
   עטרת ראשנועטרת ראשנו
  "אאדמו"ר שליט מרן דברי תורה מכ"ק
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  (שער  האריז"ללפרש שזה ידוע ממרן   הנראה

רידת שכל סיבת י הכוונות דרושי הפסח ד"א)  הנראה

בני ישראל לארץ מצרים, היתה כדי לתקן את חטא 

 אדה"ר, לעלות משם את הניצו"ק שנפלו ע"י חטאיו,

 (בראשית טו יד) וכמש"כ 'ואחרי כן יצאו ברכש גדול'

(בפע"ח  האריז"לגם ברוחניות, וכמו שמבואר ממרן 

 (יב לו)עה"פ 'וינצלו את מצרים'  שער הק"ש פ"ג)

עשאוה כמצולה שאין בה ש (ברכות ט:)שדרשו חז"ל 

  דגים. שלא נשאר במצרים שום ניצוץ קדוש, והיתה 

  גאולת השכינה לגמרי עיי"ש.   

  בזה יש לומר, דהנה כתוב 'ויקח הוי"ה   והביאור

אלהים את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה   והביאור

אבל  (ח"ב קסה:) בזוה"קואיתא  (לעיל ב טו),ולשמרה 

עבדה' אלין רמ"ח שייפין דא רזא דפקודי אורייתא, 'ל

עלאין, 'ולשמרה' אלין תלת מאה ושתין וחמש 

שייפין תתאין, אלין עלאין דזכור, ואלין תתאין 

דשמור, וכלא חד, זכאה איהו מאן דזכי לאשלמא 

לון. פקודין דאורייתא גרים לבר נש לאשלמא רוחיה 

ונשמתיה בהאי עלמא ובעלמא דאתי, אורייתא 

ן עלמין, עלמא דא מזכה לבר נש לאחסנא תרי

ועלמא דאתי, כל מאן דאשתדל באורייתא אשתדל 

בחיים, חיים בהאי עלמא, וחיים בעלמא דאתי, 

אשתזיב מכל עונשין בישין, דלא יכלין לשלטאה 

עליה, אי באשתדלותיה הכי, כל שכן מאן דעביד 

עובדא עיי"ש. היינו שאדם הראשון היה לו לא 

ת עשה תעשה שלא יזדווג ביום הששי, ומצוו

שיזדווג רק בשבת, כי בשבת היה לו מצוה, כמבואר 

 .(שער הכוונות דרושי ראש השנה ד"א) האריז"לממרן 

  והם היו השורש והיסוד של כל מצות עשה ומצות 

  לא תעשה כדלעיל.   

  שחטא אדם הראשון, עבר הלא תעשה פגם  וע"י

בכל השס"ה לא תעשה, ועוד יותר פגם בכל  וע"י

 שכל :)קכג ק"זוה( בזוהר שאיתא כמוהתרי"ג מצות, 

 ג"תרי בו יש מצוה שבכל, בזו זו כלולות המצוות

 וכמו, אחרות מצות ג"מהתרי ושורשים חלקים

 ג"ותרי, ציצית מצוות לפני יחוד בלשם שאומרים

, שכל מצוה יש לו חלקים מכל בה התלויות מצות

התרי"ג מצות, ולכן ח"ו כשחוטא האדם הוא פוגם 

מצות. ולהיפוך מי שמקיים מצוה אחת  בכל התרי"ג

הוי כאילו קיים כל התרי"ג מצות, ולכן אפילו בזמן 

הגלות שאין אנו יכולים לקיים את כל התרי"ג 

  מצוות, מ"מ ע"י שמקיים מצוה אחת כהלכתו נחשב 

  כאילו קיים את כל התרי"ג מצוות.  

  מכל זה שע"י חטא של אדה"ר נפלו כל   נמצא

שבו נכתבו כל התרי"ג האותיות התורה   נמצא

מצוות בגלות במצרים, ולזה ירדו בני ישראל בגלות 

בארץ מצרים כדי לעלות משם את האותיות התורה, 

 את בהוציאך שלחתיך י"אנכ כי האות לך וזה' ש"כמ

' הזה ההר על האלהים את תעבדון ממצרים העם

ולכן לאחר שיצאו בני ישראל ממצרים, ), יב ג שמות(

ת אותיות התורה שהוציאו נתן להם הקב"ה א

ממצרים. וזהו שכתוב 'אנכי הוי"ה אלהיך אשר 

הוצאתיך מארץ מצרים' היינו שאותיות התורה 

  שקיבלנו מהר סיני הוציאו אותם ממצרים, ע"י 

  שתיקנו את חטא אדה"ר.  

   דרושי שער חיים בעץ ל"האריז ממרן מבואר  ועוד

 הם הכלים שבירת שענין )ו"פ ח שער( הנקודות  ועוד

 שהם, נפש בחינת כלים בחינת התורה האותיות אלו

, הכלים שבירת י"ע שנתפזרו השכינה חלקי הם

, האותיות על תגין בבחינת מבחוץ האורות ונשארו

, ונקודות בטעמים בתורה קורא ץ"שהש י"ע ולכן

   ומכניס, התורה האותיות את ומעלים מתקנים

  .ש"עיי הכלים בתוך האורות  

  נה בקריעת ים סוף אז נשלמה יש לפרש דה לפי"ז

יציאת בני ישראל מגלות מצרים, ולכן אז  לפי"ז

נשלמה תיקון הניצו"ק שנפלו במצרים, וזהו סוד 

  ביזת הים שנטלו בני ישראל, שהם הניצוצין אחרונים 

  שנשארו עוד אצל המצריים.   

  כוונת הפסוק הנ"ל, על  האריז"לשמפרש מרן   וזהו

 פרי עץ חייםן, וז"ל: בספרו ענין תיקון הנצוצי  וזהו

אמנם היותם י"א סממנים  (שער עולם העשיה פ"ד),

נתבאר כי הם נמשכין ממה שנשאר מבירור הז' 

מלכים שמתו בארץ אדום, שהם ז"ת, ועוד ד' 

אחוריים של חו"ב וישסו"ת. וסודם הוא ב' אותיות 

אחרונות ו"ה משם הוי"ה, שהם גי' י"א. וכבר ידעת 

אלו הם זו"ן שהם ז"ת, אמנם עם ד' כי ב' אותיות 

אחוריים הנז' שירדו למטה במקום זו"ן, הם י"א, 

  כמנין ו"ה. כי כ"ז הוא בכלל זו"ן. ולכן תמצא כי 

  לעולם אין הפגם עולה רק נגד זו"ן, ולא באו"א.   

  כ"א מי"א נקראים אדם מבחינת ארץ אדום,   והנה

פי', כי  תביאמו ותטעמווזהו ענין ג"כ,   והנה

הוא תביא לאותם  תביאמו ותטעמולק מלת תח

מ"ו, ותטעם לאותם מ"ו, שעולה בגימטריא אד"ם, 

ע"ה שלו. והם י"א אדם, ותזככם בי"א סמני 

  שהוא  ותביאמו ותטעמו בהר נחלתךהקטורת. 

  הקדושה עיי"ש.  

   תבאמוכל זה יש לפרש עוד הפסוק הנ"ל,   ולפי

"ו בגי' הוא תב"א מ"ו, היינו תב"א בגי' ת"ג, ומ  ולפי

אותיות המילוי של שם ע"ב שהוא ודייו"י, היינו 

שבני ישראל התפללו שלאחר שהוציאו את הניצו"ק 

והכלים ממצרים מעמקי הקלי', שתביא בחזרה 

האורות שהם התגין שהיו מחוץ להכלים והאותיות 

שיכנסו בתוך הכלים, וזה התיקון נעשה ע"י הזווג 

  וזהו קון פ"א), (שער התילמעלה בע"ב ס"ג דא"ק כנודע 

  שהוא מרמז על שם ע"ב.  תבאמומ"ו של   

  היינו כמ"ש 'מי יעלה בהר  ותטעמוהתפללו   ועוד

 (תהילים כד ג)הוי"ה ומי יקום במקום קדשו'   ועוד

שאפילו שיעלו את כל הניצו"ק למעלה במקומם, 

אבל עוד צריך להתפלל ש'יקום במקום קדשו' 

   תטעמוושישאר בעמידה בלי נפילה עוד, וזהו 

  שיהיה שם בנטיעה בלי נפילה עוד.   

  בהר כל העלאת הניצו"ק שהם האותיות הוא  והנה

שהוא הר סיני, כדי שיקבלו את  נחלתך והנה

מכון האותיות התורה בשלימות. וע"י התורה יהיה 

 א ח יג)-(מלכיםבסוד 'מכון לשבתך עולמים'  לשבתך

פעלת שיהיה לכל זה קיום והעמדה עולמים. ואז 

יהיה היחוד של הוי"ה אדנ"י  י"ה מקדש אדנ"יהו

  שהם תרי יודי"ן של  כוננו ידיךבשלימות, וזהו 

  היחוד, כזה יאהדונה"י.   

  יעזור שנוכל לעלות כל אחד את חלקי  הקב"ה

השכינה השייכים לו, ועי"ז יהיה התיקון  הקב"ה

השלם והיחוד בשלימות, ונזכה למכון לשבתך 

  שלישי, בביאת גואל עולמים, בבנין בית המקדש ה

   .צדק בב"א  

 רעוא דרעוין תשע"ח לפ"ק
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   זזפפעטרת עטרת 
  מרבותינו זי"ע אמרות טהרות

  עטרת חכמיםעטרת חכמים
זי"ע מרבותינו וביאורים עיונים

ר  ת ב  ק  נו  פ  י  ם ל  ב ה  י  ש   י  ם ו  ל ה  ת י דו  ע  ה א  י  ט מש   ֶ   ו  ֹ ּ    ֹ  ְ  ִ   ָ ּ ַ   ָ ׁ ָ ּ ַ  ָ ּ ַ    ַ   ֹ  ָ   ֶ   ֶ ׁ    ֵ ּ ַ
נו  וגו' ית  א  ָ  ֹ      ל    ֵ  ְ .(ÊÎ „È)  

  שיהיו כפופים אל הצדיק,  ,(שמו"ר כא ו)ענין תנאי   לאיתנו

נכנעים לעשות רצונו. וענין זה מוטבע במעשה   לאיתנו

בראשית, שאם לא יהיה זה התנאי ויצטרך בריה חדשה 

לעשות, ואז יתיבש הים לעולם כשהקב"ה משנה אותו על 

וישב הים ידי התחדשות, אבל כשהוא מוטבע בטבע, אזי 

המובטע  ולטבעו, לתנאו שקיים תנאו לפנות בקר לאיתנו

  בו וחזר לטבעו, כי היה נכנע על ידי תנאו, וראה ארונו של 

  .(ב"ר פז ח)יוסף וברח   

  לפרש בהיפך, כי על ידי צדיקים יתבטל לעולם,  ואפשר

, (חולין ז:)כטעם גוזרני בך שלא יעבור בך מים לעולם  ואפשר

ועל ידי תנאי ועל ידי הקב"ה יוכל לשוב לאיתנו, כמו שעשה 

  שגזר על הנהר ונשאר הנקע, ואין בו מעט מים  הריב"שמרן 

  לעולם.  

  מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא ח"ג דף נח:'זהר חי' 

ת    פ  ְ  ָּ נ ש   ַ ׁ רו ח ך   ָ  ֲ  ָ ב  מו   ְ  ּ  ס   ּ ָ  ֹ כ   ל לו   ָ  י ם ּ ִ ֲ   ּ צ  ת ָ  ר  פ  עו  ֶ  כ    ֶ ם ּ ַ ֹ  י  מ  ַ ִ  ב   ים ּ ְ יר  ד   ּ ִ  ִ  א   ַ 
ÂË) .(È  

  הוא הקשות גשם בגשם, ומשמיע קול 'צלצלי שמע'  צללו

שמנקשין (חבקוק ג טז) צללו שפתי' , 'לקול (תהלים קנ ה) צללו

, (נחמיה יג יט)השפתים ומשמיעין קול, 'צללו שערי ירושלם' 

שמנקש שער על שער, ונשמע קול סגירות השערים, וכן 

, מנקש זה אל זה הפעמנים (זכריה יד כ)'מצלות הסוס' 

  ומשמיעין קול ערב, וכן עופרת שמשליכין אותו על המים 

  המים, נשמע קול.בשעת זריקה ונקישה על   

  היה המים משליכין המצרים בכח על המים, והיה נשמע  כך

קאי על  צללו כעופרת במים אדיריםקול למרחוק.  כך

  , ומחמת שהיה אדירים (מנחות נג.)המצרים כמבואר בגמרא 

  בכח, נשמע קול הקשתן למרחוק.  

  מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא דף פט:'היכל הברכה' 

ש    י ב   ה  י  ּ ְ ַׁ ו     ִ ר ַ ְ  מ  י א  ב הו א כ   רו  י ק  ים כ   ת   ש   ל  ץ פ   ר  ך  א  ר  ים ד   ם א ל ה  ל א נ ח  ם ו  ע  ת ה  ע ה א  ר  ח פ   ַ   ל    ָ   ִ ּ    ּ    ֹ  ָ   ִ ּ    ִ ּ ְ ׁ  ִ ְ ּ    ֶ  ֶ   ְ  ֶ ֶ ּ     ִ ֹ  ֱ    ָ  ָ  ֹ  ְ   ָ  ָ    ֶ   ֹ ְ ַ ּ   ַ ּ
ה  מ  י  ר  צ  בו  מ  ש   ה ו  מ  ח  ל  ם מ  א ת  ר  ם ב   ע  ם ה  נ  ח  ן י  ים פ   ָ   א ל ה   ְ ָ  ְ  ִ   ּ ָ ׁ  ְ   ָ  ָ  ְ  ִ    ָ  ֹ ְ ִ ּ    ָ  ָ    ֵ ָ ּ ִ  ֶ ּ     ִ ֹ  ֱ.(ÊÈ ‚È)  

  ה שהם אברי האדם שהיו עד עכשיו מוכנעין תחת יד פרעה, ועת בשלח פרעה את העם  ויהי

ס"ג  מספר דר"ךכי יש בחינה הנקרא  ולא נחם אלהים דרךאברים לחירות.  את העםשלח   ויהי

קס"א הידוע, אשר משם ניזונין אפילו הרשעים, שאין פגם נוגע לשם, ועל זה נאמר 'דרכיה דרכי 

... אשר משם ניזונין כל האומות והרשעים, כי עד שם אין מגיע פגם וחטא (משלי ג יז)נעם' 

  ים.התחתונ

  . ולכך תשובה מהני לישראל, כי נשמות ישראל (ע' איוב לה ו)זה נאמר 'אם תרשע מה תפעל לו'  ועל

הם משם, והנשמה שאין בה פגם, מתעוררת לתשובה ומהני לה תשובה. אם חטא באהבה  ועל

רעה, מעורר שם רשימות אהבה וכיוצא, ולמטה עשה פגמים גדולים על ידי חטאו. וכשעושה 

, ואז עוונות נעשין זכיות ממש (תהלים כה ח)לה הכל לאותו דרך, יורה חטאים בדרך תשובה, מע

 ולא נחם אלהים דרךכי שם הכל זכות טהור, והוא העלה המדריגות עד אין. וזהו  (יומא פו:)

  .[ע"כ הוא מספר תולדות יעקב יוסף בשם מרן הבעש"ט בתוספת נופך, וע"ז ממשיך רבינו לפרש לדרכו]הפתוח לכל 

   בהשחתת חפץ שאינו אחר העולם, את זן בהכרח כי התעוררת, בלתי בא ומזון שפע כי  ודע

 הכרחיות אפילו להם להמשיך אלהיך, ה' פני ומקבלין לרגל עולין הקודש עם ישראל אבל עולם,  ודע

 השפע זה כי דבר, שום בחנם לקבל וימאנו מלך, פני מאור שלהם טובים מעשים ידי על שלהם

 ונמשך בא ששורשו אף ודין, אחוריים נקרא זה העולם, בהשחתת חפץ שאין על בחנם שמשפיע

 ידי על שפע שיקבלו אלא ,דרך בבחינות אלהים שפרש"י כמו נהגם ולא נחם ולא וזהו עליון. מרצון

 עולם באי לכל המפולשת השפע אותו שהרי פלשתים ארץ הטעם ואמר טובים. ומעשים אמונה

 שיתגבר לעיל, הנזכר פרעה הוא קרוב כי .פלשתי"ם אר"ץ מספר קנ"א אלף בסוד ולרעים, לטובים

 וגו' ושבעת 'ותאכל יראה ו'פן' והקליפות, הרשעים שאוכלין ממקום שאוכל כיון הנפש, על הגלות

  אלהיך'. ה' את 'ושכחת לפרעה לחזור קרוב אז זה, דעתו על ובהעלות .יד)-יב ח (דברים לבבך' ורם

  פן ינחם העם יע מאחוריים ודין, שפע הכרחיות מרצון הפשוט, המשפ כי אמר אלהים וזהו

הוא סיטרא  בראתם. ולזה ושבו מצרימהודין וקיטרוג וצרת הנפש  בראתם מלחמה וזהו

עשה להם הסיבה, הסיבם מדרך הפשוטה פתוח לכל  ויסב אלהים. ולזה וא"ודנוקבא, ודין חסר 

, (משלי ל יט)וא דרך התחתון, 'דרך גבר' לדרך העקומה, שאין נותן במתנת חנם אלא בשכר, וה

שאינו נשפע אלא על ידי  דרך המדבר ים סוףיסוד ומלכות, אוכל ומאכל, אכילה אלהיך, והוא 

  ברכות, והודאות, ותפלה, ותורה, ומצות, וחיים.

  מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא דף עט.'היכל הברכה' 

   טרת רזטרת רזעע
  מרבותינו זי"ע רזי תורה

הוי"ה ה   הַ        ֹ ו  ל  י  ל  ם ו  מ  ת יו  כ  ל  ם ל  ה  יר ל  א  ה  ש  ל  ו ד א  מ  ע  ה ב   ל  י  ל  ך  ו  ר  ד   ם ה  ח ת  נ  נ ן ל  ו ד ע  מ  ע  ם ב   מ  ם יו  נ יה  פ  ך  ל  ָ  ל   ְ ָ  ָ   ָ  ֹ    ֶ  ֶ  ָ    ֶ  ָ     ִ  ָ  ְ   ׁ  ֵ    ּ ּ  ַ ְ ּ    ָ  ְ ַ  ְ  ְ  ֶ ֶ ּ  ַ    ָ ֹ  ְ ַ    ָ ָ    ּ ּ  ַ ְ ּ    ָ  ֹ    ֶ   ֵ ְ  ִ   ְ  ֵ .(‡Î ‚È)  

  יש  (שער הזווגים פ"ג)לומר, דהנה איתא בע"ח   רצה

חילוק כשאומר מלפניך, או לפניך, כי בינה   רצה

נימי מן הוי"ה נקראת מלפני הוי"ה שהוא יותר פ

ב"ה, אבל המלכות נקראת לפני הוי"ה, שהוא לפניו 

של הת"ת, הוי"ה ב"ה ע"ש. נמצא שמיירי כאן 

מיחוד תו"מ, יאהדונה"י, שהמלכות נקראת לפני ה'. 

  היינו יחוד הזה הוא  והוי"ה הולך לפניהםוזהו 

  לצורך טובת ישראל.  

  בבחינת אור החסד הראשון הכולל בו כל  יומם

(שער ר החסדים ג"כ, כדאיתא בפרע"ח שא יומם

הכוונה שהכתוב אומר 'יומם יצוה ה'  הלולב פ"ג)

ולא אמר יום אלא יומם, שהוא  (תהלים מב ט)חסדו' 

הולך עם כולם ומחבר עמם ומלוה אותם ע"ש. וזהו 

שהם שאר  וה' הולך לפניהם יומם בעמוד ענן

'עבים סתר  (איוב)החסדים, כדאיתא בלקוטי תורה 

הנה עננים הם החסדים, לכן ענני כבוד  ב יד)(כלו' 

היו בשביל אהרן הכהן איש החסד ע"ש. וכן איתא 

אהרן רישא לכל שבעה  (פ' אמור דף ק"ג ע"א)בזוהר 

עננים הוא. אמר רבי יצחק מפני מה זכה אהרן לדא, 

בגין דאיהו קשיר בעננים, והוא אקשיר כל יומא 

וי. ר"ל ויומא לכלהו כחדא, ומתברכין כלהו על יד

שאהרן הוא חסד הראשון ומיניה מתברכין כל שאר 

החסדים. תא חזי, על כל חסד דעביד קב"ה 

בישראל, קשיר עמהון ז' ענני יקירין, וקשיר להו 

  בכנסת ישראל, דהא עננא דילה אתקשר בשתא 

  אחרנין, ובכלהו שבעה אהלי ישראל במדברא. ע"ש.  

 אןהיטב לפי דברי הזוהר הנ"ל, שמיירי כ נמצא

מייחד תו"מ, קב"ה בכנסת ישראל, ועל ידי החסדים 

  בייחוד  וה' הולך לפניהםנעשה היחוד הזה. וזהו 

  יומם בעמוד ענן.זה   

  כלומר, על ידי יחוד זה היה הארה  הדרך לנחתם

לישראל שיוכלו ג"כ לייחדא יחוד קבה"ו,  לנחתם

לשון מנוחה של היחוד, כדאיתא  לנחותםוזהו 

נח הוא יסוד אבא עם יסוד ז"א,  ח)(פ' נבלקוטי תורה 

ונח הוא לשון מנוחה, יסוד צדיק הנקרא איש חי 

הוא בחינת יסוד דנוקבא כדאיתא  ודרךע"ש. 

  . וזהו שמדריך את בני ישראל (פ' חקת)בלקוטי תורה 

  .לנחתם הדרךבדרך זה, היינו ביחוד זה של תו"מ   

  שהוא רחל מלכות שמים, כלומר, עד תיבת  ולילה

מיירי מכח יחוד ו"ה, שהוא ת"ת  ולילה ולילה

ומלכות, נוקבא שלו טפל אליו ליחוד זה. כי הוא 

כולו חסדים כנ"ל. וכאן מיירי היאך מלכות רחל, על 

ידי גבורות, כי לא יכול להיות שום יחוד אלא על 

ידי חסדים וגבורות כנודע. לזה אמר בתחלה היאך 

ת היה היחוד הזה, לעת כזאת הגיד והמשיך למלכו

בתחילה החסדים, כי החסדים יוצאים בתחילה 

כנודע. ואח"כ אמר היאך נבנה מלכות רחל, על ידי 

גבורות קדושות לצורך היחוד השלם פב"פ, שוה 

בשוה כנודע. ושניהם כביכול, ת"ת, הולך עם 

יומם בעמוד החסדים שלו לצורך היחוד. שהוא 

בעמוד , לילהכנ"ל, ומלכות הולכת הנקראת  ענן

לישראל הארה זו של היחוד  ר להםאש להאי

ר"ל, מכח הארה של היחוד הזה, אז  ללכתתו"מ. 

ביחוד זה והבן.  ללכת יומם ולילהיכולים ישראל 

היינו החסדים  לא ימוש עמוד הענן יומםוזהו 

שהם הגבורות,  ועמוד האשמז"א קדישין כנ"ל, 

מרחל, היינו שלא ימוש ממנה ג"כ, והוא  לילה

  לפני ה הולך לפניהם, וזהו לצורך ישראל, שיהי

  והבן. העם  
  מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא ח"ב דף לו'בן ביתי' 



  שולחן הטהורשולחן הטהור
  זי"ע יצחק אייזיק מקאמרנארבינו ל ' ו'זר זהב'שולחן הטהור'לקט הלכות מספר 

  יאסימן ר. סדר קדימה בברכות

þð½î  ³îñ¼ôí.ê.ê.ê.ê: ’ê−®îôí’ óðîš ñ×ñ −ò−ô ³î×þë.ë.ë.ë.ë,   

ð½îþ  êšîðî ö−ê¾× ëê³ ö−ôñ þìê, ñëê óê ëê³ 

ó−ðšô µþëñ ’ñ×í¾’ îñ−õê óðîš ’ê−®îôí’.è.è.è.è. î−þìêî 

’êþîë −ò−ô ³îòîïô’ ñ¼ ó−¬ì óðîš ñ×ñ.ð.ð.ð.ð. î−þìêî ’êþîë 

−þõ öõèí’.í.í.í.í. î−þìêî ’êþîë −þõ ±¼í’ ñ¼ ³−ï.î.î.î.î. î−þìêî 

’êþîë −ò−ô ³îòîïô’ ñ¼ ó−þî¼¾. î−þìêî ’êþîë −þõ ±¼í’ 

ñ¼ ó−ëò¼. ìêîî−þ ’êþîë −þõ ±¼í’ ñ¼ ó−òê³. êîìî−þ 

’êþîë −þõ ±¼í’ ñ¼ öîô−þ. ó−þô³î ó−ôðîš ó−ëò¼ñ.ï.ï.ï.ï. 

óí−þìêî ³×þë ³îþ−õí óðîš ñ’ñ×í¾ í−íò îþëðë’.ì.ì.ì.ì.   

  ’êþîë −þõ ±¼í’ óðîš −þõñ íôðêí.¬.¬.¬.¬.   

  ~~~~~מסגרת השלחן  ~~~~~
.ê.ê.ê.ê ³îñ¼ôí þð½î³îñ¼ôí þð½î³îñ¼ôí þð½î³îñ¼ôí þð½î....  :ñ"ïî (è"−š½) óíþëê öèôí ê−ëí ³îñ¼ôí þð½ íï  

.ê.ê.ê.ê  ñ¼ ô"ôë ,³−ï ,è"íõë ,ö−¬ì ñ¼ ô"ôë ,ê−®îôí ,³îñ¼ôí þð½ ññ×í

íõë ,öîô−þî íòê³ öõè ,ó−þî¼¾"íõë ,ñ×í¾ñ ö−ôðîš ¼"íõëî ê" ê

 ó−ë−ëì óí−ò¾ î−í ,’ï ö−ô −ò¾í îñ−õê ë−ëìí þ³ë öò−ñïê ¼"íõëî

’ï ö−ô þ³ë öò−ñïê,  ¾− ’ï ö−ô öò−ê óí−ò¾ ,óðîš šî½õë óðšîôíî

¼"íõ ó−ðšíñ×"¼ . îò−ëþ ¬šò¾ ó−šîñ−ì íô× þêëò öñíñî .¾"−¼î ,  

   .í×ñíë îþîšôî  

.ë.ë.ë.ë ³î×þë −ò−ô ñ×ñ óðîš ê−®îôí³î×þë −ò−ô ñ×ñ óðîš ê−®îôí³î×þë −ò−ô ñ×ñ óðîš ê−®îôí³î×þë −ò−ô ñ×ñ óðîš ê−®îôí.... −½) þîèêí ë³× ö×öô  −ñë¾ ó¾ë (®ìþ  

.ë.ë.ë.ë −½) ¬šñöô  ³îòîïô −ò−ô êþîë ³×þëñ ³ôðîš ê−®îôí ³×þëð (½š  

  î−òõñ öí−³¾ öôðïíë.¾"−¼ .(ë"š½) í¾ô −×þðë êëîô .×"¼ .   

.è.è.è.è í óðîš îñ−õêí óðîš îñ−õêí óðîš îñ−õêí óðîš îñ−õêê−®îôê−®îôê−®îôê−®îô....  îë ñ×í ó¾ë ê−ëí¾ (ë"š½) í¾ô −×þðë íêþ  

.è.è.è.è −½)öô × ð×.îñ ë−ëìí þëðñ ³ôðîš ê−®îôí ³×þë ö−êð (.  ó−−½ôî

ð š"ô½í −þëðô (ê× ³îê êòš öô−½) ê−ëí¾þî¬í  ¹ê îñê ó−ðšíñ ¾−¾

îñ ë−ëì −ò¾í¾×, îë ñ×í þõ½ −þëð× êñðî ¹−¼½) ê"ôþë íêþî .¾"−¼ .

 ³ôðîš ê−®îôí ³×þëð ë³×¾ (ë ³×þëñ×î ,³îòîïô −ò−ô êþîë ñ¾ö× 

³î×þë þê¾ñ, î−ñ¼ ë−ëì îê ëî¾ì −ò¾í þëðí¾ −õ ñ¼ ¹êî îò−ëþî .×"¼ .

 îñ−õê ñ×í¾ µþëñ ó−ðšô ë−ëì íïî ëê³ óêð ,îë ñ×í −þëð× ¬šò  

  .ê−®îôí óðîš   

.ð.ð.ð.ð    ñ×ñ óðîš ó−¬ì ñ¼ñ×ñ óðîš ó−¬ì ñ¼ñ×ñ óðîš ó−¬ì ñ¼ñ×ñ óðîš ó−¬ì ñ¼....  ó−ðèô −þõí þêëôî ,ó¾ óíþëê öèôë íêþ  

   ¾− šî½õë óðšîôð (è"−š½ ê"ê).³îë−¾ì îñ  

.í.í.í.í öõèí −þõ êþîë î−þìêîöõèí −þõ êþîë î−þìêîöõèí −þõ êþîë î−þìêîöõèí −þõ êþîë î−þìêî....  (ð ¹−¼½) ê"ôþëî ,ó¾ óíþëê öèôë íêþ  

.í.í.í.í ð :ë³×íëî¾ì è"íõë îô®¼ñ í×þë ¼ëîš¾ ö−− öíô í¾¼ óê,  ê−íî

íñì³ î−ñ¼ µþëñ ³ôðîš¾ (è"−š½ ê"ê) ó−ðèô −þõí þêëôî .×"¼ . óðîš

 ³−ïñî ¹ê ³−ï¾óðšîô êþšë íôðêí −þõ îô× ëî¾ì öõèí −þõð , óðîš¾

í¾ñ× þ³î− ¬þõôî þþëô¾ öî−× öõèí ö×î ,í×þëí ¬þõôî þþëô¾ öî−× ,  

  .þ³î− ëî¾ì ±¼íô  

.î.î.î.î ³−ï ñ¼³−ï ñ¼³−ï ñ¼³−ï ñ¼.... :ñ"ïî ë³×¾ þî¬ë íêþ  îìë¾ îë þ−×ïô¾ šî½õë óðîší ñ×  

.î.î.î.î ñêþ¾− ±þê ñ¾,  êîí¾’ ³−ï ±þê öîôþî íòê³î öõèî íþî¼¾î í¬ì ±þê

¾ëðî öô¾ ’(ì ì ó−þëð), í×þëñ óðîš, −ëì þìîêôí óê îñ−õê î−ñ¼ ë

þ³î−, öîôþ ð¼ êšîðî, êñ µñ−êî öê×ô ñëê,  êþšë ë−³×ð êþ³ë ±þêð

ö−ò¼í š−½õí, êþšð êôš ±þêñ îòôô þìîêôíô ëî¾ì îñ µîô½í ñ×î, 

êþ³ë ±þêñ öî¾êþ êîí¾ íþî¼¾ñ óðîš ³−ï µ×ñí,  ±þêñ −ò¾ íþî¼¾î  

  êôš.×"¼ .  

.ï.ï.ï.ï ó−ëò¼ñ ó−ôðîš ó−þô³îó−ëò¼ñ ó−ôðîš ó−þô³îó−ëò¼ñ ó−ôðîš ó−þô³îó−ëò¼ñ ó−ôðîš ó−þô³î....  :ë³×¾ (ð ¹−¼½) µîþ¼ öìñî¾ë íêþñ×   

.ï.ï.ï.ï  (ì ì ó−þëð) šî½õë óðîší’íþî¼¾î í¬ì ±þê’  ±þêî ,í×þëñ óðîš

êôš ±þêñ îòôô þìîêôíô ëî¾ì îñ µîô½í ñ×î ,ö−ò¼í š−½õí êþ³ë, 

 íïî êþ³ë ±þêñ −ò¾ íï¾ ,ó−ëò¼ñ ó−ôðîš ó−þô³ µ×ñ−í−¾−ñ¾  ±þêñ  

  êôš.×"¼ .  

.ì.ì.ì.ì îþëðë í−íò ñ×í¾ñ óðîš ³îþ−õí ³×þëîþëðë í−íò ñ×í¾ñ óðîš ³îþ−õí ³×þëîþëðë í−íò ñ×í¾ñ óðîš ³îþ−õí ³×þëîþëðë í−íò ñ×í¾ñ óðîš ³îþ−õí ³×þë . . . .(è ¹−¼½) µîþ¼ öìñî¾ë íêþ   

.ì.ì.ì.ì  :ë³×¾ ¼"íõë ,ñ×í¾ î³×þë¾ þëðî ¼"íõë î³×þë¾ þëð î−òõñ îê−ëí

ðìê þëð êñê ³þ¬îõ íò−ê¾ íëî¾ì ê−í¾ ³ôðîš,  ,ñ×í¾î ê"íõë ö×î  

  ³ôðîš ê"íõë .×"¼ .   

.¬.¬.¬.¬ íôðêí −þõñ óðîš ±¼í −þõ êþîëíôðêí −þõñ óðîš ±¼í −þõ êþîëíôðêí −þõñ óðîš ±¼í −þõ êþîëíôðêí −þõñ óðîš ±¼í −þõ êþîë....  ³¼ð ,óñî¼í ³îëê íïë îšñìò  

.¬.¬.¬.¬ −êí ëþî (:ì× ó¾) ¹"−þíî (ñëê í"ð .êô ³î×þë) −"¾þ  ¾"êþë êëîô)

ð (ó¾) ¾"êþíî (ðî¼ í"ð :ì× ó¾) íòî− îò−ëþî (í× öô−½ î"õ ó¾ óê

ó−ðš− í®þ−¾ óíô íï−ê ,ê"íõëî ¼"íõë î−òõñ îê−ëí è"íëí ³¼ðî .

 (ó¾ ¾"êþë êëîô)óðîš ±¼í −þõ êþîë¾ ê−ëí (è ¹−¼½) µîþ¼ öìñî¾ëî .

¾ (ë"š½) êëþ í−ñêë íêþî .îñêí ³î¼ðí ’ë ó−š½îõ íëþí ó¾ë ê−ëí

¾× îíñ êþ−ë½ è"íëóðîš êîí ±¼í −þõð, í :óíî š"ô½ (êòš öô−½)

šþíê−¬ò (ì¼ öô−½)  −×ðþôî)ëñš öô−½(  íðîèê î"õ ³î×þë)¬ôš ³îê( 

 ìšîþî)¬×¾ öô−½(  ¬šñ −ñë¾î)î½öô−½ ¹ ½š(  ê−ò³î)¬× öô−½(  þõ½î

 ±"ë¾³î ó−ê−þ−)ë×¾ öô−½(  −"¬òšþ −š½õî)ó¾(  ìþõî þî³õ×î)−"õ( 

¾è"íë× îš½õî ,í ñ¼ íô³ô íòî− îò−ëþî ¾"êþð ñ× −ëèñ ö−êð−ì− ö−−îîí

 .ó−òîþìêî ó−òî¾êþ ó−ñîðè µòíí ³¼ð êîí ö×¾ ó¾ ¬šò ðî¼î½î³³îõ 

 ³î×þë)êô .ñëê í"ðî ( ó"ëôþí ³î×þë)è"−í ì"õ ,(î ó−−½ôò ö×−ñ íêþ 

í×ñíñ (è"−š½) óíþëê öèôëî (ë"š½) ï"¬ë ðî¼ íêþî .¾"−¼ . èîíòñ öî×òð

× è"íëíóí−ò¾ óê ³îë−ëìë ó−î¾ þ¼¾ëî (ì"−š½) íþîþë íò¾ôë ö−−¼ ,  

  .¾"−¼ .(−"š½) öî−®í    

  עטרת תפארתעטרת תפארת
  עובדות וסיפורים מרבותינו זי"ע

יאו   ר י ב  ת א ש   ינו  א  כ  ה  י ו  ש    ש    ם ה  י ו  י ה ב   ה  ִ    ּ ו   ָ  ֶ ׁ  ֲ    ֵ   ּ   ִ  ֵ  ְ  ִ ּ ׁ ִ ּ ׁ  ַ    ֹ ּ ַ ּ    ָ ָ  ְ.  

סיפר רבינו חיי� יעקב מקאמרנא: פע� אחת, 

זי"ע  יצחק אייזיק מקאמרנאכשהיה רבינו 

אנ�, נסעו אליו ביו� חמישי כמה חסידי� בסאבר

ממונקאטש, ובתוכ� היה הרב הגאו� רבי שמואל 

(אבי הרה"ק רבי יוס� מאיר מספינקא דיי� ז"ל ממונקאטש 

, בדר! נפגשו בערל אחד, שנשא סל ע� דגי�, זצ"ל)

ששלה מ� הנהר באותו יו�, אמרו החסידי�: נקנה 

שבת,  את הדגי� האלו, ונכבד בה� את רבינו לכבוד

היה ביניה� חסיד אחד שהתאווה לבשל לעצמו דג 

אחד, כדי לאכול אותו מיד, עוד קוד� השבת, 

ובאמצע האכילה נתקע עצ� מ� הדג בגרונו של אותו 

חסיד הגרגר�, והאיצוהו באמצע הלילה אל רבינו, 

גער בו רבינו, ואמר: 'והכינו את אשר יביאו' כתיב 

ו השתעל האיש , ומפחד גערתו של רבינ(שמות טז ה)

  בחזקה, ונשלפה העצ� מגרונו. 
  סו� מגילת סתרי�

ם ל א  י  ר  צ  מ  י ב  ת   מ  ר ש   ה א ש   ח ל  מ   ל ה  ַ ִ    ֹ  כ    ְ  ִ  ְ   ִ ּ  ְ ַ ׂ   ֶ ׁ  ֲ    ָ  ֲ ַ ּ  ַ   ָ ּ
יך   ל  ים ע  ש   ֶ   ָ א   ָ    ִ ׂ  ָ.   

בשנת תרי"ז, אחר חג הפסח, התחיל 

יצחק אייזיק אאמו"ר איש אלקי� [

] זלה"ה, לכתוב פירוש על מקאמרנא

הזוהר, הנקרא בש� 'זוהר חי', וכתב על 

שורות ראשונות מהקדמה של שתי 

בראשית ארבעה דפי�, וכשראה זאת, היה 

מתיירא להכניס עצמו לכתוב יותר, כי 

אמר, שהוא מעיי� שאי� לה� סו�, ונגמר 

  בדעתו שלא יכתוב עוד.

ואחר זה, בא איש אחד לפניו לבקש 

עבור חולה אחד, שהיה מסוכ� מאוד, 

וראה ברוח קדשו כדרכו בקודש, שהחולה 

לרחמי� גדולי�, אז השיב  הזה צרי!

אאמו"ר איש אלקי� זלה"ה להאיש שבא 

לפניו: החולה הזה צרי! לרחמי� גדולי�, 

ואי� לי שו� דר! לעזור לו, אלא יש תחת 

ידי ארבעה דפי� שכתבתי על הזוהר, ונגמר 

בדעתי שלא לכתוב עוד, על כ� ל! ואמור 

להחולה הזה, שאני נות� לו במתנה גמורה 

  הר. חידושי� של הזו

וא� לא ישמע החולה הזה מה 

שתאמר לו מחמת גודל חלייתו, אמור לו 

באזנו דיבורי� האלו, שאני נות� לו 

חידושי� אלו על הזוהר במתנה גמורה, 

ובזכות זה אפשר יכריע הכ� זכות, ויחיה 

  לאור! ימי� ושני�. 

וכ! עשה האיש הזה. ומיד כשאמר 

האיש הזה להחולה דיבורי� הללו, התחיל 

� להזיע ונתרפא.תיכ  

הקדמת זוהר חי מבנו רבינו אליעזר צבי 
מקאמרנא
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  ספריםספריםההעטרת עטרת 
  קאמרנא בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 'דמשק אליעזר'כון מ

  קאמרנא –ספר הזהר הקדוש עם פירוש דמשק אליעזר 
  עלותך, שלח, ואדרא רבא.החלק י"ב על פרשיות: במדבר, נשא, ב

 זכה, ברחמי גלותא מ� יפקו� ספרא בהאי

 הלומדי� שנתרבו, דמשיחא עיקבתא דור דורנו

 מ� שנצא נזכה זה ובזכות, הקדוש הזוהר בספר

 אר� מצוקי הקדושי� רבותינו .ברחמי הגלות

זיע"א  טשובימזיד הירש צבי רביהרה"ק  רבינו

 רביהרה"ק  ורבינו ,ק"הזוה על לצדיק צביה בעל

 על חי הרזוה בעלזיע"א  מקאמרנא אייזיק יצחק

 ולפרש לבאר הקדושי� יסודות הניחו ה�, ק"הזוה

 ל"ז י"הארמר�  רבינו דר! על הזוהר פירוש וללב�

 ויטאל חיי� רבי המובהק תלמידו י"ע לנו המקובל

 הימי� שבעת אור רבינו של העבודה דר! ועל, ז"ל

  .א"זיע טוב ש� בעל ישראל רבי

 ראליעז רביהרה"ק  רבינו הוא המשולש וחוט

 על אליעזר דמשקה בעל א"זיע מקאמרנא צבי

 ,דר! ובשביל� �ותבעקב אשר ,הקדוש הזוהר

 שווהה ,הזוהר דברי את לפרש הל! הממוצע ובדר!

 כותבכמו ש .הקורא בו ירו� למע� ,נפש בעל לכל

בהקדמתו הנקרא 'דר! הקודש' שמעתי מאאמו"ר 

יצחק יהודה יחיאל זלה"ה הרב הקדוש רבי 

יעקב יצחק ב� ע מפה קדוש רבינו , ששממקאמרנא

זלה"ה [החוזה מלובלי�], שרצונו  מאטיל מלובלי�

הטוב היה, שיהיה איש אחד בעול� שיפרש דברי 

הזהר הקדוש על פי פשוט פשט, בכל מקו� שיכול 

) חי זוהר בסיו�( "כ רבינווכ. לפרש על פי פשט

 ,הזוהר כל על מספיק פירוש לפרש בלבי גמרתי'

 האזינו פרשת גמירא עד אשיתבר פרשת מהתחלת

 בעל לכל מספיק פירוש ת"בעזהי יהיה והוא, ברכה

 וכמו'. פירוש בלי אחת אות אפילו הנחתי ולא, נפש

 דמשק הפירוש הוא כ� ,י"רש בלי לגמרא א"שא

 דר!'( רבינו שכותב וכפי ,אליעזר

 כוונתי כל כי') סהכלל  'הקודש

 כל שיוכל כדי רק הוא הזה בספרי

 ספר ללמוד דושהק נפש בעל

 גמרא שלומדי� כמו הקדוש הזהר

  .'ה"זלה י"רש ע�

 ,לומר ותריהמ מ� א! והנה

 בו ירו� ולמע� הלומד על להקל ידכ

 הזוהר הספר להכניס נצר! ,קורא

 שהפירוש ובפרט, וכלשונו ככתבו

 הזוהר של ומלה מילה כל על הוא

 ודעתו רצונו שהיה וכפי, הקדוש

 וכה, בעצמו המחבר רבינו של

 :)הקודש דר! הקדמת סו�( דבריו

 אלקי' לה תודה את� ומעתה

 פירוש לפרש שזכיתי, ישראל

 הזוהר על ישראל לכל מספיק

 עד כמעט היה שלא מה, הקדוש

 בעל לכל מספיק פירוש, הזה היו�

 להדפיס היה ורצוני, דקדושה נפש

 הקדוש הזוהר דברי ע� זה פירוש

 זה פירוש כי, ד� על ד� ביחד ,ביחד

 מה, ותיבה תיבה כל על כמעט הוא

 מ� אחד שו� לזה זכו שלא

, העליוני� הקדושי� המפרשי�

 גדולה לטובה יהיה שזה יודע ואני

 עלה לזה, הקדושי� לישראל

 דברי ע� להדפיס הטוב ברצוני

  .הזוהר

 שנדפס שזכינו עתה ובפרט

 האי בתוכו כלול והוא הי"ב, חלק

 של היסודות יסודו האיכות רברבא וקדישא  אספר

כמו שכתב ו, האדרא רבא קדישא, תורה סתרי

 הספר על בהסכמתו א"שליט ר"אדמו מר� ק"כ

וביחוד בחלק זה נמצא ג� : ל"בזה 'אליעזר דמשק'

כ� פירושו הגדול על ה'אידרא רבא קדישא' שהוא 

אחד מיסודי הקבלה כידוע, ופירוש 'דמשק 

 אליעזר' פותח את שערי האידרא לרוחב ולעומק.

  . כ"ע

יהודה מוה"ר  הרה"צגדול עשה נכדו  דבר

שליט"א ב� כ"ק  סאפרי� לייב מארי� צבי אריה

מר� אדמו"ר שליט"א, ראש הכולל להוראה 'קול 

קאמרנא. שזכה לברר מקחו של רבינו  & יעקב' 

הקדוש שלא שזפת� עי� זמ� רב, ורבי� וטובי� 

השתוקקו להתבש� מאור תורתו, וב"ה שעד עתה 

 י"אלאור ברוב פאר והדר  עלה בידו להוציא

כרכי� מספרו הגדול של רבינו ה'דמשק אליעזר' 

וחלק האדרא זוטא, שזכה לשבחי� רבי� 

ממבקשי תורה וחסידות, ואכ� נתרבה על ידי 

ההוצאה החדשה ספסלי בית המדרש ורבי� 

וטובי� קבעו בו שיעורי� בספר זה, ושואבי� מזה 

  אהבה ויראה וחסידות.

ו הקדוש בהקדמתו רבינ בדברי ונסיי�

הנפלאה הנקרא 'דר! הקודש' (כלל מא), בגודל 

הלימוד הזהר הקדוש ע� פירושי� עפ"י הקדמת 

וכל הלומד כתבי מר� האר"י מר� האריז"ל. וז"ל: 

זלה"ה ועמו דברי זהר הקדוש, והוא על ידי 

פרושי� על הזהר שמיוסדי� דייקא על ידי 

איש הזה שלומד כ!  הקדמת האר"י זלה"ה,

ו� בעצמו טע� מתוק, עד שידע שלא נמצא יטע

בעול� חכמה עמיקא כחכמת עמקי סתרי תורה, 

שעל זה בודאי אמר דוד המל! תורת ה' תמימה 

משיבת נפש, עדות ה' נאמנה מחכימת פתי, פקודי 

ה' ישרי� משמחי לב, מצות ה' ברה מאירת עיני�, 

יראת ה' טהורה עומדת לעד, משפטי ה' אמת צדקו 

י� מזהב ומפז רב ומתוקי� מדבש יחדו, הנחמד

יא). ר"ל א� בר ישראל &ונופת צופי� (תהלי� יח ח

לומד סתרי תורה אז יודע בבירור שתורת ה' 

תמימה, כלומר שלא נפתחה עוד כי 

תורת אמת היא אי� סו�, ותורה זו 

באמת משיבת נפש בתשובה שלימה, 

וכ� מלימוד סתרי תורה יודע שעדות 

הקדוש  ה' שה� פרושי� של הזהר

ה� נאמני� מחכימת פתי בודאי, וכ� 

הלומד סתרי תורה אז פקודי ה' ה� 

ישרי� לפניו וה� משמחי לב בודאי, 

וכ� מצות ה' ה� ברה לו בלי שו� 

פסולת של קושיות אפקורסי� 

כנודע, ולא עוד אלא שה� לו מאירת 

עיני� בעת עשיות�, כי הוא יודע עד 

היכ� לכוו� במצות אלו, וכ� על ידי 

ימוד סתרי תורה יראת ה' טהורה ל

עליו באמת לבבו בלי שו� סיג, ולא 

עוד שיראה אמיתיות שלו ההיא 

עומדת לו לעד, וכ� כשעובר עליו 

משפטי ה' אז יודע בבירור שהוא 

אמת מאת הקב"ה, ואל יהרהר אחר 

מדת משפט שלו, אלא בודאי צדקו 

יחדו, ועד כא� חושב דוד המל! ע"ה 

שלומד סתרי מדריגות פרטיות למי 

תורה, ואחר זה אמר כלל שלימוד 

הקדוש הזה ה� הנחמדי� לו מזהב 

ומפז ומתוקי� לו מדבש ונופת 

צופי� לזה בא לכל המדריגות הנ"ל, 

ובפרט בגלות האחרו� הזה בודאי 

נאמר על אלו שלומדי� בסתרי תורה 

לולי תורת! שעשעי אז אבדתי ח"ו 

. יל דקדושהבעניי, כנודע למשכ

 עכ"ל.
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