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

  

ת  לׁשֶ ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף וׁשְ ָנה ָוַמְעָלה ְלׁשֵ ן ֶעְשִרים ׁשָ ֶקל ַהקֶֹדׁש ְלֹכל ָהעֵֹבר ַעל ַהְפֻקִדים ִמּבֶ ׁשֶ ֶקל ּבְ ַקע ַלֻגְלֹגֶלת ַמֲחִצית ַהׁשֶ ּּבֶ ׂ ּ ּ ּ ּּ
ים    .)לח כו( ֲּאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמׁשִ

ה לתת רק "ריך להבין טעם למה ציוה הקבצ

איתא מדרש וב. מחצית השקל ולא שקל שלם

במעשה  על שחטאו :ל"וז )תנחומא כי תשא פרק י(

 יתנו מחצית ,בשש שעות בחצי היום, העגל

 .השקל שהוא ששה גרמיסין

ירושלמי (ל "ועוד צריך להבין מה שאמרו חז

ש כמין מטבע של א, )ר יב ג"במד. ב"א ה"שקלים פ

והראהו , ה מתחת כסא הכבוד"הוציא הקב

כזה יתנו ) לעיל ל יג(' זה יתנו'ואמר לו , למשה

צריך לדעת למה הוציא המטבע מתחת . ש"ע

ועוד צריך . ומה הרמז בזה, כסא הכבוד דוקא

, להבין כוונת הפייט למוסף של שבת שקלים

הרי . 'ושקל אשא בבית נכון ונשא'שאמר 

ושקל 'מה אמר ול, נותנים רק מחצית השקל

 . 'אשא

י מפרש בפרשת כי "והנראה לומר דהנה רש

ששני פעמים נתנו בני ישראל , )ל טו(תשא 

וזה , אחרי מעשה העגל, אחד, מחצית השקל

מדבר התורה בפרשת כי תשא וגם כאן 

. וזה היה לצורך עשיית האדנים, בפרשה

באחד לחדש השני בשנה 'היתה , והשניה

היו לקנות מהן והן , )במדבר א א(' השנית

 . ש"קרבנות ציבור עיי

, ל"דהרי הבאנו בשם חז, ואם כן יש לומר

, שנתינת מחצית השקל אחרי חטא העגל

וזהו ,  כדי לכפר על חטא העגל שעשוההיית

וזה מה ', לכפר על נפשתיכם'מה שכתוב שם 

י "כי ע, ש"נפ' שהוא בגי' שקל'שמרמז תיבת 

כ "חטא העגל נעשה פגם בנפש האדם כמש

ולכן סגי בנתינת , דייקא' לכפר על נפשתיכם'

י החטא לא מסתלק "כי הרי ע, מחצית השקל

ולכן ציותה , ו הנפש מהאדם רק נפגם"ח

התורה להביא מחצית השקל כדי לכפר על 

 . הפגם שעשו על נפשתיכם

ה למשה מטבע "ולפי זה יובן למה הראה הקב

כי הרי , של אש מתחת כסא הכבוד דייקא

ישראל חצובים מתחת כסא נשמות עם בני 

וזה  ,)ב" כט עג"ח(כמבואר בזוהר הקדוש הכבוד 

גדולה תשובה שמגעת עד ) .יומא פו(ל "זחאמרו 

ה אמר למשה רבינו "היינו שהקב, כסא הכבוד

שיראה לתקן כל אחד ואחד עד שורש 

כדי , נשמותיהן שהוא תחת כסא הכבוד

 ה חדשה נשמכל אחד ואחדלהשפיע ל

ישראל בני מקור נשמת מתחת כסא הכבוד ש

 בריה חדשה כקטן יםונעש,  משםהנחצבים

 ט"הבעשכי הרי ידוע ממרן האלהי , שנולד

, שאמר) אות סו עקב ת"ט עה"בעש( ע"הקדוש זי

 ,שעיקר תיקוני התשובה אי אפשר בלא הצדיק

 שמתחת כסא שיכול להעלותו ולקשרו בשרשו

ולזה אמר למשה רבינו שיראה לתקן , הכבוד

  .ישראל עד שרשם העליוןאת בני 

ועוד יש לומר שמה שנתנו מחצית השקל 

הוא בא לתיקון המלכות , לצורך עשיית האדנים

ומה שנתנו מחצית השקל , י"בחינת שם אדנ

א "הוא בא לתיקון ז, כדי להביא קרבנות ציבור

 ר הקדושהוזכמו שאיתא ב ,ה"בחינת שם הוי

קרבן ' הדא הוא דכתיב: ל"וז) א" עג ה"ח(

 דאינון כתרין 'קרבן', )ויקרא א ב(' ה"ילהו

, לאתתקנא שמא קדישא,  הוא'ה"ליהו', קדישין

ה "ובגין כך ליהו, ' וכווליחדא ליה כדקא יאות

ה אנן צריכין לאתערא "ליהו, ם"הוא ולא לאלהי

 ולא דינא, רחמי בעינן, ם"רחמי ולא לאלהי

  .ש"ע

היינו שעל ידי נתינת שני חצאי שקלים לאדנים 

נעשה התיקון והיחוד בין קודשא , נותולקרב

י חטא "בריך הוא ושכינתה ממה שנפגמו ע

לרמז ' עשרים גרה השקל'וזהו אמרו , העגל

י "י הנעשה ע"ן של היחוד יאהדונה"לשני יודי

 . ן"יחוד זו

, אבל כל זה היה רק תיקון הפרטי של אותו זמן

אבל התיקון הכללי והשלימה יהיה בבנין 

ושקל 'ולכן יסד הפייט , ק לעתיד לבוא"ביהמ

שהוא מדבר על לעתיד ' אשא בבית נכון ונשא

שיהיה היחוד בתכלית השלימות בלי , לבוא

 . ולכן יהיה אז ושקל שלם אשא, שום פירוד

, ועוד יש לומר למה ציוה לתת מחצית השקל

ומחצית ממנין , ם"פ שם אלהי"ה' ל בגי"כי שק

י חטא העגל "לרמז שע, ד"פ חס"ג' שקל בגי

ה "ולכן ציוה הקב, משך בעולם מדת הגבורותנ

לרמז שצריך לחצות , לתת מחצית השקל

ז יהיה "ועי, ולשבור ולהמתיק את הגבורות

ז "וזה שמרמז אא, חסדים ורחמים בעולם

ע " זייצחק יהודה יחיאל מקאמרנאק רבי "הגה

כי תשא מצוה קו דף (בספרו הקדוש אוצר החיים 

תשא את ראש כי 'שמספר כל הפסוק של :) רס

ה פעם "הוי' בגי) לעיל ל יב(' וגו' בני ישראל

, ה"י שם הוי"לרמז למיתוק הגבורות ע, גבורה

 . י מצות מחצית השקל"הנעשה ע

י "אבל לעתיד לבוא שאז יהיה עיקר ההנהגה ע

ח "פע(ל "מדת הגבורות כמבואר ממרן האריז

שקל ' ושקל אשא'ולזה רמז הפייט , )ג"ח פ"שער ר

לעתיד לבוא בבנין בית ' כון ונשאבבית נ'שלם 

שאז אין צריכים להמתיק את , המקדש השלישי

כי הרי כך יהיה הנהגה לעתיד לבוא , הגבורות

 . א"בב

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

  עטרת חכמיםעטרת חכמים
ע"עיונים וביאורים מרבותינו זי

ַּוְיִהי ְזַהב ַהְתנוָפה   . )לח כד( ּ
והקליפות אי , והרע שבהם מועט, והטעם שבעולם הזה החסדים יותר נטהרים

, והטעם הוא, )ז"שער יום הכיפורים פ(עיין בפרי עץ חיים , אפשר להם לאחוז בחסדים

זהב 'ולכן נקרא , משתנים ברדתן למטה, כי כל מיני שפע שיורד על ידי גבורה

שלא ,  יתפשט למטהשלא, שצריך להרים] זהב הוא בחינת גבורה[' התנופה

שהוא אור , ]שהוא בחינת כסף[מה שאין כן בבחינת החסד , יתאחזו בו הקליפות

וכל , אינו מתעבה ואינו מתיש כחו, שהיה מאיר מסוף העולם ועד סופו, קדמאה

שאי אפשר להם , ומכהה ומסמא עיני הקליפות, כך אורו גדול למטה כמו למעלה

ולכן כל מיני , שלא נשתנה מבחינתו, ל הזהלינק וליהנות מאור הגדו, באין פנים

 . אנו צריכין להמשיך מצד צדקה וחסד לעורר החסדים, שפע

 )מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא' נתיב מצותיך'(

ר  ֲאׁשֶ רֹון ִלְבֵני ִיְשָרֵאל ּכַ ְתֹפת ָהֵאֹפד ַאְבֵני ִזּכָ ַׂוָיֶשם ֹאָתם ַעל ּכִ ׂ ּ
הה"הויִּצָוה    . )לט ז(  ֶאת מׁשֶ
שהם מרומזים לעיל , השלשה ברכות בני חיי ומזוני' וישם אותם'ומר רוצה ל

על כתפות , 'הם בני' בני ישראל, 'הם חיי' פתוחי חותם, 'הם מזוני' משבצות זהב'

ברכות על ' והיא כביכול תשא הג, היא השכינה הקדושה' האפד'ל "ר' האפד

דושה ציוו להם שהתורה הק' אבני זכרון לבני ישראל'והוא בזכות , כתפיה תמיד

שבזכות זה , לקיים כל התורה כולה' את משה' כאשר צוה ה, 'תמיד לזכרון לקיימה

 . ברכות אלו אמן' לא נחסר לישראל לעולם ג

 ) מקאמרנאאליעזר צבימרבינו ' בן ביתי'(

ר ִצָוה  ֲאׁשֶ ָלאָכה ְוִהּנֵה ָעשו ֹאָתה ּכַ ל ַהּמְ ה ֶאת ּכָ ַּוַיְרא מׁשֶ ּּ ׂ  ה"הויּ
ן ָעשו ּּכֵ    .)לט מג(שה ְ ַוְיָבֶרך ֹאָתם מׂ
' ויהי נועם ה, יהי רצון שתשרה השכינה במעשה ידיכם, אמר להם: ל"י וז"פירש

הרי רק בצלאל , וכי כל ישראל עשו את המשכן, ולכאורה קשה. 'אלהינו עלינו וכו

ר שתשרה שכינה "ומפני מה אמר משה יה, ואהליאב והחכמי לב עשו אותו

, ה דהמשכן אינו ניצחי" לומר דנרמז כאן דראה משה רבעאלא יש. במעשי ידיכם

ל דנתמשכן "י ז"ופירש' משכן משכן'כ "וגם שני בתי מקדשים כמו שנרמז במש

י התורה "יבנה ע, אך בית המקדש המקווה במהרה בימינו, בעונותיהם של ישראל

' מקדש ה') שמות טו יז(פ "ל עה"י ז"כדברי רש, והמצוות של כלל ישראל הצדיקים

היינו שבית ', ידיכם'ר שתשרה שכינה במעשי "וזה דאמר משה יה. 'כוננו ידיך

כתובות ה (ל "י מעשה ידיהם של צדיקים כדברי חכמז"המקדש המקווה שיבנה ע

וזהו ', כוננו ידיך' מקדש ד'גדולים מעשי צדיקים ממעשי שמים וארץ שנאמר ) א"ע

ה ידיכם לבנין השלישי שבירך להם משה רבינו על לעתיד שתשרה שכינה במעש

 . י תורה ומצות של כל בני ישראל"שיבנה ע

 ) מקאמרנאחיים יעקבמרבינו ' פרי חיים'(

ן ָצֹפָנה ִמחוץ  ּכָ ׁשְ ֹאֶהל מֹוֵעד ַעל ֶיֶרך ַהּמִ ְלָחן ּבְ ַּוִיֵתן ֶאת ַהׁשֻ ְ ּ ּ ּ
ֶכת   . )מ כב( ַּלָפרֹ

שזהו שאמר נמצא . ל"כנודע מרז, הוא אהלה של תורה' אהל מועד'רוצה לומר 

, היינו שתלמוד על השלחן בתורה הקדושה' ויתן את השלחן באהל מועד'הכתוב 

, )יחזקאל מא כב(' זה השלחן אשר לפני ה'ש "אז יהיה השלחן הזה דקדושה כמ

' ויתן את השלחן באהל מועד'לזה אמר . :)ב קנג"ח(כדאיתא בזוהר בפרשת תרומה 

' משכן, 'כלומר, ל"מר טעם על הנל כאן א"ר' על ירך המשכן'. באהלה של תורה

כ "וזהו ג. )לעיל כה ח( ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכםש "כמ, הוא השכינה הקדושה

שהוא יותר ', שבינה נקרא מלפני ה) ג"שער הזיווגים פ(ח "כי איתא בע' על ירך'מרמז 

. כ"ת ע"שהוא לפניו של הת', אבל המלכות נקראת לפני ה, ה"ה ב"פנימי מן הוי

שכינה , מלכות' היינו שלחן אשר לפני ה' על ירך המשכן' כשהוא לזה אמר

שהשכינה הקדושה שורה על השלחן , ואם השלחן הזה הוא בקדושה. הקדושה

איוב לז (ש מצפון זהב יאתה "עשירות גדולה כמ' צפונה'אז מזה בא לאיש הזה , הזה

ו עני "ה חל אפילו שנראה מזל של האיש הזה שיהי"ר' מחוץ לפרוכת'.  כנודע)כב

אז משפיע לו , ל"כנ' ה"לפני הוי'כ אם השלחן שלו "אעפי, ואביון ופרנסתו בדוחק

, בלי שום מסך מבדיל' מחוץ לפרוכת, 'מצפון זהב יאתה, ת השפעת עשירות"השי

ויהיה לאיש הזה , ששם לא נמצא שום פרוכת המבדיל, היינו מפנימיות דקדושה

 . עושר וכבוד וחיי נחת והבן

 ) מקאמרנאאליעזר צבימרבינו ' בן ביתי'(

 

ה ָלבֹוא ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ּכִ ַכן ָעָליו ֶהָעָנן וְכבֹוד ְולֹא ָיֹכל מׁשֶ  ָמֵלא ֶאת ה"הויּי ׁשָ
ן  ּכָ ׁשְ   .)מ לה(ַהּמִ

ולא ' וכתוב אחד אומר ,)במדבר ז פט(' ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו'כתוב אחד אומר 

 אמור מעתה כל זמן ',כי שכן עליו הענן' הכריע ,)ת מ להשמו(' יכול משה לבוא אל אהל מועד

יוסי הגלילי אומר ' ר.  נסתלק הענן היה נכנס ומדבר עמו,שהיה הענן שם לא היה משה שם

 ,)ב ה יד"דה(' ' התאת בי' ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני כי מלא כבוד ה'הרי הוא אומר 

שמות לג (' עברי עד עליך כפי ושכותי'אומר  וכך הפסוק ,מלמד שנתנה רשות למלאכים לחבל

 יבואון אם באפי נשבעתי אשר' אומר הפסוק וכך, לחבל למלאכים רשות שנתנה מלמד ,)כב

 .מנוחתי אל יבואון אפי כשישוב, )תהלים צה יא(' מנוחתי אל

 )א פסקא ח"ג מידות פ"י(תורת כהנים 

חד אומר ולא יכול משה לבא אל כתוב אחד אומר ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו וכתוב א

 ולא רציתי להאריך בקושיות רוש בכאן פירשה פי"הל זל]קרבן אהרן [ הנה הרב.'אהל מועד וכו

 יוסי בי וגם דברי ר, כי כל דברי התנא קשה ההבנה לפי דבריו,ובדוחקים הגדולים הנופלים לפי פירושו

נוק יכול לפרש שאין שום הכחשה בפסוקים  וכי בא התנא להודיענו דבר שתי, אינם מובנים כלליהגליל

  .כי שכן עליו הענן דהא הכתוב מפרש בהדיא הטעם ,אלו

ולא יכול משה לבא ' ,ונבאר בעזר אלקי כי פשטות הכתובים לכאורה מובנים וכן הבינם הרב לפי אמת

מה קריאה  אבל אם הוצרך לדיבור הרי קד, זה הוא כשלא צריך לדבר'אל אהל מועד כי שכן עליו הענן

 ב זהו לכאורה פשטות הכתו,לכל הדיברות בודאי היה נכנס אפילו בתוך הענן ומדבר עם השכינה

  . אלא נכנס בתוך הענן ומדבר,ה" והיאך דיבר עמו הקב, תמיד'יומם על המשכן' כי ענן ד ')שמות מ לח(

ובבא משה אל ' כי באומרו ,ומעתה הוקשה התנא שיהיו הכתובים מכחישים זה את זה לפי הנחה זו

ובבא משה אל אהל מועד וישמע את ' כי באומרו , הוא מיותר'לדבר אתו' תיבת 'אהל מועד לדבר אתו

 כי עיקר משמיענו שם הפסוק אופן הדיבור שהיה מעל הכפורת אל אהל , היה די לו'הקול מדבר אליו

אהל מועד וישמע את לו אמר כך היה נשמע בכל עת שהיה בא אל י אלא ודאי א,ל"נכמועד היה די לו 

 ושולל , שזה וישמע את הקול לא היה אלא בעת שבא לדבר אתו'לדבר אתו' ולכן בא תיבת ,הקול

  .הבאות סתם שהיה משה נכנס שלא היה מדבר עמו בכל עת שנכנס

 'ולא יכול משה לבא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן'ומעתה הרי הכתוב השני מכחיש זה שאמר 

 ומעתה הכתובים ,י קריאה נכנסל ידא לדיברות על נכנס כלל מפני הענן אהלא הידהיינו סתם ביאה 

 מוכח שמשה היה נכנס באוהל מועד בכל עת שרוצה 'לדבר אתו'ר תיבת ו שמית,הזת אה מכחישים ז

 ומפסוק זה נראה שמשה לא היה נכנס בעת שכן , לא היה אלא בעת נכנס לדבר עמוראלא שהדיבו

 ממילא לא נסתלק הענן כלל אלא בעת , אבל לדיברות היה נכנס בתוך הענן,ותעליו הענן אלא לדיבר

 .ברותי הרי לא היה נכנס אלא לד'לדבר אתו' למה לי יתור תיבת ןכם  א, בעת פירוק המשכןתהמסעו

 כי כיון , את הדיבורע שלא בא אלא לשמו'ובבא משה וישמע את הקול'והיה יותר נכון לכתוב 

 ומעתה הכתובים ',כי שכן עליו הענן' הענן לא יכול משה לבא סתם ביאשהדיברות היה בתוך ה

 כי כיון , שלא לדיברותלוהענן אפי  מוכח שהיה בא לתוך'לדבר אתו' כי מפסוק ,הזת אה מכחישים ז

 ופסוק זה מכחישו שלא יכול משה לבא אל אהל מועד ,שהדיברות היה בתוך הענן למה יסתלק הענן

 והנחה שלו הוא , כי התנא בא לסתור הנחה זו'הכריע כי שכן עליו הענן'א  ואמר התנ,ברותיאלא לד

 .את הוצרך הענן להסתלקי והקרתברוי בעת הדלואפי

עת ב ק שלא יבא משה לעולם בתוך הענן אלא שהוצרך הענן להסתל'כי שכן עליו הענן'ולפי פירושו 

 ,תם שהיה נכנסס שולל הבאות 'לדבר אתו' ומעתה יכריע הפסוק הזה כי תיבת ,אהל מועדב ותבריד

 נשאר הבאות לכהנים וכיוצא ,כיון שהוצרך הענן להסתלק לדיברות של משה ממילא היה מסתלק

 שלא ישמע ובבא משה בכל עת שהיה נכנס היה 'לדבר אתו' ולכן הוצרך לומר ,לדברים הצריכים

 של משה שהיה בעת לשלול כמה הבאות  כי כיון שהדיברות היה בהסתלקות הענן הוצרך,מדבר עמו

 למה ישלול ולמה 'שכן עליו הענן' אבל אם לא היה הדיברות אלא בעת ,הסתלקות הענן ולא דבר עמו

 .יסתלק הענן לדיברות והבן

 והאיך , הוא מכריע בין הכתובים'כי שכן עליו הענן'ת לנו שהפסוק ווכל עיקר הודעת התנא להור

מן שהיה הענן שם לא היה משה נכנס שם נסתלק אמור מעתה כל ז ראה נועם דברי התנא ,מכריע

 דהיינו ',אמור מעתה' ומעתה ראה נעימות דבריו ששינה לשונו בלשון הענן היה נכנס ומדבר עמו

 אלא אמור ,שלא תאמר הפירוש כמו שאמרת עד הנה כי שכן עליו הענן ולא היה נכנס אלא לדיברות

 נסתלק , דהיינו אף לדיברות לא היה יכול לכנוס,מעתה כל זמן שהיה הענן שם לא היה משה נכנס שם

 אשר נדחק 'דברמו' ויבא לנכון תיבת , כי אפילו לדיברות הוצרך להסתלק הענן,הענן נכנס ומדבר עמו

 .ברות הוצרך הענן להסתלקיו לדל ולדרכינו זהו עיקר הרבותא של התנא שהשמיענו שאפי,בה הרב

תתפלא על התנא שאמר בעת שהוצרך משה לדבר עם  אל ר יוסי שאמביומעתה יבא לנכון דברי ר

 ןכם  הרי שהכהנים הוצרכו גהרי הוא אומר ולא יכלו הכהנים לעמוד ולשרת ,ה נסתלק הענן"הקב

לכנוס לדיברות  פ שהוצרך" אף אתה אל תתמה על משה אע,כ לא יכלו לבוא"לשרת לפני המקום אעפ

 ולכן , לך לדמות משה רבינו שרב כחו לכהניםואם יקשה לך מה. כ לא יכול עד שנסתלק הענן"אעפ

 ואם יקשה לך , הרי אפילו משה הוצרך שמירה מן המחבלים,'ושכותי כפי עליך עד וכומביא ראיה 

 כשישוב אפי אשר נשבעתי באפי ולכן אמר ,מה סברא הוא זאת ששלוחו של מקום יירא מן המחבלים

עיין בדברי .  והבן מאוד דברינו הנכונים,לא בעת רצון ולא בעת העמדת האף איבואון אל מנוחתיאזי 

הרב רבינו בעל קרבן אהרן ותבין את דברינו היטב דיקדוק לשון זה שאמרנו ונסתלקו כל הקושיות 

 : ש"ה וב"והמבוכת בעזר אדון יחיד ב
)מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא' עשירית האיפה'(



  שולחן הטהורשולחן הטהור
 ע" זי מקאמרנאייזיקאצחק ירבינו  ל'זר זהב' ו'שולחן הטהור'לקט הלכות מספר 

 סימן לב. סדר כתיבת התפילין

 ê {êô¬ ¹î¼ ñ¾ ½îôñîšë ëî³×ñ þî½ê, óêî {.א
ó−ñî½õ ö−ñ−õ³í ë³×ê.:  

 ë {¾ôò¾ ¹ñší ñ¼ ëî³×ñ þî½êì öëñ ¼ë®ë {.ב

−¾ −ð×êí ìþ³î−ë öëñî šñ, ö−ñ−õ³í ë³× óêî 
ó−ñî½õ,ë −ñ−ô −òí ±®îì îò−ê î³îêòñ ñ×ð  ñëê êëîþ

êñî×ë êñ,í îò−ôë ö−ô ñ®ê êþôèë þêîëô×  êîíö−ð 
ê×í:  

~~~~~ זר זהב ~~~~~
}ê {êþîòî ¾îðš ñîðè þëð êîí ½îôñîš −×, ðþî− îð− ñ¼î 

³î−³îêí ñ¼ í¾îðší
ë.
,ñî½õ êô¬ ö×ñî :  

}ë {½ô ö−−¼³×ð ³îôë−  ¹¼"ì) ¼"ê(
è.

 ¹ê ³î®−®ìí ñ×ë ì×îôð 
ñî× ±®îì îò−ê îëîþðê±®îì , ö×ñî íþî³í öô ñî½õ íï ¹ñš

ð.
:  

~~~~~ מסגרת השלחן ~~~~~
ê.î¾ë " ³ñêîô¾ þëð) ëíîëê ,ð½š öô−½ ( ë³×- ñ¾ íï öîðòë −þëð −ð−ôî 

μ−õë þ³îôí , ³îïîïôî ö−ñ−õ³ ó−þõ½ ëî³×ñ íï þî½−êë ññ×ò óê −³šõšõ

êô¬ ¹î¼ ñ¾ ½îôñîšë , þìê þî½−êí ñ¾ î¾ôô þ×−ò îò−ê¾ öî−×ð þôêò îê

ð îò−ê íë−³×íó−êô¬í ñ¾ ó−ð−èî ³îþî¼ñ íôî . êëîô¼¾ë"³š½ "ð . ³îíèíë

³ì"½ þõî½í ³½š þõ½ ñ¼ )ð−þõ®òêè ,í ³îê þõî½í ³×¾ñ è ññ× ( ë³×- ëî¬ 

μ−õë þ³îôí öô íîíð í®îò ñ¾ íòšë ëî³×ñ ,¼ê" þî½ê îò−ê −ôò ¾ôô íòšð è

ô μ−õë"¼ μ−õë þ³îôí ñ×êô þëðô êí−¾ −õ¬ ¹−ð¼ ô"¾ . óè¾ ðôñ¾ −þí

½îôñîšëμ−õë þ³îôí öô ö−ð ê×−ê  .î¾ë ¼ô¾ô ö×î" ³îò ¼ð−ëíðîí )îê"íô ì" ³

−½öô è( îñ−õê þëð îí¾ê ¾−ô¾³ í¾îðš è"× μ−þ® ñî−í³ þ³îôô μ−õë ]ö−ò¼ñ 

³−ñ¬ô ëðîš[, ¼ô¾ô óèð ½îôñîš êîí¾ ëî¬ íñ¼ôë î−þ³ −¾−ô¾³ô í¾îðš 

μ−þ®¾ ³î−íñ þ³îôô μ−õë. ¼"î¾ë ¼" ³þíô"öí× −) ¬þîõêõþ ,îê"ô−½ ìì× ö (

þ×−ò× −îí íïð ë³×¾ ,×¼ð öî−×"½îôñîšë ë³×¾ þ×−ò õ , ñ¾ð þ×−ò îò−êð ¹êî

êîí êô¬ ¹î¼ , ñ¾ þîò³í îë óìîí¾ ±¼í óê þ×−ò îò−ê óþîè íïî íïë óè êí

êîí þ³−í −®¼ îê íñþ¼ ,¼"¾ .îë þõ½í¼ð −þ¼¾) õš³ ³ò¾ ¬¾þ−¬ô þï¼ñê"ê ,

î−"š½ ê¼þ öô−½ ð"ï ( ë³×-þõî½íñ þ−íïíñ ¾− ö×ñî  îë³×− êñ íñì³×ñ¾ ó−

êô¬ ¹î¼ ñ¾ íòšë . ó−ð−½ì þõ½ô í−êþ îê−ëí¾ ¾−î)èõþ öô−½ (þî½ê¾ , ö−−¼

 þõ½ë íïëíòî−ð í−òê) ×þ³ ó−îëò¼ïêþ"ð ,õ"½ ¬"í ,ó¾ ó−êîñôí ñ−êô ( íô

¼ íïë μ−þêí¾"¾.  

ë. ëš¼− ³ñíšë) ë³× μþ¼ (- ë³×,í  ’î ³îêë ë³î× íê³³ ’½îôñîš îí−êð, íòš 

ê¼îþððí  ’ íêñ¼− ³êë ó³îì ’ð−í ¹× îí−êð òîš³" ï)ò öîš−³"õ í"¬(.. ½ðþõëî 

ó−šñìñ ³šñì³ô íë−³×í −× ë³× ó³îì μþ¼ë , îë ë³î× êîí¾ ½îôñîší íòš

³þêõ³ êîí ,èî ’³þêõ³ íþîëè ð½ì óí ½îôñîší ó−ïìîêí ³î¼ë®ê ,ëî ’

èñ öî×ôî ê½× óí¾ í¬ôñ ³î×îô½í ³î¼ë®ê ’ðîí ì®ò öí ½îôñîšë¾ ³î¼ë®ê ,

¾ ¹ñšíî³î×ñô êîí íë−³×í ê¾îò êîí ,î −ð− ñ¼ íò−ëô êîí íë−³×í þš−¼î ’

îñê ³îþ−õ½ ,íò−−ò¼ öê× þê−ë êñ ë³×í þš−¼ êîíî ë³×í ñ¼ ó¾þò¾ î−ðíî. μê 

î−ð μþ¼ë ñ−¼ñ î−³êëíî íò−ëí ê−í¾ ë³× î−ð μþ¼ë ö−−¼ , íêþò í−í íþîê×ñî

³î×ñôñ þ−¼ïí ¼−õ¾ô¾ ¼þï ³õ−¬ ðî½ êîí î−ðí¾ ,−−¬®ô ³î×ñôíî óìþë ó−þ

ðñîí ³þî®î ³î−³îê öíô í¾¼òî , î−ðí ¼−õ¾ô þ−¼ï êîí¾ íòší¾ öê× êîí ö×î

³î−³îêí ³þî® −ð− ñ¼ ³îþ−−¬®ôî ³î×ñôí êîí¾ ¹ñší ñ¼ , ½ì−−ñ ö×³−î

³þêõ³ ³ò−ìëñ ð−ë ïìîêí íòší ñ¾ ³î−ëî¼í , ë³î× îë¾ šðí íòší ¹î½î

ðî½− ³ò−ìëñ ,ëñ ó¾ íòší šñì³ôî šð½ ¾− ó¾î ’ó−¾êþ ,¾−î ðî½ñ ïîôþñ 

óðî½ ¼ðî−ñ ó−þõêî í¾òô ðî½ñ îê ö−ô−òëî ¹½î− ,ë ðî½ñ îê ’ ¼þïí ëšò ó−ëšò

ó−ôí ëšòî ,èî ³þêõ³ êîí ½îôñîšíð ½ðþõíñ í¾š óè ’ ð½ì öí ³î¼ë®ê

³þêõ³ íþîëè,ó−þëð −ò¾ë ïîôþ ³þêõ³ ö× óê  , êîí ½îôñîšð ê³þîîìô μ×ñ

î−ðí îëî ðî½−í.  

è.ïî "ôèí ñ’ :êëþ þôêð êí êñê μ−þ® ö−ê íòë íþ−−è³ò¾ ³þëî¼ô ³−þ×ò 

íñ−ë¬,íñ−ë¬ μ−þ® ö−ê −êôê , šì®− −ëþ þôêð šì®− −ëþð óî¾ô êô−³ −×î 

±®îì îò−ê î−ñ¼ ð−õšô îò−ê¾ îëîþ ±®îì î−ñ¼ ð−õšôî îëîþ íþî³ þëð , êíî

±®îì îñî× ñëê îëîþ êñê îò¾ êñ êòí× ëþ þôê. 

ð.  þõ½ëíòî− −òë) þõî½ðòñ ,½ ê¼þ öô−½"è (êíí®−®ì −îíð óî¾ô ñî½õñ μ−þ ,

 ö¾−³³¾× ¹ñší ñ¼ô ðþõ³ô ¼ë®í¾ îõî½î íëîþô öôï ó−−š³ô îò−ê¾ −òõô óè

êî"ó¾í ³š−ìô óþîè × . ö×îìšþ í¾¼ôëí®−®ì ó¼¬ô ñî½õñ μ−þêí  . óòôê

³îþ−êô ó−òõí) ì"−½ èöôëñ  ,¼¾ë êëîô"š½ ³"î (þ−¾×í , îíîòêî −ñê íï óî¾ô

 îò−ê ¹ñšñ šëîðô¾ íïí ¼ë®íîíõš½,¼ ±®îì îò−ê î³îêòñ ñ× −× óèî "¾.  î−ñ¼î

è−¾íñ îò−ëþ êë. î ö× î−ñ¼ è−¾í³ìí"½ þõî½í ³½šñ î³íèíë )½ ë öô−½"ë ,

−š½ þõî½í ³×¾ñ"ð (ïî" ñ- î−ðí ö−ë š−½õô ¹ñší ñ¼ ó−ìî¬¾ íì−¬í¾ öî−× 

½ ë³×ò êñî ¹ñšñ"¹ñší ñ¼ ìî¬ ³ìòîôí íì−¬í ñ¼ êñê ¹ñší ñ¼ ³ , ¼îð−î

¬í ³ê ö−ðþîè¾×¾¹ñší ñ¼ íë−³× ó¾îþ óî¾ þê¾ò êñ íì− ,½ ê®ôò" ë³×ò ³

¹ñší ñ¼ êñ¾ þìê þëð ñ¼ ,þ¾×î− î−ñ¼ ëî³×−î ¹ñší ñ¼ þ−−ò šëð− óê î¬ê ,

íì−¬ îê þ−−ò −ñ íôî ,¼"þíô −þëðñ óîšô ö−ê ×"ê ó"öê×ë ¾ .þõî½í ³½šëî 

)½ ë öô−½"ë ( ë³×- ö−ì¾îô ð−½ë ¹ñší ðîë−¼ þìê¾ ó−þõî½ ³®š îèíò¾ íô 

³îê ö−þîš¾ öëñ ¼ë®ë î’èêñ ,’¼î"ðîêô î³îòëñë þ−íëî šîñì êîí íï − , −ô ¾−

þ−¾×ô¾ ,¹ñšñ ë³×í ö−ë ±−ìð óî¾ô ñ½îõ¾ −ô ¾−î ,þ−ôìíñ öî×òî .¼" ó¾ ¼

 þõî½í ³×¾ñë)−š½"ð .( þõ½ë ö×îëš¼− ñîš) −š½ ê¼þ öô−½"è ( þ−ôìíñ ë³×

¼ íïë"¾.  

  עטרת תפארתעטרת תפארת
 ע"עובדות וסיפורים מרבותינו זי

ִליל ְתֵכֶלת ַּוַיַעש ֶאת ְמִעיל ָהֵאֹפד ַמֲעֵשה ֹאֵרג ּכְ ׂ ׂ   .)לט כב( ּ

עבר  ו, סוחר גדולהיהו , עוזרביר היה חסיד אחד בשם ,פעם אחת
שמועה שמע על המופתים מחוץ לדרך הנה  ו,ממדינה למדינה לסחור

והתיישב  ,ע" זימקאמרנא אליעזר צבירבי  ק רבינו"הרההטבע של 
ולאחר שנכח , היכנס בעצמו ולראות במו עיניו את מה ששמעבדעתו ל

ובכל פעם שהיה . שאכן הכל אמת נשאר חסיד נלהב של הרבי כל ימיו
תלמיד חכם  כ" והיות שהיה ג,התחזק יותר ונהיה מקורב יותר לרבימגיע 
 ומשך הזמן נהיה מאחד , הראה לו הרבי חביבות יתירה,למדןו

 .מהמקורבים ביותר
 והנהרות היו ,היה זה סוף חורף שהשלג עוד היה מכסה את כל הדרכים

 ,לקאמרנאהגיע בערב שבת ו, לרגל מסחרובדרך החזיק עוזר '  ור,קפואים
 נכנס במהירות לומר לרבי ,ק"שום הזמן הדחוק להכין עצמו לכבוד שבומ
 הוא בפנים אבל נראה היה לו שהרבי ,להמשיך בהכנות לשבת ו,שלום
' בליל שבת הגיע ר. ש"כנראה שזה מרוב טרדות של ער חשב ,זועפות

במוצאי שבת לפני  , אליוהראה לו פניםוהרבי לא , עוזר לטיש וכן בבוקר
 אמר לו ,פרידהבל ברכת סעודת מלוה מלכה כשרצה להיכנס לק

 אבל רוצה הוא , שהרבי טרוד בענין חשוב ואינו יכול לקבלו,המשמש

וכך היה כשהרבי נכנס למלוה מלכה . שתישאר לסעודת מלוה מלכה
 אמר לו תיסע לשלום ואל תשכח לקחת את החבילה ,וראה אותו
 .הכלזה מעיל קל סך ,  לךןיית שהמשמש

 היות ביום ,נוסע יום ולילה ובעל העגלה ,עוזר יוצא לדרך עם העגלה' ר
ביום ראשון בלילה יהי  ו, עם סוחר גדולשני בבוקר יש לו פגישה חשובה

עוזר '  ובעל העגלה עם ר, פתאום נשבר הקרח והעגלה,אכשעבר נהר קפו
 , פעלץ- את מעיל הפרוה שלו  מיד בעל העגלה הוריד,נהרהתוך  לנפלו

ראה את המצב עוזר '  ר,ומנסה להוציא את הסוסים אבל ללא הצלחה
תו יאשלח שואז ראה את החבילה  ,שנקלע ומוריד גם הוא את הפעלץ

 מיד לבש את המעיל ולובשו והרגיש קלילות מיוחדת ובמהירות ,הרבי
 וביקש לעזור לו לחלוץ את בעל , והלך מהר לישוב,הגיע מעבר לנהר

לאחר שהגיע שוב לרבי ולפני שפתח את . מאוחר אבל כבר היה ,העגלה
והוסיף הצדיק ואמר ...  לך שהמעיל קלינו אמרת:  לו הצדיקפיו אמר

 לגמרי לבטל את הגזירה לא יכולתי אבל אותך 'תפילה עושה מחצה'
 .'להציל את זה פעלתי בעזר ה

םחסידיסיפורי 



   עטרת זקניםעטרת זקנים
  ממאורי הדורותיומא דהילולא

  משנת חסידיםל בעל "ברהם זצ בן רבי ארפאל עמנואל חי ריקיק רבי "הרה
 ג"ח אדר תק"ר

  תולדותיו ושנות נעוריו
 אברהם ריקי לאביו רבי ח"לערך שנת תמנולד 

ולאמו מרת מרים בעיר פיארדא ל "זצ

 ובעודנו יונק על שדי אמו עברו ,שבאיטליא

אבותיו לגור בעיר מגורי משפחת בית אמו בעיר 

 וראה , נתייתם מאביו בהיותו כבן שש.ויגורו

ובהיותי כבן  ':ות הסתלקות אביוביטויו של אוד

 ,שש נפלה עטרת ראשי הוא מורי אבי אברהם

 ויעבור ואיננו כי לקח ,ובקשתיו ולא מצאתיו

 אז עבר .'אותו אלוקים לעמוד לפניו כל הימים

 יוותיעם אמו ואחיו הקטן ממנו ושני אח

רבי בבית דודם אחי אמם הגדולות ממנו לגור 

 ואף ,רנס אותן בכבוד אשר זן ופ,ידידיה רבינו

ג שיהיה להם מלמדים למען ילכו בדרך דא

 ולאחר שנפטר דודו נתגדל בבית .אלוקים חיים

 וכאביו דאג , רבינואשררבי בנו של דודו הרופא 

 כשגדל ונהיה כבן. אשר יחסר להןלכל מחסורם 

ר  נקרא לעי,עשרים ושמו הטוב יצא לפניו

 ללמד יצחק חפץרבי י החכם " עגוריציאה

 שבעיר ולהדריכם ות של בית רבןהתינוק

כעבור שלוש וחצי שנים  .במסילה העולה בית קל

 ללמד שם תינוקות של ,רינצולהעבר לעיר פיו

ת נתארס ונשא אושם  ,בית רבן בעיר הזאת

 ולאחר זמן מה עבר . הרבנית מרת מריםזוגתו

ת שם המלמד לגור בעיר הגדולה וינציאה להיו

 אבל שם נחלה ונתפזרו התלמידים .תינוקות

 ואחר שנתרפא עבר לגור ולשמש כמלמד ,ממנו

   .תינוקות בעיר טריאסטי

 'אפודהמעשה 'את שלימד שם את התלמידים כו

עשה על קלף קטן דמות  ,של בגדי הכהן גדול

 ,פוד להראות לתלמידים שיוכלו להבינו בקלהא

הבטיח לו  ,רבראה אחד מעשירי העיר מעשי הו

יעשה לו תבנית המשכן וכל כליו ממון רב עם 

 למען יוכלו התלמידים לראות בו ,מעשה אומן

 מעשה אומן להפליא  וכן עשה,ולהבינו על בוריו

פירושו ז "ע והוציא ,ן וכליוככל צורת המש

 'מלאכת המשכן' על 'מעשה חושב'המפורסם 

לבאר וללבן כל מעשה המשכן שעשה שהוא 

 בשבתו בעיר טריאסי . ומדרשיםל"חז פ"מיוסד ע

 הלל אשכנזירבי עבר משם הגאון הגדול המקובל 

 ונתן לו כתב סמיכה והורמנא ,ד קאניא"אב

 הן בדיני ריתלהורות ולדון בדיני איסור וה'

ממונות הן בכל ענינים ויקרא בשם מורנו הרב 

  .'רבי עמנואל

  ן"תורת הח

  וכמה,ן"כל ימיו שאהבה נפשו ללמוד תורת הח

בשם וכמה פעמים רצה לנסוע לחכם מקובל גדול 

 אבל ,ן" ללמוד ממנו תורת החבנימין הכהןרבי 

כם הח אם משום ש,בכל הפעמים לא עלתה בידו

עד ',  היה לו ממון וכדואלא היה בביתו או של

ן בעיר "תורת החוללמוד לקנות פשו נשהחליט ב

ן במלוא הודה "ובארץ אשר שם נתגלה תורת הח

 , שבארץ הקודש'צפת'קודש הלא הוא עיר ה

ם ל וגוריו ובראשם רבי חיי"מקום מגורי האריז

וישם לדרך פעמיו והגיע לשערי עיר  .ל" זצויטאל

 והלך להשתטח בציון המצוינת ,הקודש צפת

ל שזכותו יגן עליו ויפתח "ינו של רבינו האריזוצ

 ,את לבו להבין אמרותיו הקדושים והטהורים

 ן מעצמו מתוך הספר"וישב ולמד תורת הח

 עד ,י" ומשאר כתבי תלמידי האר'אוצרות חיים'

 בעיר . וידעו על בוריושנעשה זקן ורגיל בחכמה זו

פת נתקבל להיות מורה ודאין ונסמך צהקודש 

  . ל" זצבואלעפיאחיים אד הגאון רבי "י האב"ע

מגיפה ונפטר על פניו פת פרצה שם צבשבתו בעיר 

 ,חזרה עם אשתו ובניו לאיטליאב נסעו ,בתו

 ואחד מעשיר ,י שודדי ים" הספינה עשבהנך ובדר

, טריפולי שחרר אותו וקבע משכנו בעיר ליוורנו

 והוציא את ,שם ישב למעלה משלוש שנים

והוא ' משנת חסידים'חיבורו הגדול והמפורסם 

 ,ל ותלמידיו"קיצור ותמצית כל כתבי האריז

ם המשנה " שהוא כעין מה שחבר הרמב:וכלשונו

 כן חיברתי על כתבי ,ס"תורה שלו על הש

ורנו הרביץ תורה ועמד  בעיר ליו.ל"האריז

 נקרא  ומשם',בית הנערים'בראשות הישיבה 

 ,'אורח חיים'לעמוד בראשות הישיבה המפוארה 

  .ודרש לפני התלמידים בשבתות וביומא דריגלי

  ארץ הקודש

 והיה בדעתו ,חזר על הראשונותל "אחרי כל הנ

 וישם לדרך פעמיו ,לבוא ולהשתקע בארץ הקודש

 שם עלה והשתטח על ציון ',דמשק'רך עיר ונסע ד

 , ומשם נכנס לארץ קודש,חיים ויטאלרבי 

 חר מכןאלו ',שכם'לה נטע אהלו בעיר כשמתחי

 ',ירושלים'עלה להשתקע בעיר הקודש והמקדש 

ירה אחת מחורבות דותקע שם אהלו ובנה לו 

מנוחת  שם עסק על התורה והעבודה ב,רושליםי

עץ 'מצא את הספר בירושלים  ,הדעת והנפש

 ל" זצשל רבי חיים ויטאל' שערי קדושה'ו 'חיים

ברים החדשים שראה  והד,שלא היה לו מקודם

 רהובמהד 'משנת חסידים'פרו שם הכניס לתוך ס

  .השניה

  חיבוריו

ביאור  ,ליוכן וכעל מלאכת המש -  מעשה חושב

 משנה ועליו סביב יחנה ביאור רחב ןקצר כעי

  .אשר בו מפלפל ומבאר כל עניני המשכן וכליו

מרן דברי וסידור  תמצית -  משנת חסידים

ים י ובמיוחד מתלמידו רבי ח,ל ותלמידיו"האריז

 ומאז , הספר נתקבל ברוב חיבה,ל" זצויטאל

שיצא לאור נדפס בהרבה מהדורות וגדולי 

 את ידיהם עליו והגו בספרו החסידות סמכו

  .הקדוש

  .ינים זרים במשנהי לבאר לשונות וענ- הון עשיר

ם ינים זריילבאר לשונות וענ – אדרת אליהו

  .תלמודב

  .תהילים פירוש על כל – חזה ציון

ס בדרך "ך וש"חידושים על תנ – חושב מחשבות

' תפילין דמארי עלמא'מחובר עליו מאמר , אגדה

ומאמר מקוה , מ"על איסור הנחת תפילין בחוה

  .טהרה

 בו מבאר איזה דרך יצייר האדם – יושר לבב

ל " וישוב הסתירות בחז,'בדעתו ענין הצמצום וכו

  .ל"ובדברי האריז

  הסתלקותו

ל לקבץ חתימות לקבוע "ויהי היום ויצא לחו

 ולהמציא לו מעות להדפסת ,ישיבה בירושלים

 ,ונסע לארץ מולדתו הוא ארץ איטליא ,ריוספ

רצה ונתקבל שם בכבוד גדול וכל אחד ואחד 

 ובדרך חזרה אל .שאצלו יניח צדיק את ראשו

ארץ הקודש ביציאתו מעיר מודינא אל עבר עיר 

 עליו שודדים וגזלו ממנו כל התנפלו ,בולינא

י שחנקו ברצועות " עבחנקרכושו ורצחוהו נפש 

 כשהוא אך ג"תקר שנת ח אד"ביום ר ,של תפילין

   .ק בן חמישים וחמש שניםרו

בני העיר מודינא הקרובים אל החלל פיזרו ממון 

רב והוציאו מקברו שקברוהו הרוצחים והובילו 

אדר קברו אותו '  וביום ז,אותו אל תוך העיר

בקול מספד גדול במעמד אלפי בני העיר כראוי 

ימים בין '  ואף כי עברו עליו ז,לכבוד הנפטר

 פניו ,ע וחבורהלקבורה בגופו לא מצאו פצמיתה 

לא שיותו בחיים חיותו הבכהיה כצלמו כדמותו 

ולאחר מכן מצאו . כהתה עינו ולא נס ליחו

 שיש לו ניצוץ : שאמרו לו,כתביו חלום שחלםב

אחד מעשרה הרוגי  ,מהתנא רבי יהודה בן בבא

  . ועתיד הוא ליהרג על קידוש השם,מלכות
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  מבאר רבותינו

 שבח יקר בכל הארץ גודלהנה מודעת זאת 

 ',משנת חסידים'תפארת הספר הקדוש 

אשר צלל במים אדירים וקיצר את כל כתבי 

 ושמעתי , וכללם במתק לשונו,ל"האריז

ה " זצללהצביר "בשם רבינו הקדוש מוהר

 אשר כל כוונה שאינה נזכרת ,מזידיטשוב

 אין להעמיד ,בספר הקדוש משנת חסידים

  . עליה יסוד

שנת  על ספר מ'אמרי יוסף מספינקא'הסכמת ה(
  )חסידים

בראשית (ואספת אליך והיה לך ולהם לאכלה 

 עיין במשנת חסידים בסופו כשהשפע ,)ו כא

 ,יורדת לצדיק משפיע העולמות בלתי עיכוב

והיה לך ולהם ' אזי ' אליךואספת'וזו 

   .'לאכלה

  )רבינו יצחק אייזיק מקאמרנאמ 'היכל הברכה'(

 כך ,יאמר מלך יחיד אל חי העולמים בפתח

 ומקובל מפי ,יתיתהוא לפי הקבלה האמ

ב שהאומר חי "ה רבינו שמעלקא מנ"רשכב

משנת 'וכן הוא ב, בצירי מחרף ומגדף

רוך וכן בב,  דהיינו חירוף וגידוף'חסידים

  . שאמר

 )רבינו יצחק אייזיק מקאמרנאמ 'שלחן הטהור'(


