה יעזור
שנוכל לעשות המצוות בשלימות ולהיות
מרכבה וכסא להשי"ת.

'לא יהיה לך'

)רעוא דרעוין תש"ע לפ"ק(

עטרת חכמים

עטרת פז

עיונים וביאורים מרבותינו זי"ע

אמרות טהרות מרבותינו זי"ע
משה אֵ ת ּ ָכל ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
שה ֱאל ִֹהים
וַ יִ ּ ְׁש ַמע יִ ְתרוֹ כֹהֵ ן ִמ ְדיָן ח ֵֹתן ׁ ֶ
וליִ ְ ׂ
משה ּ ְ
ְל ׁ ֶ
ש ָראֵ ל ַע ּמ ֹו )יא א(.

אפשר לומר טעם למה לא נתנו שם אחר שנתגייר ,ורק הוסיפו לו
אפשר אות ו' כמו שפרש"י ,דלכאורה מצינו שאם אחד מתגייר
נותנים לו שם יהודי לגמרי .אך אפשר לתרץ עפ"י מה ששמעתי
מאאמו"ר הגה"צ הקדוש רבי חיים יעקב מקאמרנא שליט"א,
שהקשה ג"כ על רות שלא מצינו שנתנה לה שם אחר לאחר
שהתגיירה ,ותירץ שמה שקוראין לו שם אחר הוא כדי שיהיה לו
שורש בתורה ,ושם יהודי ,והנה איתא בחכז"ל )סנהדרין נו (.שבני נח
נצטוו בז' מצוות ,ובני ישראל צריכים לקיים תרי"ג מצוות .והנה
רו"ת בגימטריא תר"ו ועם הזיי"ן מצוות קודם שנתגייר הם בגי'
תרי"ג מצוות ,ולכן לא שינו שמה משום ששמה רות מרמז על
התרי"ג מצוות עכ"ד ונכון הוא .ואם כן נוכל לומר גם אצל שמו של
יתרו ,כי יתרו עם הארבע תיבות בגימטריא כת"ר ,מרמז לכת"ר
מצוות תרי"ג דאורייתא וזיי"ן מצוות דרבנן.
)'מעשה שלום' מרבינו שלום מקאמרנא(
הוא חֹ נֶה ׁ ָשם הַ ר
רו ח ֵֹתן ׁ ֶ
וַ ָ ּיבֹא יִ ְת ֹ
משה וכו' ֲא ׁ ֶשר ּ

אל ִֹהים )יח ה(.
הָ ֱ

ר"ל במקום שמשה חונה ,שם 'הר האלהים' ,שהרי אמר לו
ר"ל הקב"ה 'של נעלך מעל רגלך כי המקום אשר אתה עומד עליו
אדמת קודש הוא' היינו בכל מקום אשר משה עומד ולומד התורה,
שם 'אדמת קודש'.
)'בית אבות' עמוד כו מרבינו חיים יעקב מקאמרנא(
בו ְּב ַת ְח ִּתית הָ הָ ר
וַ יִ ּ ְתי ְ ּ
ַצ ּ

)יט יז(.

אבל באמת כפה עליהם ההר ,כי אותו רעותא ורצון ,סוף כל סוף
אבל לא היה מצדם אלא מחמת הנס ,ומעט על ידי דם פסח ומילה,
וצפה יוצר בראשית שעתידין עוד ליפול ממדריגה זאת ,כמו שאמרו
)דברים ה כד( ושמענו ועשינו שהקדימו שמיעה לעשיה .ועיקר זיכוך אלו
הבחינות אל כל כללות ישראל לא יהיה עד לעתיד ,כי לא בחפזון
תצאו )ישעיה נב יב( .ולכן כפה ההר כידוע עד דהדר קבלוהו בימי
אחשורוש )שבת פח ,(.שראה לבחינות רצון זה הוא בכל מדריגה לפי
ערך שעומד בה ,והבן היטב.
)'אוצר החיים' ויקרא דף רכב :מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

וְ לֹא ַתעֲ לֶ ה ְב ַמעֲ לֹת ַעל ִמזְ ְּב ִחי ֲא ׁ ֶשר לֹא ִת ּגָ לֶ ה ֶע ְרוָ ְת ָך ָעלָ יו

)כ כג(.

'במעלת' הבית דגש בכל הספרים הקדמונים ,וחסר ואו 'במעלת' שאין בהם ואו ,אבל
'במעלת' במעלות בוא"ו אתה עולה .כמו שביאר מרן הקדוש האר"י בן שרה ,ועיין
בתולדת יעקב יוסף )פ' ואתחנן( שמעתי ממורי ,שרוב ענותנותו של אדם גורם שנתרחק
מאת השם יתברך ,שמצד שפלתו אינו מאמין כי האדם גורם ע"י תפלתו ולמוד תורתו
שפע אל כל העולמות ,וגם המלאכים ניזונין ע"י תורתו ותפלתו ,שאלו היה מאמין זה,
כמה היה עובד השם בשמחה וביראה מרב כל ,לעמוד בחצות לילה דייקא ללמוד תורה
ולומר שירות ותשבחות ,והיה נזהר בכל אות ותנועה ומלה לאומרה כדקא יאות ,וגם לתת
לב על הפסוק )תהלים סח יד( 'אם תשכבון בין שפתים' ,שהקב"ה שומר ושוקד על שפתי
האדם ונושקין ,כשהוא אמרה בתורה ובתפלה בדחילו ורחימו ,כל חד לפום חילא ,ואם
ישים אליו לבו ,בודאי מי זה האיש אשר לא יאחזנו רתת שהמלך גדול ונורא שומר ושוקד
על שפתים של אדם ,והוא מעין מה שאמרו חז"ל )גיטין נו (.ענותנותו של רבי זכריה בן
אבקולס חרב בית המקדש.
כך ראוי האדם לשום אל לבו ,ולומר כי הוא 'סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה'
כך )בראשית כח יב( ,וכל תנועותיו ודבורו והלוכו ועסקיו עושה רושם למעלה ,אז בודאי יזהר
לחפש כמטמונים בכל דרכיו ועסקיו ולמודו ,שיהיו באהבה ויראה ובלב נכנע ושפל אין
ממש ,מה שאין כאן אם אדם חושב מה אני ומה אדם ספון לפגום ולתקן למעלה ,ושיהיה
נרשם כל עניני למעלה ,ובזה מוליך לו היצר הרע לסבור שאין כמותו בעולם שאין צריך
אלא מחשבה ומוח ,ומבזה כל הצדיקים ,ואומר שיש לו דרך להתפלל ד' שעות אחר חצות
היום ,וברגע מבזה התפלה ומבזה המצוה ומבזה בני ישראל הקדושים והטהורים עם ה'.
ובאמת דרכו חשך ואפלה מנודח ,כי כל האדם שבשם ישראל יכונה אף רשע ,אסור
ובאמת לבזות אותו אף בלבו ,אלא להמשיכו בלבו לתשובה בהכנעה אמיתות .כי האדם
ע"י מעשיו ומדות טובות שלו ,הוא דבוק בו יתברך ממש והלכת בדרכיו' ,מדו בד' )ויקרא ו
ג( ,שיהיה כמדתו מה הוא רחום ורחמיו מטאן על חייבא ועל כולא .כך יתעורר אדם
במדות טובת ויתעורר כך למעלה בכל העולמות ,דע מה למעלה צורת אדם של מעלה
הוא ממך )אבות א ב( שאתה מעורר כך ,אבל באמת אין למעלה לא פנים ולא אחור וכו'.
וזהו 'ולא תעלה במעלת' חסרין ווין ,בגאוה ושקר יושב ומתלוצץ כל היום ,ועושה
וזהו תפלתו ותורתו עראי ,ואומר שאין כמותו וכל כיוצא בזה ,אבל במעלות בואו בעץ
החיים יעלה מעלה מעלה ,החזיקו עצמיכם לגדולים ותהיו מן בני עליה ,אמן כן יהי רצון
ושים חלקנו עמהם.
)'היכל הברכה' דף קלה .מרבינו יצחק אייזיק(

עטרת רז

רזי תורה מרבותינו זי"ע
יך ַעל הָ ֲא ָד ָמה אֲ ׁ ֶשר הוי"ה ֱאלֹהֶ ָ
כון י ֶָמ ָ
ּ ַכ ּ ֵבד אֶ ת אָ ִב ָ
יך נ ֵֹתן לָ ְך
יך וְ אֶ ת ִא ּ ֶמ ָך ְל ַמ ַען י ִ
ַאֲר ּ

'יארכון' חסר יוד ,ומלא ואו ,ובדברות ואתחנן
'יאריכן' )דברים ה טז( מלא יוד וחסר ואו.
עיין בע"ח )שער טו פ"ג( סוד 'והארכת'
עיין בסוד מוחין דגדלות .והנה בכאן מדבר בדכר
בחינת ואו ,ושם מדבר בבחינות נוקבא יוד בחינת 'עיר
קטנה' )קהלת ט יד( ,שיתעלה המלכות עד אריך
נוטריקון 'יאריכן' ,בסוד עטרת על בעלה ,יוד על ואו.

)דברים כב ז(

ועיין בלק"ת תשא ,טעם למה רק בדברות שניות אמר
ועיין 'כאשר צוך הוי"ה' ,והענין כי יש כבוד אב ואם
דגופא ,והוא מצוה שהשכל והדעת גוזר ,ודרך אדם
לאהוב ולכבד הוריו ,ולמשוך אחריהם מדרך הטבע,
וכן יש מצות שהאדם עושה אותן בלתי חיות ,אלא
כשור לעול ,לעשות רצון בעליו ,מניח תפילין והם
כאבנים על ראשו ,וכן כל המצות ,ויש צדיק עושה

כל המצות בנועם ובזיו ואור וחיות ודביקות ,וגם זה
שעושה להנאות עצמו שהשכל גוזר עליו והוא טוב
לו ,או שעושה בלתי חיות ,יש לו ג"כ חלק לעוה"ב
כמבואר בלק"ת פ' עקב ,אלא שאינו דומה להעושה
לשם רצון בוראו ובשמחה ובאור ,וכן שמירת שבת
יש שעושה להנאתו ,נח ממלאכה כי חפץ לנוח
מיגיעו ומתענג גופו בשבת ,והקב"ה אמר למשה
'ואתה דבר' )שמות לא יג( מה שדברת במצרים
שינוחו בשבת להנאתן ,חוזר ודבר שאל יעשו כך,
אלא יניחו לשם מצות הקב"ה ,לייחד האורות
בשבת 'שבתתי' יחוד תו"מ .ובדברות הראשונות לא
מיירי אלא שינוחו ויקיימו השבת ,וכן מצות כבוד,
יהיה מה שיהיה ,הרי עושה רצון הבורא ,ויש לו
חלק לעוה"ב ,ובשניות אמר 'כאשר צוך' שתעשה

)(·È Î

המצות לשם פעלם' ,כאשר צוך' לשם מצות בוראו
וקונו.
ולזה בכאן דמיירי בכיבוד אב ואם גשמיות ,ועושה
ולזה להנאתו ,אמר 'יארכון' במלאפום ובואו,
כידוע )פע"ח שער התפילין פט"ז( מסוד כתיבת השם
שצריך לייחד הואו עם ההא ,ובמצוה גופניות אינו
גורס אלא יחוד תתאה ואו עם הא ,ובדברות
השניות דמיירי שעושה בתחתון ומרמז לאב ואם
עליונים ,כתוב 'יאריכן' ביוד ,שגורם לייחד יוד עם
הא ,כידוע מכתיבת השם שצריך לייחד היוד עם
כתיבת ה' ,כי העושה מצוה באור עליון מייחד
יחודא עלאה ,של 'הישבי' )תהלים קכג א( 'ושביליך'
)שם עז כ( יתיר יוד כנודע )זוה"ק ח"א רכח.(.
)היכל הברכה דף קכו מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

שולחן הטהור

לקט הלכות מספר 'שולחן הטהור' ו'זר זהב' לרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זי"ע
 סימן מח.דיני אמירת פרשת הקרבנות והקטורת

 סימן מז.דיני ברכת התורה

¾ìð ³−ñî ë¾î−ô þôê− ³þî¬šíî ³îòëþší ³¾þõ .א
.è
: ì−þî ó¼¬ íïë ö−êî ,ðîô¼ñ .א

−ñë í¾îðš ñ¾ ðìê þîë−ð îñ−õê þôîñ þî½ê .ח
.ê
ö−ê óî−í þ−êí¾ óðîš î−ð− ñ¬ò óêî , íñ−¬ò .ח
.ë
: íñõ³ öôï ð¼ ñî¬−ñ ðî¼ μ−þ®
~~~~~ ~~~~~ מסגרת השלחן

þ"êë ö×î .¾"¼− ,ðîô¼ñ μ−þ® ö−ê ö× óê ,ë−þšô öí×î öí×ñ ö³ò¾
î−ò−ð ñ×ë ¾ôô êîí −×î óèôèñ ¾−î - ë³× (−"š½ ê öô−½)
³îíèíë ö×î .¾"¼ −"ëí −þëðô î−þëðñ í−êþ ê−ëíî ,öëþš ë−þšô×
þî¾ ³îêîë³) þî¾ þî×ëëî - (ê"š½) ³"¼¾í ×"×î .ö× ë³× ê"š¼þ
³¾þõë îñ−õê ðîô¼ñ μ−þ® ö−êð ë³× (ë− ³îê ³îòëþší þð½
öêô −³−êþ êñ óñî¼ôî ,í×þëí šô¼ô ê"èôí ê−ëí¾ ð−ô³í
î¾ì êñ íþî³ë ó−ëþ¾ ë³× (ð"š½) í×þë š−ïìôëî .í−ñ ¾ìð
ñ"ï î−ëê öîêèíñ íêþ¾ ë³×î ,í¼−®šî þîô íñ¼í ö×î ,íïñ
.×"¼ ,ë¾î−ô îþôê¾
ðî¼ – ð"êë (:ðôþ ¹ð êþš−î) í×þëí ñ×−íë îò−ëþ ë³× îô¼¬î
ñê ’í −ð¼ô ³ê í¾ô þëð−î (ðô è× ó¾) õ"¼] îë î¾þð îô¼¬î
þôîê í¾ô í−í¾ ðôñô’ (ë− ï"−õ þîôê êþõ½) ñ"ïì [ñêþ¾− −òë
èì ³î×ñí ³þ®¼ë ³þ®¼ ³î×ñí ì½õë ì½õ ³î×ñí ñêþ¾−ñ óíñ
í¾ô þëð−î’ îíïî ,’óíñ þîôê öî¾ñë îë ¼ôî¾ í−í¾ öî¾ñë ,èìë
þîëðëî íë¾ìôë íî®ôí ó−−šñ íþ−ôêëî þîë−ðë ’−ð¼ô ³ê
’μñôñ −¾¼ô −òê þôê’ (:è½ ¹ð) ³šì ¾ðì þíîï ö−−¼ .í¾¼ôëî
ñ¼ þôîñ μ−−¾¾] −¾¼ô öîò−ê −êô [ñêî¾î] ,(ë íô ó−ñí³)
êñ¾ −ô] ð−ë¼ íô êðëî¼ í−ë −ñ³ êñð öêô [−þíð ,³î×ñô
í¾¼ô êíð ,[−¾¼ô íë þôîñ μ−−¾ μ−ê ,í¾¼ô óî¾ íë í−îñ³
êñê [ë−¾ôî ,³î×ñôë êñî êô−êë −îñ³ í¾¼ôí −×] −ñ³ êñ−¼ñ
,’þ−íô þõî½ ¬¼ −òî¾ñ’ ,ó−ô¾ ³î×ñô ñêþ¾− ³½ò×ð −¾¼ô −êô
íñ ³ë¾ìò ,μñôñ ³ìë¾ô ê−í¾ −õñ] ê×ñôñ ³ìë¾ð ö−èë
îñê× ó−ôñ¾ íñî¼ ³ê¬ì ³þî³ë š½î¼í ñ× ö×î .[í¾¼ôñ
ñ×ð öî−×î ,’−òî¾ñ μñôñ −¾¼ô’ îíïî ,(.−š ³îìòô) í¾¼ôë îë−þší
³îò−ìëë ê−í (è ð− ¼¾îí) ó−þõ íôñ¾òî ó−−šñ íþ−ôêî þîë−ð
×"×î .−èíòô× ³þî¬šî ³îòëþš ³îþ−ôêë ë¾−ñ ö−×−þ® ,êëšîò
ë³× ó¾ ì"ïí −þëð ê−ëí¾ þìê (.¬ò ¹ð þëðôë) í×þëí ñ×−íë
,ó−þõ íôñ¾òî óî¾ô ö−þôîê îòê¾ ³îòëþší í¾¼ô ñ× ö×ñî .êëšîòð êþ¬−½ô þîëðî íþ−ôê ñ× −× ,êš−−ð íë−¾−ë ³î−íñ μ−þ®
ð−ô³ öëþš ó−ôñ¾ íñî¼ ³ê¬ì ³þî³ë š½î¼í ñ×î - ó¾ ðî¼î
¼îð−× íë−¾−ë ê³³−êð −ñ−ô −× ,íë−¾−ë ³î−íñ μ−þ® ,³þ¬š
þîë−® −ôñ¾ë ¼"¼î .(ð"õ ë−þ¼ôî íìòô þ¼¾ ì"¼õ :ï® è"ì þíîï)
³îòëþší þôîñ μ−þ®¾ ñ"ï−þêí öþô −þëðô ì−×îí¾ (.ë½ ¹ð)
.¾"¼ íë−¾−ë

μþë−¾ óðîš î−ð− ñî¬− íñ−ì³×ñî - ë³× (è− ¹−¼½) ê"ôþí .ê
,íñ−¬ò êñë μþëñî ðîôññ ñî×− ,ó−ô îñ í−í êñ óêî ,ðîôññ .ê
¼"î¾ë .(è öô−½ þîèê) íñ−¬ò óðîš μþëô¾ ³î×þë þê¾ë îô×
¾"šñ êñê ,ó−ð− ³ñ−¬ò îòš−³ êñ - ë³× (è× ¹−¼½ ð öô−½)
−"×þëí .íñ−¬ò óðîš μþëñ ñî×− ³−þì¾ð ³î×þë ñëê ,íñõ³ñî
,¾îþ−õë þ½ê (:− íôðšíë) þíïí þõ½ë - ë³× (ì"š½ ð öô−½)
ëþí îê−ëíî ,(ëš ¹ð ó−−ì μþð) îòêïòîñ −ð ó"þíô ëþí ¾"ô×
−"× íôìí þîê þõ½ë ñ"ï îò−òšï þôñ −³−êþ íï×î .íñîðèí ³½ò×
êñð ì×îô þíïëð ,ñ"®ï î"ìþíô ó¾ô (íòíî í"ð :− íôðšíë)
í×þë −þî−¾ëî .(ñ"š½ ó¾) ³"¼¾ë êëîô .¼"¾ë š½õ¾ îô×
þì¾í ³î×þë ,ë³× (î³ñ−ì³ë) óþô¼ ëþ þð½ë - ë³× (ë"š½)
³î×þë) íêîþí šþõ ¾þîõô¾ îô× í³¼¾ë ³ìêî ³ìê ñ× μþëñ
,¾ô¾ôñ ³î−î¾¼î ³î−òš½¼ öí¾ ó−ð− ³õîò¬ −òõô ,þ¾õê −ê (:½
íô ó−−šñ öèîí× î−ñèþî î−ð− î−òõ ±ìîþ î³ò¾ô óðê þî¼ò¾× êñê
−¼−¾³í þ¼¾) ½ðþõí þõ½ëî .ñêþ¾− μ−íñê ³êþšñ öî×í þôêò¾
ê"ë¾þí ñ¾ îð−ôñ³ ð−ôñ³ñ ó−−ì þ"ë þ¾ê îò−ëþñ (ð® ’ô¼ ð"õ
öñî× ³î×þëí îñêð (ð-è"í ï"õ íñ−õ³) ó"ëôþí ë³×î :ñ"ïî ë³×
óí−ô−ë −òê¾ð ,íñ−ñì îò−ê íïî .ðîôñ³ë ¾"ô× î³¬ô ñ¼ ö−×þëô
î−í ö−ôîþ¼ ö−ë×î¾ î−í¾× ¹êð ,í¾îðší ³−ñ×³ë ó−¾îðš î−í¾
ó−ð−ë î³¬ô ñ¼ í×þë óî¾ μþë− μê−í ï"íïë ñëê .³î−šò óí−ð−
(:ðô ³î×þë) íòî− îò−ëþ ×"×î .öîêè óþô¼ ëþ ë³× ö×î .³îêô¬
þíïí ³¼ðñî .ñ"×¼ ,þëð êô¼ ö×î ,þð½í ñ¼ ×"íëë ö×þëôð
îðî¼ë þíïíñ þ¾õê¾ þôîñ ê®ô³ óê ¹êð íêþò (:− íôðší)
óðîšô î−ð− ñî¬−ñ μ−þ® ,šîìþ êîí¾ íô ,³î−šò î−ð− ³î−íñî ö¾−
.(ë"−½ ð öô−½) ñ−¼ñ ¼"¼î .ñ"ï ¾"ô× ,í¼þ ìîþ −òõô
,þì¾í ðîô¼ óðîš ó−×¾í - ë³× (ð− ¹−¼½ ð öô−½) ¼"î¾ë .ë
,³þìê ó¼õ î−ð− ñî¬−ñ μ−þ® óê šõ³½íñ ¾− ,î−ð− ñ¬òî .ë
óñ¬−î - íèí .ó−ð−í ñ¼ íþî¾í í¼þ ìîþ þ−ë¼íñ ,óî−í þîê−¾×
šþ íþî¾ í¼þ ìîþð (−"½ ð öô−½) ñ−¼ñ îò−ëþ ë³×î .í×þë êñë
öôï ð¼ íñ−¬ò ðî¼ μ−þ® ö−ê ö×ñ ,íñ−ñí ³ñ−ì³ë íò−¾ ñ¼
.íïë ×"¾ô ¾"¼î .íñ−õ³ñ î−ð− ñî¬−ñ ë−−îìô ïê¾ íñ−õ³
,íð−ô¼ë þôê− ³îòëþší ³¾þõ - ë³× (öô−½í ¾−þ) ê"èôí .è
þð½ ¹î½ í×þëí šô¼) íð−ô¼ë î−í¾ ³îòëþší ³ôèîð .è
þî¾ ³îêîë³ë ñîðèí îò−ëþî - î−ñ¼ ë³× è"ôõí .(³îòëþší
þôîñ×î ,ó−ñ¼ëê −êš −³ëþšíð ë³× ë"− ³îê ³î×þë ³×½ôë

עטרת תפארת

עובדות וסיפורים מרבותינו זי"ע
()יחי ג

 חבק הגרי"ש, כאשר נפרדו אחד ממשנהו,הסעודה
 חייבים אנו לתת, קאמרנער רבי: ואמר לו,את רבינו
לכם יישר כוח גדול על שנהייתם לאדמו"ר ולא
 עם,לרבה של איזה עיר; אחרת לא היה לנו
... מה לעשות,ידיעותינו בתורה
(79 )בית קומרנא דף

משה ִל ְׁש ּפֹט אֶ ת הָ ָעם
ֶ ׁ ֵשב
ֶ ׁ וַ ּי

, הגרי"ש נתנזון בעל השואל ומשיב,של למברג
 ועדיין המחלוקת בין.(כסנדק דעמידה )בשעת הברכות
שניהם בדבר תרנגולי קובריץ הגדולים בעצם
.תקפה
 רבינו,בסעודה שנערכה אחר כך סחו שניהם
 עם גמר. שעה וחצי בדברי תורה,והגרי"ש

.שמעתי מפי ידידי הרה"ח ר' אברהם אביש זיס
, הגאון ר' אורי זאב סאלאט זצ"ל,הדיין הלבובי
 והיה מסתופף בצל רבינו,מחסידי קאמרנא היה
הגה"ק רבי יצחק אייזיק מקאמרנא זלה"ה מדי
.שנה בשנה
 ואת רבה, הזמין את רבינו כסנדק,בהוולד לו בנו

עטרת זקנים

יומא דהילולא ממאורי הדורות

רבינו הגאון הקדוש רבי יצחק אייזיק מקאמרנא זיע"א בעל ההיכל הברכה
מאמר על לידתו לרגל יום הולדתו כ"ה שבט תקס"ו

ותתפלל חנה
מפני מה היו אמותינו עקרות ,מפני שהקב"ה
מתאווה לתפילתן של צדיקים ,רבות בשנים חיכה
בכליון עינים ,רבינו הגאון הקדוש רבי אלכסנדר
סנדר מקאמרנא זיע"א בעל הזכרון דברים בנו של
רבינו הגאון הקדוש רבי יצחק אייזיק מסאפרין
זיע"א ,יחד עם זוגתו הרבנית מרת חנה ע"ה בת
הרה"ק רבי יעקב משה זצ"ל חתנו של הרה"ק
רבי יעקב קאפיל מליקווע זיע"א ,שייוולד להם בן
זכר בר קיימא ,שימשיך את שלשלת הזהב
המשפחה הרוממה ,אחר שנולד להם בן זכר ולא
היה בזה העולם אלא יותר משנה ונסתלק על
פניהם ,כפי שכותב רבינו הקדוש במגילת סתרים
)אות ג'( וזל"ק :בכור הייתי לאבי ,ומחמת
הקיטרוג ,שעשה פני הכלב של מקדש שני וכו' ,לא
הייתי בזה העולם אלא יותר משנה ,ואחר כך
נולדו לאבי האחיות שלנו ,נשים צדקניות עיי"ש.
ונולדו להם שלושה בנות ,אחת אשת הרה"ק רבי
יוסף בן רבי אהרן אריה לייב ראטנבערג זצ"ל
אב"ד קאזיווע שנסתלקה בדמי ימיה בהשאירה
אחריה בן יחיד ה"ה הרה"ק רבי אלכסנד סנדר
זצ"ל אב"ד קאזיווע ,ונישא בשנית עם בת רבינו
הגאון הקדוש שר בית הזוהר רבי צבי הירש
מזידיטשוב זיע"א בעל הצבי לצדיק אחי חותנו
בזוו"ר .השניה היתה אשת רבי ברוך עפשטיין
מזורבאנא זצ"ל אביו של הרה"ח רבי אברהם
משה ז"ל משמש בקודש אצל רבינו הגאון הקדוש
שר בית הזוהר רבי אליעזר צבי מקאמרנא זיע"א
בעל הדמשק אליעזר .השלישית היתה אשת רבי
ברוך סאפרין זצ"ל אביו של הרה"ח רבי אברהם
ז"ל יד ימינו של רבינו הקדוש בעל ההיכל הברכה
בהדפסת החומשים.

הבטחת החוזה מלובלין
רבינו הקדוש בעל הזכרון דברים בהתקרב
לגיל העמידה ,ועדיין לא זכה עוד לחבוק בן זכר
זרע של קיימא ,הפציר רבות אצל רבו הקדוש רבי
יעקב יצחק החוזה מלובלין זיע"א שיזכה לבן זכר
זרע של קיימא ,והבטיח לו שיולד לו בן זכר ,אך
לא יזכה להיות עמו יחד שנים רבות בזה העולם,
וכן כותב בנו רבינו הקדוש בעל ההיכל הברכה
במגילת סתרים )אות ד'( וזל"ק :וכשהיה אבי
הצדיק אצל מורנו ורבינו הקדוש האלקי ישראל
]יעקב יצחק[ מלובלין ,ויפצר בו שיבקש עליו
רחמים שיהיה לו בן זכר ,והשיב לו שבהכרח אם
אגזור שיהיה לך בן זכר כן יהיה ,אבל לא תאריך
ימים ,כי לא יהיה לכם ישיבה אחת בעולם ,וקיבל
אבי על עצמו ,ומסר לו יחוד שם אחד נורא ושמות
קדושים לכוין בעת הייחוד ,שיוריד את נשמתי,
ואמר לו שיהיה לך בן אור גדול ,ונולדתי בשנת
משיח בן יוסף ]תקס"ו[ כ"ה שבט ]ביום חמישי[.
וכן כותב בנו רבינו הקדוש בעל הדמשק
אליעזר בהקדמה לספר זוהר חי ,וזל"ק :ושמעתי

כתבתי זה הענין הנפלא ביום כ"ה שבט שנת
ברוך הבא בשם הוי"ה ]תר"ד[ ,יום באתי
לעולם הזה ,בן נונא בסימני טהרה ,ושנותי אך
טוב ]בן ל"ח[ ,שאזכה ליחוד אך הנ"ל .וימי
שלש עשר אלף תתפ"ב ,כמנין אלקינ"ו פעם
ע"ב ס"ג עם יחוד הוי"ה אלוקי"ם ,או ע"ב ס"ג
פעם מ"ה ב"ן ,יו"ד ה"י פעם ו"ו ה"ה עם שם
אהו"ה טו"ב .מלך עליון יאריך ימי ושנותי.
ושבתותי אלף תתקע"ח מנין כ"ג אלקי"ם ,או
הוי"ה פעם אדנ"י עם רפ"ח.
)אוצר החיים לרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא
זיע"א מצוה קנ"ז(
סיימתי ]ספר פני זקן על הירושלמי שקלים[
בעזר אדון כל ,ביום כ"ה שבט ,שנת הוי"ה
אלקי"ם צבאו"ת ]תרי"א[ .יום באתי לעולם
הזה .ואני ב"ן אד"ם ג"ס וע"ב] ,ע"ד שמות -
ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן ,גי' יצחק יהודה[] .סך[
חדשי  -תקו"ן] .סך[ שבתותי – שני אלפים
רצו"ן] .סך[ ימי – ששה עשר אלף חת"ך] .סך[
שעות – שלשים ותשע רבוא ארבע אלפים
נה"ר .יהי רצון שאזכה לתקן מה שכילתי
בהבל ימי ,לתקן ברצון צלמי' ימי ,להאירם
כאור חום עלי צח ,דלא איעול בכסופא לעלמא
דאתי ,בתקוף חילי דל"ת ,למנצח בנגינות,
ברוך הוא וברוך שמו חי וקים לעד ,אמן.
)סיום ספר פני זקן על ירושלמי שקלים(
כתבתי זאת כ"ה שבט יום באתי לעולם,
וברוך שהחיינו ליום הזה ,ואני בן כ"ד כ"ד ]בן
מ"ח[ ,ויתקיים בי ושמתי כ"ד כ"ד שמשותיך
)ישעיה נד יב( ,שנת יוסף יראה אהבה אהבה
יראה ]תרי"ד[.
)אוצר החיים לרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא
זיע"א מצוה תיט(
מפי אדוני אבי מורי ורבי איש אלוקים הרב
הקדוש זלה"ה ,שאביו הוא אדוני אבי זקיני הרב
הגאון הקדוש מוה' אלכסנדר זלה"ה אב"ד
דקאמרנא ,סיפר לו בפיו הקדוש ,ואמר לו בני
כשהייתי אחר ארבעים שנה לא זכיתי עדיין שיהיה
לי בן זכר ,וכשהייתי בלובלין אצל אדמו"ר איש
אלקי מוה' יעקב יצחק בן מאטיל זלה"ה ,בקשתי
ממנו להתפלל עלי שיהיה לי בן זכר של קיימא
והבטיח לי ,ומסר לי כמה ייחודים ושמות קדושים
לדבר זה ,ואמר לי ברוח קדשו רואה אני שיהיה לך
בן זכר ,והנשמה שלו יהיה גדול מאוד אין לשער,
והרבה שנים יש שלא היה בזה העולם נשמה
גדולה כזו ,לזה מוכרח אני למסור לך לנשמה כזו
ייחודים ושמות קדושים לכוין בעת היחוד ,ועוד
אודיע לך שהנשמה זו לא תוכל להיות עמך ביחד
בעולם הזה ,וכשהיה בן שלך בר עשרה שנה,
מוכרח אתה להעלות מזה העולם ,ושאל אותו אם
מרוצה הוא לזה ,והשיב אדוני אבי זקיני זלה"ה,

כל מה שאמר לי רבינו ברוח קדשו אקבל עלי בלב
טוב ,וכן היה שתיכף בשנה זו נתעברה אמי זקנתי
הרבנית ע"ה ,עם אדוני אבי מורי ורבי זלה"ה,
וכשנולד נתמלא כל הבית אור רב ,וכשראה אדוני
אבי זקיני זצ"ל זאת ,שמח מאוד כי הבין שבודאי
נתקיים רוח קדשו של מו"ר מלובלין זלה"ה,
שאמר שיהיה להילד הזה נשמה גדולה.

לידת הצדיק
ביום החמישי כ"ה לחודש שבט שנת תקס"ו
בעיר סאמבור שבגאליציע ,ירדה נשמתה הקדושה
והטהורה של רבינו הקדוש ,להאיר את העולם עד
היום הזה ,ונקרא שמו בישראל יצחק אייזיק
יהודה יחיאל ,ששון ושמחה אורה ויקר היה בכל
בני העיר ,שמחת הברית מילה נחגגה ברוב פאר
והדר ,במעמד כל בני העיר ,שששו ושמחו בשמחת
צדיקים ,שלושה ימים עד ליום השלישי למילה,
וממשיך וכותב רבינו הקדוש בעל הדמשק אליעזר
בהקדמת הזוהר חי ,ועבור זה עשה סעודה גדולה
לברית מילה שלו ,והיו יושבים אנשים חסידים
דעיר סאמבור ]כי שם נולד אאמו"ר[ בסעודה זו,
שלושה ימים עד יום שלישי למילתו ,וביום הזה
בא לעיר הנ"ל ,איש צדיק וקדוש תלמיד הבעל
שם טוב זלה"ה ,וכל אנשי העיר הלכו לקבל פני
השכינה ,וכששמעה אמי זקנתי ע"ה ,שבא לכאן
איש צדיק כזה ,הלכה היא גם כן בתוך הבאים
כדי לברך את הילד שלה ,כי כמעט בן זקונים היה
לה ,וכשהניח הצדיק הזה את ידו ,על ראש אדוני
אבי מורי ורבי זלה"ה לברך אותו ,הרים קולו
בקול גדול עד שנשמע הקול לחוץ למרחוק ,ואמר
בזה הלשון אוי האט דאס קינד איין נשמה גדולה
ומוח גדול ,מייד נתיירא אמו מהקול הזה שלא
ישלוט ח"ו עין הרע להילד ,ותיכף ומיד כשראה
הצדיק הלז ,שאמי זקנתי מפחדת שלא ישלוט עין
הרע להילד ,אמר לה אל תפחדי כלל ,כי יהיו
להילד הזה אריכות ימים ושנים ,ולא תפחד
משום בריה ,כי יתגדל בימים ושנים הרבה ,מיד
הלכה לביתה וסיפרה לאדוני אבי זקיני זצ"ל,
הדיבורים של הצדיק הלז ,ושמח עוד יותר מקודם.
וכן כותב רבינו הקדוש בעל ההיכל הברכה
במגילת סתרים )אות ה'( וזל"ק :ביום שלישי
למילתי] ,בשב"ק ד' אדר תקס"ו ,אם לא ברית
נדחה[ ,נתאכסן בעיר מולדתי סאמבור ,אחד
מתלמידי מרן האלוקי הבעל שם טוב ,והיו אצלו
הרבה אנשי העיר ,וגם נשים על ילדיהן ,כדרך
הנהוג בצדיקים שבדורנו ,לברך את ישראל קטן
וגדול באהבת נפש ישראל עם הקדוש ,ובתוך
הבאים נכנסה גם אמי ,עמי ,שיברך אותי הצדיק,
וכשהניח ידו על ראשי זעק בקול גדול  ,הוי האט
דער קליינער איין מוח גדול ונורא ונשמה נפלאה,
ואמי נזדעזעה מאוד מקול הצעקה ,ואמר לה אל
תיראי כי אור גדול יהיה הילד הזה.
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