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זמני הדלקת הנרות ומוצ"ש

¼ê"¬−ñ¾ þ"îôðê öþô š"× ³îê−¾òë - š"íþêë êòþôêš ³îð½îô −"¼¾ −¼îë¾ öîñ
ó−ñ¾îþ− 48 íþ−ëí −ïþê ’ìþ

íôîþ³ ³¾þõ

הדה"נ מוצ"ש

ר"ת

5:00
5:14

6:13
6:15

6:54
6:50

ניו יורק 5:27
מונטריאל 5:21

6:46
6:40

6:58
6:52

ירושלים
בני ברק

נא לשמור על קדושת הגליון

עטרת ראשנו

דברי תורה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
ית יְ ִריעֹת ִע ִ ּזים ְלאֹהֶ ל ַעל הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָכן ַע ְׁש ּ ֵתי ֶעשְׂ ֵרה יְ ִריעֹת ּ ַתעֲ ֶ ׂ
שה א ָֹתם.
וְ ָעשִׂ ָ
יעה הָ אֶ חָ ת ִמ ָ ּדה אַ חַ ת ְל ַע ְׁש ּ ֵתי ֶעשְׂ ֵרה יְ ִריעֹת
לשים ּ ָבאַ ּ ָמה וְ רֹחַ ב אַ ְר ּ ַבע ּ ָבאַ ּ ָמה הַ יְ ִר ָ
יעה הָ אַ חַ ת ְׁש ִׁ
א ֶֹר ְך הַ יְ ִר ָ

להבין טעם למה צריך לעשות

עשתי עשרה

להבין יריעת .וגם להבין טעם מספר ארך היריעה

שלשים באמה ורחב ארבע באמה.
והנראה לומר ,עפ"י מה שמבואר בשער הכוונות
והנראה )דרושי הפסח ד"א( וז"ל :ודע כי ישראל שהיו
באותו הדור של שעבוד מצרים ,היו בחינת אותם
הניצוצות של קרי שהוציא אדה"ר באותם ק"ל שנים
עד שלא נולד שת .והניצוצות הקרי הם חשובות
מאד וקדושות ,אלא שיוצאים ומתערבים בקליפות,
וצריכים בירור אחר בירור לתקנם ,ועל דרך זה היו
אלו הניצוצות הולכות ונתקנות לאט לאט ,עד אשר
התחילו להתקן ולהראות בחינת הזהב שבהם ,וזה
היה בדור מצרים עיי"ש.
והנה השלמת התיקון היה בקבלת התורה ,כמו
והנה שאמרו חז"ל )שבת קמו (.ישראל שעמדו על הר
סיני פסקה זוהמתן .אבל ע"י שחטאו בני ישראל
ועשו את העגל ,עי"ז חזרה זוהמתן כדאיתא בזוה"ק
)ח"א נב ,(:וחזרה קלקולה של הק"ל שנים .והתיקון
לזה היה ע"י הקמת המשכן ,כמו שאמרו חז"ל
)שמו"ר נא ח( שהמשכן הייתה תיקון לחטא העגל,
וז"ל :אמר הקב"ה יבא זהב המשכן ויכפר על זהב
העגל ,אמר הקב"ה לישראל ,בשעה שעשיתם את
העגל הכעסתם אותי ב'אלה אלהיך' )לקמן לב ד(,
עכשיו שעשיתם המשכן ב'אלה' )לח כא( אני מתרצה
לכם .וכמו שפירש רש"י עה"פ 'משכן העדות' )שמות
לח כא( ,עדות לישראל שויתר להם הקב"ה על
מעשה העגל ,שהרי השרה שכינתו ביניהם .ולכן
משכ"ן בגי' ק"ל פ"ר ,שמרמז שע"י הקמת המשכן
נתקן הק"ל שנים של אדה"ר והפ"ר דינים.
והנה זה ידוע מש"כ אצל עמלק 'ויאמר כי יד על כס
והנה יה מלחמה להוי"ה בעמלק מדר דר' )שמות יז
טז( ,ופרש"י שם ,נשבע הקב"ה ,שאין שמו שלם ואין
כסאו שלם ,עד שימחה שמו של עמלק כולו,
וכשימחה שמו יהיה השם שלם והכסא שלם .וזה
איתא בזוה"ק )ח"ג ,(:שעמלק הוא היצה"ר ,שמפתה
את האדם לעבור על התרי"ג מצות ,ועי"ז נפגם ו"ה
משם הוי"ה ,כי העובר על מצות עשה פוגם בו',
והעובר על מצות לא תעשה פוגם בה' ,וגם פוגם
בא' מכסא שהוא בגי' אנכ"י שהוא התורה ,שפוגם
באותיות התורה שכתוב בה שלא יעשה ,כי מי
שעובר על לא תעשה או שאינו מקיים את מצות

עשה ,אז החלק התורה שיש לו נפגם ,ולכן אומרים
בלשם יחוד לפני כל מצוה כמו שכתוב בתורה ,והוא
כדי לתקן את אותיות התורה.
והביאור בזה ,כי זה ידוע מה שביאר מרן האריז"ל
והביאור בעץ חיים )שער המלכים פ"ב( על המשנה
באבות )פ"ה מ"א( בעשרה מאמרות נברא וכו' ,והלא
במאמר אחד יכול להבראות ,אלא להפרע מן
הרשעים וכו' ,וליתן שכר טוב לצדיקים וכו' עיי"ש.
וביאר שלכך יצאו עשרה ספירות מחולקות ולא
מקושרות ומחוברות ,כי אם יחטא האדם יפגום רק
כנגד הספירה שפגם ולא בכל הקומה ,רק לפי שורש
הפגם ,אם החסד ,אם הגבורה וכו' .ואומר שם עוד
שרק בז' ספירות התחתונות בחינת ו"ה משם הוי"ה
מגיע הפגם ,משא"כ למעלה בכחב"ד בחינת י"ה
משם הוי"ה אינו מגיע הפגם ,רק שע"י שאדם חוטא
הוא מסלק למעלה את הכחב"ד ,בסוד מה שאמרו
חז"ל )סוטה ג (.אין אדם עובר עבירה אלא אם כן
נכנס בו רוח שטות .ומבחינת מלכות שבא מתחילה
רק אם נקודה אחת שהוא הכתר ,והשאר הט'
ספירות הם באים רק בתוספת ,ולכן חטא שנוגע
לבחינת המלכות ,גורם שיסתלקו הט' ספירות שבאו
לה בתורת תוספת עיי"ש.
וזהו הכוונה מש"כ רש"י שעמלק פגם בא' של כסא
וזהו ובו"ה משם הוי"ה ,שעמלק שהוא היצה"ר,
הוא שמפתה את האדם לחטוא ,ועי"ז הוא פוגם
בו"ה משם הוי"ה ,היינו שמבחינת ו' ז"א מסתלקים
הכחב"ד ,ומבחינת ה' מלכות מסתלקים הט'
אחרונות.
לפי כל זה יש לומר ,שכל ענין הקמת המשכן
לפי בכלולותיה ופרטיה ,הכול היה כדי לתקן את
אות א' מכסא ,ואת אותיות ו"ה משם הוי"ה,
שנפגמו ע"י חטא העגל.
כי ע"י בנין המשכן בכללותה ,הוא תיקון לאות א'
כי של כסא ,כמ"ש 'כסא כבוד מרום מראשון מקום
מקדשינו' )ירמיהו יז יב( ,כי המשכן הוא מדור וכסא
להשראת שכינתו יתברך שמו בעולם.
וענין עשיית עשתי עשרה יריעות ,הוא תיקון
וענין לאותיות ו"ה משם הוי"ה ,כמו שמבואר
בשער הכוונות )דרושי הקדיש ד"א( וז"ל :סוד עשתי
עשרה יריעות עזים שהיו במשכן ,אשר סודם הם
שני אותיות אחרונות דשם הוי"ה שהם ו"ה ,וסוד
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הענין הוא ,כי שם הוי"ה נרמז בה ענין שני חיבורים
דאו"א וזו"ן בד' אותיותיה ,והנה בזמן הגלות כביכול
אין השם שלם ,ואינו נקרא אלא בשם י"ה ,כמ"ש 'כי
יד על כס יה' וכו' .והענין הוא כי הנה כל הקלי' יצאו
מן הבירורים דז' מלכי אדום ,והנה הם סוד י"א ,לפי
שה"ס זו"ן ,שהם בחינת ז' מלכים דמיתו כנודע.
אמנם באו"א לא היה בהם בחינת מיתת המלכים,
והנה זו"ן הוא סוד שני אותיות אחרונות של שם
הוי"ה שהם ו"ה ,שהם בגי' י"א ,כנגד הקליפות
שנתבררו ויצאו משם ,ומן ב' אותיות אלו נמשכת
להם הארה ומזון להיות שרשם משם ,וזהו הטעם
שאין אחיזה לקלי' בשני אותיות י"ה הראשונים
שהם או"א ,רק בשני אותיות ו"ה האחרונות שהם
זו"ן .וז"ס מ"ש רז"ל אין השם שלם ואין הכסא שלם,
והוא לפי שחציו הראשון שהוא י"ה שהם או"א אין
לקליפות אחיזה בהם ונשארים למעלה ,אבל שני
אותיות האחרונות ו"ה נאחזות הקליפות בהם ,וע"י
העלאת ב' אותיות ו"ה עד או"א שהם י"ה ואז
יתחברו עמהם ,ועי"כ יתבטלו הקליפות עיי"ש.
וזהו אמרו תעשה אתם היינו אתם נוטריקון א' של
וזהו כס"א ,ות"ם הוא ר"ת ת'פארת מ'לכות ,בחינת
ו"ה משם הוי"ה ,שזהו מה שצריך להיות כל כוונת
עשייתם בהקמת המשכן.
ולזה נקרא יריעות שהוא בגי' תרצ"ה ,לרמז
ולזה שהקב"ה נתרצה לישראל על מעשה העגל
כמו שאמרנו לעיל בשם חז"ל.
והנה כל בחינת תיקון הוא מעין הגאולה של לעתיד
והנה לבוא ,וזה ידוע ממרן האריז"ל )לקו"ת זכריה(
שלע"ל יהיה שם הוי"ה יהי"ה ,היינו שבחינת ו"ה
שהוא בחינת זו"ן יהיה בשלימות היחוד ,כמו י"ה
משם הוי"ה בחינת או"א דזיווגיהו תדיר .וזה מה
שמרמז ארך בחינת תיקון דלע"ל ,בחינת יום שכולו
ארוך ,הוא היריעה האחת שלשים באמה כי שם
יהי"ה דלע"ל בגי' שלשים .ואז יהיה ורחב ארבע
באמה היינו שארבע אותיות משם הוי"ה יהיה
בשלימות היחוד בלי שום פירוד ,וזהו מדה אחת
לעשתי עשרה יריעת שבחינת ו"ה משם הוי"ה
יהיה מדה אחת ביחוד שלם דלא מתפרשין לעלמין
כמו או"א.
רעוא דרעוין תשס"ז לפ"ק

עטרת חכמים

עטרת פז

עיונים וביאורים מרבותינו זי"ע

אמרות טהרות מרבותינו
וְ נ ַָת ּ ָת ַעל הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן לֶ חֶ ם ּ ָפנִ ים
ְלפָ נַי ּ ָת ִמיד ).(Ï ‰Î

יש
דַּ ּ ֵבר אֶ ל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ יִ ְקח ּו ִלי ְּתרו ָּמה ֵמאֵ ת ּ ָכל ִא ׁ
ֲשר יִ דְּ בֶ נּ ּו ִל ּב ֹו ִּת ְקח ּו אֶ ת ְּתרו ָ
א ֶׁ
ּמ ִתי )(· ‰Î

ונתת על השלחן לחם 'באור פני
ונתת מלך חיים' )משלי טז טו( ,כשאדם
מקטין את עצמו' ,אשכון ואת דכא
ושפל רוח' )ישעיה נז טו( ,וממילא ברכה
וחיים ופרנסה ,אבל כשאדם מתגאה,
אין אני והוא יכולין לדור )ערכין טו(:
נמצא פני אדם לפני השם.

מאי אשר ידבנו לבו אלא דיתרעי ביה קב"ה ,ומנא
מאי ידעינן דהא קב"ה אתרעי ביה ושוי מדוריה ביה .כד
חמינן דרעותא דההוא בר נש למרדף ולאשתדלא
אבתריה דקב"ה בלביה ובנפשיה וברעותיה ,ודאי ידעינן
דשריא ביה שכינתא )זוהר הק' ח"ב קכח.(.

ורמזה התורה
ורמזה לחם אם תרצה שלא תפסיק
פרנסתך ,תשפיל עצמך ,וזהו פנים
שלך יהיה לפני תמיד שלא אסתיר
פנים שלי מפנים שלך ,וע"י אכילה
כזאת ,יהיה שפע וברכה עכד"ק
ונתת על השלחן

מאביו הרה"ק רבי אלכסנדר מקאמרנא

זצוק"ל .וסיים כשאדם אוכל בקדושה
וביחודים ,מקבץ ומכנס הרבה
נשמות וניצוצין לשרשן כנ"ל.
'נוצר חסד' אבות סוף פ"ה מרבינו יצחק
אייזיק מקאמרנא

איש אשר ידבנו לבו במספר תור"ה ,כי אי אפשר
איש בעולם שישרה שכינה על אדם ,וישיג הארה וחיות
אלהות ודביקות ויחודים ,אם לא על ידי לימוד התורה,
ואין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה
)ברכות סג ,(:ולהיות לומד כפי יכולתו משנה גמרא רא"ש
ופוסקים ,ספר הזוהר והתיקונים כתבי מרן מן הרח"ו
מנוקה ,ועל ידם יזכה להשראות השכינה רעותא
דשכינתא דביקות אלהי בהארה נפלאה ,אבל ראש ולענה
בלי תורה ,הם מרים ומרורים כלענה.
אבל איש צדיק אשר ידבנו לבו על ידי לימוד התורה
אבל לשמה זוכה דיתרעא ביה קב"ה ,וכל אחד חיוב עליו
לנסוע לצדיק כזה ,לדבק לקשר עצמו באהבה ,וישפיע גם
עליו איזה הארה וקדושה ,כמו שראינו והיינו בצדיקים

שבזמן הזה ,הקדושים אשר בארץ המה ,לומדי תורה
לשמה ,ונהגו עצמן בקדושה וטהרה ,ולמדו התורה
במסירות נפש מעוני ודוחק וצער וסגופים ,וזכו לכמה
מדריגות רוח הקודש והשגה ,בודאי מניה תקחו כל אחד
מישראל א"ת תרומת"י השראות השכינה בהארה
נפלאה בדעת שלם מספר כת"ף אברה"ם כת"ף יצח"ק,
דעת ורוח קדושה.
ואמר ומנא ידעינן ,כי הס"ם מטעה את העולם הרבה
ואמר שידבקו עצמן למקום השקר והטעות ,ורוכב
במרכבתו ליסע ולדבק עצמן למקום השקר והטעות
מטעי עלמא ,לכך צריכין הבחנה גדולה ותפלות ובקשות
שינצל מלהדבק למטעי עלמא בשקר וכזב בדרכים שונים.
לזה אמר ומנא ידעינן דשכינה שורה עליו ,כד חמינן ,אבל
לזה לזה הראיה צריכין גם כן קדושה וטהרה ודעת ורוח
הקודש ,על כן אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים
להתפלל לפניו בדמעה ובכיה ,שלא יטעה הס"ם לדבק
עצמו במטעי עלמא ראשים שלו שהוא עשאם וסמכם.
'זהר חי' ח"ד דף ז :מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא

עטרת רז

רזי תורה מרבותינו זי"ע
ית אֶ ת ֵנר ֶֹתיהָ ִׁש ְב ָעה וְ הֶ עֱ לָ ה אֶ ת ֵנר ֶֹתיהָ וְ הֵ ִאיר ַעל ֵעבֶ ר ּ ָפנֶיהָ
וְ ָעשִׂ ָ

ר"ל ,ידוע הוא שיש שבעה חללי דגולגולתא ,שהם
ר"ל ,שבעה קני מנורה ,דוגמתם למטה באדם
כביכול ,בסוד 'בצלם אלהים עשה את האדם'
)בראשית ט ו( ,היינו שני עינים ושתי אזנים ושתי חללי
החוטם ,ופה .ונודע שגולגולתא היא בחינת כתר ,לזה
אמר כאן ועשית העולה כת"ר עליון ,שבו כביכול יש
שבעה חללי דגולגולתא ,שבעה נרות המנורה ,וזהו
ועשית את נרותיה שבעה ,והם בגולגולתא לבד,
שבו כולל חכמה ובינה ,כנודע )זוה"ק ח"ג רפח(:
ממאמר תלת רישין אתגלפן ,דא לגו מן דא ,ודא
לעילא מן דא .והוא מובא ג"כ בע"ח )שער או"א פ"ק ב(.
וחוץ לשבעה נרות אלו ,יש ג"כ שבעה נרות בשבעה
וחוץ קצוות דמלכות עצמה ,כדאיתא בלקוטי תורה
)פ' בהעלותך בטעמי המצות( דע כי המנורה היא סוד
רחל ,נוקבא דז"א קדישין ,וז' נרות המנורה הם ז'
קצוות שלה ,שהם גופה מחסד עד מלכות ע"ש .וזהו
והעלה את נרותיה השניות דז"ק שבה ,עד שיהיו
כולם כביכול באחדות אחד ,רשות היחיד גבוה,
עשרה ורחבה ד' ,בעשר ספירות שלה .ועיקר סוד זה
הוא סוד של 'שבעה ושבעה מוצקות' )זכריה ד ב( ,וגם
זה סוד מה שאמר בזוהר )פ' מקץ דף ר"ב ע"ב( לאכללא
שביעאה בשביעהא ע"ש.
והאיר שבעה נרות עליונים על עבר פניה בבחינת
והאיר פב"פ ,כדמתרגם התרגום ויהון מנהרין לקביל

אפהא .ועוד בא להורות שתגמר מלכות שמים בכל
המדות שלה כביכול כנ"ל אז והאיר ז"א קדישין על
עבר פניה של מלכות שמים ,ביחוד הוי"ה אלהי"ם
יאהלוההי"ם .ורמז לזה כתוב במסורה על עבר לית.
וחד אל עבר .א"כ למה לא כתיב כאן ג"כ אל עבר,
אלא עבר הוא אותיות רע"ב ,והוא הוי"ה אלהי"ם
בסוד אחוריים כזה :י' י"ה יה"ו יהו"ה ,עולה ע"ב .א'
א"ל אל"ה אלה"י אלהי"ם ,עולה ר' ,הרי רע"ב .לזה
אמר כאן על עבר כי על אבר עולה שב"ע )כ"ה
בהיכל הברכה( ,שהוא יחוד הוי"ה אלהי"ם בבחינת
פב"פ ,כזה שם הוי"ה במילוי יודי"ן כזה :יו"ד ה"י
וי"ו ה"י ,עולה ע"ב .ושם אלהי"ם במילוי יו"ד כזה:
אל"ף למ"ד ה"י יו"ד מ"ם ,עולה ש' ,הרי שב"ע,
כדאיתא בלקוטי תורה )פ' לך( ע"ש .לפי זה שמיירי
כאן מיחוד פב"פ ,לזה מוכרח לומר כאן על עבר
מספר שבע ,ולא אל עבר ,כנודע .והבן.
ומלקחיה ומחתותיה זהב טהור כאן בא להורות,
ומלקחיה מאיזה ענין עבודת ישראל ,יכולה מלכות
שמים לבוא לכל אלו המדרגות בכל השלימות
בעשר ספירות ,כנ"ל .וכן בבחינת קוים .לזה אמר
ומלקחיה הוא כנגד למוד התורה הקדושה לשמה
בסוד 'כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו'.
ומחתותיה הוא כנגד התפלה יראת שמים ,בסוד
'התחת אלהים' )בראשית ל ב( הכולל כל עבודת
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הבורא ב"ה וב"ש .וסימן הוא זהב טהור עבודה
שלימה ,בלי שום מחשבת פיגול בסוד 'כולו הפך
לבן טהור הוא' )ויקרא יג יג(.
ככר זהב טהור יעשה אותה את כל הכלים

ככר האלה ר"ל ,לפי שמיירי בפסוק הקודם מיחוד
תו"מ כנ"ל .לזה אמר כאן ככר שהוא הלחם ,כמ"ש
'ככר לחם' )ירמיה לז כא( ,והוא כדאיתא בע"ח )שער
הארת המוחין פ"ז( הזיוג והיחוד הוא בלשון אכילה
בכמה מקומות בתורה ,וכן אמרו חז"ל בכתובות )דף
ס"ד ע"ב( ואוכלת עמו מליל שבת לליל שבת .וכן
'אכלו רעים' )שה"ש ה א( .וכן 'אכלה ומחתה פיה'
)משלי ל כ( .ע"ש .לזה אמר יחוד זה הנ"ל ככר לחם
יחוד זה ,הוא זהב טהור מזוכך מכל הפסולת ,וזה
צריכים בני ישראל שיעשו אותה תמיד את כל
הכלים האלה ,והם תכשיטיה כ"ד תכשיטין והבן.
וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה בהר

וראה ר"ל ,הקב"ה אמר למשה ,שיראה שבני
ישראל יקדשו עצמם כל כך ,ויעשו על ידי עבודתם
למלכות שמים ,כל המדרגות הללו הנ"ל .בתבניתם
של ישראל שיקדשו הם ג"כ בזיכוך גדול ,כמו אשר
אתה בעצמך ,מראה לפני מלאכי עליונים שהם
בהר למעלה בעולמות עליונים ,היינו בתבניתם
יהיה בחינת אדם ,אבל פנימיותם יהיה בזיכוך גדול
כמוך והבן.
'בן ביתי' ח"ב דף צד מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא

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

לרגל יומא דהילולא מהגאון הצדיק המקובל רבי ישראל יצחק הלוי רייזמאן

זצוק"ל ראב"ד בעיה"ק ירושלים תובב"א ז' אדר תשכ"ט

דרשה על צניעות
נישט משנה זייער לבוש ,או נישט משנה
זייער דיבור ,אי דע זכות זיינע זיי די איד
אויסגעלייזט געוואר ,מיר קומע נישט זאג קיי
חסידות נאר דאס איז א עני על פי הלכה ,יעדע
אידישע טאכטער דאר זי אזוי פיר ,די לענג פו
בגד זאל זיי אזוי ווי מע האט גערעדט איבער די
קני ,או די ברייט פו בגד דאר אזוי ברייט זיי
אז ווע מע וועט זי אנידערזעצ זאל נישט זיי
אויפגעדעקט די קני.
מע געפינט ביי די הייליגע מאמע רות וואס זי
איז געווע די מאמע פו מלכות בית דוד ,געפינע
מיר אי מדרש )רות ד ו( אז בשעת זי האט זי
אנידערגעזעצט צו קלייב די זאנגע האט זי זי
נישט איינגעבויג נאר אנידערגעזעצט או דער בגד
האט פארדעקט די פיס.
אי בעט ביי איי אידישע קינדער וואס אוי
איי שטייט די וועלט ,אוי איי שטייט די וועלט
אדישע קינדער.
נא אזוי געפינט מע אז דער לבוש פו די איד
איז געווע גאנ" אנדערשט פו די גוי'אישע
לבושי ,ליידער נעבא איז אראפ נעבא אזא
ביטערע מאדע מע שיקט אהער פו פאריז אדער
פו אנדערע גוי'אישע ערטער או נעבא אידישע

טעכטער לערנע דאס אפ ,או דאס געפינט מע
אומעטו אז דער אידישער לבוש איז געווע
אנדערשט ,אי הלכות תשעה באב )סימ תקנא(
געפינט מע אוי דאס דער אידישער לבוש איז
ניכר געווע.
מיר בעט איי זייער ,נישט נאכקריכ די
מאדעס ס' איז נישט קיי חסידות נאר עס איז
'ובחוקותיה לא תלכו' )ויקרא יח ג( ,מע טאר נישט
גייע קיי גוי'אישע מאדעס ,דאס איז איי זא.
יעצט נא א זא ,פארשטעהע פארשטייט
מע אז נישט נאר אי שטוב נאר אוי אי גאס,
מע געפינט נא זאכ וואס אי גאס איז נא
ארבער ווי אי שטוב ,אי גאס דאר מע אוי
נזהר זיי אז עס זאל זיי ריי או גוט נישט נאר
אי חדר נאר אומעטו ,דער אויבערשטער איז
'מלא כל האר" כבודו' )ישעיה ו ג( ,או מיר דארפ
וויס אז מיר זיינע קינדער צו באשעפער.
בנות ציו היקרי ,די טייערע אידישע
טעכטער זיי זיינע דע סמל פו דער גאנצער
שטאט ,או פו דער גאנצער וועלט.
מע פארשטייט דא אליי ,מע זאגט פאר די
מחנכות דא שטייע זיי דא ,די מחנכות אליי זיי

פארשטייע פו זי אליי אז זיי דארפ גייע
בצניעות או זיי גייע דא אוודאי בצניעות ,או די
וואס גייע בצניעות קומט זיי א גרויס יישר כח,
דער אויבערשטער וועט זיי העלפ אז בזכות זה
וועל זיי האב כל טוב ,זיי וועל זיי א סמל פאר
אלע מחנכות ,ממילא וועט ווער פארבעסערט די
גאנצע שטאט ,או ירושלי וועט זיי
פארבעסערט ,ירושלי איז די האר" פו דער
וועלט ,או די גאנצע וועלט וועט ווער
פארבעסערט.
דאס פארשטייט מע אוי אז 'לפני עור לא
תת מכשול' )ויקרא יט ד( ,איר ווייסט דא וואס
דאס הייסט ,אז די שניידערקעס וואס נייע די
בגדי זאל טוע ווי ווייט זיי קענע או בעט די
קינדער נישט צו נייע קיי בגדי וואס קע קומע
צו פריצות.
אי דע זכות אז מע וועט גייע בדר
הצניעות ,וועט מע געהאלפ ווער מיט די גאולה
שלימה ,או מיר וועל אלע זוכה זיי אלע אי
איינע די קינדער מיט די מאמעס מיט די טאטעס
צו א כתיבה וחתימה טובה או גאולה שלימה
בקרוב במהרה בימינו אמ.
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עטרת המקרא

עיונים וביאורים מספרי רבותינו זי"ע

או ְת ָך ,אֶ ל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל.
רון הָ ֵע ֻדת ,אֵ ת ּ ָכל ֲא ׁ ֶשר אֲצַ ֶ ּוה ֹ
וְ ֹנו ַע ְד ִּתי ְל ָך ׁ ָשם ,וְ ִד ּ ַב ְר ִּתי ִא ְּת ָך ֵמ ַעל הַ ּ ַכ ּפ ֶֹרתִ ,מ ּ ֵבין ְׁשנֵי הַ ְּכ ֻר ִבים ֲא ׁ ֶשר ַעל אֲ ֹ

)כה כב(

את ָ / #והדי למעשה בעני הכתיבה.
את ָ #או וְ ֵאת ָל ֲא ֶר ֲא ַצ!ֶה ְ
נע ְד ִי לנ ַֹע ְד ִי ֵ /את ָל ֲא ֶר ֲא ַצ!ֶה ְ
נע ְד ִי  /החילוק בי ַ
הסתירות בי הפסוקי היכ ַ
שאי לתק כלל ,והספר תורה כשר וישר.
התורה המצויי תחת ידינו ,אשר יש לנו במסורה,
נע ְד ִי היכ?
ַ
הא יש ראיה מ המסורה
א'ת ָ ,חסר ואו.
שבו כתוב ֵאת ָ4ל ֲא ֶ,ר ֲא ַצֶ7ה ְ
הנה ,ממשמעות המקרא כא בפרשת פרשת
והנה המדקדק רבי ידידיה שלמה רפאל נורצי
ְו ֵאת לתורת הנגלה
נ'ע ְד ִ$י דהמקו שמש הקב"ה
תרומה ,משמע ַ
בספרו מנחת שי מביא ראיה מ המסורה שמדמה
רבינו בעל ההיכל הברכה מבאר לפי היסוד
מדבר לבני ישראל ,הוא באוהל מועד ממקו
שלושה פסוקי שכתיב את כל אשר ,וכמו שבשני
הנ"ל ,שביאר דכא בפרשת מיירי מדיבור סודות
קודש הקדשי ,מקו אשר נמצא הארו והכפורת
פסוקי האחרי לא כתוב וְ ֵאת אלא ֵאת הוא הדי
ורזי התורה ,המגיע מבי הכרובי מקו הארו,
והכרובי ,וזה לכאורה דלא כדברי המקרא להל
כא ,וז"לֵ :את ָ4ל ֲא ֶ,ר ֲא ַצֶ7ה ,תמהני על שלשה
משא"כ פשטי התורה מגיע רק ממזבח החיצו
בסו פרשת תצוה ,אחרי שמדבר בעני הקרבת
גדולי הדור ,שה חכמי גדולי ,אב עזרא ורש"י
מזבח הנחושת ,דבאמת מה שכתוב בתורה שפשטי
קרב תמיד של שחר וערב על מזבח החיצו ,כתוב
וחזקוני ,שפירשו וְ ֵאת כל אשר בואו ,דומה שכ
התורה מגיע ממזבח החיצו הוא רק מצד המקבל,
וְ נ ַֹע ְד ִ$י ָ+ָ ,ה ִל ְבנֵי יִ ְָ .ר ֵאל וְ נִ ְק ְָ 0ִ ,/כב ִֹדי )שמות כט
היה כתוב בספריה ,כבר עיינינ להא מילתא,
דאי אפשר לו לקבל זאת אלא ממקו מזבח
מג( ,משמע נ ַֹע ְד ִ$י דהמקו שמש מדבר הקב"ה
ואשכחנא לה במסרה רבתא ,דחשיב להדי פסוקא
החיצו ,אבל מצד המשפיע הקב"ה הכול אחד בי
לבני ישראל ,הוא בחצר ,ממקו מזבח החיצו
בהדי תלתא דכתיב בהו צוואה את כל אשר ,ותרתי
רזי התורה ובי פשטי התורה ,הוא ממקו ושורש
מזבח הנחושת ,שעליו הקריבו קרב תמיד של
ַ ,7מ ְר ֶֶ $את ָ4ל ַה ְִ +צוָה ֲא ֶ,ר :נ ִֹכי
אחריני איני ְ
אחד ,וזה הוא מה שבא התורה להוסי כא,
שחר וערב.
ְמ ַצַ ָ ְ7ה;' דפרשת ראה )דברי יא ח(ֵ ,את ָ4ל
נ'ע ְד ִ$י ְל ָ ָ ,,וְ ִד ְַ 0ר ִ$י ִא ְָ $
דמתחילה כתוב ,וְ ַ
נע ְד ִי תורת הנסתר ,נ ַֹע ְד ִי תורת הנגלה
ַ
ֲא ֶ,ר ֲא ַצ) 7<ֶ7דברי יח יח( דפרשת שופטי ,הדא
9בי ֲא ֶ,ר ַעל ֲאר'
ֵמ ַעל ַה ֶַֹ 84רתִ ,מ ֵ0י ְ,נֵי ַה ְ4ר ִ
ומתר" רבינו הגאו הקדוש רבי יצחק אייזיק
אמרה דהדי נמי כתיב את בלא ואו ,וליכא דוכתא
ָה ֵעד9ת ,זה הוא על רזי התורה ,וְ ֵאת ָ4ל ֲא ֶ,ר ֲא ַצֶ7ה
מקאמרנא זיע"א בספרו היכל הברכה ,בהקד
לפלוגתא ,וכ כתב הר' מזרחי על רש"י חפשתי
א'ת ֶָ ,אל ְ0נֵי יִ ְָ .ר ֵאל ,וְ ֵאת בא להוסי שג פשטי
ְ
השינוי בי שני הפסוקי שבפרשת שהדיבור הוא
בכמה ספרי תורה ולא מצאתי זה.
התורה הוא מאותו המקו מושפע ,אע"פ שמצד
נע ְד ִי מלא ואו ,ובפרשת
ממקו הארו כתיב ְו ַ
והנה על זה כיוו רבינו במה שכתב ומ
המקבל איננו כ שמקבל רק דר מזבח החיצו,
תצוה שהדיבור הוא ממקו המזבח כתיב
המסורה אי שו ראיה לא מניה ולא מקצתה,
וכל דיוק זה הוא רק למסורת הראשוני דכתוב
5וְ נ ַֹע ְד ִ$י 7חסר ואו ,ועפ"ז מבאר דיש שני סוגי
דכיוו שכל המסורה הוא רק להביא שלשוה
וְ ֵאת בתוספת ואו ,המורה שבא להוסי מה שלא
דיבורי לבני ישראל ,הראשו המעולה הוא דיבור
פסוקי המדברי מעני אחד של צוואה ,שבה
דיבר הכתוב מקוד.
של סודות ורזי התורה ,זה הדיבור מגיע ממקו
כתוב את כל אשר ,ובוודאי אינו בא לגלות על
א'ת ֶָ ,אל ְ0נֵי
וז"ל רבינו :וְ ֵאת ָ4ל ֲא ֶ,ר ֲא ַצֶ7ה ְ
גבוה מקו הארו ,משא"כ דיבור של פשט התורה,
מסורת הכתיבה דכא א לכתוב וְ ֵאת ע ואו ,או
יִ ְָ .ר ֵאל ,אע"פ שהיה הייעדה לדבור בני ישראל,
מגיע ממקו שאינו כ"כ גבוה ,והוא ממקו מזבח
ֵאת בלי ואו .וכ מה שכתב רבינו וג דעת הרמ"ה
לפשטות התורה ,מעל מזבח הנחשת ,א על פי כ,
החיצו.
נעל בכא ,כוונתו על רבינו הרמ"ה שכל בית
הכול אל אחד נתנ ,ממקו אחד ,אלא שלצור
נ'ע ְד ִ$י דמשה רבינו מלא ואו,
וז"ל רבינו :וְ ַ
ישראל נשע על מסורת שלו בכתיבת ספר תורה,
ישראל הוצר להתלבש דר צנורית ויסודות
והוא הדבור של בי הכרובי ,סודות התורה ורזי,
העלי דבריו ולא כתב ולא הכריע כלל בעני זה,
תחתוני ,אעפ"כ היה יורד ושופע הכול וכל זה
כמו שביאר מר בגלגולי ,כי אי אפשר להשיג רזי
וע"כ להלכה שניה אמת.
לדעת רש"י ואב עזרא דכא כתיב וְ ֵאת ,אבל
התורה ,אלא בבחינות ארו ,ותורה נר"נ פנימי
בספרי תורה שלנו לא נמצא כ.
נ'ע ְד ִ$י דמשה מלא ואו,
ומקי חיה ,ולזה וְ ַ
להלכה למעשה ְו ֵאת או ֵאת
אספקלריא המאירה .משא"כ בפרשת תצוה,
אי ומה הוא הדי בכתיבה
וְ נ ַֹע ְד ִ$י ָ+ָ ,ה ִל ְבנֵי יִ ְָ .ר ֵאל שהוא מעל המזבח
וְ ֵאת ע ואו ,או ֵאת בלי ואו,
הנחושת ,להשגות פשטי התורה הוא חסר.
ממשי רבינו וכותב להלכה
ֵאת או ְו ֵאת
בזה"ל :וא כתב הסופר ְו ֵאת,
שלושה עמודי עול מפרשי התורה ה"ה רש"י
הספר כשר בלא תיקו ,אעפ"כ א
והאב עזרא והחזקוני ,מפורש מדבריה דהיה
š−ð® í−í− óñî¼ þ×ïñ
הוא בנקל יתק ,כדעת המנהג,
לה מסורה אחרת בספרי התורה שהיה תחת
½¼³−³ò¾í êñîñ−íí ³ðî
ואי בו צור כל כ ,כי לא מכרעא
יד ,בפסוק זה שבפרשת ,דז"ל רש"י :וְ ֵאת ָ4ל
מלתא מכלל ,ומ המסורה אי
א'ת ֶָ ,אל ְ0נֵי יִ ְָ .ר ֵאל ,הרי ואו זו
ְ
ֲא ֶ,ר ֲא ַצֶ7ה
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