בס"ד ,עש"ק פרשת ויק"פ
כ"ד אדר תש"פ  -שנה י"א גליון תק"ב
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נא לשמור על קדושת הגליון

עטרת ראשנו

דברי תורה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
ֹתו רוּחַ ֱאל ִֹהים ְּבחָ ְכ ָמה ו ִּב ְתב ּונָה ו ְּב ַד ַעת ו ְּבכָ ל ְמלָ אכָ ה .לַ ְח ׁשֹב
אתי ְב ׁ ֵשם ְּבצַ ְלאֵ ל ּ ֶבן או ִּרי בֶ ן חוּר ְל ַמ ּ ֵטה יְ הו ָּדה .וָ אֲ ַמ ּ ֵלא א ֹ
ְראֵ ה ָק ָר ִ
ֲרשת אֶ בֶ ן ְל ַמ ּל ֹאת וּבַ ח ׁ ֶ
חשת .וּבַ ח ׁ ֶ
ַמח ׁ ֲָשבֹת לַ עֲ שׂ ֹות ּ ַב ָ ּזהָ ב וּבַ ּ ֶכסֶ ף וּבַ ְּנ ׁ ֶ
ֲרשת ֵעץ לַ עֲ שׂ ֹות ְּבכָ ל ְמלָ אכָ ה )לא ב-ה(.

הנה צריך להבין הלשון
הנה בצלאל מה הכוונה בזה .ועוד צריך להבין
למה קרא אותו בשמו ובשם אביו ואבי אביו בן
אורי בן חור מה בא לרמז כאן.
ראה קראתי בשם

ויש לפרש ,דהנה איתא כאן במדרש )שמו"ר מ ג(

ויש וז"ל :הה"ד 'מה שהיה כבר נקרא שמו'
)קהלת ו י( אמר הקב"ה ,מי שהתקנתיו מראש
שיעשה המשכן ,כבר קראתי לו שם ,מהו 'ונודע
אשר הוא אדם' עד שאדה"ר מוטל גולם ,הראה
לו הקב"ה כל צדיק וצדיק שעתיד לעמוד ממנו,
יש שהוא תלוי בראשו של אדם ,ויש שהוא תלוי
בשערו ,ויש שהוא תלוי במצחו ,ויש בעיניו ,ויש
בחוטמו ,ויש בפיו ,ויש באזנו ,ויש במלתין וכו',
והראהו לבצלאל עושה המשכן הוי ראה קראתי
בשם בצלאל.
ועוד אמרו חז"ל במסכת ברכות )נה ,(.וז"ל:
ועוד אמר רבי שמואל בר נחמני ,אמר רבי
יונתן ,בצלאל על שם חכמתו נקרא ,בשעה
שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה ,לך אמור לו
לבצלאל ,עשה לי משכן ארון וכלים ,הלך משה
והפך ,ואמר לו עשה ארון וכלים ומשכן ,אמר לו
משה רבינו ,מנהגו של עולם אדם בונה בית
ואחר כך מכניס לתוכו כלים ,ואתה אומר עשה
לי ארון וכלים ומשכן ,כלים שאני עושה להיכן
אכניסם ,שמא כך אמר לך הקדוש ברוך הוא,
עשה משכן ארון וכלים ,אמר לו שמא בצל אל
היית וידעת.
נמצא ששמו של בצלאל מרומז על חכמתו
נמצא ושורש נשמתו מששת ימי בראשית,
וכמו שידוע מה דאיתא בזוה"ק )זח"א נח :ס (.על
פסוק 'אשר שם שמות בארץ' )תהלים מו ט(,
שעיקר חיות האדם היא הנשמה הקדושה,
החצובה מתחת כסא הכבוד ,והיא אותיות שמו
של האדם .כי השם של האדם שקוראים לו

אביו ואמו ,היא השם של הנשמה ,כדאיתא
ממרן האר"י ז"ל )שער הגלגולים הקדמה כג( .וכמו
שאיתא בספה"ק תולדות יעקב יוסף )פרשת כי
תצא( בשם מרן הבעש"ט הקדוש זלה"ה ,כמו
ששמעתי ממורי ,כי החיות של האדם הוא שמו,
ונתן מופת ,כי בקריאת שמו והוא ישן ,נתעורר
מהשינה .כי על ידי קריאת שמו ,שהיא השם
של הנשמה ממש ,שהיא חיותו ,אזי מעוררים
חיותו ממקום שרשו בהשתלשלות ,עד
שמורידים את החיות אל האדם .נמצא שכל
אחד נרמז בשמו את כוח נשמתו ,ומה שהוא
צריך להשלים בזה העולם.
וזהו שאמר הכתוב
וזהו היינו שהשי"ת אמר למשה רבינו ,שמה
שנקרא ע"י אביו ואמו בשם בצלאל ,אני כבר
קראתי אותו כן מששת ימי בראשית ,וכבר
יעדתי בשמו את שורש נשמתו ותפקידו בעולם,
לבנות את המשכן וכליו ,כדי שישרה שכינתי
שם.
ראה קראתי בשם בצלאל

והנה במשכן היה שלשה דברים גגו וקירותיו
והנה וכליו ,וזהו מה שמרמז בצלאל בן אורי בן
חור ,היינו שם בצלאל מרמז על תיקון גגו של
המשכן ,כי בצלאל בגי' שם אהי"ה במילוי
ההי"ן עה"כ ,כזה אל"ף ה"ה יו"ד ה"ה ,שהוא
שם המקיף כידוע )עץ חיים שער מ"ד פ"ז( ,בחינת
גג המשכן .וגם שם הנ"ל הוא בחינת צל"ם
שהוא חיות האדם ,כמבואר בשער הכוונות
)ענין סוכות דרוש ו-ז( על הכתוב 'עד שיפוח היום
ונסו הצללים' )שה"ש ב יז( ,וזה מרמז צ"ל של
בצלאל .וא"ל של בצלאל ג"כ מרמז על אורות
המקיפים ,כמבואר בשער הכוונות בדרושי חג
הסוכות )דרוש ח( שכל המקיפים הם בחינת שם
א"ל ,כי במילוי אל"ף למ"ד עולה בגי' הק"ף.
ואומרו עוד

בן

אור"י בגי' ג"פ שם ע"ב עה"כ,

בחינת תיקון קירותיו של המשכן.
בחינת תיקון כל הכלים של המשכן.

בן חור

הוא

וכל זה הוא לתיקון המלכות ,כדי שיהיה מקום
וכל להשראת השכינה ,וזהו שאמר למטה
יהודה כי מבואר ממרן האריז"ל בשער
הכוונות )דרושי הלילה ד"ו( וז"ל :ע"ד מ"ש בסבא
דמשפטים )זוה"ק ח"ב קד (.בסוד יהוד"ה,
דאתקריאת דל"ת ,ואתקריאת ה"א ,דא מסכנו
ודא עתירו .והענין הוא כי בהיותה אחור באחור
כנגד ד"ס אלו נקראת דל"ת דלה ועניה היושבת
באחור ,ובחזרת פב"פ אז נקראת ה"א ,בסוד
העושר ,כי כבר זכתה לחזור אפין באפין ,והבן
כלל זה של דלת ושל ה"א היטב עיי"ש.
וכל זה היה בכוחו של בצלאל לתקן ,ע"י
וכל ואמלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה

ובדעת ובכל מלאכה שעי"ז היה יכול להמשיך
כל המוחין חב"ד בשכינה .וזהו לחשב מחשבת
לעשות שעשה הכול בחשבון ,כדי שיהיה
דוגמא דלעילא בית המקדש של מעלה ,בזהב
ובכסף ובנחשת בג' בחינת הנ"ל הנרמז בשמו
בצלאל בן אורי בן חור.
ואומרו עוד

ובחרשת אבן למלאת ובחרשת

ואומרו עץ לעשות בכל מלאכה היינו
אבן הוא בחינת תיקון השכינה כמ"ש 'אבן
מאסו הבונים' )תהלים קיח כב( ,ובחרשת עץ הוא
בחינת תיקון ז"א )שער המצות פרשת תצא(,
לעשות בכל מלאכה היינו בכל מלאכת המשכן
צריך לעשותם לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה ,כדי
שתשרה השכינה במשכן בשלימות לבני
ישראל.

בחרשת

הקב"ה יעזור שנוכל להמשיך את השכינה בכל
הקב"ה מעשי ידינו ,ועי"ז נזכה לבנין בית
המקדש השלישי ,בביאת גואל צדק בב"א.
רעוא דרעוין תשע"ו לפ"ק

עטרת פז

אמרות טהרות מרבותינו זי"ע
ֹאמר
משה אֶ ת ּ ָכל עֲ ַדת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ ּי ֶ
וַ ּי ְַקהֵ ל ׁ ֶ
ֲשר ִצ ָ ּוה הוי"ה לַ עֲ שׂ ת
ֲאלֵ הֶ ם אֵ ּ ֶלה הַ דְּ בָ ִרים א ׁ ֶ
ֹתם ).(‡ ‰Ï
אָ

רש"י הקדוש מפרש ,למחרת יוה"כ כשירד משה מן
רש"י ההר .והוא לשון הפעיל ,שאינו אוסף אנשים
בידים אלא הן נאספים על פי דבורו עד כאן .אפשר
לומר בדרך רמז כי זה ידוע מחז"ל )מנחות קי (.שבזמן
שהיה הבית המקדש קיים כשחטא האדם ח"ו ,היה
מביא קרבן לחטא אשר עשה ,והכהן היה מקריב
אותו ועי"ז נתכפר לו החטא שעשה ,אבל כעת בזמן
החורבן שאין לנו כהן בעבודתו ,אז כל העוסק
בתורת עולה כאילו הקריב עולה ,וכמו כן שלמים
וחטאת .וזה ידוע שהשני בתי מקדשים היה קיים
תת"ל שנים.
וזה ויקהל משה את כל עדת הס"ת של את' כל'
וזה עדת' הוא תת"ל ,בני ישראל ויאמר אלהם שכמו
שבזמן שבית המקדש היה הקרבנות מכפרים על
עוונות ,כמו כן ע"י אמירה ולימוד התורה"ק מכפרת
על כל העוונות .וזה שמרמז רש"י הקדוש ,לא היה
משה רבינו אוסף אנשים בידים ,אלא על פי דבורו,
היינו שגם ע"י לימוד התורה בפה כמ"ש למען תהיה
תורת ה' בפיך ג"כ יכולים לכפר על כל עוונותיו.
'מעשה שלום' מרבינו שלום מקאמרנא
ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים ּ ֵת ָע ֶ ׂ
יעי יִ ְהיֶה
שה ְמלָ אכָ ה וּבַ י ֹּום הַ ּ ְׁש ִב ִ
לָ כֶ ם ק ֶֹד ׁש וגו' ).(· ‰Ï

המשנה באבות )פ"א מ"י( אומר אהוב את המלאכה.
המשנה 'אהוב' הוא שם נורא להעלות כל הנשמות
ששרשן מהיכל אהבה .וכל אדם צריך לעסוק בט"ל
מלאכות ,לברר הנשמות והחיות ,שכן ח"י פעם ט"ל
עולה שב"ת ,ט"ל תחי"ה )שבת פח ,(:ומרן הבעש"ט
הזהיר על זה ,לעסוק ביחודים ,בכל עשיות מלאכה
שבעולם ,וכל נשמה יש לה שורש במלאכה ,ולכן יש
עוסק בזה ,ויש במלאכה זה בקביעות ,וכל אחד צריך
לעסוק בכל מיני מלאכות .אבל תלמיד חכם די לו
בטל תורה )כתובות קיא ,(:כי העסק התורה מברר ,כמו
עסק במלאכה ביחודים כשם שהתורה ניתנה בברית,
כך המלאכה ניתנה בברית ,ואין הקב"ה משרה
שכינתו על ישראל עד שיעשו מלאכה ,שנאמר )שמות

כח ח( 'ועשו לי מקדש' ועיין אבות דרבי נתן
מ"א( .וכשתעלה הנשמות ע"י מלאכה ,ואז ידבקו בך
נשמות ,וירחיבו דעתך ,וימשיכו לך מוחין חדשים,
אור חדש .כמו ששאל דודי הצדיק מו"ה משה
מסאמבור ,את מורי דודי רבינו צבי הקדוש
מזידיטשוב ,שהוא הולך לפעמים על איזה עסק
לכפר ,ואח"כ כשבא לביתו ועומד להתפלל מנחה,
כמעט שהוא בטל ממציאות ,מגודל האור והתלהבות
אש ,וחשד עצמו שהוא טועה ,כדרך הצדיק .והשיב
לו רבינו ,אחי ,אל יקשה לך ,כי הנשמות והניצוצין
שיש בכל עשבי השדה ,ובעסק שעסקת מדבקין בך,
והם הם מלהיבין בך ,וזהו מאמר התנא 'אהוב את
המלאכה' ויתחדשו לך מוחין וחיות חדש בכל עת.
ועל זה רמז רבי עקיבא בארד"נ )שם( שפועל עושה
מלאכה במקדש ,ואוכל מן ההקדש ,וניצול מן
המיתה ,כי נעשה בריה חדשה ,וע"ש באדר"נ סודות
נפלאים.
)פרק יא

'נוצר חסד' אבות מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא
ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים ּ ֵת ָע ֶ ׂ
יעי יִ ְהיֶה
שה ְמלָ אכָ ה וּבַ י ֹּום הַ ּ ְׁש ִב ִ
תון לַ הוי"ה ּ ָכל הָ ע ֶ ׂ
בו
ֹשה ֹ
לָ כֶ ם ק ֶֹד ׁש ׁ ַש ּ ַבת ׁ ַש ּ ָב ֹ
ְמלָ אכָ ה יו ָ
ּמת ).(·-‡ ‰Ï

רצה לומר ,ששת ימים הם ששה קצוות דז"א בחינת
רצה קודשא ב"ה ,כלומר כל ימי החול תעשה ז"א
קדישין ,עם 'מלאכה' שהיא מלכות שמים ,כנודע
)פע"ח שער מקרא קודש פ"ו( ש'מלאכה' עולה א"ל אדנ"י
ב"ה שהוא במלכות שמים .וזאת תעשה בכל עניניך
שעובר עליך בששת ימי החול ,שתחבר ותיחד קב"ה
ושכינתה ,ובזכות זה כשתעשה כל ימי החול יחוד
הזה ,אז 'וביום השביעי' כשיבוא שבת קודש' ,יהיה
לכם קודש' היינו שיופיע הקב"ה עליכם הארה של
שבת קודש ,וזהו 'וביום השביעי יהיה לכם קודש'
שתרגישו קדושת שבת קודש ,כדאיתא כאן בלקוטי
תורה ממרן האריז"ל 'וביום השביעי קודש יהיה לכם'
כיון דאתם מקודשים גם בימי החול ביחודים הנ"ל,
אז 'וביום השביעי' ודאי 'יהיה לכם' תוספת 'קדושה'
ונשמה יתירה ע"ש .ואם תגיעו למדרגה זו ,אז תגרמו
עבור זה שיהיה בכל שבת ושבת 'שבת שבתון
להוי"ה' ,ותכפר להם כל העונות ,כמו יום הכפורים

הנקרא שבת שבתון )ויקרא טז לא( .ולא יוכל שום
מקטרג לקטרג עליכם .וזהו 'כל העושה בו' היינו
כשמשתתף בו איזה קטרוג בשעת עשיית יחודים
קדושים ,שהוא 'מלאכה' כנ"ל ,ורוצה לקטרג עליכם,
לא יוכל לו .וזהו 'כל העושה בו' היינו עמו ,זה
המקטרג 'יומת' ויפול ממדרגתו כנודע.
'בן ביתי' מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא
וְ אֵ ת לֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִ ים

)(‚È ‰Ï

למה נקרא לח"ם הפני"ם דוקא ,דהנה חכמז"ל אמרו
למה )ב"ב כה ע"ב( מנורה בדרום ושלחן בצפון .לדעתי
י"ל הביאור כי צפו"ן מרומז על תורה שבע"פ כמ"ש
)תהלים לא כ( 'מה רב טובך אשר צפנת ליראך' ,אשר
ע"י האור כי טוב טוב"ך ,אשר צפון וטמון האור הזה
בתורה ,באים חכמים היראים באור הזה ועי"ז
מחדשים הלכות בתורה ע"י האור הזה ,כדברי חכמז"ל
)חגיגה יב ע"א( גנזו בתורה לצדיקים לעתיד לבוא.
וזה שאמרו חכמז"ל כי צד צפון אין לה חומה ,מרמז
וזה על נחלה בלי מצרים ובלתי גבול ,על חדושי
תורה מכל חכמי דור ודור שעושים חומה ע"י ואו
סדרים תורה שבע"פ ,יר"ח ר"ת ר'גלי ח'סידיו
י'שמור' ,בלילה' מרמז על תורה שבע"פ ,שהקב"ה
למד עם משה בלילה תורה שבע"פ כדאי' במדרש
)תנחומא תשא( צפו"ן הוא מספר אביגדו"ר שמו של
משה כדאי' )ויק"ר א ג( שהוא אבי כל הגדרי"ם
בתורה ,כי משה אב לכל חכמי דור ודור כנודע.
וזה הרמז שלחן בצפו"ן היינו בזכות לומדי תורה,
וזה כדברי חכמז"ל )ברכות יז ע"ב( כל העולם ניזון
בשביל חנינא בני וכו' ,וזה דאי' בזוה"ק )ח"א מ"ח ע"א(
עה"פ )בראשית ב כב( 'ויבן אלקים את הצלע' דא תורה
שבכתב ותורה שבע"פ ,היינו כי חכמים אשר לומדים
תורה שבכתב ומחדשים חדו"ת בחינת תורה
שבע"פ ,יש להם דמו"ת וצל"ם ,ולכן שפיר נקרא
לחם הפנים ,כי הוא מרמז לחכמי דור ודור שיש להם
דמו"ת וצל"ם ע"י שני התורות ,אשר בזכותם באה
ההשפעה לכל העולם ,ולכן שפיר נקרא לחם הפנים.
'פרי חיים' ח"ב דף שסב מרבינו חיים יעקב מקאמרנא

עטרת רז

רזי תורה מרבותינו זי"ע
ֲשר ִצ ָ ּוה הוי"ה לַ עֲ שׂ ת א ָֹתם
ֹאמר ֲאלֵ הֶ ם אֵ ּ ֶלה הַ דְּ בָ ִרים א ׁ ֶ
משה אֶ ת ּ ָכל עֲ ַדת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ ּי ֶ
וַ ּי ְַקהֵ ל ׁ ֶ

ר"ל ,כל הדור של משה רבינו היה משורשו מבחינת
ר"ל ,דעת שלו ,כדאיתא בע"ח )שער הארת המוחין פ"א(
אמרו רז"ל )זוהר ח"ב מז (.עה"פ 'כל אשר עשה אלהים
למשה ולישראל עמו' )שמות יח א( ,שקול משה כנגד
כל ישראל .כי כולם ניצוצין שלו .גם זה סוד שנקרא
דור המדבר בדברי הימים ובמלכים )א ,ה יא( דרדע,
שפירוש דור דעה ,לפי שיצאו מהדעת של ז"א
שבתוך יסוד אבא ,שהוא בחינת משה ,והוא נקרא
דעת עליון ע"כ.
לפי"ז אחר שעשו את העגל היה צריך משה להביא
לפי"ז ולאסוף אצלו ,לזכך אותם כמקודם ,בלי שום
לכלוך של חטא העגל ,לזה כתיב כאן ויקהל משה

את כל עדת לאסוף כל עדת דעת של בני ישראל
אצלו ,כי הם שורשו ,כדאיתא בלקוטי תורה )פ'
ויקהל( ויקהל משה לפי שמשה היה מבחינת יסוד
אבא ,וכן דור המדבר היו מאותן הבחינה עצמה ,ולפי
שעשו את העגל ,לזה הוצרך משה להקהילם ולאספן
אליו ,לחבור לשרשם שיהיו נכללין בו על עון של
'ויקהל העם על אהרן' )לב א( .לזה הוא מאסף אליו
כדי להאיר להם אור דקדושה ,מזה הסיר מעליהם
טומאת העגל .לזה אמר את כל עד"ת הדע"ת ,לפי
שהיו מסוד הדעת של משה ע"כ.
ועוד לפי שפרקו מלבם ומדעתם עול מלכות שמים,
ועוד לזה אמר לשון ויקה"ל מש"ה העולה מספר

).(‡ ‰Ï

מלכו"ת ,כדי להכניסם בחזרה לקבלת עול מלכות
שמים .והבן .ויאמר אליהם אלה הדברים שאתם
צריכים לעשות ,לפי שחטאו באמירת אלה ,שאמרו
'אלה אלהיך ישראל' )לב ד( כנגדו לתקן זאת אמר
כאן אלה הדברים ,ולפי שהמודה בע"ז ככופר בכל
התורה כולה ,ושמירת שבת ,שהשומר שבת כהלכתו
שקול ככל התורה כולה ,לכן אמר להם אלה הדברים
שאתם צריכים לתקן אותם ,כדאיתא בלקוטי תורה
שם ע"ש .אשר צוה וחיבור הוי"ה בכם ,והוא דייקא
על אופן לעשות אותם ואינו יוצא במחשבה לבד,
אלא דייקא לעשות אותם.
'בן ביתי' ח"ב דף קכב מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא

שולחן הטהור
לקט הלכות מספר 'שולחן הטהור' ו'זר זהב' לרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זי"ע
 סימן מח סי"א. ובזמן המגיפה,נוסח אמירת הקטורת בכל יום

−ð× ,îë ³îþ¾ñ −ð× ,íë ³îõ¾ñ −ð× ,’î×î
..ë−’î×î íï¼ êí³¾

.ê−

êîí¾

,ðìê ñ× ó¼õ ,í¾ñ¾ þôê− .è−³îêë® ó¾í −šî½õ
..ð−’íëþ¼î’ þôê− þìê šî½õ š½õí −ñë ¹×−³î
³ê ó¼õ í¾ñ¾ ,í¾ñ¾ þôê− öò−ô þë íõèôí öôïëî
ó¼õ µ× þìêî ,.î¬ó¼õ í¼¾³ óí¾ ó−šî½õí öôïëî
..ï¬’î×î ó¼õ íþ¾¼ñ ó−ñ¾íñ ³ìê

þ−¬šíî þôê−î ,ó×ñ í−í³ ð¼ þôê−î :³þ¬ší ì½îò
−þëðë ’þôêòî’ îò−®ô êñ −× ,’þôêòî’ þôê− êñî ì½îò
íñ−ô ³−þëë óèî .êíò¾í ¾êþë êñê ó−òîôðší
.ó−òõ ö−êë ³ñîï êñî .ëë−þ¼ôëî
êí³¾ −ð× ,’î×î .è³¾³×ôñ ö−þ−ïìôî ,’î×î öòëþ îò³
ö−Ñ− .ï,’î×î .î±ôš ¹¬ìë −þÏ®í .í,’î×î .ðíšðí öô íšð îò³
ìñô ,.ì’î×î ðîš−ò −³ñë í−ò¾íî −þ−®ë íòî¾êþ ð"î−
ñ× .−öðþ−í ³õ× ,.¬’î×î ëší þôê− êñî ¼ëþ ³−ôîð½

~~~~~ ~~~~~ מסגרת השלחן
ñêô¾ë íðîë¼î ,íëþší óîšôë íê−þší −× ,ö−ô− ð−ë šþ íòô−¾ î−ñ¼
.íïñ ¾¾ì êñ¾ íêþò îò−ëþ ó¾ë ñ"òí ×"¾ôôî .íñî½õ
ó−þõ½ë ×"×î ,¹¬ì ±ôšë  ה ֳצריñ"® - (:ë½ ¹ð) þîë−® −ôñ¾ë ×"× .î
³ò¾ íê−®−ò−î þîð−½ë í"×î (ë"š½) ³"¼¾ë êëîô .ó−š−−îðô ó−ò¾− .î
ëîþë óòôê .הצ ִרי
ִ š−þ−ìë þôîñ ë³× (ëš¼− ñîš) ñ"ï−þêí þîð−½ë .ð"õþ
í−ôþ− .ê− èô ³−¾êþë) ±ôš ¹¬ìë ðšîòô −þ®í ³ë−³ êëîô¾ ³îêþšôí
−þíð íïë ïôþñ þ¾õêî .(í× ïñ) ³−¾êþëë ±îì ,(ì êò ,ê− îô ,ë× ì
×"í¼¾ëî (ð"õ í−¾¼í óñî¼ þ¼¾) ì"¼õë ê³−êð× þ³×ë êîí ’−þ®í’
.¼îð−× ±ôš êîí þ³×í ³ðîšòî ,ó−þîð−½ëî (è ¾îþð þì¾í ³ñõ³)
ë³× (ëñš öô−½) ì"ëí ,’¬½ší’ îê þ¾¼ ó−ò¾ ’¬¾ší’ þôîñ −ê ö−ò¼ë .ï
¾"¼î ’¬½ší’ ê³−ê ¾"¾þíî ñ"ï−þêí −þîð−½ë ,³−ñêô¾ ö"−¾ë ñ"®ð .ï
(.ìòþ ³îô¾ ðš íî®ô) ’ó−−ìí þ®îê’ë îò−ëþ −þëðô óè .íï ñ¼ íòîî× ×"è
óíþëê ñ¾êë ¼"¼î .ó−þëð ñ¾ öðî½ë ¾"¼ ,’¬½ší’ þôîñ µ−þ®¾ ¼ô¾ô
.íïë ×"¾ô (¾¬ê¾¬îë)
−× ,−þ−®ë ð"î−í ,ö−½−þõš ö−− - (ë"õ í−¾¼í óñî¼ þ¼¾) ì"¼õë í"× .ì
íòî¾êþ ð"î− ö−½−þõš ö−− - (íñõ³í ì½îò) ×"í¼¾ë í"×î .µîô½ êîí .ì
öô−½) ï"¬ë êëîô .ö−½−þõš ³ñôñ µîô½ êîí¾ −õñ ,ì³õë êñî −þ−®ë
ð"î−íî ,−"þ®ë íòî¾êþí ð"î−í – þõî½ −³ë¾ ’þ þîð−½ë ×"×î .(ð"š½ ï×š
.’ö−½−þõš ñ¾ ö−−’ îô× êîí −× ,³î×−ô½í −òõô ,íìò í−−ò¾í
þîð−½ëî (í"í ð"õ êôî−) −ôñ¾îþ−ëî (.î ³î³−þ×) êþôèë ì½îòí í"× .¬
³þî¬ší óî¬õ) óíþðîëêëî ,ìšîþí þîð−½ëî (³îðô¼ôí þð½) è"¼þ .¬
−× ,ëší ñ"®êî ,¼ëîþ ³−ôîð½ ìñô - (ó¾) ì"¼õë ×"×î .(ö−ê þôîêî í"ð
³−ôîð½ ìñô - (ó¾) ×"í¼¾ë í"×î .ëš ¼ëîþ êîí êþôèë ¼ëîþ ó³½
êîí ê³−−þëëî íò¾ôë þîôêí ¼ëîþ ó³½ −× ,ëší ¼ëîþ ñ"® ö−êî ,¼ëîþ
(êš öô−½) −þ¬−î þîïìôë óòôê .(ð"š½ ï×š öô−½) ï"¬ë êëîô .ëší ¼ëîþ
.’ëší’ ³ë−³ êëîô ,óî−í þð½ëî (èñš öô−½) þî¬ëî
ìšîþí þîð−½ëî −þ¬−î þîïìôî è"¼þ þîð−½ëî (ó¾) êþôèë í"× .−
³õ×’ô – ì½îòí ó¾ ×"í¼¾ëî ì"¼õë óòôê .ó¾ þî¬î óíþðîëêî .−
êîí −× ,ó"ôë ³õ×ô þôîñ ö−êî - ë³× (:ë½ ¹ð) þîë−® −ôñ¾ëî .öðþ−í
þêîëô ö×î ,(ë"š½) ³"¼¾ë êëîô ,í"íñï ëþí ¾"ô× ’¹³×’ ³î−³îê
óí ³"õ× ³î−³îêî - (¬"ô î"õ í−¾¼í ³ñõ³ ³×½ô) ó−ð−½ì ³ò¾ôë
¾ôì (− ï× ³îô¾) ë−³×î ,’íë ’− í×îô í"− ó−ô¼õ þ¾¼ þõ½ô ,¹"³×
ì½îòí ¾"¾þíî ñ"ï−þêí −þîð−½ ñ×ë ö×î .×"¼ ,¹³×ñ ó−¼ñš íôê íþ¾¼
þôîñ þ¾õêî .ó−þëð ñ¾ öðî½ ¾"¼ ,¹"³× îò−−í ³"õ× ñ¼ îë³×î ,’³õ×’
,’³õ×’ êñî ’³õ×’ô’ êšîð þôîñ ¾−¾ µ×ñ î³−ìò êñ ×"í¼¾ëî ì"¼õëð
−þíð ,öñíñð× ’êîí¾ ñ×’ êñî ’ê−í¾ ñ×’ þôîñ µ−þ®¾ î³−ìò êñê
êñ šþ−ìë ê−í¾ ñ× öðþ−í ³õ×ô - îë³×ð ,ö× ¼ô¾ô óòî¾ñ ³¬−íþô
êñ (ó¾) ó−ð−½ì ³ò¾ôô ö×î ñ"òí þîë−® −ôñ¾ô í−êþ êíî .êîí¾ ñ×
ê−í¾ ñ× þôîñ µ−þ®î’ – šþ ë³×¾ ,ññ× íïñ ½ì−−³ô îò−êî þ×ïîô
îêþ êñ ¾"¾þíî ñ"ï−þêí −þîð−½ −þð½ô ñ× óêí ö×î .êñ î³î ’šþ−ìë
ó¼ ’³õ−×’ þôîñ êñ¾ šþ íòîî×í ,íïñ î³ìò ö×¾ þôê³ óê ¹êî .³êï
êîí¾ ð"î− êññ ’³õ×’ þôê−¾ êñê ,ð"õþ ³ò¾ íê−®−ò−î þîð−½ë× ð"î−
.š"îðî ,íòîî×í èïô þ½ì− êñ¾ ,’¹³×’ ³î−³îê
<<<< êëí ðîô¼ë µ¾ôí

’þô) ’óîñ¾ ³þ³¼’ þõ½ë ë³× ,’þôêòî’ öò−þôê í"þë ¼îðô ó¼¬í .ê
þ"îôîðê èíò ö×î - (.è− ¹ð – è"òþ³ ëîëñ – öêô¬þêí ñðòô óìòô .ê
,íò¾í ¾êþë óê −× ,þôêòî ì½îò þôîñ êñ¾ [¼"−ï êòþôêšô ê"−þíô]
šì®− ñ¾ îñ−ê þôêô) óñî¼ ³òí× ³−þë ¾"ô× ,’ê ó¼ ö"îþô ó¼¬ô
í"þ) ñ"ïì þôêô× (ð ¬× −ñ¾ô) ±þê ð−ô¼− ¬õ¾ôë µñôî :ñ"ïî] (ð"ñõ
óñî¼ë þ½ì− þ¾ê×¾ ³î−íë ,(ê"õ) íñ¼ôñ îòïôþ¾ öîþô −òë× (.ì"−
,íî¾í þõ½ôë ±"þêí ¬õ¾ñ ðî½ë ,öîþô îþõ½ô î"êî ³îêë¾ ¹"ñêí
ó−ðôî¼ í³î−íëî ,þ×ïò× í"×¾³ ê−þ¬ô−è ±þêí ¬õ¾ô ö−ò¼ íòíî
þìê óòôê ,¹"ñêí êîí¾ ³î−ìí þð¼í× öîþô −òë× î−í− ïê ¬õ¾ôë
−× ,ë"î³× ¬õ¾ô óíë ³î¾¼ñ êþšô ó−−š³ò íë−³×ë ¬õ¾ôí ³š−šì
ïêî ,¬"õ¾ôô ³îìõ ðìê êîíî ,ó−−ì µ"³ìí ó¾ë êîí ë"î³× ³ò−ìë
ñ×ë íï ïôþòî ,ö"îþô ñ¼ þ³î− ’ê ðî½ë ó"ñî¼í ñê ¬õ¾ôô ’êí þîïì³
šî½õí óñî×ë −× ,ó−ëî³×ñî ó−ê−ëòñî íþî³ñ ³îþõî¾ ³îòîþ×ï ³î−×ñôí
ëî³×× ì½îòí öî¾êþí šî½õëî ,î−þìê¾ ó−šî½õí −ëè ñ¼ êîí öî¾êþí
ì½îòí ó−þìêí ó−šî½õëî ,ó−ê−ëòë ö×î ëî³× µ¾ðš −þëðëî ö×î ,µ³þî³ë
ñê ¹"ñêí íêë ,ë"î³× ¬õ¾ôí ³î−íë ðî½ñ êîí ó−šî½õí ñ×ñ þôêòî
êëîô .¾"¼ ,[þôêòî ³ë−³ë êîíî öîþô −òë× ó−þëî¼ þ¾ê óñî¼ −êë
.(è"ô í"õ) ð½ì þ®îòë ¼"¼î .(í−þìêñ¾ ¾"š ³×þë þð½) ì"−þíô −¬îšñë
îò−ëþ íë³×¾ íêþò× ’ë−þ¼ôëî’ ³ë−³ îð−®ë ë³×ò îò−ëþ ñ¾ š"−×ë .ë
³ë−³ ê®ôò êñ îò−ëþ ñ¾ š"−×ô îš−³¼í¾ −"³×ë óòôê ,×"ôìêñ .ë
¼"−ï êòþôêšô ®"êþíô îò−ëþô ¹ñš ñ¼ ë³×ò¾ þîð−½ë ,’ë−þ¼ôëî’
,’þôêòî’ ó−þôîê ³"−¾¼ë ó¾ ó¾þòî ,’þôêòî’ ³ë−³ ê³−ñ ë−þ¼ôë
.íò¾í ¾êþ îô× êîí¾ þôîñ þ¾õêî
ñ×ëî ,ð"õþ ³ò¾ íê−®−ò−î þîð−½ëî ,(í"í ð"õ êôî−) −ôñ¾îþ−ë í"× .è
ñ"ï ï"ëðþí ó¾ë (−"ëèí èñš öô−½) è"íò×í ×"¾ô× êñðî .−"þêí −þîð−½ .è
êëîô ,î"−îë ö−þ−ïìôî êñî ³¾³×ôñ ö−þ−ïìô ñ"®ð (¬š ¹ñê öô−½ ð"ì)
ë³× îò−ëþ ,³¾³×ôñ 'יר
ָ  ' ַמ ֲח ִזì½îòí ó¾¾ ö−−®ñ ¾−î .(ë"š½) ³"¼¾ë
.³¾³×ôñ 'ירי
ִ ' ַמ ֲח ִז
(¬"í è šþõ −þìê ’õ) ó−òí× ³þî³ëî ,(:î ³î³−þ×) êþôèë ì½îòí í"× .ð
,íšðí öô íšð ³î®ô íë ó−−šñ −ð× - ì½îò ¾−î .(ìñ öô−½) îë ñ×ëî .ð
þôîêî í"ð ³þî¬ší óî¬õ) óíþðîëêî (³îðô¼ôí þð½) è"¼þ þîð−½ë í"×
¼"¼î .óî−í þð½ëî ,ð"õþ ³ò¾ íê−®−ò−î þîð−½ëî (èñš öô−½) −"ëëî (ö−ê
ï¬ êþš−î) ’í×þëí ñ×−í’ëî ,×"î³í ñ¼ ó¾ ’íõ−êí ³−þ−¾¼’ë îò−ëþ ×"¾ô
.(:ïò ¹ð µñ ’õ) š"íîïí ñ¼ ’−ë® ³þ¬¼’ëî ,(ë−
’þ è"íþí ë³× ,ó−òôô½ îê ó−òô½ þôîñ −ê ¼èîòë ³þî¬ší þð½ë .í
,−"³×) ó"êþ −¬îšñ îþõ½ë ¾¬êšòîôô ñ"®ï þ¼ëñ¼îî îí−³³ô öþíê .í
öîêèí þ"îôîðê −õô −òïêë −³¼ô¾ - (’¬ ³þëîì ³îòîõ® ±ëîšë êëîô
’ó−òôô½’ þôê¾ êòþôêšô ô"èëò ñ"®ï š−ï−−ê šì®− í"îô öþô š−ð®í
ó¾ îò−ëþ öî¾ñ (ë"½ ëò öô−½) öôšñ ö×î] ³îòëþší ³ê þôîê í−í¾ ³¼ë
ñ¼ ó−òô½ þ¾¼ ðìêí ³ê íòô¾ −³−êþ óè ,[š"−³×ë í"×î ’ó−òôô½’
(í"õ í−¾¼í óñî¼ þ¼¾) ì"¼õë í"× .×"¼ ,î−ð− −³¾ô î−³î¼ë®ê þ¾¼
êñ¾ −ð× ,ðìêñ ðìê ó−ð−í ³î¼ë®êë ó−ô½í ³îòôñ µ−þ®î - ë³×¾
ö×î .(ê"ô í"õ í−¾¼í ³ñõ³) ó−ð−½ì ³ò¾ôë ×"×î .óíô ðìê î"ì èñð−
ó−−ìí ¹×ë .ê−ò³í ñ¼ë ëþí èíò µ×¾ ë³× (ë− ³îê è"õ) ññî×í þ¼¾ë
šñîìî ,î−ð− ’ë ³î¼ë®êë íòô−¾ ó−õñêñ ð½ì þõ½ô ö× ê−ëí (ð"š½)

¾ðîší þ®ìë ¼ô¾òíî í¾¼òíô ◆ ¾"òê −òëþ −õô ó−þî¼−¾ ◆ ê"¬−ñ¾ þ"îôðê öþô š"×ô ì"êð ◆ 0747962080 – êòþôêš ñîš

עטרת תפארת

עובדות וסיפורים מרבותינו זי"ע

חשת )לה ה(.
ְקח ּו ֵמ ִא ְּתכֶ ם ְּתרו ָּמה לַ הוי"ה ּכֹל נְ ִדיב לִ ּבוֹ יְ ִביאֶ הָ אֵ ת ְּתרו ַּמת הוי"ה זָ הָ ב וָ כֶ סֶ ף וּנְ ׁ ֶ
פע אחת בא החסיד ר' חיי יחיאל מאישפציע
נ"ע לקאמרנא ,ופגש את ש"ב הרה"ק רבי אברה
מרדכי קלינבערג זצ"ל נכד רבינו רבי יצחק יהודה
יחיאל מקאמרנא זי"ע .ושאל אותו ,מה את עושי
כא ,וסיפר לו שבשנה העברה היה בקראקא הרב
הקדוש המגיד מטריסק ז"ל ,והיה אצלו אחד מנגידי
עיר קראשנוב שהיה חשו $בני ר"ל ,והבטיח לו רק
בתנאי שית לו חמש מאות רובל כס ,%ונת לו תיכ%
מאה ועשרי וחמש רובל כס ,%ועתה נעשה השתנות
אצל זוגתו ,על כ שלח אותו לטריסק ע ראטא
קכ"ה רובל כס .%וכשעבר דר $לבוב ,התיישב את
עצמו שיסע לשבות אצל רבינו בקאמארנא על שבת
קודש.
וביו א' ביקש מאיתו שיל $עמו אל רבינו לקבל
ברכת פרידה .ובתו $כ $התיישב את עצמו ,ונת

קוויטל ע ח"י רו"כ עבור הנגיד הנ"ל .וכאשר קרא
את הקוויטל וכתב ש מעוברת ,אמר :שקר לא מניה
ולא מקצתו .והתפעל זה החסיד ,וכאשר הרגיש זה,
אמר :אקרא עוד הפע ,וכאשר אמר בפע הראשו
אמר בפע השני ,וכאשר שמע השליח את דבריו נבהל
מאד.
והבי רבינו שלא דבר ריק הוא ,א"ל מה זה ועל
מה זה שנבהלת ,וסיפר לו כל המעשה ,וכאשר שמע
את דבריו ,אמר אקרא עוד הפע ,וכאשר קרא פע
השלישית ,אמר לו לא היה ולא יהיה ,כי הוא עקר
והיא איילונית ר"ל ,ומה שלקח הרה"צ המגיד
המעות ,מסתמא מגיע לו מגלגול העבר .והוא לקח
ברכת הפרידה ,וגמר את שליחותו ונסע לטריסק ,ונת
להמגיד הקדוש המכתב ע צרור כספו ,ושבת ש
שבת קודש.

ומאחר שידע זה השליח שהמחות שלנו ,הוא
אביו של גיסי הרב החסיד ז"ל ,נתאכס אצלו ,וסיפר
ש הרבה מכ"ק זקיני רבינו זצ"ל ובתו $אחד
השיחי ,סיפר לו זו המעשה.
וכאשר שמע המחות זו המעשה ,הל $וסיפר הכל
להמגיד הקדוש ,ותיכ %שלח שליח לקרוא את החסיד
ר' חיי יחיאל הנ"ל ,ואמר לו שיספר לו המעשה אות
באות .ואח"כ שאלו דר $הנסיעה שלו ,א יסע דר$
לבוב או דר $פולי ,והשיב לו דר $פולי ,וא"ל אני
מבקש שכבוד מעלתו יסע דר $לבוב ,ותיסע
לקאמרנא ותת לו פריסת שלו ,ותאמרו לו שכ הוא
האמת.
'כתבי ש' מהרה"ק רבי ש קלינבערג זצ"ל
נכד רבינו

פנָה ִמחוּץ לַ ּ ָפרֹכֶ ת .וַ ּיַעֲ ר ְֹך ָעלָ יו ֵע ֶר ְך לֶ חֶ ם.
מו ֵעד ַעל י ֶֶר ְך הַ ִּמ ְׁש ּ ָכן צָ ֹ
וַ ִ ּי ּ ֵתן אֶ ת הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן ְּבאֹהֶ ל ֹ
הוי זהיר במצוה קלה כבחומרה )אבות ב א(.
פירוש כשאד בר ישראל עושה איזה עני ,בלב אמת
באמונה ובטחו להש יתבר ,$אפילו שעשייתו אי
בה שו מצוה ,א הוא עושה זאת בלב אמת ,אזי
עשייתו רצויה לפני קונה הכול ,כמי שעשה איזה
מצוה ,כמו ששמעתי מאאמו"ר זלה"ה ,שאיתא
בכתבי האר"י ז"ל ,שאירע בימי האר"י זלה"ה,
שאיש אחד פשוט שאינו ב תורה ,שמע שבזמ שבית
המקדש היה קיי ,היו מביאי שתי הלח ,ויותר
מזה לא ידע ,לימי החליט לבא לבית הכנסת בערב
שבת אחר חצות ,והביא עמו שתי לח מקמח סולת
נקיה ,והניח אות בארו הקודש ,והתפלל בעת
נתינתו שיהיה לרצו לפני הקדוש ברו $הוא ,הקרבת
שתי הלח הללו ,והל $לביתו ,וכשחזר לעת ערב
להתפלל קבלת שבת ,פתח הארו הקודש ולא מצא
ש שתי הלח ,כי השמש בקודש של בית המדרש,
כשראה שתי הלח בארו הקודש ,בשעה שהכי
הספר תורה לקריאת התורה ,שצריכי לקרות למחר
ביו השבת בתפילת שחרית ,כנהוג מקדמת דנא בכל

בתי המדרש ,אז השמש לקח השתי הלח עבורו
לצור $השבת ,ולא ידע שו אד מכל זה ,וכשראה
האיש הכשר בעל שתי הלח ,שהלח אינ נמצאי
בארו הקודש ,סבר שהקדוש ברו $הוא כביכול אוכל
אות ,ושמח שמחה גדולה ועצומה ,וכ $היה מתנהג
מידי ערב שבת בשבתו להביא שתי הלח ,ומשבת
לשבת היה מביא לח יותר נקי ומשובח ,והכניס
לארו הקודש ,והשמש לקח לביתו לאוכל לכבוד
שבת קודש ,וכ $היה עת וזמ רב.
לימי רב ואב"ד בית המדרש ש ,היה צרי$
בערב שבת מקו מנוחה ,להכי ולסדר הדרשה לכבוד
שבת קודש ,שהיה צרי $לומר לפני קהל מרעיתו,
והל $לבית הכנסת כי ש היה מקו מנוחה ,והנה
ראה הרב שאיש אחד נכנס ובא לבית המדרש בשמחה
ובצהלה ,ושתי לח בידו ,עד שאינו רואה כלל א יש
אד אחר בבית המדרש ,ומכניס לתו $ארו הקודש,
ומתפלל ש ואומר :ריבונו של עול ,תיקח מידי שתי
הלח הללו וכו' ,כשראה ושמע הרב כל זה ,גער בו
בקול גדול ,ואמר לו שוטה משוגע וע האר) אתה,

)מ כב-כג(

מה אתה עושה ,וכי הקדוש ברו $הוא צרי $לשתי
הלח של ,$וודאי איש אחר לוקח אות מש,
ונשאר האיש על עמדו בבושת גדולה.
באותו הזמ שמע רבינו האלוקי האר"י ז"ל,
כרוז מ השמי ,שהרב ואב"ד יסתלק לעולמו תיכ%
אחר השבת ,לפי שביטל שמחה שהיה למקו ברו$
הוא כביכול ,שהיה
מ האיש הכשר הזה ,במה שעשה המעשה
בשמחה גדולה ובאמונה ובטחו ,כאלו בית המקדש
על מכונו ,ולא היה לקדוש ברו $הוא כביכול שמחה
כזו מיו שחרב בית המקדש ,ושלח האר"י ז"ל
להודיע לרב ואב"ד הכרוז ששמע ,ואכ כעבור שלושה
ימי נסתלק הרב לעולמו ,ע"כ שמעתי מפיו הקדוש
של אאמ"ר זלה"ה.
נמצא שזהו שאמר התנא הוי זהיר במצווה קלה
כבחומרה ,שהכול תלוי בלב אמת ,בשמחה של מצוה
ובאמונה ובטחו ,ועל זה ממשי $התנא לומר שאי
אתה יודע מת שכר של מצוה.
'זק ביתו' אבות ,מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא
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