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

  

ַּוִתָפַקְחָנה ֵניֶהם ֵעיֵני ּ ַּוֵיְדעו ׁשְ י ּ ם ּכִ ַּוִיְתְפרו ֵהם ֵעיֻרּמִ ּ ַּוַיֲעשו ְתֵאָנה ֲעֵלה ּ ׂ    )ג ז( ֲחֹגרֹת ָלֶהם ּ
 , הוא העץ שאכלו ממנו עלה תאנה י"רשפ
 .ש"ייבדבר שנתקלקלו בו נתקנו ע י"רשפ

 ,).מ(ברכות ל במסכת "בחזאחת  דיעהוזה 
 חטהשחד אמר ש, דיעותושם יש עוד שני 

 ר"ב( ובמדרש . הייתהגפןשוחד אמר , הייתה

 וצריך . שהיה אתרוגד"חד מ איתא ) זטו
 .האלולהבין מה מרמז כל אחד מהדברים 

הן האדם ' כוונת הכתובועוד צריך להבין 
 היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ועתה פן 

 .)ג כב( 'ולקח גם מעץ החייםישלח ידו  
 תורה -מבואר בליקוטיזה לומר ש ואפשר
ן מינים "ישזי, ל"האריזמרן  מ)עקב( ואפשר

ן "ייהם הז, ארץ ישראלשנשתבחה בהן 
שהנוקבא הניקרא , ם"ת נהי"ספירות חג
שלו '  משתבח ולהתברך מן הזארץ ישראל

 ולכך אפשר לומר שלזה כתוב שני .ש"ייע
ארץ חטה שעורה 'וב פעמים ארץ כמו שכת

 'וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש
 כי זית ושמן הם נגד יסוד ,)דברים ח ח(

  שהם רק כללות של חמשה ספירות ,ומלכות
 .ולכן הפסיק בהם בארץ אחרת, כידוע 

 אור ישראל ממרן זה מבואר  והנה
ק "ספהבסוף ה " הקדוש זלהט"הבעש והנה

ת בראשית "ט עה"בעש( יעקב יוסףתולדות 

ומידה יש צד הקדושה וצד בכל מידה ש ,)לו
מצד הקדושה כמו מדת החסד ש, קליפהה

 הואקליפה מצד ה ו,הוא גמילות חסדים
 וכן בשאר המדות שבכל מידה יש צד ,זנות

י ולהיפוך " כמו אהבת הש,הטוב וצד הרע
יבחין וידע י הדעת "וע', אהבת עבירות וכו
  הטובלצד ומידה  כל מידה האיך לעלות

 . ש"עיי 
 כל העבודה של האדם שיכניע הרע  ווזה
, וזה מרמז העץ הדעת טוב ורע, לטוב ווזה

הבחינה של עץ אבל  .שממנו אכל אדם וחוה
, )ג"עץ חיים שער מג פ( החיים הוא בחינת בינה
 בתכלית דאצילות הם והנה בספירת הבינה

 בהם ולמטה יש הדעת בבחינת אך ,הטוב

ה לא " ולכן הקב,ודעורע כנ טוב תערובות
רצה שאדם יכנס בבחינה של עץ הדעת 

 תמיד רק שיהיה , ר"שהיא מעורבת בהם טו
 . שהיא כולה טוב עץ החייםתבחינב 
  מה היה כל הדיעות לפרשזה אפשר  לפי
מבואר שם כי זה , ר"העץ שאכל אדה לפי

שחטה הוא בחינת חסד , בליקוטי תורה
מה  ונובלות החכ,שהוא בימין מצד החכמה

ב "כהשהם , )ר יז ה"ב(של מעלה תורה 
תחת 'ובקליפה אתמר , ה"ון כמנין חטואת

כ עולה "ג שהיא )איוב לא מ( 'ח"חטה יצא חו
 וזה .יםה כי גם זה לעומת זה עשה אל,ב"כ

 פ"עה :)קצא בלק(ק "זוהמה שאיתא בידוע 
 כי )ט מב תהלים( 'חסדו ה"הוי יצוה יומם'

 יומין להודכו יומא ל"שר ,יומם נקרא החסד
כמבואר בארוכה  ,ספירות' הו כל שכולל

 וזהו ).ז"עץ חיים שער השמות פ(ל "ממרן האריז
  בכלשפגם היינו , ד שחטה הייתה"הפגם למ

  .תחתוניםהן "הזי 
 הפשט כי גפן , שאומר שגפן היה ד"מלו
תפארת בהוא ת ש"בלקומבואר שם  ד"מלו

ן "וגפ,  שהם בקו האמצעי היסודשכולל עמו
ו " מ,ה"מילואים של שם הוי' מנין דכהוא 
 ה "אותיות שורש הוי'  וד,ו"ט כ"ז י"ול

  .והכולל 
  מבואר כי ,הייתה תאנהש שאומר ד"מלו
 מילואים 'וג ,נצחב איהש ת"בלקו שם ד"מלו
 הכולל עם ג"קמ א"קנ א"קס ה"אהי םש של
 .רגלים השלשה של הבחינה וזה ,ה"תאנ 'גי
 שמבואר הלמ מרמז ,אתרוג היה שזה ד"ולמ
 שאתרוג )ה דרוש סוכות ענין( ונותוהכ בשער
 הפרטי מלכות שביסוד העטרה בחינת הוא
 ):לח סנהדרין( ל"חז שאומרים מה וזה .ש"ייע
 מושך הראשון שאדם ,אמר יצחק רבי

 שכל .)סט( ז"בתיקו ואיתא .היה בערלתו
 ן"הזיי בכל שפגם נמצא ,אמת הם השיטות
  כל היה שבהם ,כמדובר התחתונות ספירות

 .כידוע הכלים שבירת 

   המקרא קודשזה אפשר לפרש ולפי
שמרמז על  ותפקחנה עיני שניהם ולפי

י חטא " הנתוסף עבחינת שבירת הכלים
כמו שידוע שכל שבירת הכלים  ,ד"עה

כמבואר בארוכה , היתה בבחינת עינים
ח שער שבירת הכלים "ע( ל"בכתבי מרן האריז

ניך וראה פקח עי'כ "בסוד מש ).ז"ט פ"ש
' ן בגי"ה במילוי יודי"אהיכי ' נושוממותי
וזהו פקח עיניך וראה , ך"א כמנין עיני"קס

כי כאן היה שממון וביטול , שוממתינו
 ח שער "ע(ל " כמבואר ממרן האריזהמלכים

  .ש"ייע )א"דרושי הנקודות פ 
 ' א בגי"עה ם"ם ה"יי עירמ"וידעו כ וזהו
ינו הי, ה"מילואים של שם אהי' הג וזהו

 ,ה"שמות אהי'  מהגמיםעירושנעשו 
 )ענין סוכות דרוש ז(ונות ומבואר בשער הכוכ

 כמו שכתוב ,צללים' שהם הבחינות של ג
את השומרים , )ש ב יז"שה( 'ונסו הצללים'
י שאכלו " וזה הבחינה נפגם ע.ש"ייאדם עה

 שהיה מתאנה שהוא טוב ורע מעץ הדעת 
 . ה כמבואר לעיל"אהי' ג' בגי 
  ויתפרו עלה תאנהי "ם רצו לתקן עה ולכן
 עלהו, ה"מילואים שם אהי' את הג ולכן
ויעשו להם וזהו  , החיצונית של הפריהוא

ה "שהם שמות אהי בחינת מקיפין חגורות
 תיקנו הבחינה של תאנה אבל לרמז ש, ל"הנ

  .רק בחיצוניות 
 בגלל שעל ידם נתרבו עוד אותיות  אבל
ה "עש הויוי'כ "לכך כתוב אח, בתורה אבל
 'ור וילבישםעים לאדם ולאשתו כתנות האל
החדש תיקן ה "ששם מ, ה"ב מ"רל' ר בגי"וע

ה שהוא "מילואים של שם הוי' את את הד
ח ניצוצין "שמהם נפלו כל הרפ, ב"כמנין רל
והם הבחינה , )א"ח פ"ח שער הרפ"ע (כנודע

שהם  נמצא. כ"גפנימיות שנתקן תיקון השל 
 ממה  בפנימיות גם בחיצוניות וגםתיקנו 

 .ד"עהשחטאו ב 
 )ק"א לפ"רעוא דרעוין תשס(
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   זזפפעטרת עטרת 
 ע" זיתינורבומ אמרות טהרות

  עטרת חכמיםעטרת חכמים
ע"זי מרבותינו וביאורים עיונים

ך ָּוֹבהו ֹּתהו ָהְיָתה ְוָהָאֶרץ    .)ג-א ב (אֹור ַוְיִהי אֹור ְיִהי ֱאלִֹהים ַּויֹאֶמר'  וכוְְוחׁשֶ
 ומאמין , עד כמעט שהוא אבוד ונאבד בעיני עצמו, ם אדם בצער וחשכות ועצבות והסתרות פנים כי כמה פעמי,שידוע כמו

 ולמי לבך פונה ,כי בעת החשכות והסתרה רואין למעלה למי אתה פונה, באמונה שלימה שאלופו של עולם בכל תנועה כמו

, עד שנתבטל ממנו כל המדות,  בחיות אלהות ויאיר עליו אור מופלא,ואז ברגע פתאום יבוא אדון אל היכלו, באמונה שלימה

 כהרף עין ' וכרגע ישועת ה, היתה תהו ובהו וחשך מזידיטשובכמו שאמר דודי מרן הקדוש , ובא למעלה מן המדות בתענוג מופלא

 .יהי אור ויהי אור 

 י לא לחנם נקרא ערב כ, כך יאיר הבהירות בשבת, הכל היה בערב שבת, שכל הרעות והצרות שסבל בעולם הזה, וכן אמר לי

 .שהוא הערבות והחשכות של שבת ויום טוב, ט"שבת ערב יו 

 )מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא,  הקדמה'כתם אופיר'(

ך יֹום ָלאֹור ֱאלִֹהים ַּוִיְקָרא  ). הא ( ֶאָחד יֹום ֹבֶקר ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ָלְיָלה ָקָרא ְְוַלחׁשֶ
 כי לילה ,  כדי שילמדו בני ישראל ביום בתורה הקדושה,והוא רק לישראל הקדושים, יום של התורה לאור יםהויקרא אל ל"ר

 שכל חייתם של , ועוד שלילה ניתנה לחיצונים ולקליפות ולאומות העולם. .)עירובין סה(ל "כמאמר רז, לא נברא אלא לשינתא ל"ר

 .עבירות הוא רק בלילה 

 וכן כשקם חצות , ה כשילמד בר ישראל בתחלת הלילה"ודל חשיבות להקבוזהו ג, ולחשך קרא לילהאמר הכתוב הקדוש  לזה

ל שצריך בר ישראל לחבר יום "שזהו סוד מה שאמרו רז, שלוקח מחלק הלילה ועושה יום, פ קודם אור הבקר"לילה או עכ לזה

 י מצות ולימוד "ע,  מזה יוםהיינו שיקח מלילה איזה שעות ויעשה, 'והגית בו יומם ולילה' )יהושע א ח(כדכתיב , ולילה בתורה

 .התורה הקדושה 

  ויהי בקרוכן , בערב בתחלת הלילה, ה" כשבר ישראל עושה איזה רצון האין סוף בויהי ערבכ "אמר הכתוב הקדוש אח לזה

ום לזה לא אמר ויהי ערב ויהי בקר י, יום אחדמיום ולילה , אז מזה עושה משניהם, כשקם חצות לילה או קודם אור הבוקר לזה

 , ל"ואז מקיים והגית בו יומם ולילה כנ,  לשון מעורב לילה ויום וכן יום ולילהויהי ערב ועוד .ולילה אחד אלא יום אחד לבד

 .יום אחדומשניהם נעשה  

 ) מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא.דף ו 'בן ביתי'(

ַצְלמֹו ָהָאָדם ֶאת ֱאלִֹהים ַּוִיְבָרא   ).כזא ( ' וגוּבְ
 .ולכן יזהר להפסיק, שלא ישתמע חלילה ויברא את אלהים עם האדם חלילה, יק יש פסאת האדם

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

י ַבת בֹו ּכִ ל ׁשָ ר ְּמַלאְכתֹו ִמּכָ ָרא ֲאׁשֶ   ).גב ( ַׂלֲעשֹות ֱאלִֹהים ּבָ
 .ועדיין לא נגמר התיקון, ות הבאיםשצריך תיקון מדור, לעשותכתיב , כל מה שנברא בערב שבת בין השמשות

 ) מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנאו"ה מ"אבות פ 'נוצר חסד'(

ְּתׁשוָקתֹו ְָוֵאֶליך רֵֹבץ ַּחָטאת ַּלֶפַתח ל ְּוַאָתה ּ   )ד ז( ּבֹו ִּתְמׁשָ
  וכל התחלות בץלפתח חטאת רוכי , אברהם יהושע העשיל מאפטאמאת מורי ורבי חיות נפשי הגאון הקדוש רבינו  וקבלתי

באהבה ויראה ובהתפשטות , ולכן כשמתחיל תיכף בכונה שיעלה למדריגות רמות. )ה יט יתרו י"ורש מכילתא( קשות וקבלתי

ולכן כל התחלות בתורה ובפרט בקריאת . כי היצר הרע האורב והשונא יבלבל אותו במחשבות שלו, לא יעלה בידו, הגשמיות

, לומר הדבורים בפשטות, מו על פשטות הדברים שהוא מחויב בהן על פי התורהיהיה התחלה להכין עצ, שמע ותפלה

יעלהו השם יתברך ממדריגה , כ כשיכנוס"ואח, עם כל נפש קטן וגדול ממש ממש באמת, ולהשתתף נפשו עם כל ישראל

 ת לאיש ככל ואתה תשמע השמים מכון שבתך וסלחת ועשית ונת', לפי ערך נשמתו ואמת שלו, למדריגה עד רום המעלות

 .)א ח לט-מלכים( 'דרכיו אשר תדע את לבבו כי אתה ידעת לבדך את לב כל בני האדם 

 ) מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנאנתיב אמונה א ז 'נתיב מצותיך'(

 ֵתיִטיב לֹא ְוִאם ְׂשֵאת ֵּתיִטיב ִאם ֲהלֹוא
ְּתׁשוָקתֹו ְָוֵאֶליך רֵֹבץ ַּחָטאת ַּלֶפַתח ּ   

  .)ד ז( ּבֹו לִּתְמׁשָ ְּוַאָתה  
  ידוע הוא כמו הלוא אם תיטיב שאת כתיב

 ויצר ,יצר טוב הוא יעקב, שיעקב ועשו כתיב

ה קין בבחינת יצר הרע שהוא "ה, הרע הוא עשו

לזה חרה לו ,  והבל הוא בחינת יצר טוב,מ"ס

רואה אני , ה לשוא בראתי"לקין ואמר להקב

שלא קבלת מנחתי מידי שנהגתי במדות גבורות 

ואני גם כן רוצה לעשות רצונך ,  יצר הרעשורש

כי בעבור שאני מפתה את האדם והוא , הטוב

אזי מזה עושה , מתגבר עלי ואינו רוצה בהם

 איזה )א"ד מ"אבות פ(רצונך הטוב יותר כדאמרו 

ה "אם כן למה אתה הקב, גבור הכובש את יצרו

 .ממאס עבודתי

  הלוא למה חרה לך . ה לקין"זה השיב הקב על

 שיעשו בני ישראל על ידך תשובה  תיטיבאם על

אזי בודאי , שלימה ותיטיב דרכם בעבודתם

ואם , שאתעבור זה יהיה לך עליה גדולה שזהו 

אז בודאי ,  בני ישראל בתשובה לפנילא תיטיב

 .רובץ אתה חטאת של לפתח

 ה כתב בספרו " זללהאלימלךאלקי רבי  רבינוו

ת  שכל המחשבות זרות ורעו,הקדוש רבינוו

וכל , באים לבר ישראל מעבירות שדש בעקביו

זמן שאין עושה תשובה שלימה ומזכך חומר 

וכל פעם , הגשם שלו יש ליצר הרע אחיזה בו

מסיר ממנו תקופות , שהוא מזכך יותר

אם כן , והתגברות יצר הרע שנבלע באבריו

אפילו בבר ישראל הזה שאינו תיטיב דרכיו כל 

יות ויניקה אף על פי כן יש לך איזה ח, כך

ולא עוד שכל , ממעשים טובים שעושה לפעמים

 ואליך תשוקתוזמן שאינו מזוכך מכל וכל אזי 

ולא עוד שכל ימי , למעשים רעים ומגונים שלך

ל " כדאמרו רזאתה תמשול בוחייו של אדם 

 , אל תאמין בעצמך עד יום פקודתך)ד"ב מ"אבות פ(

אם , כי היצר הרע אינו זז מבר ישראל עד סופו

 .כן לפי זה למה חרה לך כי לא שוא בראתיך

 מרבינו אליעזר צבי :ב דף נא"ח 'דמשק אליעזר'(
 )מקאמרנא

  טרת רזטרת רזעע
 ע" מרבותינו זירזי תורה

  ).גא ( ַּויֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור
  י "יה, שהיא מלכות שמיםאלהים , ה"ס ב" האויאמר ל"ר

דוע הוא שיש בכל עולם כלומר י, ב" עולה רלר"או ל"ר

אותיות ' ד, עולמות' ועולם כביכול בחינת פרצוף הכולל ד

י "ד ה"כזה יו, ן"ה ב"ג מ"ב ס"שהם במילוי ע, ה"ה ב"הוי

ו "א וא"ד ה"יו, י בבינה"ו ה"י וא"ד ה"יו, י בחכמה"ו ה"וי

ואלו , ה במלכות שמים"ו ה"ה ו"ד ה"יו, א קדישין"א בז"ה

 בכללות בין בפרטות עולין עולמות בין' שמות של ד' ד

י עבירות של בני "וכן ע, י השבירה"וידוע הוא שע. ב"רל

אחרונה ' וכן אות ה, ה"ה ב"ה משם י"אדם נתפרדו ו

עד שהם , ת"ת' שהוא מלכות נתפרדת מיחוד של ו

י "וכן ע, י תיקון"וע, בבחינת רשות הרבים זה על גב זה

אז , ה"תשובה שלימה שעושין ישראל הקדושים לפני הקב

בבחינת רשות היחיד גבוה , נעשה תיקון ואחדות אחד

אותיות ' ורחבה ד, א"ו ה"א וא"ד ה"עשרה אותיות יו

 וזהו ).ח"ח שער המלכים פ"ע(ה בשלימות כדאיתא "ה ב"הוי

 רשות היחיד גבוה עשרה :)נה(סוד שאמרו בתקונא זהר 

כנודע . ה"ה ב"הוי' ורחבו ד, א"ו ה"א וא"ד ה"דאינון יו

שהוא , ל"ה דמילוי אלפין כנ"ת הוא שם מ"ה דת"דהוי

מלכים שלו נתחברו יחד ונתקנו ' אשר הו, א קדישין"בז

ה עם המלכות "ה ב"ונתקשרו ונעשה מהם בחינת הוי

והם מקושרים אות באות יחד בשם אחד , אחרונה' אות ה

י תיקון "וזהו ע. ש"ונקרא אז רשות היחיד ע, יחיד ומיוחד

ה "בסוד תשוב, שראל הקדושיםותשובה שעושין בני י

ה "וזהו שאמר הקב. ה"ה ב"ה לשם י"ב ו"אתוון תש

 עולה ר"י או"יה שהוא מלכות שמים אלהים שויאמר

שבין בפרטות פרצופה תהיה בשלימות בכל קומה , ב"רל

ן "ה ב"ג מ"ב ס"ה במילוי ע"אותיות הוי' שלה כביכול בד

וכן בכללות כל העולמות יהיה לה , ב"העולה רל

ב "ה במילוי העולין רל"חברות אחד עם כל שם הויהת

, וזהו עיקר תיקון שלה כנודע, ע"עולמות אבי' שהוא כל ד

 ה "ס ב" שכך נעשה ברגע זו מכח רצון האויהי אורוזהו 

 . והבן 

 )מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא' בן ביתי'(



  שולחן הטהורשולחן הטהור
 ע" זי מקאמרנאייזיקאחק צירבינו  ל'זר זהב' ו'שולחן הטהור'לקט הלכות מספר 

 ימן נטס. מרהדזקי  ופסוריאת שמעי מק" הארןדינים מלוקטים ממר
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¼"× . −þî−¾ë ë³×îíò×"è ,×¾ þ−×ïí êñ¾ þëìôí öþôô −òí−ô³î" ×
íóíþðîëê ,šîþî¾ë í¾îðš þôîñ êñ¾ −šîõêñî , í¾îðš ³ñô μ−¾ôíñî

öñíñ ,ô×"¾þ ¾" −)¾ó (îî× ,’×¼"ñ . îë³× ö×î½î³í’ )è− íè−èì: (ð" í
³î−ì ñ¾ ö³¼−ïô .½îíò×í ó−−"è ,¾þ −þëð× −èíòô í−í −õþì −ô−ëî" −

òí ³îõ½î³î" þôîñ ñ’eðšðìê× óñî× í¾’ ,ñðí"šîþî¾ë ³ , −³þïì ³¼×î
 þôîê −òêî −ë’ íô−¼òëîשהקדֹו’ ,ñðí"óñîìë ³ ,ô×î"³îñ×−í þõ½ë ¾ .

×¼"ð. êëîô ¼¾ë"³) š½"è.( ³¼ð ö×î þš− þë íðîí− −ëþ)  ñ¾ îëþ
ëôþí"ö (íî ³îñõ³í ¾îþ−õ þõ½ë ³î×þë)î× ðîô¼ .(¼"¾ .½ëî þîð−ë¼−í"± 
ë³× þôîñ ’Òîðš íô−¼òëîí¾’ ,íš½õí öê× ¾−,ñðí "óñîìë ³, êîí −× 

íô−¼òñ þêî³ . îþõ½ë óñîêí¼−®šî þîô) ëþöô−½í ¾−(ë³×î þïì  ,
 ³½þ−è −ð−ðñð êþë−ê’ðìê× óñî× í¾îðš’êõ−ð¼  , −³−¾¼ −× −³ôì−òî
óðîší ì½îòíô þš−¼,¼ "¾ .−þíôô îë þïì¾ "îþîð−½ë ¾®î " ñּקדושה   

  šîþî¾ë.¼î " ¼ññî×í þ¼¾ë) õ"ï ³îê ï.(   

  עטרת תפארתעטרת תפארת
 ע"עובדות וסיפורים מרבותינו זי

   .)ג-א ב (אֹור ַוְיִהי אֹור ְיִהי ֱאלִֹהים ַּויֹאֶמר
ולהכניע , עיקר בריאת העולם היה לכבוש טבעו וכל

לאהבת להפכם לטוב , מדות רעות ותאות יצרו, רע שלו

כי כל החשכות , ולקבל יסורים באהבה ושמחה, ישראל

ואחר החשך , והיסורין עוברין הם ומאירין לדור ודור

 אור אין סוף המאיר עד ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור

וימעיט עצמו , נקודת התהום לכל אחד לפי ערכו ונשמתו

  .והעיקר הוא האמונה, ממש כעפר שנדושין עליו ממש

י "אור ישראל הרסע מרן הקדוש אחת נ ופעם

, במקום שמם שאין שם מים,  עם תלמיד אחדט"בעש

ובכמה פרסאות לא נימצא שם מים והתלמיד צמא למים 

, רבינו הקדוש צמאתי למאוד. ואמר לו, עד סכנת מות

שבא לסכנת , כ כשראה התלמיד צרתו"ואח, ולא השיבו

. רבינו צמא אני מאוד ואני בסכנה, חזר ואמר, מות

ראה , ה העולם"מאמין אתה שברגע שברא הקב, והשיבו

ולא השיב , והכין לך מים לשתות, כל זה הצרה שיש לך

רבינו הקדוש אני , ואמר, עד שנתיישבה דעתו, תיכף

ונסעו משם דרך , המתן מעט, והשיבו, מאמין באמת

, וראו שגוי אחד נושא שני כלים מים על כתיפו, מועט

, ונתן לו לשתות, ה פרוטהוכשבא אצלם נתנו לו איז

ושאל מרן לגוי מה זה שאתה נושא כאן מים במדבר 

השר שלי נשתגע ושלחני אחר מים אל מעיין , ואמר, שמם

, פרסאות ואיני יודע למה' ואני נושא זה המים ג, אחד

ברא בשבילך שר , ואמר מרן ראה השגחתו יתברך

וכל זה צפה השגחתו יתברך , והמציא לך מים, להשתגע

 .גע של בריאת העולםבר

 מרבינו יצחק אייזיק נתיב היחוד שביל ג אות א 'נתיב מצוותיך'(
 )מקאמרנא

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ זקנים ת המשך עטר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 כאשר הימים ובאחד, שמו הגיע המלכות לבית כי עד

 הגיעה, נדהול אדמת על ריחפה תולעים מגיפת

 בתפילתו יעתיר כי המלכות מבית אליו הבקשה

 מיום שנים חמש עברו כאשר אך, המדינה להצלת

 עפר את ולכונן לעלות אומר גמר, לאמשטרדם בואו

 על' רוקח מעשה 'ספרו את שהדפיס אחר הקודש ארץ

  .המשניות

 אור רבינו, ובגדלותו בשבחו הפליגו דורו גדולי

 כי עליו העיד טוב שם בעל ישראל רבי הימים שבעת

 רבי הגאון, ה"ע המלך דוד נשמת משורש הוא נשמתו

 זמן שכל עליו העיד ביהודה הנודע לנדא יחזקאל

 כל היה ופרוש צדיק, בשבילו ניזון העולם חי שהוא

 פומיה פסיק ולא, ותפילין בטלית מעוטף היה היום

 אשכנזיות קהילות של רבה שהיה פ"ואע, מגירסא

 בנוסח התפלל שבו, בשבילו מיוחד רשמד לו קבע

  .הקדוש י"האר דברי פ"ע המיוסד ספרד

  הקודש ארץ

 עבר אל פעמיו לדרך שם ק"ת שנת הקיץ בחודשי

 מיורדי היה א"תק שנת השנה ראש ועל, הקודש ארץ

 סערה רוח ויעמוד השנה דראש' א בליל, באניות הים

 נההספי ותחשב, כשיכור וינועו יחוגו, גליו ותרומם

 ישב אלעזר רבי אך, גדולה צעקה ותהי להישבר

 ושני, הקדושים ברעיונותיו ותפוש מתבודד בחדרו

 החדר אל לפעם מפעם נכנסו, עמו שנסעו תלמידיו

 שהוא ראו כאשר אך, נפש עד מים באו כי לו להודיע

 כאשר אך, ופחד אימה עליהם נפל ברעיונותיו תפוש

 קדושת גודל תא וידעו, תבונה ואין עצה אין כי ראו

 מכל להצילם יכול הקדושה בתפילתו אשר רבם

, מחשים אתם מה על: רבינו בבכיה אליו צעקו, סכנה

 אלעזר רבי כשמוע ויהיה, אנחנו גדולה בצרה הלא

 צריך הרי ואמר בהתלהבות אליהם פנה הדברים

 הכינו, שופר תקיעת דאורייתא היום מצות לקיים

 כי בשופר נתקע השחר עמוד שיעלה ובעת עצמכם

 אלעזר רבי גמר רק כאשר ויהי, תקעו אמר רחמנא

 ויקם, הרווחה ותהי המים וישוכו בשופר לתקוע

 בפומיא מרגליא והיה, גליהם ויחשו לדממה סערה

, לתלמידיו מפשיסחא בונים שמחה רבי ק"דהרה

 שופר בתקיעת אלעזר רבי שכיון בנפשכם תדמו שאל

 מצות לקיים קהשתוק אלא, הים להשקיט' סגולה'כ

, למצולות נפשו שתרד קודם עוד דאורייתא עשה

  .מזעפו הים נחה המצוה פעולת קדושת ומכוח

 אלעזר רבי הגיע א"תק שנת סוכות המועד בחול

 וכדרך, לו למושב איוה שם צפת הקודש עיר לתוככי

, ירושלים בעיר לישב רצו שלא ט"הבעש תלמידי

 איזיק יצחק ורבינל חי זוהר בספר הטעם וכמבואר

 נפשו על שחס מי: ל"בזה.) שיג ב"ח (א"זיע מקאמרנא

 דהוא, מ"לס רשו אתייהב והא, בירושלים ידור לא

 על אחת ורגלו, מובס פגר על אחת רגלו עדיין עומד

 דרך ורעבל רצה לא י"האר מרן לכך, הקדשים קודש

  .כלל ירושלים

 רבי המגיד בשם ט"הבעש שבחי בספר ומובא

 לארץ בדרכו אלעזר שרבי מזלאטשוב מיכל יחיאל

 נחמן רבי ק"הרה עם ליפגש שברצונו הקודש

 הקודש בארץ שנינו אנחנו שנהיה כי 'מהורדענקא

 שמשון ברבי פגש מהספינה ברדתו ',הגואל את נביא

 אביו היכן אותו ושאל, מהורדענקא נחמן רבי של בנו

, וויי וויי: ואמר פנה אז, לארץ לחוץ שנסע לו אמר

 נסע נחמן רבי זאת וכששמע, בשבילו רק באתי ניא

 נסתלק כבר שהגיע ועד, הקודש לארץ בחזרה תיכף

  .ב"תק שנת בראשית שבת ביום אלעזר רבי

  ומורשתו הסתלקותו

 לחודש ז"כ יום בראשית שבת קודש השבת ביום

 הקודש בעיר אלעזר רבי נסתלק ב"תק שנת תשרי

 שבמוצאי, בטו שם הבעל בשבחי שהובא וכפי, צפת

 רבי הימים שבעת אור רבינו סיפר, בראשית שבת

, השבת באותה שהיה מה כל טוב שם הבעל ישראל

 הרב אלעזר רבי הרב שנסתלק שראה אמר וכה

 הקודש בעיר ונטמן. השבת של בעיצומו, דאמשטרדם

 בבית האשכנזים מערת הנקראת יפה במערה צפת

  .שבעיר הישן החיים

 אל מזן המלאים בוריוחי ארבעת אחריו השאיר

 סדרי ששה על רוקח מעשה ,התורה ס"בפרד זן

 אבן טורי ארבעה, התורה על רוקח מעשה, משנה

  .ם"והרמב ס"הש על חידושים

  אבות בית יחוס

 רבי בנו, רוקח מעשהה בעל רוקח אלעזר רבי

 רבי בנו, בראדו זבאריז זלאטשוב ד"אב רוקח משה

, בבראד החייטים קהילת רב רוקח שמעלקא שמואל

, מבעלזא שלום השר בנו, מבראד רוקח אלעזר רבי

 דוד רבי חתנו מבעלזא רוקח אלעזר רבי הגדול בנו

 רבינו חתנו, מקראקא פלאם יצחק רבי בנו, פלאם

 פריה בעל א"זיע מקאמרנא יעקב חיים רבי הקדוש

 א"יעז מקאמרנא שלום רבי הקדוש רבינו בנו, חיים

  .א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ בנו, שלום מעשהה בעל



  עטרת זקניםעטרת זקנים
  ממאורי הדורותיומא דהילולא

 ב"תק תשרי ז"כ רוקח מעשהה בעל אמשטרדם ד"אב רוקח שמעלקא שמואל רבי בן אלעזר רבי ק"הגה
  אבותיו בית

 מרגליות ממשפחת אלעזר רבי היה היחס מגזע

 בעל ישראל רבי מיםהי שבעת אור רבינו מרן שהעיד

 המשפחות משלוש אחת שהיא א"זיע טוב שם

 מגרמייזא אלעזר רבי ומגזע, בישראל המיוחסות

  .הרוקח ספר בעל הראשונים מגדולי, הרוקח המכונה

 אלעזר רביקראקא בעיר נולד לערך ה"תמ בשנת

 ד"אב מרגליות שמעלקא שמואל רבי הגאון לאביו

 זקינו על, לובעלא ד"אב לעזרא רבי הגאון בן עלקיש

 שר הגיע אחת פעם, הידוע המעשה מסופר ואביו

, הנערה בתו עם יחד אלעזר רבי בבית לביקור העיר

 שמואל הנער ה"ה הרב בן פני את הנערה וכשראתה

 נתאוותה, מראה ויפה תואר יפה שהיה שמעלקא

 שישתדל אביה על וכפתה, הרב בבן וחשקה לשאתו

 על אלעזר רבי כשעלה ערב לעת ויהי ,זה על כוחו בכל

, השר בת מזימת את לו נגלה הלילה בחלום, יצועו

 שוכבת ששם החולים לבית שיסע, שמיא מן לו והורו

 כי השר שיראה י"וע, עמה בנו את ויארס, חולה נערה

 את להשיב יוכל, וחתום כתוב תנאים שטר בידו יש

 וילך אור הבוקר, רעה מזימתה את ולסכל בתו פני

 בחזיון אליו שנגלה וכמו, החולים לבית אלעזר רבי

 יהודית נערה שכבה החולים שבבית, היה כן, הלילה

 והרבה, האלה הדברים כל עמה וידבר, מאוד חולת

 כל עליה ולקבל לחתום והסכימה, ומתן מוהר לה

 היה וכן, העיר של רבה בן את ותארס, התנאים כתב

 בתו בקשתו, העיר שר את מצא לביתו כשחזר שמיד

 שעה שהתקיימה התנאים שטר לו כשהראה אך, בפיו

 למבוקשת אין וכי אחור פניו השיב, מקודם מועטת

  .לחול מה על בתו

 חשבו כי השידוך מן דעתם הסיחו הנער הורי

 אחר, החיים בין נשארה לא הזאת הנערה שודאי

 רבות אך, ספורים ימיה והיה מאוד חולת שהייתה

 תקום שהיא הייתה' ה ועצת איש בלב מחשבות

 בבית נערה דפקה הימים מן ובאחד, מחוליה ותבריא

 בן עם חתונתה זמן לקבוע בפיה ובקשתה אלעזר רבי

 דעתו חלשה, היחס מגזע שהיה אלעזר רבי, הרב

 מקור ידע אינה אשר נערה עם בנו את מלהשיא

 לה ולהרבות בדברים אותה לדחות וביקש, מחצבתה

 פתחה, ידוכיןהש קשרי לבטל שתסכים ממון

 אני גדולים בת, ותאמר פיה את הנערה

 רבי הגאון הוא אבי, מחצבתי קדושים ומגזע

 יהושע רבי הגאון בן, קראקא ד"ראב משה

 פני 'ת"ושו' שלמה מגיני 'ספר מחבר בעל

 מלך דוד עד בן אחר בן המיוחסים', יהושע

 את שמעלקא שמואל הנער ויקח. ישראל

 וגדולה אבותיהב המיוחסת הזאת הנערה

 ש"וע, לאשה לה שמה' טייבל 'בצדקתה

 לחזור לה שעזרה הרפואה מקרחות

 שם את אלעזר רבי בנה שינה, לבריאותה

 עד ובניו הוא' רוקח'ל ממרגליות משפחתו

  .הזה היום

 בעיר ה"תמ שנת ערך לעיל כאמור

 מתורתו לינק וזכה, אלעזר רבי נולד קראקא

 עובהגי, שמעלקא שמואל רבי אביו של

 מרת להרבנית לחתן כבוד אחר נלקח לפירקו

 שמעלקא שמואל רבי הגאון דודו בת' חוה'

 כ"ג שהיה, טארנא ד"אב הורוויץ איש הלוי

, קראקא ד"אב ל"הנ משה רבי הגאון חתן

 הגאון של בתו היתה' חוה 'שהרבנית א"וי

 כ"ג שהיה, צוזמיר ד"אב הירץ נפתלי רבי

  .קאקרא ד"אב ל"הנ משה רבי הגאון חתן

  בראדי

 לעומקא דנחית כדיין ידוע היה נעוריו משנות

 כיהן מתחילה, בראש נשמעין היו ודבריו, דדינא

' ראקוב 'פולין ברחבי שונות ובקהילות בערים ברבנות

 מסופר הזמן באותו, ועוד' טארנא' 'ראדמושילא'

 ארבע וועד י"שע רבנים אסיפת היה אחת שפעם

 גבינות היתר על היה שם שדנו הדברים ובין, ארצות

, להתיר ורבו ונמנו, גביהן על ישראל עמד שלא מחלב

' חגורים מתניכם אלעזר 'שמו את אלעזר רבי ויחתום

 חותם את להטביע שרצו ואחר, מיד משם ונסע

 את והבינו ידעו ולא התחימה את מצאו, ההיתר

 בשנית שהתכנסו עד לחכות והחליטו, שמו סיבת

 שהיו הרבנים כל שם יתבשנ ויבואו, ביערסלוב ביריד

 רבי להם גילה בשנית כשהגיע, הראשון במעמד

 דברי על הייתה וכוונתו, החותם הוא הוא כי אלעזר

) יא יב שמות (חגורים מתניכם הפסוק על התרגום

, הן אסורין החלב שחריצי', אסירין יהון חרציכון'

 אסורים הגבינות כי, דאוריתא בפילפולי זרועו וגילה

, דורו גדולי כל לו והודו, התיר של מוצא להן ואין הם

  .פולין ערי בכל אלעזר רבי שם נתגדל ומאז

 הגדולה בעיר פאר לכהן נקרא ד"תע בשנת

 שנה מעשרים למעלה, בראדי העיר היא שבגליציע

, העיר של קרנו ויגדל, עליהם ד"ואב כרב כיהן

 מערים רבנות הצעות הרבה ודחה בעיר נפשו ותקשר

 אחר ה"תצ שנת לסוף עד, פתחו על שהגיעו אחרות

 נעתר, בראדי בעיר שנה מעשרים למעשה שכיהן

 אמשטרדם והחשובה הגדולה הקהילה להפצרת

 עמם התנה כאשר, עליהם ד"ואב לרב לכהן שבהולנד

 לקבץ בידו שיעלה עד שנים לכמה הוא בואו שכל

 עפר את ולכונן לעלות ומזומן מוכן בידו שיהיה מעות

 בית העת באותה היה שם כי וגם, הקודש ארץ

 הדפוס מזבח על לעלות היה וברצונו, היהודי הדפוס

  .משנה סדרי ששה על' קורח מעשה 'ספרו את

 פרנסי חשובי את כינס העיר מן יציאתו קודם

 וכה דבריו ונשא מהם ונפרד, העיר של הבתים ובעל

, שנה ועשרים אחד רב אצלכם הייתי אני: אמר

 ולא, ללדת מקשה ההיית לא הזה הזמן ובמשך

 האלה הדברים שמעו וכאשר, ולדה אשה שום הפילה

 הדבר ונכון שאמת ומצאו, העיר בפנקסי וחקרו בדקו

 לו להוסיף ורצו, העיר יושבי על הגינה זכותו וכי

 לשנות רצה לא הוא אך, אצלם שישאר מנת על דמים

  .אמשטרדם העיר לאנשי שהבטיח דברו

  אמשטרדם

 גדולה עיר היתה ההם יםבימ אמשטרדם עיר

 חמש, בישראל הנכבדות מקהילות אחת, וחשובה

 אחר ד"ואב רב האשכנזים לקהילת היתה לא שנים

 שלא שנים כמה ואחר, ברלינר אברהם הגאון פטירת

 ד"ואב לרב לענוד מי את העיר בני השווה לעמק הגיעו

 אלעזר רבי את ה"תצ בשנת עליהם קיבלו, עליהם

, דעירם הרבנות כתר את וראש על לענוד שיבוא

 כותב, עליהם חזרה ניסן ח"בר שכתב תשובה ובמכתב

, דעירם ד"ואב לרב להתמנות ומזומן מוכן שהוא

 אלעזר רבי יצא ה"תצ אב מנחם חודש ובשלהי

 מנחם רבי אמשטרדם העיר מתושבי ואחד, מבראדי

 בואו את מתאר', ישראל שארית 'בספרו אמלנדר מן

 לאב נתקבל ה"תצ בשנת: יודבר וכה, אלעזר רבי של

 העניו החסיד הגדול הגאון מתיבתא וריש דין בית

 לכאן שהגיע, ל"זצ מבראדי אלעזר ר"מוהר המקובל

 ו"תצ שנת השנה ראש לפני ימים שלשה

 שליח אליו שלחו סגולה יחידי כמה, ק"לפ

, הדרך את לפניו להורות, משם אותו להביא

 שקרב בעת, בראדי מעיר הרב המרחק מפני

 בספינות לקראתו רבים נסעו, קהילתנו אל

 רבים וגם, מרכבות מיני ובכל ובעגלות טיול

 בכבוד פניו את לקבל כדי סוסים על רכבו

 הוא וכן. לפניו רב לשום נעשה שלא ,גדול

 הכבוד על התקופה מעיתוני לצטט מרבה

 שעשו המפוארת הפנים והקבלת הגדול

 אויצ הגויים אפילו העיר אנשי וכל, לכבודו

 הבאים שבין ומסופר, קדשו דמות לראות

 מלך של הצעירה בתו הייתה הפנים בקבלת

 למוות נרמסה הדחק זו הלחץ ומפני, הולנד

 וסכנה גדולה צעקה ותהי, המונים ידי על

 אלעזר רבי כשמוע ויהיה, היהודים על גדולה

 בינו תפילה אלעזר רבי נשא, הכצעקתה את

, לתחיה הנערה ותקם לנס ויהי, קונו ובין

 רבי היה גדול .המלכות לבית עד שמו ויגדל

 הגוים אצל ואף, העיר יהודי אצל אלעזר

  ,  וצדקותו מעלתו גודל ידעו ברית בני שאינם

  >>>>המשך בעמוד הקודם 
  לחיע

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

  מבאר רבותינו

 טובים כוחות בו יהיה שלא נשמה לך אין כי

, רילביט משה לרבי יצירה בספר כדאיתא, ורעים

 והשיב, וגזלן נואף שהוא אחד צדיק על אמר שאחד

 לא אבל, בי הם הרעות הכוחות שאלו אמת, הצדיק

 על אותם הכנעתי כי, הפועל אל מכח חלילה יצאו

 אלעזר רבי להקדוש היה וכן, ומצות תורה ידי

 תהילים(, דוד שאמר וזה. כך והשיב מאמשטרדם

 יקבץ לבו', הצדיק על שוא שמדבר' ידבר שוא') ז מא

 וכשהרשע, הצדיק מן הרע מקבל זה ידי שאל' לו און

' לדבר לחוץ יצא, 'הצדיק של הרעות כחות מקבל

 צדיק אתה אבל, וברחובות בשווקים סרה מדבר אזי

  . בשמחה וקבל שתוק

 מקאמרנא אייזיק יצחק לרבינו מצותיך נתיב(

  )השני שביל התורה נתיב א"זיע
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