
   עטרת ראשנועטרת ראשנו
  "אאדמו"ר שליט מרן דברי תורה מכ"ק
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  אין חנון בכל מקום אלא לשון מתנת  ואתחנן  פרש"י

חנם, אע"פ שיש להם לצדיקים לתלות   פרש"י

  במעשיהם הטובים, אין מבקשים מאת המקום אלא 

  מתנת חנם וכו'.  

  וז"ל: רבי  (ח"ג רס:) בזוה"קלומר, דאיתא  והנראה

 דנ"יאיהודה אמר, מאי שנא הכא דכתיב  והנראה

 הוי"הבקדמיתא באל"ף דל"ת נו"ן יו"ד, ולבסוף 

וקרינן אלהי"ם, אלא סדורא הכי הוא מתתא לעילא, 

ולאכללא מדת יום בלילה, ומדת לילה ביום, ולזווגא 

אתה החלות להראות כלא כחדא כדקא יאות. 

מאי שירותא הכא, אלא ודאי משה  את עבדך

שירותא הוה בעלמא למהוי שלים בכלא, הוא 

ים בגופא שלים, אהרן לימינא, נחשון אשתל

מימינא,  את גדלךלשמאלא, הוא בינייהו, בגין כך 

  משמאלא, דא נחשון,  ואת ידך החזקהדא אהרן, 

 והא אתמר, בגין כך משה שירותא בעלמא הוה.  

  תימא, מאן הוה סיומא, סיומא מלכא משיחא  ואי

הוא, דהא כדין ישתכח שלימו בעלמא, מה דלא  ואי

לדרי דרין, בההוא זמנא ישתכח שלימו הוה כן 

לעילא ותתא, ויהון עלמין כלהו בזווגא חד, כדין 

  'ביום ההוא יהיה הוי"ה אחד ושמו  (זכריה יד ט)כתיב 

  אחד' עיי"ש.  

  מכל זה, שמשה רבינו התחיל לתקן את  נמצא

היחוד של קודשא ב"ה ושכינתיה, וגמר  נמצא

א. אבל התיקון יהיה לעתיד לבוא ע"י מלכא משיח

  משה רבינו התחנן להשם שיהיה כבר עכשיו גמר 

  התיקון השלם.  

  , האריז"ל בלקוטי תורהמה שאיתא ממרן  וזהו

וז"ל: דע, כי יש מלאך ממונה על התפילות,  וזהו

ומעלה אותן מן הארץ עד לרקיע, שהוא מהלך ת"ק 

שנה, והוא מעלה אותן בכח שם י"ה, שעמו צייר 

שעולה תקי"ה,  ואתחנ"ןהש"י עולמים. לזה אמר 

שחליתי פני מלאכים שיעלו תפלתי העולה כמנין 

 בעת ההיא, ותפלה עולה תקי"ה, וזהו ואתחנן

  היינו בעת שהתפלות עולין ע"י המלאכים, המעלין 

  התפלה ע"י שם י"ה.  

  בזה כמבואר לעיל, שמשה רבינו רצה  והכוונה

שכבר יהיה עכשיו גמר התיקון של זו"ן  והכוונה

שמים וארץ, וזהו שהתפלל תקי"ה תפילות,  בחינת

כי מן הארץ עד לרקיע, הוא מהלך ת"ק שנה, היינו 

כדי שיהיה אחיד שמיא וארעא, שהוא יחוד זו"ן. 

  והוא ע"י המלאכים שמעלים אותן בכח שם י"ה, 

  היינו כי מלא"ך בגי' היחוד של הוי"ה אדנ"י.  

  היינו כמו שאיתא ממרן  ואתחנן אל הוי"ה וזהו

(בעש"ט עה"ת בשלח אות הקדוש זיע"א  הבעש"ט הווז

 (תהלים כ ו), עה"פ 'ימלא הוי"ה כל משאלותיך' כב)

היינו שכל משאלותיך ובקשתך וחפצך צריך להיות 

רק לכבוד השם יתעלה, שיתמלא שם הוי"ה ברוך 

הוא, כי לעת עתה בגלות אין השם שלם ואין הכסא 

משאלותיך' , וזה יהיה 'כל (רש"י שמות יז טז)שלם 

היינו שכל התכלית של האדם הוא לתקן את . עיי"ש

שם הוי"ה, כי השכינה היא בחינת אות ה' אחרונה 

משם הוי"ה, וכל משאלותיך יהיה לתקן את 

השכינה, ועי"ז יהיה שם הוי"ה בשלימות. וכמו 

מגיד דבריו ליעקב מהמגיד שאיתא בספה"ק 

  ב ח -(שמואלזיע"א עה"פ 'ויעש דוד שם'  ממעזריטש

  שדוד תיקן את שם הוי"ה. יג)  

   משה שהתפלל מה שכל הוי"ה אל ואתחנן  וזהו

 הוי"ה שם שיהיה כדי  הוי"ה אל היה רבינו  וזהו

 שפרש"י וזהו לבוא. לעתיד כמו התיקון בשלימות

 הטובים, במעשיהם לתלות לצדיקים להם שיש אע"פ

 היינו חנם. מתנת אלא המקום מאת מבקשים אין

   והצטרכותו, עצמו על כלום ביקש לא רבינו שמשה

  השלם. היחוד שיהיה כדי חנם מתנת אלא  

  כי ע"ת בגי' י"פ שם הוי"ה,  בעת ההואאמרו  וזהו

וי"פ שם אהי"ה, היינו שיהיה שלם היחוד בכל  וזהו

בו' וקרינן  ההואקומתם בעשר ספירות. ולכן כתוב 

בי', היינו משום שמה שכתוב בתורה הוא על מה 

יו, ומה שקרינן הוא על לעתיד לבוא. שהוא עכש

והביאור הוא, כי עמלק פגם בו"ה משם הוי"ה, ומא' 

ההוא . ולזה כתוב (רש"י שמות יז טז)של כסא כידוע 

בו', שהוא אותיות ו"ה משם הוי"ה וא' מכסא, 

ביו"ד,  ההיאשעכשיו אינם מתוקנים עוד, וקרינן 

קו"ת (להיינו כי לע"ל יהיה ו' משם הוי"ה לי' כידוע 

היינו שמשה רבינו רצה שכבר יהיה עכשיו  זכריה).

  התיקון הפגם של עמלק ו"ה משם הוי"ה וא' של 

  כסא.  

  היינו שיהיה היחוד של אדני הוי"ה אמרו  וזהו

יראה ונורא, שהוא יחוד קוב"ה ושכינתיה, יחוד  וזהו

הקדוש זי"ע  הבעש"טהוי"ה אדנ"י, כמבואר ממרן 

עיי"ש, וכמו שהבאנו  (בעש"ט עה"ת נח אות קי)

מהזוה"ק, לאכללא מדת יום בלילה, ומדת לילה 

ביום, ולזווגא כלא כחדא כדקא יאות. ולזה כתוב 

שם אדנ"י לפני שם הוי"ה, כי לעתיד לבוא יהיה 

  המלכות למעלה מסוד ז"א, בסוד 'אשת חיל עטרת 

   (עץ חיים שער יד פ"ב).בעלה', כנודע   

  את  עבדך אתה החלות להראות אתאמר  ולזה

בחינת  ואת ידך החזקהבחינת חסד,  גדלך ולזה

 האריז"ל בעץ חייםגבורה, היינו שזה מבואר ממרן 

שעיקר תיקון הזו"ן שיהיה פב"פ, הוא על  (שער ח פ"ו)

ידי החו"ג עיי"ש. והוא כמו שהבאנו למעלה 

מהזוה"ק שמשה רבינו התחיל התיקון, ולזה ביקש 

יקון ע"י המשכת שהוא יזכה לגמור עכשיו את הת

שהוא יחוד זו"ן  אשר מי אל בשמים וארץהחו"ג. 

   אשר יעשה כמעשיך וכגבורתךשמים וארץ, 

  לעתיד לבוא, ורצה שיהיה עכשיו.   

   את ואראה נא אעברה רבינו משה ביקש  ולזה

 ההר הירדן בעבר אשר הטובה הארץ  ולזה

 זו הזה הטוב ההר ופרש"י והלבנן הזה הטוב

 מבואר שזה היינו המקדש. בית זה והלבנון ירושלים,

 וירושלים ביסוד, הוא שציון פ"ג) לה (שער חיים בעץ

   יסוד של היחוד לתקן שרצה עיי"ש. במלכות הוא

  בשלימות. ושכינתיה קוב"ה היחוד ויהיה ומלכות,  

  היינו כמו  ויתעבר הוי"ה בי למענכם  אבל

, וז"ל: נתנה (מח:)שאמרו חז"ל במסכת סוטה   אבל

בת קול מן השמים ואמרה, יש בכם אדם אחד  עליהן

שראוי שתשרה שכינה עליו, אלא שאין דורו ראוי 

לכך, נתנו עיניהם בהלל הזקן, ושוב פעם אחרת היו 

מסובין בעלייה ביבנה, נתנה להן בת קול מן השמים 

ואמרה להן, יש בכם אדם אחד שראוי שתשרה 

ניהם שכינה עליו, אלא שאין דורו זכאין לכך, נתנו עי

היינו ויתעבר הוי"ה בי בשמואל הקטן עיי"ש. וזהו 

   למענכםהוי"ה, הוא  מה שלא נתקן עכשיו שם

  משום שאין הדור ראוי לכך.  

  משום שמשה רבינו בעצמו היה ראוי לעשות  ולכן

עלה  את התיקון השלם, לכן אמר לו השי"ת ולכן

ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפנה ותימנה 

היינו שאתה תתקן לעצמך  ךומזרחה וראה בעיני

  את היחוד השלם, אבל לא יהיה התיקון השלם לכל 

  העולם.  

  יעזור שיהיה התיקון והיחוד השלם, ובנין  הקב"ה

  בית מקדשנו השלישי, בביאת גואל צדק בב"א.   

  רעוא דרעוין תשע"ז לפ"ק

š"íþêë êòþôêš ³îð½îô −"¼¾ −¼îë¾ öîñ¼  - ê"¬−ñ¾ þ"îôðê öþô š"× ³îê−¾òë  
  íþ−ëí −ïþê ’ìþ48 ó−ñ¾îþ−  

 ³¾þõöòì³êî - îôìò  

  ואתחנןפרשת ש"ק בס"ד, ע
  ב"כרת גליון גי" שנה - ב"תשפ אב ט"ו

  

  נרות ומוצ"שהזמני הדלקת 
  ר"ת  מוצ"ש  הדה"נ  

  8:42  8:04  6:50  ירושלים

  8:39  8:06  7:05  בני ברק

  9:08  8:56  7:39  ניו יורק

  9:16  9:04  7:48  מונטריאל

 גליוןנא לשמור על קדושת ה



   זזפפעטרת עטרת 
  זי"ע תינורבומ אמרות טהרות

  חכמיםחכמיםעטרת עטרת 
זי"ע ותינומרב וביאורים עיונים
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ם    י ו     Á).„ (ַ ּ ֹ   ה 
  הם  ומשפטיםהם רמ"ח מצות עשה,  חקים  ר"ל

שס"ה לא תעשה, שעי"ז ישראל הם אצל   ר"ל

"ג מצות נעשין . ובפרט שע"י תריגוי גדולהקב"ה 

 ככל התורהצדיקים גמורים, והוא במה שמקיימים 

  אשר אנכי נותן תורה שבכתב ושבעל פה,  הזאת

  בשבת זו פרשת ואתחנן. לפניכם היום  

  מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא ח"א דף כג.'בן ביתי' 

י  ת כ   ע  ד  ת  ל  א  ר  ה ה  ת   ּ ִ  א     ַ  ַ  ָ   ָ  ֵ ְ  ָ   ָ ּ ין  ּ    ָ הו א ה   הוי"הַ  ים א  ֵ    א ל ה      ִ ֹ  ֱ
ו   ד  ב  ל   ד מ  ּ ֹ  עו   ַ ְ ּ  ִ    ֹ „) (‰Ï  

  'וידעת היום והשבת אל (שם לט) כתוב לקמן   ר"ל

לבבך כי ה' הוא האלהים בשמים ממעל ועל   ר"ל

הארץ מתחת אין עוד'. ואם תאמר למה כתוב כאן 

  , ולא כתוב 'בשמים ממעל ועל אין עוד מלבדורק 

  הארץ מתחת', וגם לקמן לא כתוב 'מלבדו' כמו כאן.   

  לכתוב תחלת כל, היה הקב"ה אמר למשה  אלא

, וכשבאו אתה הראת לדעת וגו'בתורה  אלא

המינים ואפיקורסים שאומרים שהקב"ה הוא גדול 

מאוד אין לשער, ולזה אינו משגיח על פחותי ערך 

בני אדם, אלא הוא משגיח על נשמות ומלאכים 

שלמעלה, אבל על עולם הזה הגשם אין לו שום עסק 

ו בה, לזה בא הקב"ה אח"כ ואמר למשה רבינו שאינ

אתה הראת לדעת כי ה' מספיק בהפסוק של 

, כי מפסוק זה לבד הוא האלהים אין עוד מלבדו

היה משמע כדברי המינים ואפיקורסים כנ"ל, לזה בא 

  הכתוב השני להודיענו 'כי ה' הוא האלהים בשמים 

  ממעל ועל הארץ אין עוד'.  

  מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא ח"א דף כג.'בן ביתי' 

פו   ִ   ּ ל א ת ס   ֹ ם   ֹ   כ  ת  ו  ה א  צ  י מ  נ כ  ר א  ר א ש   ב  ד   ל ה  ֶ   ע   ְ  ֶ   ֶ ּ ַ  ְ    ִ  ֹ ָ   ֶ ׁ  ֲ    ָ ָ ּ  ַ    ַ
ת  ו  צ  ת מ  מ ר א  ש   ו  ל  נ  מ   עו  מ  ר  ג  ל א ת  ְ ֹ   ו   ִ    ֶ   ֹ ְ ׁ  ִ   ּ ּ ֶ ּ  ִ   ּ ְ  ְ  ִ    הוי"הְ  ֹ  

ם    יכ  ֶ   א ל ה    ֵ םֱ  ֹ כ  ת  ו  ה א  צ  י מ  נ כ  ר א  ֶ  א ש    ְ  ֶ   ֶ ּ ַ  ְ    ִ  ֹ ָ   ֶ ׁ  ֲ .(· „)   
  זה דע לך בני חביבי, שאיסור בל תוסיף  את

נמשך עוד מנחש הקדמוני, שפיתה לחוה  את

, ומזה בראשית ג ג)(רש"י להוסיף על דברי המקום 

תראה היאך לשמור בכל תנועה לבלתי יהיה 

בהם תוספת ומגרעת, כי הנחש מצוי בגדירות 

, כי (משלי כ יח)'ובתחבולות תעשה לך מלחמה' 

הרבה פרשו מכל הנאת העולם הזה בכמה 

גדירות וסייגות, ונחש מצוי בין הגדירות בערמות 

לכן . (שם טז ה)ומירמות, 'תועבת ד' כל גבה לב' 

מה מאוד צריך לשקול בפלס כל דבריו ותנועותיו, 

ולקדש עצמו במותר לו בהשכל, וכל עשיותיו לא 

יהיה במהירות אלא בפלס ובשיקול הדעת, 

לעשות בתחתון ולקדש עצמו בעליונים בהשכל 

ובחכמה, ולזה צריך הרבה שימוש צדיקים 

  התאבקות עפר רגלי צדיקים וחסידים וקדושים, 

  איזה דרך ישכון אור לבל תתטפש.והם יורו לך   

  באמת ברא הקב"ה עולמו להיטיב לבריותיו  כי

, וכל יעודי התורה (עץ חיים שער הכללים פ"א) כי

מורין כן, ליתן לישראל יינות שמנים וסלתות 

ומנוחה ונחת וכל טוב, כי הקב"ה ברא את האדם 

, שיאכל וישתה ויעסוק בצרכי (קהלת ז כט)ישר 

תו שיהיה כל עשיותיו בקדושה, גוף, אבל ברא או

לידע מכל הדברים היאך ומה לעבוד את אדונינו, 

כי יש בכל הדברים חלק ניצוץ אלהי, וצריך לקדש 

  עצמו וליחד אורות עליונים עם כל צרכי הגוף 

  שלו.  

 ,כי כל הדברים יש להם שורש גדול למעלה

וצריך לקשרו בשורש עליונים, וצריך לעשות כל 

שיקשר נשמתו באדון  ,נות ובישובצרכי הגוף במתי

כל כך עד שבודאי מרוב הפחד והמורא מאדון  ,כל

כל והבושה, יהיה נמאסין בעיניו כל תאות הנחש 

עסקי עולם הזה השפל, אבל יהיה לו שמחה 

ותענוג מאור היחוד שעושה עם כל צרכי הגוף, 

ומתענוג השפע אלהי שנשפע עליו מהתעוררות 

רות עליון, כל אחד מעשה הגוף ביחודים והתקש

  לפי מדריגתו צריך לעשות כל עשיותיו לשם 

  .וכו' שמים, ובוחן לבות וכליות ד'  

  היה כן כוונת בריאות העולם להיטיב   ובודאי

לבריותיו, אבל מחמת שהחומר הוא עב   ובודאי

וגס מאוד, צריך הרבה סיגופים ופרישות מכל וכל, 

"פ עד שיכניע באמת חומרו העב והגס העכור, אע

'אל תוסיף על דבריו', מוטב  (משלי ל י)שנאמר 

להוסיף וליגרע בעניני רשות, כדי שלא יבא 

להוסיף וליגרע בעניני התורה חלילה וחלילה, לכן 

צריך הרבה פרישות וסיגופים לשבור מתלעות 

עמל ואון ס"מ ונחש, ואח"כ יכול לנהוג כפי אשר 

לא יורהו הצדיקים קדושי עליון כמבואר לעיל, כי ב

התאבקות עפר רגלי הצדיקים באמת, אי אפשר 

להעלות נפשך מבור שחת, והגדולה שבכולם הוא 

פרישות ושמירות הדיבור לבטלה, שלא יהיה פיך 

הפקר ומופקר, כי מה יעשה האדם בעולם הזה 

, ותרגיל עצמך עד (חולין פט.)יעשה עצמו כאלם 

  שיהיה כל דבורך קדושים ונאחזים במקור האמת, 

  מענין הדיבור. בחסד לאברהםעיין   

מרבינו יצחק אייזיק  בראשית דף לד:'היכל הברכה' 
  מקאמרנא

   טרת רזטרת רזעע
  מרבותינו זי"ע רזי תורה

ר הוי"הֲ  ָֹ   א ד נ י  ץ א ש   ר  א  ם ו ב  י  מ  ש    ל ב   י א  ר מ  ה א ש   ח ז ק  ך  ה  ת י ד  א  ך  ו  ל  ד  ת ג   ך  א  ד   ב  ת ע  ת א  או  ר  ה  ת  ל  ו  ל  ח  ה ה  ת   ׁ ֶ א   ֲ    ֶ  ָ  ָ  ּ   ִ ַ ָ ּ ׁ ַ ּ    ֵ    ִ   ֶ ׁ  ֲ    ָ  ָ ֲ  ַ   ָ ְ  ָ   ֶ  ְ  ָ  ְ ְ ָ ּ    ֶ   ָ ְ ּ  ְ  ַ    ֶ    ֹ ְ  ַ  ְ   ָ  ֹ ּ  ִ  ַ   ָ ּ ש    ַ  ֲ  ֶׂ י ע  ך  ַ  בו ר ת  ג  כ  יך  ו  ש   ע  מ  ָ  ה כ   ֶ ֹ  ּ  ְ  ִ  ְ  ָ  ֶ ׂ  ֲ  ַ  ְ   ) ‚„Î (   

  ידוע הוא שעיקר הגלות המר הזה הוא כי ע"י   כלומר

חטאים ועונות נתפרדו ח"ו ו"ה מי"ה, וזה   כלומר

נמשך עוד מחטא אדם הראשון, כנודע מרז"ל 

'כי יד על  (תנחומא כי תצא יח. פסיקתא פיסקא ג ד"ה מדור)

"ה הוא שם רבה, בסוד יהא , וי(שמות יז טז)כס י"ה' 

שמיה רבה. וכל זאת תלוי בתשוב"ה, אתוון תש"ב 

ו"ה לגבי י"ה, ויהיה היחוד בשלימות בכל ד' 

  עולמות, אצילות בריאה שם י"ה ב"ה יחוד שם 

  יאההויה"ה, יצירה ועשיה ו"ה יחוד שם יאהדונה"י.   

  עיקר התפלה היה למשה, שיהיה היחוד תתאה  לזה

לא שיתפרדו ח"ו. לזה אמר יאהדונה"י, ו לזה

שהוא עת רצון, וזהו ואתחנן אל ה' בעת ההיא 

שיהיה יחוד זה יאהדונה"י באחדות  אדנ"י הוי"ה

אחד, ובמילא יהיה עבור זה הגאולה השלמה, כנודע 

  כשהשמות אלו מתייחדים כמו באו"א, אז אין 

  מדרגה גדולה מזה.   

  ארץ  אתה החלות להראות אתהתחיל לומר  לזה

שהוא אברהם כדכתיב לעבדך ישראל.  לזה

זה יעקב,  את גדלך. (בראשית כו כד)'אברהם עבדי' 

כי עיקר הגדולה שאמר השי"ת לאברהם 'ואגדלה 

נתקיים ביעקב עם בניו שהיתה  (שם יב ב)שמך' 

 ואת ידך החזקה. (ויק"ר לו ה)מטתו שלימה כנודע 

זה חכמה, כמ"ש 'ראשית  אשרזה יצחק כנודע. 

כדאיתא בע"ח  (תהלים קיא י)וי"ה' חכמה יראת ה

זה בינה כנודע מהקדמת מי . (שער הולדת או"א פ"ב)

זה חסד כמ"ש 'חסד אל כל היום'  אל. (א ב)הזוהר 

דאזיל עם כלהו יומין והוא כולל כולם  (תהלים נב ג)

שזה  בשמים ובארץ. (פרי עץ חיים שער חג הסוכות פ"א)

  שהם החסד אל מתפשט באו"א לצורך שמים וארץ 

  תו"מ.   

  היה הקב"ה מראה לאבות הקדושים, שכל עיקר  וזה

הגאולה תלוי על זה שיתייחדו או"א תו"מ  וזה

באחדות אחד, ובזה תלוי כל הגאולה השלמה, וזאת 

דייקא תלוי בעבודת ישראל לתתא, במה שהם 

אשר עובדים להשי"ת עבודה תמה. וזהו שאמר 

 כלומר שמכח עבודת יעשה כמעשיך וכגבורתך

ישראל הם גורמים בעבודתם שיתייחדו יחודים 

והבן. ועד כאן  כמעשיך וכגבורתךקדושים והוא 

  היה משה רבינו מתפלל שיתייחדו היחודים קדושים, 

  ומזה לבד הוא גורם עת רצון גדול.   

  מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא ח"ב דף ד'בן ביתי' 



  עטרת זקניםעטרת זקנים
  י הדורותממאור דהילולאיומא 

  י"ז מנחם אב תקפ"דזיע"א  מפינטשובבן רבי בנימין זאב יעקב  אברהם מרדכירבינו הגאון הקדוש רבי 

  ה'היכל הברכה'זיע"א בעל  יצחק אייזיק מקאמרנאחותן רבינו הגאון הקדוש רבי 
  שימש שלוש מאות צדיקי בעלי רוח הקודש

כי חו� שכל הספרי� של אאמו"ר זלה"ה נאמרי� 

הקודש, אלא שהוא קיבל כל דר� עבודת הבורא  ברוח

מאא"ז הרב הקדוש מו"ה אברה מרדכי ברו� הוא, 

, ששימש שלוש מאות (ריסיש פולי�)זללה"ה מפינטשוב 

, צדיקי בעלי רוח הקודש תלמידי הבעש"ט זללה"ה

וכל מה שקיבל מה� הכל מסר בכח ובכוונה לאאמו"ר 

ילו כשהיה אז זללה"ה, שראה שיש בו דעת דקדושה, אפ

ב� טו"ב שני� הכיר בו שיש בו דעת קדוש, שיוכל לקבל 

כל אלו דרכי ונתיבות הדרכי� של כל הצדיקי� הנ"ל. 

הנ"ל הוא מעצמו מפי קדשו  אא"ז זללה"הועוד, ששמע 

של רבינו הקדוש רבי יעקב יצחק מלובלי� זללה"ה בעת 

שהתחת� עמו, שאמר בזה הלשו�: 'דאס קינד החת� 

  עט פאר שאני� די וועלט'. שלכ� וו

  'נתיב מצותי�'ל  אליעזר צבי מקאמרנאהקדמת רבינו 

על פרקי אבות נכתב ג� כ�  'זק� ביתו'בפירוש זה 

כמה עניני חסידות ומעשיות אמיתי� מכמה צדיקי�, 

כמו ששמעתי מאאמו"ר זלה"ה, שהוא קיבל כל 

הרב איש אלוקי כש"ת מו"ה אברה המעשיות מזקני 

לה"ה מפינשטוב, שהיה משמש שלוש מאות מרדכי ז

, ושמע וראה מה� כל אלו צדיקי בעלי רוח הקודש

  מעשיות, ע"כ. 

   אליעזר צבי מקאמרנאמרבינו  'אור עיני'הקדמה ל

  תלמיד תלמידי הבעש"ט

מורי , להבעל ש טובסיפר צדיק אחד תלמיד מר� 

, חמי מוהר"ר רבי אברה מרדכי הצדיק מפינטשוב

ל� ע� מר� למקוה בימי החר# בעת קור גדול, אשר מ� שה

הגגות נמשכי� הגליד ונקרא 'סאנפיל', והמקוה נתחמ� 

תיכ# על ידי יחודי�, ועני� זה היו יכולי� כל בית מר� 

לחמ� המקוה בחו� גדול, ועמד במקוה איזה שעות עד 

שהתחיל הנר לטפט# ולכבות, ואמר לו: רבינו, הנר 

ו דארנע (שוטה), קח 'סאנפיל' מ� מטפט# לכבות, ואמר ל

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. 

   יצחק אייזיק מקאמרנאפ"ו מ"ב מרבינו  'נוצר חסד'

וב, סיפר לי מורי חמי רבי אברה מרדכי מפינטש

 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� 

�, אי� צינד איה� אה�, מי שאמר לשמ� פי� דע� דא

דלוק. ופירושו בלשו� הקודש: וידלוק יאמר לצאפי� וי

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 

חי בזה , ותאמינו אממורי חמישדלק, עד כא� שמעתי 

  ובכל המעשיות, שה� אמת כמו ה' אלקיכ� אמת, ע"כ. 

'    יצחק אייזיק מקאמרנאמרבינו  'מעשה הש

  תלמיד המגיד מזלוטשוב

 מרבינו מובהק תלמיד שהיה וחמי ממורי שמעתי

 שפע� ,מזלאטשוב מיכל יחיאל ר"מוהר הצדיק הקדוש

 רבינו הימי� שבעת אור קדשי� קודש אלקי מר� נסע אחד

 להתפלל היער אל והל� ,הדר� על טוב ש� בעל ישראל

 וצועק ,באיל� מאוד ראשו שמכה התלמידי� וראו ,מנחה

 ,תמהו כ� ראו והמה ,רבה ובכיה משונות צעקות ובוכה

 ברוח שצפה והשיב ,זה מה ועל זה מה קדוש פה ושאלו

 שיהיה וראה למשיח, סמוכי� שיהיו הדורות על קדשו

   הגאולה. את יעכבו ה� וה� לרוב כארבה רביי�

   יצחק אייזיק מקאמרנאפרשת כי תצא מרבינו  'היכל הברכה'

, מה שסיפר לו רבינו אור שבעת מורי חמיסיפר לי 

, תלמיד מר� יחיאל מיכל מזלאטשובהימי� מוהר"ר 

הבעל ש� טוב, שפע� אחת הל� הוא ושני תלמידי� ע� 

ו מי� מר� בשדה, והגיע שעת מנחה, ואמרו לו אי� לנ

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). 

'    יצחק אייזיק מקאמרנאמרבינו  'מעשה הש

  מליזענסק 'אלימל�'נוע תלמיד ה

מי הצדיק מורנו הרב רבי אברה ושמע מורי וח

 אלימל� מליזענסקמפיו של רבינו  מרדכי מפינטשוב

ינוחו מלחלוק עלי שתי שני�, ואביא משיח וגאולה 

שלימה, ואמר: חידוש נפלא הוא לי על התנאי�, שצפו 

ברוח קדש� עד סו# כל הדורות, וכתבו כל כ� גזירות 

או רעות ויסורי� שיהיו קוד� ביאת משיח, ולא ר

שאלימל� יהיה בעול�, וכל אלו הרעות והגזירות כבר 

מורי , כל זה שמע אלימל�המתיק אות� וביטל אות� 

  מפיו הקדוש.  חמי זצ"ל

   יצחק אייזיק מקאמרנאמרבינו  ד'נתיב התורה  'נתיב מצותי�'

 המפורס החסיד הקדוש חמי מורימ קיבלתי

 הקדוש ומרבינ שקיבל, מפינשטוב מרדכי אברה ה"מו

רבו, שקיבל מרבו עד אליהו ז"ל,  מליזענסק ל"ז אלימל�

שבכל יו� שאי� אומרי� תחנו� אי� אומרי� (לפני תפילת 

  ערבית) פסוקי� ולא קדיש, אלא מתחיל והוא רחו�. 

  יצחק אייזיק מקאמרנא סימ� רלז ס"ב מרבינו  'שולח� הטהור'

  מזיטאמיר 'אור המאיר'תלמיד ה

 מי שבחו בעצמו ואה באמת, המאיר אור וספר

 לא מימיו, וחסידותו וקדושתו נוראותיו עצמו, ימלל

 מלא והיה קדושי�, ביחודי� אלא וברגליו בידיו שימש

, הקדושי� ביחודי� ואנשי� אלוקי� לשמח ושמחה אור

 המגיד ממעזריטש סמכו בער דב ר"מוהר הקדוש ורבינו

 אפשר ואי, שוחט איזה כתב ספרו אבל, החברייא כל ע�

 תכלית על שיהיו, פשוט איש מלב היוצאי� רי�שדב

 שלא, רבינו צבי מזידטשוב הזהיר דודי מורי ולכ�, הטוב

 הצדיק חמי ומורי, מעט אלא בו, עיונ� כל ישימו

 היה מפינטשיב מרדכי אברה ר"מוהר המפורסי

 בעת אצלו שהיה ואמר ,תלמידו והיה, אצלו פעמי כמה

 אפילו יפה כיו� שלא והשיב, לפניו ספרו הביא שהשוחט

 תבי� מעצמ�, בכתב לבאר אפשר אי זה וכל, אחד לדבר

  . חיי� ס� הוא ספר איזה היטב

    יצחק אייזיק מקאמרנאמרבינו  'א התורה נתיב מצותי�' 'נתיב

  טשובימבארד 'קדושת לוי'תלמיד ה

 יצחק לוי ר"מוהר הדור מופת להקדוש שעשו כמו

 אי� מאוד תודע מחלישי� שהיו מורי חמי לי שסיפר ל"ז

 נפל, הרבה דעת חלישות מרוב ג"תקנ ובשנת, שיעור

 קט� סידור בתו� מתפלל והיה, ש"מ בעני� ממדריגות

 מורי לי וסיפר, זה כל כידוע דעתו מעט וניתק, במהירות

 מרדכי אברה ה"מו הקדוש הצדיק הרב חמי

� עזרו תלמידו מקאזני� הקדוש שהמגיד מפינטשי

 השמי� מ� אותו מניחי� היו לא שבודאי ואמר, הרבה

 בשנה ממעל בשמי� שג� אלא, חלילה ממדריגתו ליפול

 מעלה שרי ע� עצמו שהתגרה קטרוג, עליו היה הזאת

ומורי , לעזרו באפשריות היה לא כ� על הזאת, בשנה

 שכבר, ל"הנ המעשה אחר ד"תקנ בשנת אצלו היה חמי

, גדולות ובמדריגות מופלא באור הגבוהה למדריגתו חזר

, ואהבה ויראה תורה אצלו ולמד לשנה קרוב אצלו והיה

שלהבת, והיה לו חלישות  להבת שור# כאש שנעשה עד

ואמר לו:  מורי חמיהדעת הרבה מאות� וכו', וקרא ל

ראה בני שאני מפיל גורל א� ה� אינ� כדאי� להיות 

אצלי כי ה� ערב רב, או שה� כשרי� משורש ישראל 

פל הגורל שה� אינ� כדאי� ואני איני כדאי, ותמיד נ

  להיות אצלי, וכ� היה כל זמ� היותו אצלו. 

   יצחק אייזיק מקאמרנאמרבינו  'היכל הברכה'הקדמה ל

  מאפטא 'אוהב ישראל'תלמיד ה

 רבי רבינו של הדבור מקדושת חמי מורי לי וסיפר

 והיה קרובו שהיה, ל"הנ מאפטא העשיל יהושע אברה

 ,ותוספות גמרא ביחד עמו לומד והיה, מאוד אצלו מקורב

 הקדוש הרב ממנו ביקש אחת ופע�, חורפו בימי זה והיה

 בימי מראפטשי� נפתלי ר"מוה אלקי� איש ורבי מורי

 :מרדכי אברה לו ואמר, ל"הנ חמי מורי את חורפו,

 אצל געוואהר מיר ווער אי� רחמנות, האב די� בעט אי�'

 שהיה חמי מורי לי פרוסי', מיר פו� האלט ער וויא הרב,

 מה דבור איזה שידע שנה, חצי לער� ממנו וחוקר דורש

 שישמע באפשרות היה ולא, ל"הנ חבירו על שיאמר

 ר"מוה הרב אצלו מה דעתו, את לידע קט� דיבור אפילו

 משקל לו היה, דיבוריו רוב אחר כ� כל כי. ל"הנ נפתלי

 ב� שו� על דיבור שו� ידבר שלא, בפיו ממש של זהב

 על אפילו כי, ישראל לבר דבר בשו� ירע שלא, ד�א

 לדבר אסור יהודי� שנקראי� כיו� גמורי� רשעי�

  בה.  ופוג� השכינה מצער והוא, עליה�

   מקאמרנא אייזיקיצחק פרשת ויחי מרבינו  'זוהר חי'

  'אפרי מחנה דגל'ה תלמיד

 שני� משני יותר נסיעתו בעת כי ,חמי מורי לי סיפר

 ש� הבעל אלקי מר� נכד אצל ג� היה ,קי�צדי לשימוש

 בוא :לו אמר ופע� ,אפרי מחנה דגל בעל הרב והוא ,טוב

 היה מעזיביז בעיר :והוא ,מזקיני חכמה דבר ל� ואספר

 כדר� ,טוב ש� הבעל זקיני על חולק והיה ,מופלג עשיר

 אחת פע� ,הצדיקי� על שחולקי� הכסילי� בני הפתאי�

   .ד� מעלילת טוב ש� הבעל לושהצי באור� ש"עיי 'וכו

'    יצחק אייזיק מקאמרנאמרבינו  'מעשה הש

  תלמיד אחיו רבי יוס� מזמיגראד

 מוהר"ר המפורס הצדיק חמי ממורי שמעתי

 הגאו� אחיו מש� שאמר מפינטש� מרדכי אברה

 למשה ה"הקב שאמר ,מזמיגראד יוס� ר"מוהר הקדוש

ה , ֶ  % ה  ַ מ   � י ד  ָ  ב   ֶ  ָ  בכחי הכל הלוא ביד�, הוא דבר איזה  ְ

ה, והשיב וברשותי,  )  בידי, הוא והנטיה הבחירה  ַ ֶ  מ 

ר ה, ַ  ֹ  ֶ ו * אמ  יכ  ל   - ֵ   ה    ִ ה, ַ  ְ צ  ָ   0ר   וארציות, חומריות ממ� השל�   ְ

ה, כ  ל  ֵ   ו * -   ִ ְ  ַ ה, ַ  צ  ָ   0ר  י והחומריות, הארציות כשהשלי�   ְ ה  ְ  ִ ו י   ַ 

,- נ ח  ָ   ל   ָ  זוהמת כולו הזה עול� עניני שכל שכלו בעי� ראה ְ 

ָ  ו * נ ס הנחש,  ָ ה ַ  נ יו,   ֶ מ-   1 ָ    מ   ָ  עול� עניני מכל לגמרי שפירש  ִ

 דר� זה שאי� ה"הקב לו ואמר וסגופי�, בפרישות הזה

 וניצוצי� עבודה יש ש� ג� כי קצה, אל מקצה ליל� הישר

 היצר של בחינות כל ע� יתבר� הש� לעבוד ויכול וחיות,

ח ולזה הרע, אחר יגרור שלא שישמור ובלבד הרע, ל   -  ַ ְ  

  � ח ז ָ  ְ ָ י ד  ֱ  ֹ ו א  נ ב4, ִ 3   ֶ  ָ    ז   מלכי� �"מזי �"ב שמות �"זי יש כי ְ 

 וצריכי� שבעול�, הדברי� בכל ונתפזרי� תיקו�, הצריכי�

  ח. "ודפח ובטהרה, בקדושה תיקו�

'    יצחק אייזיק מקאמרנאמצוה תקכט מרבינו  'אוצר החיי

  רנאמקאמ 'היכל הברכה'התלמידו חתנו רבינו 

ז"ל, ונשארתי  מורי חמיובתו� כ� נסתלק 

היה צדיק גמור וקדוש, מורי  מורי חמיומ�, כי משת

  בחסידות ויראה. 

'    יצחק אייזיק מקאמרנאמרבינו  'מגילת סתרי

, שאי אפשר שו� השגה, למי שאי� חותניואמר 

  מקבל הכנעה, לפני מי שאומר לו התורה. 

    יצחק אייזיק מקאמרנאויחי מרבינו  פרשת חי' 'זוהר

  ע"ה בתו הרבנית מרת גיטל

אמי מורתי הרבנית הצדיקת החכמת הישרה 

הרב הקדוש צדיק מופת והיקרה מרת גיטל תחי', בת 

, שהוא הדור מו"ה אברה מרדכי זלה"ה מפינטשוב

הדריכה, ואמר לה בבקשה ממ�, שלא תצאי כל ימי חיי� 

לשוק לדבר ע� איזה אד�, או לראות איזה עניי� שיש 

טוב אל תצאי אפילו בשוק וברחוב, ובפרט בשבת ויו� 

אמה אחת מבית�, אלא א� כ� הוא לדבר גדול אז רשאי 

את ליל�, ותיכ# ומיד לחזור לבית�, ואמר לה בזה הלשו� 

  'ווער עס זיצט אונטער דער מזוזה, ווערט נישט מבוזה'. 

   אליעזר צבי מקאמרנאאבות פ"א מ"ה מרבינו  'זק� ביתו'

גיל עצמו איזו חכ� הרואה את הנולד, לחשוב ולהר

בכל עשיותיו, שיהא רואה את הנולד, ועבור זה הוא ניצל 

תמיד מכל מכשול, וכ� שמעתי מאמי הרבנית הצדקנית 

המחוכמת בצדקתה מרת גיטל תחי', שהיא שמעה 

הרב הצדיק הקדוש מו"ה אברה מרדכי זלה"ה מאא"ז 

, הזה הלשו� 'פאר זעה� שאט נישט, נא� זעה� מפינטשוב

  העלפט נישט'. 

�   אליעזר צבי מקאמרנאפ"ב מ"א מרבינו  ביתו' 'זק
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  החסידותהחסידותעטרת עטרת 
  זי"עהקדושים  רבותינומספרי 

  כ"א מנחם אב תקע"חזיע"א  קאמרנאמ יצחק אייזיקרבי הרה"ק בן  אלכסנדר סענדררבינו הגאון הקדוש רבי 

  ראש שושילתא קדישא 'קאמרנא'
  זיע"א בעל ה'היכל הברכה' אייזיק מקאמרנא יצחקינו הגאון הקדוש רבי רבבנו מ 'זכרון דברים' והקדמה והסכמה על ספר 

לא ה ,אספרה לאחי קצות דרכי אבי ז"להנה 

 מושבוד הרב הגאו� אמתי הקדוש והטהור כ הוא

  זצ"ל.אלכסנדר רבינו 

היה  ,כי בהיותו בר שבע ,לי בפיו הקדושאמר 

ע� כל  ,קמא מציעא בתרא ,שגור על פיו תלת בבי

כי כ� היה  .ומפרשיו ולח� ערו�ד השהשיטות ע

ללמוד  ,כפי אשר ראתה עיני ולא זר ,דר� לימודו

רוב היו� בטלית ותפילי� שיטות הגמרא על סדר 

הרי"# והרא"ש והרמב"� בספר  �כר ואח ,הש"ס

ית בב הטור והר �כר ואח ,הי"ד ע� כל נושאי כליו

והיה מברר  .ע� נושאי כליו ולח� ערו�והש יוס#

זה 'ו ',זה שיטת רבינו שלמה' :ה בתורהבפיו והוג

זה שיטת רבינו יצחק 'ו ',שיטת רבינו יעקב ת�

ה ז'ו ',זה שיטת רבינו משה ב� מיימו�'ו ',אלפסי

שיטת רבינו יעקב 'ו ',אברה� ב� דוד בינור יטתש

והרמ"א עד ט"ז  ב בית יוס#והר ',בעל הטורי�

והיה חוזר כמה פעמי� עד שבירר הלכה  .וש"�

ומימיו לא '. תורה לשמה' ט השכינהכסלת לקש

 ',רבינו שלמה' ,אמר ראשי תיבות אלא בפה מלא

עד שנתדבק נפש  ,וכיוצא 'רבינו משה בר מיימו�'

בנפש ביחודי� ע� שורש נשמותיה� לעשות יחוד 

  .הקדוש

 ,פניו מאירות מאור התורה כאור השמש ווהי

 [הנעל�] (זוהר חדש בראשית י.) כמבואר במדרש

הוה אנפוי  ,� כד הוה לעי באורייתאיוחנ ביר'

אמר  ,אסי ביפגע ביה ר .זהירי� כזוהרא דשמשא

 האמר לי .ליה חמא אנפ� זהירי� כזוהרא דשמשא

כל זה היה לאבי לטעו�  '.שמעתתא דנהרי� לי

לקשט השכינה בבירור הלכה  [התורה] מאור

  .ושיטת כל אחד כסלת

חיות ב ,הבל הקדושב ,פו� ממלל רברבי�והיה 

עד שהיה נשכח  ,באור ומתיקות התורה ,ותאלה

. ארבעה וחמשה ימי� מלטעו� טע� אוכל ומשקה

ופע� אחת אמרה אמי לתלמידו שלמד כל חכמתו 

 דושקלקי� איש הוא ניהו הרב הגאו� א ,ממנו

אב"ד דק"ק יודא צבי וצינא קדישא מוהר"ר ב

הרי דוד� ורב� לא אכל ולא  ,יודא בני ,ראזדיל

עד היו� יו�  ודשקבת שטע� שו� דבר מיו� 

בני  ,והשיב לו ,והל� אליו ואמר לו .חמישי

 ישמרוב תשוקת התורה איננ ,תאמי� לי ,חביבי

לו היה לי שו� יבודאי א ,מרגיש כלל וכלל

לא הייתי עטו#  ,הרגש חסרו� אוכל ורעבו�

וכמה  .שהוא גור� ביטול תורה וחלישות ,ברעב

 ,פעמי� ראיתי זה כשהיה עוסק בשיטה עמוקה

שלשה ימי� ושלשה  והי ,מקוואות וכיוצא

  .ופניו היה מאירי� ,לילות שלא טע�

 .ימיו היה בדוחק פרנסה ולא הרגישוכל 

עד שאני שהייתי  ,ופע� אחת היה כל כ� דוחק

קט� לא היה לי מעט פת לטעו� קרוב לשני 

שלש 'וביו� השני למד עמי לפקח צערי  ,ימי�

למד עמי  �כר ואח :),כתובות מד( 'מדות בנערה

ונחלשתי  .בדר� פנימי על פי מר� דר� האר"י

 ובני .ובדר� נס הזדמ� לי פת לח� לאכול ,מאד

 ,ונכנס לחדר� ואמר לה� ,ביתו עטופי� ברעב

ער זיבציג בעס איז נישט אי ,קינדערלי� ,בנותי'

אנה ואנה  �ואת פניו ראיתי שהיה הול ר'.יאה

 רופניו מאירי� באו ,שיטת הש"סהוחזר על 

  עליו�.

שפל בעיניו  ,ידות וענוה יתירהחסמלא והיה 

וכל  ,בתפלה בוער כאש ,ויראה ואהבה ,ונבזה

מימי לא ראיתי אצלו שו�  .בו ומדות טובות הי

לב ב קוהיה שפל וסבל� ליסבול חירופי� ושות ,כעס

  ודש.הקח וראיתי בו מדריגות רמות ורו טהור.

 רי�, קט� אנסעו מאצלי למדינת אונגוביו

 ,ואני והוא ידענו שיסתלק ש� לעולמו ,תיהיי

ורגע שנפרד  ,ובכיתי שבעה ימי� ולילות כמעיי�

 .ממני לדרכו היה לי טע� כפרידת נשמה מ� הגו#

צוה קוד� נסיעתו לדרכו היא�  ,וקוד� שנסע

שאתנהג כל ימי בתורה נגלה ונסתר, כי כשהייתי 

כבר שית בערה בי אש קדוש לחכמות הזוהר ומר� 

וכל דבר הקשה הבאתי  ,למדתי בהסתרו ,האר"י

 ,ולמד עמי ומסר לי כל הכללי� לזה החכמה ,אצלו

  .וצוה עלי כמה הנהגות

ואמר  ד,יב הדברי� מסר לי ספרו כת �ובתו

זכרו� 'וקראת שמו  ,תראה להדפיס ספרי זה ,לי

ובושתי ויראתי  ,ותמהתי על זה הש� ,'דברי

 ,א וגדולוחיבור זה היה חיבור נור .לשאול לו על זה

 .עיר איהעלבוכשעלה לשמי� במדינת אונגארי� 

משה וכעת אצלו מונח הקדוש הגאו� אמת רבינו 

והספר הזה היה  ,וקט� הייתי .אב"ד דש�תמר 

 ,ולא השגיח עליו ,ז"לאשר מונח אצל גיסי מ' 

לא [ו] ,ונגנב ממנו הרבה דרשות ודרושי� נפלאי�

עלי , ואמרתי יפה צוה 'זכרו� דברי�'נשאר אלא 

מה את� זה לפני שרי  ,ואני אמרתי .אבי הקדוש

שהרי לא נשאר אלא זכר  ,התורה והעבודה

  .בעלמא

נתעורר רוח טהרה בנכדיי הנעימי� עלי וכעת 

 ,ה"ה הרב הגדול החרי# ובקי מלא תורה ,ביותר

אב"ד אלכסנדר צבי מוהר"ר  ,ונעי� עלי ביותר

 .דק"ק וואלאווע וגלילות מיידא� מארמארש

מופלג ירא שמי� הלו הנעי� עלי ביותר הרב והשני 

 .אברה מרדכימוהר"ר  ,באמת ומלא חכמה

וברכתי לה�  ,והתעוררו לדפוס ספר זה של אבי

מתנה בומסרתי לה�  �,בכל הברכות שבתנ"

ואסור לכל עול� בי� ממשפחתי בי� אחרי�  ,גמורה

  בחר� להדפיס כל ימי חייה� את ספר אבי הנ"ל.

ר הנהגותיו שמסר לי ואח ,למדתיומדרכיו 

עוני  �ולמדתי תורה מתו ,וראיתי אצלו הלכתי

וקיימתי להמית  ,גדול רצעבודוחק בעומק הלכה ו

 ,כטע� מיתה וקבורה ,עצמי על דברי תורה

וכל המרירות שהטעי� לי הרשע  ,ושברתי הכל

 ,ולמדתי יומ� ולילה בחוסר לח� ,הידוע סבלתי

לילה למדתי יומ� ו ,ובחוסר עצי� להח� הבית

 ,אבל לא זכיתי ללמוד בדר� אבי ,ש"ס ופוסקי�ב

כי אבי  ,הש"ס עד האחרו� לברר כל השיטות

ונפטר  ,כל ימיו היו ארבעי� ושמנה ברכהלכרונו ז

 ,אחד ועשרי� באב [תקע"ח], �"ב שלור"בשנת 

בעת סעודה שלישית של ליל מוצאי  ,יו� ראשו�

  .שבת

צבי לי מורי הקדוש דודי רבינו ואמר 

עקב י בהררינו שאמר לו רבינו מו ,טשובמזידי

רינו שהרב מקאמרנא מו ,לו�חבמלובלי�  יצחק

 ,נפטר כמו עשרה הרוגי מלכות ,לכסנדראב הר

  .ביחוד נפלא ובמסירות נפש

 עיללזכר שבדר� הנ ,לי קוד� נסיעתוואמר 

 .למד וחזר שבעה פעמי� כל הש"ס ע� כל השיטות

והר וכתבי וז ,דרכיו הלכתי ללמוד ש"ס ופוסקי�בו

 ,תורה לשמה ,ה באור רבבלהגות  [האריז"ל], מר�

ואחר שישבתי והייתי לומד  .אל עול�בלדבק נפשי 

ות רבימי נעורי כבר שבע עשר בבדידות ובמרי

ולא טעמתי עדיי� שו� אור  ,ובקור גדול ובחסר כל

זה טעמתי כמעט טע� מרירות מות, בו ,תורה

, כחי כלבתורה בוהגיתי ודברתי  ,וסבלתי הכל

אור אש  ,פתאו� נפל עלי אור מתיקות גדול ולוהט

וזה היה לי פע� הראשו�  ,ישראל סביבותי

  .שטעמתי מאורו יתבר�

נתאבקתי ברגלי אדמו"ר דודי אור  כ�ר ואח

ולמד לי דעת  ,[מזידיטשוב] צבירבינו  ,ישראל

ולשמור עצמי מקליפות נגה  ,ומדות טובות

ל השגתי וכ ,וטעות, וכל חכמתי קבלתי ממנו

הכל משפע שהשפיע  ,השגה עצומה ,שהשגתי

וסמ� ידיו עלי ומלא אותי כל  ,אהבה רבהבעלי 

שהשגתי יהיה גדולה 'ואמר לי  ,חכמתו

ובדרכיה� הלכתי ללמוד תורה  ו'.מהשגת

אור באלא  ,לשמה, ואינני לא למד� ולא מקובל

עליו� תשוקתי ותאותי לדבק נפשי באור עליו� 

כמו שראיתי  ,וק ולסבוללישת ,בהכנעה עד עפר

  .מנהגי �כ ,אצל אבי הקדוש

שרבינו  ,לי מורי דודי רבינו הקדושואמר 

 �שהוא מ� ל"ו  ,אמר על אבי�מוהרי"י מלובלי

ללמוד תורה  ,ובדרכיה� אני הול� .צדיקי�

להאיר על נפשי אור  ,ובזוהר וכתבי מר� ,לשמה

מעי�  ,מתו� האור וטוב ,הארה עליונה ,עצו�

ובדרכי מר� אור שבעת הימי�  ל� הבא,עו

ובדרכי מר�  ,הריב"ש טוב נל� כל ימי חלדי

  אור צח רבינו יצחק לוריא. ודש הקדשי�,ק

  שפל ונבזה ,אסקופה נדרסת ,הנידו� רעפ

  יצחק יהודה יחיאל

  זצ"לאלכסנדר ב� לא"א רבינו 

  לפ"ק[תרל"א] נה"ר שלו"� 
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