
   עטרת ראשנועטרת ראשנו
 א"ר שליט" אדמו מרןק"דברי תורה מכ

  

ר ָתִשים ִלְפֵניֶהם ָפִטים ֲאׁשֶ ׁשְ ה ַהּמִ ְׂוֵאּלֶ ּ י .ּ םִתְקֶנה ּכִ י ִחּנָ ִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפׁשִ ִנים ַיֲעֹבד וַבׁשְ ׁש ׁשָ ּ ֶעֶבד ִעְבִרי ׁשֵ   ).ב-כא א( ּ
  לפרשת דינין פרשת נסמכה למה י"פרש
 סנהדרין תשיםש לך לומר, מזבח י"פרש
 שמכרוהו ד"ב מיד כי תקנה. המזבח אצל
  ונמכר לו אין אם 'שנאמר כמו, בגנבתו

 .'בגנבתו 
  פרשת של הסמיכות ולפרש לומר אפשר
 שאחד ידוע שזה. עברי לעבד דינין אפשר

 ט"הבעש מרן שגילה הגדולים מהיסודות
 אות התפילה עמוד ת"עה-ט"בעש( ע"זי הקדוש

 מיני ן"הזיי כל העלותל איך הדרך הוא )קה
 ת"לחג מתייחסות שהם, זרות מחשבות
 הבאות, הטוב וצד הרע צד יש שבהם ם"נהי
 וצריך, ותפלה בתורה שעוסק בשעה לאדם

  שמכוון העליונה המדה בשורש להעלותם
 . כידוע זרה מחשבה אותו 

  כל שיחבר י"ע הוא להעלותם הדרך והנה
, העליון שבדעת לשרשם ומידה מידה והנה
 יוסף יעקב תולדות ק"ספה בסוף כמבואר
 ע"זי ט"הבעש ישראל קדוש מרן בשם

 הדעת י"שע, )ו"ל בראשית ת"עה ט"בעש(
 בכל כי, מידות ן"הזיי כל ומתעלים מתקנים
, הקליפה וצד הקדושה צד יש ומידה מידה
 הוא הקדושה שמצד החסד מדת כמו

 וכן, זנות הוא הקליפה ומצד, חסדים גמילות
 וצד הטוב צד יש מידה שבכל דותהמ בשאר
 אהבת ולהיפוך י"הש אהבת כמו, הרע
 האיך וידע יבחין הדעת י"וע', וכו עבירות
.  ש"עיי הטוב לצד ומידה מידה כל לעלות
) מב הגה לך-לך ת"עה ט"בעש( אומר ועוד

  ולתקנו להכניעו מאוד קשה המלכות שמדת
 . תכליתה על לבינה ולעלותו ולבררו 
 ל בשער "האריזמרן מבואר מ והנה
שעיקר שורש האמיתי של , המצות והנה
הוא סוד האחוריים הפשוטות של , עבד
אותיותיה ' ב ועם ד"ע' שהם בגי, ה"הוי

ואם , ד"ה הפשוטה הרי עב"השרשית שבהוי

 ב עוד "ן העולה ע"ה דיודי"תוסיף על ההוי
 . עבדו' עשר אותיות המילוי יהיה בגי 
  היינו עבד עבריכי תקנה נבוא לפרש  ובזה
שמי שמקנה את עצמו להיות עבד  ובזה
כמו שאמרו  ,ה ולקיים את מצוותיו"להקב
ויגד 'פ " עה)פסיקתא רבתי פרשה לג(ל "חז

,  מהו העברי)בראשית יד יג(' לאברהם העברי
והוא היה , שכל העולם כולו לעבר אחד

 , והיה אוהב להקדוש ברוך הוא, לעבר אחד
 . ה עברי"ו הקבלכך קורא אות, ועובדו 
 הוא צריך מתחילה שיתקן את השבעה  אז
י "ע, מדות שיהיו לצד הטוב והקדושה אז

הדעת המכריע בסוד רב חסד מטה כלפי 
שהוא סוד דעת הסנהדין , חסד דקדושה

שש שנים וזהו אמרו , המכריעים לצד הטוב
כי ,  שתעבוד לתקן את השש מדותיעבוד

 הרי כאן מדבר מאדם שעוד אינו מושלם
וגם , כי הרי הוא נמכר בגניבתו, במידותיו

ל שעבד הוא "כמו שאמרנו בשם מרן האריז
 המרמז שהוא עוד אינו , סוד אחוריים

 . מושלם ומוכרע לצד הטוב 
  שש שנים יעבודאומר התורה שאם  ז"וע
, י"שיתקן את השש מדות שהם חגתנה ז"וע

ובשבעית יצא לחפשי אזי ממילא יהיה 
שהוא המלכות יתוקן  שמדה השביעית חנם

ממילא ולא תצטרך לעבוד בה כשאר 
 רבי רבינו ק"הגה ז"אא שמרמז וזהו, המדות
 ה"זלה מקאמרנא יחיאל יהודה יצחק
עבד עברי שש ש הברכה היכל ק"בספה
 מלכותו כבוד שם ברוך במספר עולהשנים 
 שיתקן י"שע, ל"כנ היינו. ש"עיי ועד לעולם
  אז, מדות הששה שהם שנים השש את

 .ו"בשכמל סוד שהוא המלכות יתוקן ממילא 
  שער ח"בפע( ל"האריז ממרן מבואר והנה

 )ו"ד ש"ק כוונת ענין כ"ובשעה, ה"פ ש"הק והנה
, ישראל בני נשמת בשורש דרגות שני דיש

 יד דברים(' אלהיכם ה"להוי אתם בנים 'אחד

, )ח קכב תהלים(' ורעי אחי למען 'והשניה, )א
 בחינת הוא רוח פשנ לו שיש מי דהיינו

 לו שיש ומי, ה"הוי משם ה"ו בסוד' בנים'
 ' ורעי אחי 'בחינת הוא וחיה נשמה בחינת

 . ה"הוי משם ה"י בסוד כביכול ה"להקב 
 שלאחר שיתקן , מה שמרמז התורה וזהו
יש בזה שני מדרגות , האדם כל מדותיו וזהו

הללו התלויה בשלימות עבודת האדם 
אם בגפו הוא מדריגה הראשונה , ת"להשי
א שהוא יחוד " היינו בגפו מספר ציבא
שהוא המדריגה הראשונה , י"ה ואדנ"הוי

ואז , ה"ה משם הוי"של בנים אתם סוד ו
 היינו שלא יוכל להמשיך נשמות בגפו יצא
היינו אם בעל אשה הוא ו. ן"כדוגמת זו

שהגיע למדריגה של למען אחיי ורעי שהוא 
יינו  הויצא אשתו עמואז , ן"כדוגמת זו

אם ובזה יהיה . שיוכל לתקן המלכות עמו
 שאם תעלה בדרגה אדוניו יתן לו אשה
וילדה לו בנים או , של למען אחיי ורעי

 הכוונה שיוכל להמשיך נשמות בנות
האשה וילדיה יהיה ואז , ן"כדוגמת זו
ן את " הכוונה שיוכל לעלות מלאדניה

, השכינה והבנים ובנות שהם תורה ומצוות
 כמבוארצות לא תעשה  מצות עשה ומ

  )ו כא שמות משה תורת( הקדוש באלשיך
 . ויעלהו עד הבינה 

  היינו אמר עבד אהבתי את אדוני ואם
שיעשה המצוות מתוך אהבה בחינת  ואם
כי בינה הוא רחימו וחכמה הוא , בינה
 שימשיך ורצע אדניו את אזנואז , דחילו

עליו אורות דאוזן שהוא בחינת עולם התיקון 
 שיגיע וישיג את ועבדו לעולםואז , דעכנו

 חמישים שערי בינה בחינת לעולמו של יובל 
 . ר"דבינה אכיה 

 )ק"ה לפ"רעוא דרעוין תשע(
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   זזפפעטרת עטרת 
 ע" זיתינורבומ אמרות טהרות

  עטרת חכמיםעטרת חכמים
ע"זי מרבותינו וביאורים עיונים

ה ָפִטים ְוֵאּלֶ ׁשְ ר ַּהּמִ ָׂתִשים ֲאׁשֶ    ).א כא( ִלְפֵניֶהם ּ
, כי מי שהולך בערכאות ומואס בדיני התורה, ולא לפני גוים לפניהם והענין

יהיה נדחה דינו להיכל חובה דלא מרחמין , כשיהיה נידון למעלה על ענינו

כשיבוא יום הכסא , אבל מי שהולך לפני דיני התורה לקיים דין תורה. עלוי

 ...ים רחמניםיהיה נידון בהיכל זכות לפני סנהדרי ישראל צדיק, בראש השנה

 כי מי . לפניהם תשים אשר המשפטים ואלה פעם היכל זכות מספרו וארבע

אזי , והולך לפני הבית דין ומקיים דין תורה, שיש לו דין עם חבירו וארבע

וההולך . מתוק רב חסד מטה כלפי חסד, בראש השנה נידון בהיכל זכות

שקילקלה , וטהנידון בראש השנה בהיכל חובה של מים המרים דס, בערכאות

 ונחש , מעיינה במים המרים כלענה אש גיהנם לאהפכא בחובה דבר נש

 .ינשכהו על שסירב בדיני התורה המתוקה 

 )מקאמרנא אייזיק יצחק מרבינו. קלט דף' הברכה היכל'(

ה ָפִטים ְוֵאּלֶ ׁשְ ר ַּהּמִ ָׂתִשים ֲאׁשֶ  )א כא( ִלְפֵניֶהם ּ

   ואלה' בסדר ומסיים', מות'ש ואלה 'בסדר מתחיל ם"שובבי סדר הנה

 ואלה 'מן' א והנה. 'עברי עבד תקנה כי לפניהם תשים אשר שפטים'המ הנה

, המקוה שהוא, וסף'י ן'ב קיבא'ע בי'ר ת"ר אתוון, י"רביע טעם עליו יש' שמות

 אתם מי לפני, ישראל אשריכם :)ה"פ יומא( שאמר המקוה, פ"שבע תורה וגם

 שהוא, המקוה על )א מאמר אלול חודש( יששכר בני ק"בספה ודרש, מטהרים

 בהם ויש, יום ארבעים הם וביחד, תשרי של ועשרה, שבו יום שלושים מאלול

, לוגין ס"תתק בה יש מקוה )ה"ה י"פ תרומות( הירושלמי דברי כמו, שעה ס"תתק

  )ויחי פרשת( עמוקות המגלה וזקיני. התשובה לימי שעות ס"תתק יש וכנגדם

 . ס"תתק מספרו כ"ג, פ"שבע תורה סוד עקיבא רבי שהוא ן"שמתניתי, אמר 

  משפטים של סתומה' ם מן עושין וכאשר, ס"ש מספר ם"שובבי לדעתי וזה

 ס"תתק על שקאי, ס"תתק ם"שובבי מספר עולה וביחד, ר"ת מספר הוא וזה

 תורה ולימוד, המקוה בטבילת הוא התיקון ימים שבאותם, המקוה לוגי

 נסתרות'ה ת"ר שמות מן' ואלה 'וזה. עקיבא דרבי אליבא ששניהם, פ"שבע

 של הטבילה מילה ברית לתקן בסתר ורק וזה, )כח כט דברים( להינו'א ה"הוי'ל

 ה"ומש, ס"תתק מספר ן"מתניתי הוא' ולבנינו לנו והנגלות, 'במקוה לוג ס"תתק

  שמרמז וסף'י ן'ב קיבא'ע בי'ר ת"ר, י"רביע טעם' שמות ואלה 'של' א האות על

 .ומתניתין המקוה שניהם על 

   ואלה 'של סתימא ם"והמ, משפטים של קדמאה ם"המ 'המשפטים ואלה' וזה

 ושניה פתוחה הראשונה ם"מ פעמים שני יש במשפטים כי, 'המשפטים וזה

, מאות לשש נדרשת סתומה' ום, לארבעים נדרשת פתוחה' המ כי, סתומה

 של' ואלה 'על וזה, ולמתניתין למקוה ס"תתק מספר ם"שובבי עולה ז"ועי

 אחרי אבל, יוסף בן עקיבא רבי ת"ר שהיא רביעי טעם עדיין נאמר לא משפטים

 עבד תקנה כי 'בפירוש אומר, ל"כנ מתניתין מקוה מרומז שבו, משפטים הפסוק

 , פ"בדרא ד"בס נפלא וזה, הכל ניתקן שכבר, וסף'י ן'ב קיבא'ע בי'ר ת"ר' י"עבר

 . ר"אכיה ב"וההי 

 )מקאמרנא יעקב חיים מרבינו תפז דף דרושים' חיים פרי'(

ֶסף ִאם י ֶאת ַּתְלֶוה ּכֶ ך ֶהָעִני ֶאת ַעּמִ    ).כד כב( 'וגו ְִעּמָ
 , להיות ברואיו מלומדים ומורגלים במדת החסד והרחמים, ה"האל ב ורצה

שחלות , יהיו ראוים לקבלת הטובה, ומתוך הכשר גופם במדות טובות ורצה

יושלם , ת לטובים"ובהטיב השי. לא בהפכו, ל הטובהטוב והברכה לעולם ע

 ה יספיק לעני "הלא הוא ב, ואם לאו מצד שורש זה, חפצו שחפץ להיטב לעולם

 .ה שנעשה שלוחים לו לזכותינו"אלא שהיה מחסדו ב, די מחסורו זולתינו 

 )מקאמרנא אייזיק יצחק מרבינו. קעג דף' החיים אוצר'(

ע ַע ל ְדַבר ֶפׁשַ ַּעל ּכָ ל ֲאֵבָדה ּ ׂל ׁשֹור ַעל ֲחמֹור ַעל ֶשה ַעל ַשְלָמה ַעל ּכָ ׂ
יֻען  ר ַיְרׁשִ ֵניֶהם ֲאׁשֶ י הוא ֶזה ַעד ָהֱאלִֹהים ָיֹבא ְדַבר ׁשְ ר יֹאַמר ּכִ ֲּאׁשֶ ּ  

ַנִים ְלֵרֵעהו    ם ׁשְ ּלֵ    )כב ח(ֱּאלִֹהים ְיׁשַ
   ,הבית בעל שלח ידיו לאש מקומות באיזה ה"הקב חושב כאן ,כלומר
כי יתן  בתחלה שאמר מה על היינו, שמים במלאכת במלאכת רעהו ,כלומר

 לו שנתן הכסף שמר ולא, כן עשה לא והוא איש אל רעהו כסף לשמור

 בהם לעשות הכסף את לשמור צריך שהיה מיבעיא לא, עוד ולא, ה"הקב

, ע"פש לבחינת שלו הכסף של השפע שהפך אלא, טובים ומעשים מצות

על כל דבר  שמר שלא, כסף בחינת על, כלל הבתחל אמר לזה, לפשע משפע

 הזה הבית בעל שהצריך מה על אחת כלל והוא, לפשע משפע שמהפך פשע

 אותם תיקן שלא, כלים בחינת ועל. מעלה של ד"בי האלהים אל עצמו להקריב

 של תפלה בחינת שהוא על שור אמר זה על, ל"כנ לנפשו השייכים הניצוצין

 תורה ידי על גם תיקן שלא היינו על חמור .מיםש מלכות לעול שור, ישראל בר

 עליו כתוב התורה שהוא יששכר וכן. ר"חמו ת"ר בנן'ר רב'ו ופלא'מ כם'ח שלו

 יסוד של ניצוצין היינו, צדיק יסוד בחינת שהוא על שה .'גרם חמור יששכר'

 עד, י"ד אל' ה אות שמחלק, ה"זלה י"האר מכתבי כנודע, כלל תיקן לא צדיק

 שהוא על שלמה. כנודע צדיק ביסוד הוא שדי ושם, י"שד שם ואה שה שמלת

, באדם יש שותפין שלשה ל"מרז כנודע, שלו א"מאו לו שיש, שלו לבוש

 , ואמו אביו לו שנותנים הגשמי מלבוש מיירי הזו שלמהוה. ואמו אביו ה"הקב

 . כן עשה לא והוא, אותו ולזכך לתקן צריך והוא 

 , אובד שהוא על כל אבדה אפילו אלא, האלו הפרטים כל דוקא לאו ה"ה וכן

 מוריד שהוא אלא, שלו הניצוצין מעלה היה שלא מיבעיא ולא, מתקן ואינו וכן

 ומזהר, ל"מרז כנודע אשר יאמר כי הוא זה על כל אבידה וזהו, אותם ומאבד

 נברא, עושה ישראל בר שאדם ממצוה שכמו, ה"זלה י"האר ומכתבי, הקדוש

 נברא כך, לבבו בתם ורחימו בדחילו המצוה עושה שהוא וכמו, הקדוש מלאך

 שנברא האיש אותו של וצורה, פסולת תערובת שום בלי זך הקדוש המלאך

 עשית מכח נברא הזה שהמלאך יודע אחד וכל, הזה במלאך נרשם, המלאך

 נברא כ"ג, ל"ר עבירה איזה שעושה מי, להפך ה"ה וכן. הזה האיש מצות

 מעשיו מכח, ממנו שנברא הזה האיש צורת רשםנ ובו, קליפה, שד, מלאך

 אחד כל אשר יאמר על כל אבידה אמר לזה, כנודע הכל, ל"ר הרעים

 צורת בו נרשם כי, זה מאיש היינוהוא זה , ל"ר רע או טוב או ההוא שהמלאך

  ונקרב  אז, תיקן לא אלה כל אם, כלומר עד האלהים .ממנו הנברא הזה האיש

  . אל האלהים בעל הבית הזה  
 , והנשמה של הגוף של הרע יצר היינו עד האלהים יבוא דבר שניהם וזהו

, לנשמה טוען הרע יצר, בטענותם מעלה של ד"בי לפני עומדים שניהם וזהו

 ליצר טוען והנשמה, טוב עושה הייתי כ"ג אני אז, עלי מתגברת היית את אם

 הייתי כ"ג אני אז, עבירות כך כל עושה היית לא אתה אם, הגוף של הרע

 עם הגוף מטענות כנודע, לעבודה לך לסייע כח בי אז והיה, השלימות בתיקון

 ונשמה, הגוף של הרע יצר יבוא דבר שניהם אז וזהו, לבוא לעתיד הנשמה

 עשו שניהם כך ובין כך בין, ל"ר אשר ירשיעון שניהם .כנודע טוב יצר שהוא

 יצא משם, נודעכ אלהים הנקרא מעלה של ד"בי היינו אלהים ,כהוגן שלא

 פעם להתגלגל עוד צריכה שהנשמה, כלומר ישלם שנים לרעהו דין הפסק

 שנשלם ישלם וזהו, גופים לשני מועיל זה ותיקון, הכל יתקן ואז, שני לגוף שנית

 נקרא אז הכל כשמתקן השני הגוף זה, ל"ר לרעהו ,גופים שני שנים ,תיקונם

 ועיקר. לרעהו הגופים לשני שנים הנשמה ישלם לזה, הקודם לגוף רעהו הוא

  משער כנודע, רעהו הנקרא, השני לגוף טפל הקודם וגוף, השני לגוף בא השכר

 . והבן הגלגולים 

 )מקאמרנא צבי אליעזר מרבינו עא דף ב"ח' ביתי בן'(



לתקומהלתקומה  מחורבמחורב    קאמרנאקאמרנא  הקודשהקודש  חצרחצר
 שעלו מעשה ואנשי חסידים, הקדושים רבותינו חצרות ובכללם, עמינו על הכורת עלות מאז חלפו שנה משבעים למעלה

  , קאמרנא הקודש לחצר ושארית שם לפליטה בהשאירו נחלתו שארית על' ה חמל. ד"הי וטהורים קדושים, המוקד על

  .ומקדם כמאז לזרוח ממשיך ק"רבוה של הבהיר ואורם, ולתפארת לשם החסידות של לפריחתה שוב זכינו הנה

  .בתפארתה הקודש חצר על מיוחד סיקור כתבת בפניכם גשתמו 300-ה גיליון לרגל                       פרטיג. ח

 את לתאר בכדי במילים להכביר צורך אין

 יהדות על שעבר הגדול החורבן ואת עמינו שואת

 בפרוץ. שנה משבעים יותר קצת לפני אירופה

 מקהלות, מעמינו שליש על הכורת עלה, הזעם

 לוע כולם נערים עם זקנים, ורבותיהם חסידים

 המאירים וטהורים קדושים במעלות מוקדה על

  .הרקיע כזוהר

 חצר של חורבנה שבעתיים גדלה אלו כל בתוך

 מאות נהו לאורה אשר הקודש חצר, קאמרנא

 להעביר היה מספיק הטהור שמה ואך, ואלפים

 נכחדה, עם המון בקרב והתעלות קדושה של רטט

  .לאפר והייתה וכמעט נשרפה, הייתה ולא כמעט

 לנו ועמדה, והשגיח' ה הביט ממרום אך

 בעל הקדוש רבינו ניהו האי, צדיק אותו של זכותו

 פוסקת אינו הצדיק שפע "כי ע"זי הברכה היכל

 קודש מבית היוצא מעיין הוא כי, ומזרעו ממנו

 לנו והותיר, "יצמח ומתחתיו צדיק צמח הקדשים

 חיים רבי ק"הרה רבינו את ולפליטה לשארית

 ק"הרה בנו ואת', חיים פרי'ה בעל ע"זי יעקב

 ק"כ נכדו ואת', שלום מעשה'ה בעל ע"זי שלום

 מוסדות קוממו אשר והם, א"שליט ר"אדמו מרן

 לשם החסידות חצר את מחדש בהקימם, תבל

  .ולתפארת

 גליון את לאור להוציא שזכינו, כזאת ולעת

 רוב את ולספר' לה להודות המקום זה, 300-ה

 המרנינה התנופה לע מרתק סיקור ולפנים חסדיו

 האחרונות בשנים קאמרנא חצר חווה אותה

 תקווה מתוך, א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ בראשות

 עד חסדיו ורוב רחמיו שעזרנו שכשם ותפילה

  .לנצח א"ה יטשנו ואל יעזבינו אל כן, עתה

  הגדול המדרש בית

 ארזי שכונת של המוריקים בתיה בין

 יתב בהדרו ניצב, ק"עיה בירושלים הבירה

 ר"אדמו מרן ק"כ של הגדול המדרש

 של אורה, אורה תצא מכאן. א"שליט

 מכאן. קאמרנא חסידות של ואורה תורה

 בקדושה מפכים מים, קודש נחלי נובעים

  .מגיע המלך דבר בו מקום לכל ובטהרה

 והורחב ששופץ, הגדול המדרש בית

 משמש, לאחרונה אך והדר פאר ברוב

 מרנאקא לחסידי ותורני חסידי כמרכז

  .כולה השכונה ולדרי

 וכל, וצהריים בוקר ערב, חול בימי

 בית מלא, טובים ובימים בשבתות שכן

, מעשה ואנשי בחסידים לפה מפה המדרש

 להתפלל באים אשר' ה ודורשי מתפללים

, א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ במחיצת

  .קאמרנא בית ובנוסח

 מקום גם מהווה הגדול המדרש בית

 חסידיםה לקהל מרכזי התכנסות

 בשבתות הטהורים השולחנות ולעריכת

 ההילולא ובימי דפגרא ביומי, ובחגים

 שלומינו אנשי משתתפים בהם, ק"דרבוה

  .המדרש בית ומתפללי החסידים קהל

 קול פוסק לא הגדול המדרש בית כתלי בין

 יימצאו היום משעות שעה בכל, וליל יומם התורה

 פללימת, הכוללים אברכי', ה דורשי המדרש בבית

 שיעורי ומשתתפי החסידות דורשי, המדרש בית

 ערב בקול משנתם על שוקדים כולם, התורה

  .ונעים

 שיעורים גם מתקיימים המדרש בבית

' ר ג"הרה י"ע ובגמרא היומי הדף בסדר קבועים

 י"וע מדרשינו בית מרבני קאפלין מאיר ישראל

 ישיבת מראשי, פינקל שמואל אברהם' ר ג"הרה

  .המעטירה מיר

  הכוללים רשת

 על היא קאמרנא הקודש חצר של תפארתה

, הוראה ומורי רבנים, המשי אברכי עשרות

 שהם תוך העבודה ועל התורה על היושבים

 כוללי רשת במסגרת, גבוה שולחן על סמוכים

 ר"אדמו מרן ק"כ בנשיאות קאמרנא האברכים

  .א"שליט

, כעשור לפני הוקם ;להוראה' יעקב קול 'כולל

 ובעמקות בעיון הכולל רבני למדו השנים שבמהלך

 יםהכולל, ערוך שבשולחן דעה יורה חלק את

 טהרה, תערובות, וחלב בשר מליחה הלכות

 יהודה' ר ג"הרה עומד הכולל שבראש. ומקוואות

  .א"שליט ר"אדמו ק"כ בן א"שליט סאפרין אריה

 בכור הרבנים עמדו הלימוד סדרי בסיום

 רבי הגאון בהם, ההוראה מורי גדולי אצל המבחן

 והגאון פרנקל נפתלי רבי הגאון ראזנבערג יהושע

 את והפליאו שיבחו כולם, וטהסיר מאיר רבי

 תעודות להם והעניקו הכולל ר"חו של ידיעותיהם

  .המבחן בכור הצלחתם את המאשרות

 הכולל רבני ממשיכים האחרונה שבשנה נציין

 הלכות בלימוד, חיל אל מחיל וללכת להתעלות

 שמעתתא לאסוקי בלימוד ח"שבאו הנחוצות

  .ודעת טעם ובטוב דהילכתא אליבא

 א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ חש זה לכולל, אכן

 הוא והרי, פקיחא בעינא ומטפחו, יתירה חיבה

 ק"רבוה לזכר' קברם על ישיבה הושיבו' 'בבחי

  .ע"זי

 הוקמה ';שלום נשמת 'המקובלים ישיבת

, א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ י"ע שנים כשלוש לפני

' שלום נשמת המקובלים ישיבת 'נקראת ובשם

 מעשה'ה בעל ק"הרה ר"אדמו מרן ק"כ ש"ע

 ערב מידי מתקבצים ובמסגרתה, ע"זי' שלום

 לשתות בכדי ן"ח ויודעי משי אברכי', ה דורשי

 בלימוד א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ של מבארו

 ק"רבוה של ולאורם בדרכם' חיים עץ 'בספר יומי

 ן"הח תורת לימוד את העמידו אשר מקאמרנא

 לגאולה כהכנה בה לעסוק וציוו, מעייניהם בראש

 אברהם' ר ג"הרה עומד הישיבה בראש. שלימהה

  .א"שליט ר"אדמו ק"כ בן א"שליט סאפרין מרדכי

 שיעורים נאמרו המקובלים ישיבת במסגרת

 אוצרות 'בספר א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ י"ע

 באמצעו הישיבה רבני נמצאים אלו ובימים' חיים

  .'חיים עץ 'בספר מעמיק לימוד של

, המקובלים לישיבת במקביל ;קודש שיעורי

 מרן ק"כ של הבהיר מאורו להנות רבים זוכים

 את בצמא ושותים א"שליט ר"אדמו

 בעומק הבהירים שיעוריו במסגרת מימיו

 ל"האריז מרן ובכוונות הקבלה משנת

 שיעורים בסדרת, ה"זלה ש"והרש

 רבים כן כמו. ארוכות שנים מזה הנמשכת

 בספר בשיעורים וטעם ניחומים מוצאים

 ליל מידי הנמסרים' ייםהח אור' 'הק

  .מדרשינו בבית שישי

  לאור הוצאה מכוני

 תופס, בקאמרנא כמו, בקאמרנא

 בהווי מרכזי חלק לאור ההוצאה מכון

 עליונה שליחות תחושת מתוך החסידות

  .הקדושים וספרים ק"רבוה תורת להפצת

 שבנשיאות לאור ההוצאה במכוני

 כאמור רואים א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ

 קאמרנא ספרי להפצת מיוחדת חשיבות

 שנה מידי מופצים מיוחד במערך ולכן

 החרדית היהדות ריכוזי בכל ספרים אלפי

  .מסובסדים במחירים

 שבשנים נספר, האוזן את לסבר בכדי

 ההוצאה מכון י"ע שווקו לבד האחרונות

 של סטים (!) אלף לחמשה קרוב לאור

 של סטים אלפי', הברכה היכל 'חומש

  .ועוד ועוד' אליעזר שקדמ' 'חי זוהר'

  >>>>המשך בעמוד הבא 

  הקודש ארון חנוכת

 המפואר הקודש ארון חנוכת את לחגוג זכינו לאחרונה אך

 הכניסה שער ואת, הגדול המדרש בית בקדמת לתפארה שניצב

 בעלי אמנים הופקדו המלאכה על, והדר פאר ברוב' למשה תפלה'

 יד בעבודת המיוחד, המפואר הקודש ארון את הכינו אשר שם

 ארון נחנך, השלמתו לאחר מיד .השם בית לכבוד ומדויקת נדירה

 בנו י"ע ונתרם שנכתב' תורה ספר הכנסת 'מסיבת עם יחד הקודש

 ספרין מתתיהו' ר צ"הרה, א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ של בכורו

  .ימיו בדמי הלב קורעת לפטירתו השלושים ביום ל"זצ
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  מאותמאות  שלוששלוש  --לום גליון הלום גליון הששעטרת עטרת 

 מעינות חוצה מעינותיה להפיץ קאמרנא בית זכתה בזכותו, בשבתו שבת מידי היוצא שלום עטרת הגליון נתעטר עטרות עשר

 בקודש מקומם ממלא דרכינו מורה א"ויבדלחט, עלינו יגן זכותם דרזין מארי התורה אדירי לבנוןה ארזי הקדושים רבותינו

 שבעת אור רבינו של קדשו וכדברי הגאולה לקירוב נזכה זה י"וע, א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ קדישא דדהבא שלשלתא ממשיך

  .כמוך יחודים לייחד ונזכה חוצה מעינותיך שיפוצוכ מר קאתי אימתי הידוע באיגרתו א"זיע טוב שם בעל ישראל רבי הימים

 השלוש גליון של בפתחה אנו שעומדים תהע

 הוא עצמו בפני וגליון גליון כל אשר, מאות

 מה גליון עלי לתאר יפה מה, שלימה כתורה

 לפני המביא, הגליון נעים ומה יפה ומה נאווה

 מוגש, אופניו על דבור דבר ערוך כשולחן הקורא

  . ודעת טעם בטוב וראהק לפני

 בו ראשינו עטרת מדור, טוב משמן טוב שם ובט

 אלוקים בדברי ללמוד בשבתו שבת מידי זוכים

 עטרת ר"אדמו מרן ק"כ רבינו מאת חיים

 בשיבה ינוב עוד ושנותיו ימים שיאריך ראשינו

 רעווא בעת הלב מן היוצאים דברים, ורענן דשן

 וכשלחן', ה לפני אשר השולחן בעריכת דרעווין

 גליון עלי הדברים מוגש הקורא לפני ערוך

  .       היטב באר מסיני כנתינן

 דברים פז עטרת מדור, בקרבי חדש נכון וחר

 ומפנינים מפז, טהורות אמרות קצרים

, הקדושים רבותינו ספרי מכל מלוקט,יקרות

 ישנה לעולם, שיבולים וללקוט נפזרים ללקט

 בו ירוץ למען, קצרה בדרך לתלמידו אדם

 המלך דוד, הגדולים עם הקטנים הקורא

 תקדמנו כי' אומר) 'ד פסוק כא פרק (בתהילים

 דברי', פז עטרת לראשו תשית טוב ברכות

, ראשינו על פז לעטרת נשית רבותינו של קדשם

 היקרה הקדושה בתורה, נפשינו את להחיות

  .   ומפנינים מפז

 חכמים רתעט מדור, נפש משיבת תמימה' ה ורתת

 ובירור ליבון, דאורייתא בפלפולי נפש המשיבים

 תורה דברי, דבר מתוך דבר להבין, משה בתורת

 יד פרק (במשלי המלך שלמה, בפה מחודדין

 ופירש', עשרם חכמים עטרת' אומר )כד פסוק

 עשירים שהם – עשרם חכמים עטרת שם י"רש

 במקומם העשירים רבותינו דברי, בתורה

 שהוא האמיתי העושר הוא, התורה בליבון

 וכבוד עטרה לנו הוא הנה, החכם ברשות

  . וגדולה

 עטרת מדור, רב שלל כמוצא אמרתך על אנכי שש

, הקדושים רבותינו לנו שגילו דרזין רזין רז

, הקדושים ספריהם על וחרוטים הכתובים

 אומר) ל פסוק ח פרק (במשלי המלך שלמה

 רזי, רז ימטריאבג זקנים, בנים בני זקנים עטרת

 רבותינו לנו שהשאירו התורה נסתרות

 לנו הם, ולילה יומם בדבריהם ועסקו הקדושים

 הבאים לדורות בנים לבני להעבירם לעטרה

  . אחריהם

 בעולמו ה"הקב השאיר לא, למשנה רץ הוי עולםל

 הטהור שלחן מדור, הלכה של אמות' ד אלא

 מעתתאש אסוקי, לו סביב השלחן מסגרת ועליו

 רבינו ברכה לנו השאיר אשר, דהלכתא אליבא

 רבי הקדשים קודש אריאל גולת ראש הגדול

 ההיכל בעל א"זיע מקאמרנא יזיקיא יצחק

, זהב וזר הטהור שלחן ספרו עלי הברכה

 מקור איה לעטר לו סביב השלחן מסגרתו

 אשר, אלה דברים יצאו מי ומבטן ,קודשם

 הקדוש הרהזו דברי פ"ע קודש בהררי יסודתן

  .ע"יזט "והבעש י"הארמרן ו

 בכף מלוכה וצניף' ה ביד תפארת עטרת הייתו

 עטרת מדור) 'ג פסוק סב פרק ישעיה(' אלוקיך

 של דמהימנותא בצילא קדישין עובדין, תפארת

 ד פרק (במשלי המלך שלמה, הקדושים רבותינו

 עטרת חן לוית לראשך תתן אומר) ט פסוק

 טז פרק שם (אומר הוא וכן, תמגנך תפארת

 צדיקים סיפורי, שיבה תפארת עטרת) לא פסוק

 של ובהליכם בדרכם ליתדבק נזכה ידם על

  א"זיע רבותינו

 כותב המלך שלמה, לבנים סימן אבות עשהמ

 בנים בני זקנים עטרת') ל פסוק ח פרק (במשלי

 זקנים עטרת מדור', אבותם בנים ותפארת

 רבותינו רותהדו ממאורי דהילולא יומא

, לענפיה המשפחה בני וכל א"זיע הקדושים

 לבית וחסידים תלמידים ורבנים ם"אדמורי

 לנו שהעבירו החסידות אבות ומעשי, קאמרנא

  .ספר עלי הקדושים רבותינו במסורה

  ~~~~~ לתקומה מחורבן -  קאמרנא הקודש חצר ~~~~
 המכון ר"חו שוקדים ולאחרונה

 בביאור ק"רבוה תורת ולפרש לבאר

 שלאחרונה, נפש לכל השווה ובהיר נהיר

 אסתר מגילת על' אופיר כתם 'לאור יצא

 להבין נחוצות והערות משולב ביאור עם

 בכל רבה בתשוקה ונתקבל', הק דבריו

 לאור להוציא שוקדים וכעת, העולם

 אבות על' חסד נצר 'ודיהיס הספר

 אוצר'וה' מצותיך נתיב'ה וכן, כדוגמתו

  .ועוד' חי זהר'וה' החיים

 אחרון אחרון ;שלום עטרת עלון

 במה המהווה', שלום עטרת 'עלון, חביב

 כמותה מאין ונעלה מכובדת שבועית

 במדורים, קאמרנא בית תורת לשוחרי

, היקב ומן הגורן מן, תוכן רבי

 ודרך חיים ותבהליכ חקור המעמיקים

 של ולאורם מנהגיהם פ"ע החסידות

  .'הק רבותינו

 מונים עתה לו שזה, העלון דפי בין

 מדורים תמצאו, י"כ גליונות 300

 ק"מכ קודש אמרות וביניהם מגוונים

 צחה בלשון א"שליט ר"אדמו מרן

 טהורות אמרות ליקוט, ונעימה

 הלכות ליקוט מדור', הק מרבותינו

' זהב זר'ו' הטהור שולחן'ה מספר

 עיונים ובו' השולחן מסגרת, 'לו סביב

 ומדור, ק"רבוה בתורת נפלאים

 ורועי ק"מרבוה והליכות תולדות

  .ההילולא יום לרגל החסידות

 מעומקא ותפילתינו תקוותינו

 ת"השי שעזרנו שכשם, דליבא

 למרבה כי בראותינו, כה עד ברחמיו

, נחלתו שארית על א"ה חס ופלא נס

 נחלתו לחבל יתושאר שם והותיר

 להמשיך יזכנו כן, החיים בארץ

 מעיינות ובהפצת הקודש בפעולות

 ולתפארת לשם והחסידות התורה

 ומלכינו צדקינו משיח מול אל

  .ר"אכי בראשינו

  

 shoshana8448@012.net.il: ל"דוא. 0722-616796: פקס' עטרת שלום 'מערכת -ק "י מוסדות קאמרנא בארה"יוצא לאור ע  ©כל הזכויות שמורות 
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