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בס"ד ,עש"ק פרשת ואתחנן
ט"ו אב תשע"ט  -שנה י' גליון תע"ב

זמני הדלקת הנרות ומוצ"ש
הדה"נ מוצ"ש

ר"ת

ירושלים

6:46

8:00

8:38

בני ברק

7:01

8:02

8:36

ניו יורק

7:34

8:51

9:03

מונטריאל 7:42

8:58

9:10

נא לשמור על קדושת הגליון

עטרת ראשנו

דברי תורה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
ֹאמר הוי"ה אֵ לַ י ַרב לָ ְך אַ ל ּתוֹ סֶ ף ַ ּד ּ ֵבר אֵ לַ י עוֹ ד ּ ַב ָ ּדבָ ר
וָ אֶ ְתחַ ּנַן אֶ ל הוי"ה ּ ָב ֵעת הַ ִהוא לֵ אמֹר .וַ ּי ֶ

הנה ידוע מחז"ל )דב"ר יא י( שמשה רבינו ע"ה
הנה התפלל תקי"ה תפילות כמנין ואתחנ"ן ולא
נענה .וכתב בספר הגן )מרבי יצחק ב"ר אליעזר מחכמי
אשכנז ,ליום י"ג לחודש( בשם המדרש ,שאלמלי התפלל
משה רבינו עוד תפילה אחת היה נכנס לארץ
ישראל ,וזה שאמר לו הקב"ה אל תוסף .וצריך
להבין אמאי לא רצה הקב"ה שמשה רבינו התפלל
עוד תפילה אחת .ועוד יש להבין במש"כ בעת
ההוא שהכתיב הוא בו' ,והקרי הוא ביו"ד.
ואפשר לפרש ,שזה איתא בלקוטי תורה )פרשת
ואפשר בראשית ד"ה ויתהלך( וז"ל :חנוך היה יותר
גבוה ממדרגת משה ,כי הוא רבו של משה ,והוא
מלאך זגזנא"ל ,וגם כי הוא השיג חיה ,ומשה נשמה,
אך משיח ישיג יחידה ,וראוי היה משה שיזכה
למלאך ,אך שגרם החטא בעבור ערבונות ערב רב
שהיה רוצה לתקנם ולא תקנם עיי"ש.
וזה ידוע מה שאיתא בתיקו"ז )תיקון יח דף כו(.
וזה שמשה רבינו יהיה ג"כ הגואל האחרון ,כמו
שנאמר מ'ה ש'היה ה'וא ש'יהיה ר"ת מש"ה .שכמו
שהיה הגואל בגלות מצרים כן יהיה הגואל האחרון.
ולזה רצה משה רבינו להשיג עכשיו בחינת יחידה,
להשיג דבקות ואחדות הגמור .ועי"ז יהיה התיקון
והגאולה השלימה .וכמו שהשיג ביום פטירתו בחינת
שלימות דרגת הנשמה ,כמו שאיתא בלקוטי תורה
)ואתחנן ד"ה ויתעבר( וז"ל :ובעת אסיפת רוחו 'ויעל
משה מערבות מואב אל הר נב"ו' ונכנס הנ' בשמו
ונעשה בחינת נשמה בשילמות ,וידוע כי הנשמה
היא בינה עיי"ש.
והטעם שלא זכה לזה עד עכשיו ,משום שכתב
והטעם אא"ז רבינו הקדוש רבי יצחק אייזיק
מקאמרנא זצוק"ל בספה"ק היכל הברכה בתחילת
פרשת ויקרא ,טעם למה כתוב 'ויקרא' בא' זעירא,
וז"ל' :ויקרא' כתוב באלף זעירא .והטעם בזה כי סוד א',
אל"ף ,אל"ף למ"ד פ"א בסוד מספר חשמ"ל .ועיין זהר
ויחי )רלד (:אמר רבי יצחק ,אמאי איהי זעירא ,אתקיים
משה בשלימו ולא בכלא ,דהא אסתלק מאתתיה.
בספרא קדמאה אמרי לשבחא ,ואנן הכי תנינן ,מאי
דאסתלק לעילא ,יתקשר לעילא ותתא ,כדין איהו
שלים .וספרי קדמאי סברי) ,זוה"ק ח"א כב (.משה
אתפריש מאתתיה ,ושמש כד איהו בגופא ,בההיא

רוחא קדישא ,לבתר אתדבק רוחא ברוחא עלאה,
טמירא דלעילא ,וכן דרגין הוו מתדבקין כלהו כחדא.
אעפ"כ סברת רבי יצחק ,שהגם אשר הוא מדריגה
אעפ"כ גדולה בעת שהיה מלובש משה בגוף
חשמ"ל ,שהולכין בו הצדיקים בג"ע ,וכבר נסתלק מן
חיזו דגוף דהאי עלמא לגמרי ,על כל זה אין זה
שלימות אמיתי ,כי תכלית השלימות הוא להיות
מעלה ומטה ,וכך שמעתי מאת אדמו"ר מהור"ר
אברהם יהושע העשיל ממעזביז מה שקבלתי ממורי
ורבי רבינו אלימלך מליזענסק אובין הונטין הונטין
אובין .זה קיבל וסברת הרב רבי יצחק עיי"ש.
וזהו הכוונה מה שאמרו חז"ל )נדרים לח ,(.חמשים
וזהו שערי בינה נבראו בעולם ,וכולם ניתנו למשה
חסר אחת ,שנאמר 'ותחסרהו מעט מאלהים' )תהלים
ח ו( .והקשו המפרשים ,מרישא לסיפא ,שקודם אמרו
חמשים שערי בינה נמסרו למשה ,ואח"כ אמרו חסר
אחת .ועפ"י הנ"ל יש לפרש ,שקודם שפירש מאשתו
היה לו חמשים שערי בינה ,ואח"כ שפירש חסר לו
'אחת' ,היינו משום שהיה חסר לו 'אחת מצלעתיו'
)בראשית ב כא( .ולכן לא השיג ג"כ בחינת יחידה
שהוא בחינת אחדות הגמור אחרי השגתו דרגת
נשמה וחיה ,וכמו שהבאנו לעיל שהאדם צריך
להיות דוגמא דלעילא ,ולכן משום שפירש מאשתו
לכן ג"כ לא זכה לבחינת יחידה.
והנה מבואר בשער הכוונות )דרושי קידוש ליל שבת
והנה ד"א ענין סעודת שחרית דשבת( עה"פ 'אז תתענג
על ה' כו' שיש שם י"ה שהוא למעלה משם הוי"ה,
והוא בחינת עתיקא קדישא ,והוא סעודה דשחרית
הנק' סעודתא דע"ק עיי"ש .היינו שבחינת י"ה שהוא
למעלה משם הוי"ה הוא בחינת יחידה .וזה ידוע
שבחינת יחידה הוא בחינת עתיק כתר ,ושם לית
שמאלא בהאי עתיקא סתימאה ,כלא ימינא )זוה"ק
ח"ג קכט ,(.ששם הוא האחדות הגמור ,ושם אינו מגיע
פגם של התחתונים.
לפי"ז יש לפרש המקרא קודש ,ואתחנן שמשה
לפי"ז רבינו ע"ה התפלל ת"ק י"ה תפילות ,היינו
ת"ק הוא מהלך ת"ק שנה שבין כל רקיע לרקיע,
כמ"ש חז"ל בחגיגה )יג ,(.וי"ה מרמז שהשיג עד
דרגת חו"ב דאצילות ,דהיינו עד בחינת חיה .ורצה
להתפלל עוד תפילה אחת ,היינו שרצה להשיג

הַ ּזֶה )‚ .(ÂÎ-‚Î

בחינת יחידה בחינת עתיקא קדישא שהוא בחינת
אחדות הגמור ,ששם לא מגיע שום פגם התחתונים,
וזהו אמרו אל הוי"ה היינו שזה ידוע שאות א'
מתחלף עם אות ע' באותיות אחע"ה .וזהו שהתחנן
משה רבינו שיזכה לבחינה של על הוי"ה שהוא שם
י"ה בחינת עתיקא קדישא בחינת יחידה ,ועי"ז לא
יחשב הפגם של מי מריבה ,ויתבטל העיכוב
מלהיכנס לארץ ישראל.
ועי"ז יהיה עכשיו הבחינה של בעת ההוא היינו
ועי"ז שכתוב ההוא בו' וקרינן בי' ,היינו משום שמה
שכתוב בתורה הוא על מה שהוא עכשיו ,ומה
שקרינן הוא על לעתיד לבוא .והביאור הוא ,כי
עמלק פגם בו"ה משם הוי"ה ,ומא' של כסא כידוע
)רש"י שמות יז טז( .ולזה כתוב ההוא בו' ,שהוא
אותיות ו"ה משם הוי"ה וא' מכסא ,שעכשיו אינם
מתוקנים עוד ,וקרינן ההיא ביו"ד ,היינו כי לע"ל
יהיה ו' משם הוי"ה לי' כידוע )לקו"ת זכריה( .היינו
שמשה רבינו רצה שכבר יהיה עכשיו התיקון הפגם
של עמלק ו"ה משם הוי"ה וא' של כסא .היינו שי"ה
הראשונים יתעלו לבחינת י"ה העליונים בחינת
יחידה ,וו"ה שהוא בחינת זו"ן יתעלו לבחינת או"א
בחינת י"ה.
ועל זה אמר לו השי"ת רב לך אל תוסף לדבר
ועל אלי וגו' היינו אל תוסף עם ב' תיבות והכולל
בגי' עתי"ק ,שהוא בחינת יחידה ,היינו שלא יוסיף
עוד להתפלל תפילה אחת כדי להשיג עד שורש
בחינת יחידה ,משום שחסר לך הבחינה של אחת
מצלעותיו ,ולכן לא תוכל להשיג עד בחינת יחידה.
והנה אנחנו נמצאים כעת בשבת שבע ברכות
והנה לנכדתי תחי' ,וידוע מ"ש רבינו קוה"ק אור
שבעת הימים הבעש"ט הקדוש זיע"א )בעש"ט עה"ת
בראשית אות קסו( עה"פ בתהלים )סט יט( 'קרבה אל
נפשי גאלה' ,שכל אדם צריך להתפלל ולהשתדל
להביא גאולה פרטית שלו ,וכשכל אדם ישתדל בזה
אז נזכה לגאולה הכללית .וא"כ כשמקימים בית
חדש מקימים בית חדש להשראת השכינה בבחינת
'ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם' בכל אחד ואחד,
ועי"ז נזכה לבנין בית המקדש להשראת השכינה
בכללית במהרה בימינו אמן.
המשך בעמוד הבא <<<<

עטרת חכמים

עטרת פז

אמרות טהרות מרבותינו זי"ע
וָ אֶ ְתחַ ּנַן אֶ ל הוי"ה ּ ָב ֵעת הַ ִהוא לֵ אמֹר
)‚ (‚Î

ר"ל ,כיון שראה משה רבינו שיש עת רצון
ר"ל ,להתפלל שיהיה הגאולה השלמה ,וזהו
שאמר בעת ההיא שהוא עת רצון .לאמר
לדורות ,שידעו כולם ג"כ כשיראו שיש עת
רצון ,לזה מחויבים להתפלל אולי ירחם ה'
ב"ה ,כמו ששמעתי מכמה קדושי עליון,
מרבינו האר"י זלה"ה כמה פעמים ,בעת
קריאת התורה ,וכן בעת קבלת שבת .וכן
רבינו אלקי הבעש"ט זלה"ה כמה עתים היה
לזה .וכן אצל רבינו אלקי רבי אלימלך
זלה"ה .וכן אצל רבינו איש אלקים רבי יעקב
יצחק בן מאטיל מלובלין זלה"ה בעת
הקפות של שמחת תורה כנודע ,ובדבר קטן
שהוא כמעט כחוט השערה נתקלקל הכל
כנודע.
ועיקר שורש פרשה זו ,מדברת מגאולה
ועיקר כוללת שיהיה לכל ישראל ולא למשה
לבד ,כי משה היה אוהב ישראל ,ולא היה
מתפלל כל ימיו על עצמו ,אלא דייקא על
כללות ישראל ,והוא שלא על מנת לקבל
פרס )אבות פ"א מ"ג( דייקא ,כמו שאמר הוא
עצמו 'מחני נא מספרך אשר כתבת' )שמות לב
לב( ,כלומר אפילו מספר תורה שלמעלה,
שמשה היה כותב שם עוד קודם שנתנה
התורה הקדושה למטה כנודע .א"כ לפי זה
היאך יכול לומר שמשה היה מתפלל על
עצמו שיבוא לארץ ישראל ,אעפ"י שדברי
רז"ל הם אמת ויציב ,אעפי"כ הפרשה זו
אומרת דרשני.
'בן ביתי' ח"ב דף ג מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא
וְ א ִֹתי ִצ ָ ּוה הוי"ה ּ ָב ֵעת הַ ִהוא ְללַ ּ ֵמד
אֶ ְתכֶ ם חֻ ִ ּקים ו ִּמ ְׁש ּ ָפ ִטים וגו' )„ („È

אמר חותני
אמר יומ"ד י"ז מנחם אב שאי אפשר שום השגה,
למי שאין מקבל הכנעה לפני מי שאומר לו
התורה.
הרה"ק רבי אברהם מרדכי מפינטשוב זלה"ה,

'זהר חי' ח"ב דף תכ :מרבינו יצחק אייזיק
מקאמרנא
ִמי יִ ּ ֵתן וְ הָ יָה ְלבָ בָ ם זֶה לָ הֶ ם ְליִ ְראָ ה
א ִֹתי וְ ִל ְׁשמֹר אֶ ת ּ ָכל ִמ ְצ ֹו ַתי ּ ָכל

עיונים וביאורים מרבותינו זי"ע

יטב לָ הֶ ם וְ ִל ְבנֵיהֶ ם
הַ ּי ִָמים ְל ַמ ַען יִ ַ
ְלעֹלָ ם ). (ÂÎ ‰

אפשר לומר ,שזה ידוע מחכמז"ל
אפשר הכל מידי שמים חוץ מיראת שמים.
שהכל אפשר למצוא אצל הבורא עולם כל
המידות הטובות ,חוץ מיראת שמים ,שא"א
כביכול להיות אצל הקב"ה ,כי ממי הוא צריך
לפחד ולירא ,ועפי"ז ביאר זקני הגה"ק
אלכסנדר מקאמרנא זצוק"ל בסעודה
שלישית לפני פטירתו לחיי עולם הבא ,הובא
בספה"ק היכל הברכה )פרשת שלח דף צ (.את
הפסוק 'מה הוי"ה אלהיך שואל מעמך כי אם
ליראה' .וז"ל :וזהו שאמר אבי מורי הגאון
הקדוש מוהר"ר אלכסנדר בן הינדא ,שעה
אחת קודם פטירתו בסעודה שלישית ,שנפטר
בשנת ר"ב שלו"ם ]תקע"ח[ במוצאי שבת יום
אחד ועשרים באב ,על הפסוק 'מה הוי"ה
אלהיך הכל שואל ומבקש מעמך' שתהא
כמותו ,מה הוא רחום אף אתה )שבת קלג,(:
וכיוצא בו בכל המדות ,כמבואר בספר תומר
דבורה מהרמ"ק' ,כי אם ליראה' לא שייך
לשאול ממך ,כי אצלו יתברך לא שייך יראה,
כי שם העדר המציאות והבן היטב עכ"ל.
ובזה אפשר שמרמז הפסוק הנ"ל ,מי יתן
ובזה והיה זה לשון שמחה )ב"ר מב ד( ,ומהו
השמחה ,לבבם זה להם ליראה אתי שיהיה
לכל אחד ואחד יראת שמים מהבורא עולם,
)ברכות לג(:

ולשמור את כל מצותי כל הימים למען ייטב

להם ולבניהם לעל"ם כתיב לעל"ם חסר וא"ו,
ר"ת ל'א ע'ל מ'נת ל'קבל ,רק לשמה ,כמו
שידוע מחכמז"ל בפרקי אבות )פ"א מ"ג( שאדם
צריך לעבוד את הבורא עולם שלא על מנת
לקבל פרס .וממילא יהיה לנו הכל לטוב ,כי
כתיב בשני יודי"ן ייטב בשתי יצרים ,כמו
שאמרו ז"ל )ברכות סא (.על פסוק )בראשית ב ז(
'וייצר' בשני יצרים ,היינו שזה שהבטיח לנו
הבורא עולם שיהיה להם לטוב ולבניהם הוא
רק לעל"ם שיהיה הכל ע'ל מ'נת ל'א ל'קבל
שום פרס ,רק הכל לשמה ,ועי"ז יעבוד את
השי"ת בשני יצרים.

וְ אָ הַ ְב ּ ָת אֵ ת הוי"ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ְּבכָ ל ְלבָ ְב ָך ו ְּבכָ ל

נ ְַפ ְׁש ָך ו ְּבכָ ל ְמא ֶֹד ָך ).(‰ Â

דרשו רבותינו הקדושים )ברכות נד' (.בכל נפשך' )דברים ו ה( אפילו נוטל את נפשך,
דרשו 'ובכל מאדך' יש אדם שממונו חביב עליו מגופו ,יאהוב השם בממונו.
אבל על 'בכל לבבך' לא מצינו לרבותינו הקדושים שילמדו לנו בזה איזה סדר
עבודה ,כי אם בשני יצריך .וזה צריך ביאור .לזה נראה לנו דמלמד לנו שלא
להרהר אחרי מידותיו ית"ש ,ושנדע שכל המקריות מהמקרים ,יהיו בסוד
אמונה ,שהכל מאתו ית"ש ,ולא יפול בשום פעם מאמונה ,וזהו דרשת רבותינו
על 'בכל מאדך'.
ואעתיק מה שמצאתי בדרשות )אלשיך ויקרא כג כ( ,שבכל המצות אדם נידון אחרי
ואעתיק רובו ,אם קיים רוב המצות הרי הוא צדיק גמור .אבל מה שנתלה
באמונת דתינו בי"ג עיקרים שמנה הרמב"ם בזה צריך להאמין בכולו .ולדעתי עוד
נוסף על י"ג עיקרים מה שלא מנה הרמב"ם הוא אמונת חכמים ,אשר הוא
משרשי האמונה ג"כ ,כי אם יפול אדם מאמונת חכמים ויבזה אותם ,הוא נמנה
ברמב"ם )פ"ג מהלכות תשובה ה"ו( ,ואלו שאין להם חלק לעולם הבא ,אלא נכרתין
ואובדין ונידונין על גודל פשעם וחטאם לעולמי עולמים ,המינים והאפיקורסים
והכופרים בתורה .וכתב בהלכה ח' ,פירוש של הכופרים בתורה ,הוא המכחיש
במגידי תורה שבעל פה ,והשוה לזה לאומר אין תורה מן השמים ,וכמו כן
לאומר שזאת התורה תהא מוחלפת ,ואחרי אשר רבינו הרמב"ם מנה ביסודי
אמונה שלנו שמעיקרי האמונה להאמין שזאת התורה לא תהא מוחלפת ,א"כ
צריכים אנחנו להוסיף מעיקרי אמונת דתינו ג"כ להאמין בחכמים ובדבריהם,
ע"כ חוב גמור למי שרוצה שיאור נפשו באור החיים ,שיאמר כל פעם 'אני
מאמין באמונה שלימה שכל דברי חכמים וחידותיהם ,הן פשטן של דברי
רבותינו ,והן דברי אגדה ,הכל מאמתה של תורה ,ואין בין דברי נקודה
אחת מדברי הפסוק 'שמע ישראל' לדברי רבה בר בר חנה )ב"ב עג (.ושאר
דברי אגדתא'.
ונודע דסוד אמונה בלבא תליא מלתא ,כאשר יתבאר אצלינו ברצות השם
ונודע במקום אחר ,על הקושיה הנאמרת ב'עץ חיים' על 'לב' ,למה פעם נקרא
מלכות ,ופעם נקרא ת"ת ,ופעם נקרא בינה ,ואמרנו דמקור הלב הוא ת"ת,
אבל נודע דת"ת עולה בסוד ו' הדעת לעשות יחוד דחו"ב ,וגם היחוד השלם
שיהיה ת"ת ומלכות ביחודא חדא ,ונודע שמלכות הוא אמונה ,בסוד 'ויהי
אומן את הדסה היא אסתר' )אסתר ב ז( ,לזה צוה לנו השם הנכבד בתורתו
הקדושה לאמור 'בכל לבבך' כלומר בכל האמונה לקבוע יחודך באחד ,שלא
יסור ח"ו מלבך.
ונודע מדרושי הקודמים ,דב' מיני מסירות הנפש הוא ,אחת להעלות נשמתו
ונודע בסוד קדושת השם ,והשני הוא לאתר דמותא שריא ,ושניהם מרומזים
בתיבת 'ובכל נפשך' ,דהיינו 'נפש' הוא לאתר דמותא שריא ,ו'ך' פשוטה,
מרמז על העלאת נשמתו בסוד קדושת השם ,וקצרתי כאן בביאור הדברים
האלו ,כי כבר הארכתי לעיל בזה )בשער חג הסוכות ,במאמר עשרה מאמרות מד"ה ומקודם
ואילך(.

'מעשה שלום' ח"ב דף קלח מרבינו שלום
מקאמרנא

'זכרון דברים' מאמר בעשור לחודש מרבינו אלכסנדר מקאמרנא

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ המשך עטרת ראשנו ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

והנה זה אמרו חז"ל )סוטה יז (.איש ואשה זכו שכינה
והנה ביניהם .ופרש"י שהרי חלק את שמו ושיכנו
ביניהן ,יו"ד באיש ,וה"י באשה .וצריך להבין הרי לפי
האמת צריך להיות אותיות ו"ה משם הוי"ה כמובן
ליודעים בינה ,שאיש ואשה הם בחינת ו"ה משם
הוי"ה ,ולמה כתב רש"י שהם בחינת י"ה.
אבל לפי הנ"ל יובן היטיב ,כי הרי ביארנו לעיל שמה
אבל שלא זכה משה רבינו לבחינת י"ה שהוא
למעלה משם הוי"ה שהוא בחינת יחידה ,כי פירש

מאשתו ,ולכן היה חסר לו אחת מנו"ן שערי בינה.
ולכן כשאיש נושא את אשתו ,עי"ז הוא יכול להשיג
עד עתיקא קדישא בחינת יחידה ,ולכן חת"ן ר"ת
ח'יוורתא ת'יקונין נ'ימין ,שהם בחינת השפע היורד
מרישא דעתיקא קדישא ,לרמוז כשאדם נושא אשה
יכול להשיג עד עתיקא קדישא אחדות הגמור בחינת
י"ה העליונים ,ועי"ז זוכה להשראת השכינה
בשלימות ,כי השכינה מחפש לו מקום להשרות
שכינתו ,כמו שאמר דוד המלך בתהילים )קלב ה( 'עד

אמצא מקום להוי"ה משכנות לאביר יעקב' ,וזה ע"י
שהולך בדרך התורה והיהדות בדרך אבותיו
הקדושים.
הקב"ה שנזכה שהזיווג החדש יעלה יפ"ה ,ולראות
הקב"ה מהם דורות ישרים מבורכים ע"ד אבותינו
זיע"א ,ויהיה הכנה לביאת בן דוד ,כי אין בן דוד בא
עד שיכלו נשמות שבגוף )יבמות סב ,(.ועי"ז נזכה
לביאת משיח צדקינו בב"א.
רעוא דרעוין תשע"ח לפ"ק

שולחן הטהור

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

פסקי דינים שהביא רבינו מאביו רבינו אלכסנדר סענדר זללה"ה אב"ד קאמרנא בעל הזכרון דברים
ליומא דהילולא כ"א מנחם אב שנת תקע"ח
פשט והפסיק בתפילין יחזור ויברך

שיעור עיכול יין ופירות אינו אלא שעה

óì−òíñ ê³¼ðê óï−ïí îñ−õê ö−ñ−õ³ ì−òô¾ ó¼õ ñ×ë
ì−òíñ ³×þë êñê µþë− êñî ,µþëñ µ−þ® ¹×−³ ñ×ë
,ê½×í ³−ëñ µñí îê íëþí š−½õí óê ñëê ö−ñ−õ³
óê í×ñí þš−¼ êîí µ× .³î®ô ñ¼î ì−òíñ µþëô
½š½õ× ,µþëôî þïîì ð−ô óì−òíñ ê³¼ðê ö−ñ−õ³ šñ−
í×î½) êþôèí ³î¬¾õ×î ,(ë− ’−¼½ ¼"î¾ë) −"ëí öþô
îô×î ó−òîþìêî ó−òî¾êþ ó−òîêèí ñ× š½õ×î ,(.îô
¾êñ ñëê ,íþîþë í×ñí êîí µ× −× ,−"ëí öþô ¼−þ×í
íëþí š−½õí óê ñëê ,−"ëí š½õ× ³ìê êñê µþë−
¾−þîô èíò µ×î ,ó−³¾ µþë− ,µþë−¾ íðîô ê"ôþ óè
−ñîðè íëþí îèíò ö×î þðò½×ñê þ"þíîô öîêèí −ëê
êòñ−îîô ê"þèí èíò ö×î ,îò−òôïë¾ ±þê −òîêèî ñêþ¾−
):(è× öô−½ ëþ í¾¼ô
)½(î"š½ ï"ïî ¬"½ í× öô−

î³¼ðî ³ìê ó¼õ êñê [ö−−í ñ¼] ö−×þëô ö−ê¾ èíòôí
ñëê ,ññ× µñôò ö−ð îò−ò−ë ö−êî ,ñ×í þî¬õñ èíòôí
êñî íñîðè í¼¾ þî¼−¾ íðî¼½í µî³ë íí¾ óê
¾þî¼−¾ −× ,í¼¾ þìê ó¼õí ðî¼ µþëô ö−− í³
¼−þîô −ëê š½õ µ× ,í¼¾ êñê îò−ê ³îþ−õî ö−− ñî×−
¼ôî¾ −òêî ,ö× èíòôí ö−êî ,þðò½×ñê îò−ëþ öîêèí
(í"½ ð¼š öô−½) :−³îê þî¬õñ ö−î×−î þìê −õô í×þë

שני זוגי תפילין
ì−òíñ ó−ô¼¬ íô×ô −îêþí öô¾ ö−ñ−õ³ ³ìòí ö−ò¼ë
êëîô) ¾"êþí ³¼ð× ðì−ë ö−ñ−õ³ −èîï −ò¾ ö−ò¼ë
−þîô èíò ö×î ó−¾îðš ó−š−ð® íëþí îèíò ö×î ,(þî¬ë
þ¾õê −êî ,µ× èîíòê¾ î³þ−¬õ óðîš −ñ¼ íî®î −ëê
ðìê ó¾ð í®−®ì öê× ö−êî îñê ñ¼ îñê ì−ò−¾ êñê
.’î×î ,±®îì îò−ê îò−ôë ö−ôî ,ö−ñ−õ³ ,óíñ
)½(ê"š½ ï"ï ðñ öô−

אמירת הפרשיות עם התפילין
,(ó³òò¾î õ"¼ ðñ êš½−õ öòì³êî ³¾þõ) −þõ½ë ê³−ê
−× í−íî ¾ðš ö−êî öîò−¾ë ¼ô¾ óê í−íî ¼ô¾ ê³−ê
ñ× îèíò µ×î ,ññ× óþôîêñ µ−þ® ö−êî ,öîò−¾ë µê−ë−
ëî¾¬−ð−ïô −ë® îò−ëþ −ðîð −þîôî −ëê −þîôî ó−š−ð®í
:ñ"ï
)½(¬"½ ìñ öô−

ברכת הגידעמפט
îò−ê ³õ öíô¼ ñ×îêî þ¾ëñ ö−êëí ¬õô¼ð−è −ò−ôî
µþëô îò−êî ,íðî¼½í −òîš³ô íï ñ× −× ,µþëô −ò−ôî
¼ñëê ,³õî þ¾ë êñë ¬¼ô ñ×îê¾× îñ−õê öí−ñ
×¾.óí−ñ¼ µþëô íðî¼½í ¼®ôêë ó³½ ó³îê ñ×îê
öîêèí −ëê èíò µ×î ,±þêí −òîêè −õô ð½î−ô íï ñ×î
×"¾ô ¼"¼] .èþîë¾ñš−òô ¾"þíîô ¾îðší öîêèí ó¾ë
ó¾ ó−−½î ,(í"ô î"õ ³î×þë) èþîê í¾¼ôë îò−ëþ
ö−ñëîñô ¾îðší −ëþ ó¾ô öîêèí −ëê š½õ ö×î :ñ"ïî
¾ñêîô¾ þ"þíîô ñêþ¾− ñ× ñ¾ öëþ −õô ñëš
)½(ê"š½ ï"ï î¼š öô−
¾.[èþîë¾ñšòô êšñ¼ô

קטן בברכת הזימון
µþëô ðìê ñ×¾ íïí öôïë ,ö−×þëô −ôñ ¼ðî−¾ ö¬š
−ð− ó−ëþí ³ê ê−®îíñ öôïñ ö¬š ñî×− ,îô®¼ñ ö¬š
−ëê í¾¼ ö×î ,êîí êñë íþ¾¼ ¾−¾× ¬þõëî öîô−ï
−ñ ö³òî î−−ìë −³−−í ö¬š ðñ−¾ í¾¼ô öîêèí −þîô
×³î×þë) èþîê í¾¼ôë] .ó−ëþí ³ê ê−®îíñ µþëñ ½î
î³î−í ³¼ë í−í êðëî¼ −êí¾ îò−ëþ ë³× ,(ë"ô ï"õ
)½(è"½ ¬®š öô−
.[ó−ò¾ þ¾¼ öë

היתר לילך במגפיים של שעטנז
−ñî .(ï ¬ ó−êñ×) ó−êñ× óî¾ô îë ö−ê ëþï ñ¾ ñ¼òô

−ô−ë ö¾ëîñî ,îñèþ ³ê óìíñ î³îê ö−¾ëîñ¾ íêþò
ñ¼òôí ñ¼ î¾ëîñ¾ öî−×î ,þî¼ ñ¾ ñ¼òôí ñ¼ þîší
¾¹ê −èíòô ö×ñî ,¾îëñô µþð îò−êî íòíò îò−ê þî¼ ñ
¾,þ³−íë šïìîô îò−ê¾ þô® ðèë óî¾ë µñîí −ò−ê
ö−¾ëîñ¾ ö−¾¬ñþêëí î³îêë µñ−ñ −×þð ö× −õ ñ¼ ¹ê
¼µ×î ,(ó−−õèô) ñë−¬¾ ö−êþšòí þî¼ ñ¾ ó−ñ¼òôí ñ
)’¼®(ó¾ ’öð¼ −
.ñ"ï −ëê −òîðê èíòô í−í

מנהגו בתלעים בחומץ
.öòò−½¾ ó−¾îìë−í öô ê−ëíñ î®š¾³ ó³ñëò ³êî
ó−¼ñî³ îò−−í ó−¾îìë− (è −ò−ô¾ ó−òí× ³þî³) ³êî
³ìõ¬ôí ñ¼ î¾þ−õî ,öòò−½¾ ±ôîìë ó−ñ−ðèí
¾¬ê¾¬−ë š"šð ð"ëê öîêèí ëþíô −³ñëšî .ó−þî½ê
¾−× ,îòò½ñî ±ôîìí óôìñ îèíò¾ íô ññ× −òíô êñ
íš¾ôí ó¼ ö−þëî¼ ,ó−ðëñ ö−¼× ë¼ ðèëë îñ−õê
ìš−ñ ëî¬ èíòô¾ ,îòñ þôêî .¼ñî³í ³îšð ñðîèô
îòò½ñî ±ôîìí óôìñî ,öõè þô® î×î³ñ ö³−ñî µõ¾ô
êîí ñëê .ó−¼ñî³í îþîë¼− êñ íïëî ,µõ¾ôí µî³ë
¬−³ñëš¾ íô −õ× −èíòô ö×ñî ,ðîêô íþ−³− êìþ−
îòò½ñ −ñëô ñ"ï ñîðèí ëþí −þîô −ëê ñêþ¾− þïòô
×.¾þ−õ íîí êñ ïêî ,ññ
)’¼¾(.ï½ ¹ð ’íõ−êí ³−þ−

ספיה"ע כל לילה מצוה בפ"ע
î−í−¾ íñ−ñ ñ×ë −¼îë¾î −ôî− −òô−ôñ íî®ôí −ò−ðô
ì×¾ óêî ,¼"õë íî®ô šñì íñ−ñ ñ×î ³îô−ô³ −ò−ðô
óè óêî í×þëë êñë óî−ë íòîô íñ−ñë íòô êñî
,í×þëë ñêþ¾− ñ× ó¼ ³îñ−ñ þê¾ë íòîô ì×¾ óî−ë
×ðìê š½îõ ð−ë ö−êî ó−òî¾êþí ñ× ³¼ð êîí µ
þ"îôêê èíòîí µ×î ,ö−òë ëîþî ö−òô ëîþ ðèò ¼−þ×íñ
)’(è¾ íî®ô ’ó−−ìí þ®îê
.ó−š−ð®í ñ×î ñ"ï

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ המשך עטרת זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
שני לשימוש צדיקי ,היה ג אצל נכד מר אלקי
הרבה מאות וכו' ,וקרא למורי חמי ואמר לו:
הבעל ש טוב ,והוא הרב בעל דגל מחנה אפרי,
ראה בני שאני מפיל גורל א ה אינ כדאי
'מגילת סתרי' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זיע"א
ופע אמר לו :בוא ואספר ל דבר חכמה מזקיני,
להיות אצלי כי ה ערב רב ,או שה כשרי
והוא :בעיר מעזיביז היה עשיר מופלג ,והיה חולק
משורש ישראל ואני איני כדאי ,ותמיד נפל הגורל
ואמר חותני ,שאי אפשר שו השגה ,למי
בני
הפתאי
כדר
,
טוב
ש
הבעל
זקיני
על
שה אינ כדאי להיות אצלי ,וכ היה כל זמ
שאי מקבל הכנעה ,לפני מי שאומר לו התורה.
הכסילי שחולקי על הצדיקי ,פע אחת וכו'
היותו אצלו.
'זוהר חי' פרשת ויחי מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא
זיע"א
הקדמה ל'היכל הברכה' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא
עיי"ש באור שהצילו הבעל ש טוב מעלילת ד.
זיע"א
בתו הרבנית מרת גיטל ע"ה
'מעשה הש' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זיע"א
תלמיד האוהב ישראל מאפטא
אמי מורתי הרבנית הצדיקת החכמת הישרה
תלמיד אחיו רבי יוס מזמיגראד
וסיפר לי מורי חמי מקדושת הדבור של רבינו
והיקרה מרת גיטל תחי' ,בת הרב הקדוש צדיק
שמעתי ממורי חמי הצדיק המפורס
רבי אברה יהושע העשיל מאפטא הנ"ל ,שהיה
מופת הדור מו"ה אברה מרדכי זלה"ה
מוהר"ר אברה מרדכי מפינטש שאמר מש
קרובו והיה מקורב אצלו מאוד ,והיה לומד עמו
מפינטשוב ,שהוא הדריכה ,ואמר לה בבקשה
אחיו הגאו הקדוש מוהר"ר יוס מזמיגראד,
ופע
ביחד גמרא ותוספות ,והיה זה בימי חורפו,
ממ ,שלא תצאי כל ימי חיי לשוק לדבר ע איזה
ָד ָ ,איזה דבר הוא
שאמר הקב"ה למשה ַמה ֶ#ה ְבי ֶ
אחת ביקש ממנו הרב הקדוש מורי ורבי איש
אד ,או לראות איזה עניי שיש בשוק וברחוב,
ביד ,הלוא הכל בכחי וברשותי ,והשיב ַמ ֶ&ה,
אלקי מוה"ר נפתלי מראפטשי בימי חורפו ,את
ובפרט בשבת ויו טוב אל תצאי אפילו אמה אחת
יכה)
ֹאמר ַה ְִ ,ל ֵ
הבחירה והנטיה הוא בידיַ ,ו( ֶ
מורי חמי הנ"ל ,ואמר לו אברה מרדכי' :אי
מבית ,אלא א כ הוא לדבר גדול אז רשאי את
ִַ ,ל ֵכה)
ר ָצה ,השל ממ חומריות וארציותַ ,ו( ְְ
בעט די האב רחמנות ,אי ווער מיר געוואהר אצל
ר ָצה ,כשהשלי הארציות והחומריות ,וַיְ ִהיְ
ליל ,ותיכ 2ומיד לחזור לבית ,ואמר לה בזה
הרב ,וויא ער האלט פו מיר' ,וסיפר לי מורי חמי
ָח ,,ראה בעי שכלו שכל עניני עול הזה כולו
ְלנ ָ
הלשו 'ווער עס זיצט אונטער דער מזוזה ,ווערט
שהיה דורש וחוקר ממנו לער חצי שנה ,שידע
מ,ה ִמ ָ.נָיו ,שפירש לגמרי מכל
זוהמת הנחשַ ,ו ָ(נָס ֶ
נישט מבוזה'.
איזה דבור מה שיאמר על חבירו הנ"ל ,ולא היה
'זק ביתו' אבות פ"א מ"ה מרבינו אליעזר צבי
עניני עול הזה בפרישות וסגופי ,ואמר לו
באפשרות שישמע אפילו דיבור קט לידע את
מקאמרנא זיע"א
הקב"ה שאי זה דר הישר ליל מקצה אל קצה,
דעתו ,מה אצלו הרב מוה"ר נפתלי הנ"ל .כי כל כ
איזו חכ הרואה את הנולד ,לחשוב ולהרגיל
כי ג ש יש עבודה וניצוצי וחיות ,ויכול לעבוד
ממש
אחר רוב דיבוריו ,היה לו משקל זהב של
עצמו בכל עשיותיו ,שיהא רואה את הנולד ,ועבור
הש יתבר ע כל בחינות של היצר הרע ,ובלבד
בפיו ,שלא ידבר שו דיבור על שו ב אד ,שלא
זה הוא ניצל תמיד מכל מכשול ,וכ שמעתי מאמי
ָד ָ
שישמור שלא יגרור אחר הרע ,ולזה ְַ ,לח י ְ
ירע בשו דבר לבר ישראל ,כי אפילו על רשעי
הרבנית הצדקנית המחוכמת בצדקתה מרת גיטל
ֶאחֹז ְִ 1זנָב ,0כי יש זי" שמות ב" מזי" מלכי
וֱ
גמורי כיו שנקראי יהודי אסור לדבר עליה,
תחי' ,שהיא שמעה מאא"ז הרב הצדיק הקדוש
הצריכי תיקו  ,ונתפזרי בכל הדברי שבעול,
והוא מצער השכינה ופוג בה.
וצריכי תיקו בקדושה ובטהרה ,ודפח"ח.
מו"ה אברה מרדכי זלה"ה מפינטשוב ,הזה
'זוהר חי' פרשת ויחי מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא
'אוצר החיי' מצוה תקכט מרבינו יצחק אייזיק
זיע"א
הלשו 'פאר זעה שאט נישט ,נא זעה העלפט
מקאמרנא זיע"א
תלמיד הדגל מחנה אפרי
נישט'.
תלמידו חתנו רבינו בעל ההיכל הברכה
'זק ביתו' פ"ב מ"א מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא
סיפר לי מורי חמי ,כי בעת נסיעתו יותר משני
ובתו כ נסתלק מורי חמי ז"ל ,ונשארתי
זיע"א
משתומ ,כי מורי חמי היה צדיק גמור וקדוש,
מורי בחסידות ויראה.
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עטרת זקנים

יומא דהילולא ממאורי הדורות

רבינו הקדוש רבי אברהם מרדכי בן רבי בנימין זאב יעקב מפינטשוב זיע"א
חותן רבינו הקדוש רבי יצחק אייזיק מקאמרנא זיע"א בעל ההיכל הברכה
י"ז מנחם אב תקפ"ד  -מאה ותשעים וחמש שנה להסתלקותו
שימש שלוש מאות צדיקי בעלי רוח הקודש
כי חו שכל הספרי של אאמו"ר זלה"ה
נאמרי ברוח הקודש ,אלא שהוא קיבל כל דר
עבודת הבורא ברו הוא ,מאא"ז הרב הקדוש
מו"ה אברה מרדכי זללה"ה מפינטשוב )ריסיש
פולי ( ,ששימש שלוש מאות צדיקי בעלי רוח
הקודש תלמידי הבעש"ט זללה"ה ,וכל מה
שקיבל מה הכל מסר בכח ובכוונה לאאמו"ר
זללה"ה ,שראה שיש בו דעת דקדושה ,אפילו
כשהיה אז ב טו"ב שני הכיר בו שיש בו דעת
קדוש ,שיוכל לקבל כל אלו דרכי ונתיבות הדרכי
של כל הצדיקי הנ"ל .ועוד ,ששמע אא"ז זללה"ה
הנ"ל הוא מעצמו מפי קדשו של רבינו הקדוש רבי
יעקב יצחק מלובלי זללה"ה בעת שהתחת עמו,
שאמר בזה הלשו ' :דאס קינד החת שלכ וועט
פאר שאני די וועלט'.
הקדמת רבינו אליעזר צבי מקאמרנא זיע"א ל'נתיב
מצותי'

בפירוש זה זק ביתו על פרקי אבות נכתב ג
כ כמה עניני חסידות ומעשיות אמיתי מכמה
צדיקי ,כמו ששמעתי מאאמו"ר זלה"ה ,שהוא
קיבל כל המעשיות מזקני הרב איש אלוקי
כש"ת מו"ה אברה מרדכי זלה"ה מפינשטוב,
שהיה משמש שלוש מאות צדיקי בעלי רוח
הקודש ,ושמע וראה מה כל אלו מעשיות ,ע"כ.
הקדמה ל'אור עיני' מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא
זיע"א

תלמיד תלמידי הבעש"ט
סיפר צדיק אחד תלמיד מר הבעל ש טוב,
למורי חמי מוהר"ר רבי אברה מרדכי הצדיק
מפינטשוב ,שהל ע מר למקוה בימי החר 2בעת
קור גדול ,אשר מ הגגות נמשכי הגליד ונקרא
'סאנפיל' ,והמקוה נתחמ תיכ 2על ידי יחודי,
ועני זה היו יכולי כל בית מר לחמ
המקוה בחו גדול ,ועמד במקוה איזה
שעות עד שהתחיל הנר לטפט 2ולכבות,
ואמר לו :רבינו ,הנר מטפט 2לכבות ,ואמר
לו דארנע )שוטה( ,קח 'סאנפיל' מ הגג
והדלק ,מי שאמר לשמ וידליק יאמר לזה
וידליק ,וסיפר שהיה דולק והול ,עד שהל
עמו לביתו אחר שעה ושתי ,וכשבא לביתו
נשאר מעט מי בידו.
'נוצר חסד' פ"ו מ"ב מרבינו יצחק אייזיק
מקאמרנא זיע"א

סיפר לי מורי חמי רבי אברה מרדכי
מפינטשוב ,ומעיד אני עליו שלא היה
משנה בעד כל חללי דעלמא שסיפר לו זק
אחד איש צדיק ,ואמר לו :בני ,בפע אחת
הלכתי ע מר הבעל ש טוב למקוה
בלילה ,והיה שוהה הרבה זמ בתו המקוה,
ואמרתי לו רבינו ,הלא הנר הול וכובה,
והשיב לי בזה הלשו  :דארנע ,נע א צאפי
פי דע דא ,אי צינד איה אה  ,מי
שאמר לשמ וידלוק יאמר לצאפי וידלוק.
ופירושו בלשו הקודש :שוטה ,קח את
הגליד המחובר על פי הגג בימי הקור,
והדליק אותו .ואמר אותו הזק שהיה דולק
והול עד שהולי את מר אלקי לביתו,

וכאשר באנו לביתו שהיה ש נר דולק ,נשאר מעט
מי בידו ,שנפשר מחו האור שדלק ,עד כא
שמעתי ממורי חמי ,ותאמינו אחי בזה ובכל
המעשיות ,שה אמת כמו ה' אלקיכ אמת ,ע"כ.
'מעשה הש' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זיע"א

תלמיד המגיד מזלוטשוב
שמעתי ממורי וחמי שהיה תלמיד מובהק
מרבינו הקדוש הצדיק מוהר"ר יחיאל מיכל
מזלאטשוב ,שפע אחד נסע מר אלקי קודש
קדשי אור שבעת הימי רבינו ישראל בעל ש
טוב על הדר ,והל אל היער להתפלל מנחה ,וראו
התלמידי שמכה ראשו מאוד באיל  ,וצועק
ובוכה צעקות משונות ובכיה רבה ,והמה ראו כ
תמהו ,ושאלו פה קדוש מה זה ועל מה זה ,והשיב
שצפה ברוח קדשו על הדורות שיהיו סמוכי
למשיח ,וראה שיהיה רביי כארבה לרוב וה ה
יעכבו את הגאולה.
'היכל הברכה' פרשת כי תצא מרבינו יצחק אייזיק
מקאמרנא זיע"א

סיפר לי מורי חמי ,מה שסיפר לו רבינו אור
שבעת הימי מוהר"ר יחיאל מיכל מזלאטשוב,
תלמיד מר הבעל ש טוב ,שפע אחת הל הוא
ושני תלמידי ע מר בשדה ,והגיע שעת מנחה,
ואמרו לו אי לנו מי לנטילת ידי לצור
התפילה ,ולקח מר את המטה ,והכה באר ,ונבקע
ש מעיי אחד ,ונטלו ידיה והתפללו ,ועד היו
קוראי אותו הערלי' ,בעל שמסקי קערניצע'
)המעיי של הבעל ש טוב(.
'מעשה הש' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זיע"א

תלמיד הרבי רבי אלימל
ושמע מורי וחמי הצדיק מורנו הרב רבי
אברה מרדכי מפינטשוב מפיו של רבינו אלימל
מליזענסק ינוחו מלחלוק עלי שתי שני ,ואביא

משיח וגאולה שלימה ,ואמר :חידוש נפלא הוא לי
על התנאי ,שצפו ברוח קדש עד סו 2כל
הדורות ,וכתבו כל כ גזירות רעות ויסורי שיהיו
קוד ביאת משיח ,ולא ראו שאלימל יהיה
בעול ,וכל אלו הרעות והגזירות כבר המתיק
אות וביטל אות אלימל ,כל זה שמע מורי חמי
זצ"ל מפיו הקדוש.
'נתיב מצותי' נתיב התורה שביל הרביעי מרבינו יצחק
אייזיק מקאמרנא זיע"א

קיבלתי ממורי חמי הקדוש החסיד
המפורס מו"ה אברה מרדכי מפינשטוב,
שקיבל מרבינו הקדוש אלימל ז"ל מליזענסק
רבו ,שקיבל מרבו עד אליהו ז"ל ,שבכל יו שאי
אומרי תחנו אי אומרי )לפני תפילת ערבית(
פסוקי ולא קדיש ,אלא מתחיל והוא רחו.
'שולח הטהור' סימ רלז ס"ב מרבינו יצחק אייזיק
מקאמרנא זיע"א

תלמיד האור המאיר
וספר אור המאיר ,באמת הוא בעצמו שבחו מי
ימלל ,עצמו נוראותיו וקדושתו וחסידותו ,מימיו
לא שימש בידיו וברגליו אלא ביחודי קדושי,
והיה מלא אור ושמחה לשמח אלוקי ואנשי
ביחודי הקדושי ,ורבינו הקדוש מוהר"ר דב בער
המגיד ממעזריטש סמכו ע כל החברייא ,אבל
ספרו כתב איזה שוחט ,ואי אפשר שדברי
היוצאי מלב איש פשוט ,שיהיו על תכלית הטוב,
ולכ מורי דודי רבינו צבי מזידטשוב הזהיר ,שלא
ישימו כל עיונ בו ,אלא מעט ,ומורי חמי הצדיק
המפורסי מוהר"ר אברה מרדכי מפינטשיב
היה כמה פעמי אצלו ,והיה תלמידו ,ואמר
שהיה אצלו בעת שהשוחט הביא ספרו לפניו,
והשיב שלא כיו יפה אפילו לדבר אחד ,וכל זה אי
אפשר לבאר בכתב ,מעצמ תבי היטב איזה ספר
הוא ס חיי.
'נתיב מצותי' נתיב התורה שביל הראשו
מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זיע"א
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תלמיד הקדושת לוי
כמו שעשו להקדוש מופת הדור
מוהר"ר לוי יצחק ז"ל שסיפר לי מורי חמי
שהיו מחלישי דעתו מאוד אי שיעור,
ובשנת תקנ"ג מרוב חלישות דעת הרבה ,נפל
ממדריגות בעני מ"ש ,והיה מתפלל בתו
סידור קט במהירות ,וניתק מעט דעתו
כידוע כל זה ,וסיפר לי מורי חמי הרב
הצדיק הקדוש מו"ה אברה מרדכי
מפינטשי שהמגיד הקדוש מקאזני
תלמידו עזרו הרבה ,ואמר שבודאי לא היו
מניחי אותו מ השמי ליפול ממדריגתו
חלילה ,אלא שג בשמי ממעל בשנה
הזאת היה עליו קטרוג ,שהתגרה עצמו ע
שרי מעלה בשנה הזאת ,על כ לא היה
באפשריות לעזרו ,ומורי חמי היה אצלו
בשנת תקנ"ד אחר המעשה הנ"ל ,שכבר חזר
למדריגתו הגבוהה באור מופלא ובמדריגות
גדולות ,והיה אצלו קרוב לשנה ולמד אצלו
תורה ויראה ואהבה ,עד שנעשה כאש שור2
להבת שלהבת ,והיה לו חלישות הדעת
המש בעמוד הקוד <<<<
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