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נא לשמור על קדושת הגליון

עטרת ראשנו

דברי תורה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ּ ֶב ַקע לַ ּג ְֻל ּגֹלֶ ת ַמח ֲִצית הַ ּ ׁ ֶש ֶקל ְּב ׁ ֶש ֶקל הַ ּק ֶֹד ׁש ְלכֹל הָ עֹבֵ ר ַעל הַ ּ ְפ ֻק ִדים ִמ ּ ֶבן ֶע ְ ׂ
לשת
וש ׁ ֶ
אות אֶ לֶ ף ּ ְׁ
ש ִרים ׁ ָשנָה וָ ַמ ְעלָ ה ְל ׁ ֵש ׁש ֵמ ֹ
אות וַ ח ֲִמ ּ ִׁשים )לח כו(.
אֲלָ ִפים וַ ח ֲֵמ ׁש ֵמ ֹ

צריך להבין טעם למה ציוה הקב"ה לתת רק
מחצית השקל ולא שקל שלם .ובמדרש איתא
)תנחומא כי תשא פרק י( וז"ל :על שחטאו במעשה
העגל ,בשש שעות בחצי היום ,יתנו מחצית
השקל שהוא ששה גרמיסין.
ועוד צריך להבין מה שאמרו חז"ל )ירושלמי

שקלים פ"א ה"ב .במד"ר יב ג( ,כמין מטבע של אש
הוציא הקב"ה מתחת כסא הכבוד ,והראהו
למשה ,ואמר לו 'זה יתנו' )לעיל ל יג( כזה יתנו
ע"ש .צריך לדעת למה הוציא המטבע מתחת
כסא הכבוד דוקא ,ומה הרמז בזה .ועוד צריך
להבין כוונת הפייט למוסף של שבת שקלים,
שאמר 'ושקל אשא בבית נכון ונשא' .הרי
נותנים רק מחצית השקל ,ולמה אמר 'ושקל
אשא'.
והנראה לומר דהנה רש"י מפרש בפרשת כי
תשא )ל טו( ,ששני פעמים נתנו בני ישראל
מחצית השקל ,אחד ,אחרי מעשה העגל ,וזה
מדבר התורה בפרשת כי תשא וגם כאן
בפרשה ,וזה היה לצורך עשיית האדנים.
והשניה ,היתה 'באחד לחדש השני בשנה
השנית' )במדבר א א( ,והן היו לקנות מהן
קרבנות ציבור עיי"ש.
ואם כן יש לומר ,דהרי הבאנו בשם חז"ל,
שנתינת מחצית השקל אחרי חטא העגל,
הייתה כדי לכפר על חטא העגל שעשו ,וזהו
מה שכתוב שם 'לכפר על נפשתיכם' ,וזה מה
שמרמז תיבת 'שקל' שהוא בגי' נפ"ש ,כי ע"י
חטא העגל נעשה פגם בנפש האדם כמש"כ
'לכפר על נפשתיכם' דייקא ,ולכן סגי בנתינת
מחצית השקל ,כי הרי ע"י החטא לא מסתלק
ח"ו הנפש מהאדם רק נפגם ,ולכן ציותה
התורה להביא מחצית השקל כדי לכפר על

הפגם שעשו על נפשתיכם.
ולפי זה יובן למה הראה הקב"ה למשה מטבע
של אש מתחת כסא הכבוד דייקא ,כי הרי
נשמות עם בני ישראל חצובים מתחת כסא
הכבוד כמבואר בזוהר הקדוש )ח"ג כט ע"ב( ,וזה
אמרו חז"ל )יומא פו (.גדולה תשובה שמגעת עד
כסא הכבוד ,היינו שהקב"ה אמר למשה רבינו
שיראה לתקן כל אחד ואחד עד שורש
נשמותיהן שהוא תחת כסא הכבוד ,כדי
להשפיע לכל אחד ואחד נשמה חדשה
שמתחת כסא הכבוד מקור נשמת בני ישראל
הנחצבים משם ,ונעשים בריה חדשה כקטן
שנולד ,כי הרי ידוע ממרן האלהי הבעש"ט
הקדוש זי"ע )בעש"ט עה"ת עקב אות סו( שאמר,
שעיקר תיקוני התשובה אי אפשר בלא הצדיק,
שיכול להעלותו ולקשרו בשרשו שמתחת כסא
הכבוד ,ולזה אמר למשה רבינו שיראה לתקן
את בני ישראל עד שרשם העליון.
ועוד יש לומר שמה שנתנו מחצית השקל
לצורך עשיית האדנים ,הוא בא לתיקון המלכות
בחינת שם אדנ"י ,ומה שנתנו מחצית השקל
כדי להביא קרבנות ציבור ,הוא בא לתיקון ז"א
בחינת שם הוי"ה ,כמו שאיתא בזוהר הקדוש
)ח"ג ה ע"א( וז"ל :הדא הוא דכתיב 'קרבן
להוי"ה' )ויקרא א ב(' ,קרבן' דאינון כתרין
קדישין' ,ליהו"ה' הוא ,לאתתקנא שמא קדישא,
וליחדא ליה כדקא יאות וכו' ,ובגין כך ליהו"ה
הוא ולא לאלהי"ם ,ליהו"ה אנן צריכין לאתערא
רחמי ולא לאלהי"ם ,רחמי בעינן ,ולא דינא
ע"ש.
היינו שעל ידי נתינת שני חצאי שקלים לאדנים
ולקרבנות ,נעשה התיקון והיחוד בין קודשא
בריך הוא ושכינתה ממה שנפגמו ע"י חטא

העגל ,וזהו אמרו 'עשרים גרה השקל' לרמז
לשני יודי"ן של היחוד יאהדונה"י הנעשה ע"י
יחוד זו"ן.
אבל כל זה היה רק תיקון הפרטי של אותו זמן,
אבל התיקון הכללי והשלימה יהיה בבנין
ביהמ"ק לעתיד לבוא ,ולכן יסד הפייט 'ושקל
אשא בבית נכון ונשא' שהוא מדבר על לעתיד
לבוא ,שיהיה היחוד בתכלית השלימות בלי
שום פירוד ,ולכן יהיה אז ושקל שלם אשא.
ועוד יש לומר למה ציוה לתת מחצית השקל,
כי שק"ל בגי' ה"פ שם אלהי"ם ,ומחצית ממנין
שקל בגי' ג"פ חס"ד ,לרמז שע"י חטא העגל
נמשך בעולם מדת הגבורות ,ולכן ציוה הקב"ה
לתת מחצית השקל ,לרמז שצריך לחצות
ולשבור ולהמתיק את הגבורות ,ועי"ז יהיה
חסדים ורחמים בעולם ,וזה שמרמז אא"ז
הגה"ק רבי יצחק יהודה יחיאל מקאמרנא זי"ע
בספרו הקדוש אוצר החיים )כי תשא מצוה קו דף
רס (:שמספר כל הפסוק של 'כי תשא את ראש
בני ישראל' וגו' )לעיל ל יב( בגי' הוי"ה פעם
גבורה ,לרמז למיתוק הגבורות ע"י שם הוי"ה,
הנעשה ע"י מצות מחצית השקל.
אבל לעתיד לבוא שאז יהיה עיקר ההנהגה ע"י
מדת הגבורות כמבואר ממרן האריז"ל )פע"ח
שער ר"ח פ"ג( ,ולזה רמז הפייט 'ושקל אשא' שקל
שלם 'בבית נכון ונשא' לעתיד לבוא בבנין בית
המקדש השלישי ,שאז אין צריכים להמתיק את
הגבורות ,כי הרי כך יהיה הנהגה לעתיד לבוא
בב"א.
)רעוא דרעוין תשס"ה לפ"ק(

עטרת פז

אמרות טהרות מרבותינו זי"ע

נופָ ה )לח כד(.
וַ יְ ִהי זְ הַ ב הַ ְּת ּ

והטעם שבעולם הזה החסדים יותר נטהרים ,והרע שבהם מועט ,והקליפות אי
אפשר להם לאחוז בחסדים ,עיין בפרי עץ חיים )שער יום הכיפורים פ"ז( ,והטעם הוא,
כי כל מיני שפע שיורד על ידי גבורה ,משתנים ברדתן למטה ,ולכן נקרא 'זהב
התנופה' ]זהב הוא בחינת גבורה[ שצריך להרים ,שלא יתפשט למטה ,שלא
יתאחזו בו הקליפות ,מה שאין כן בבחינת החסד ]שהוא בחינת כסף[ ,שהוא אור
קדמאה ,שהיה מאיר מסוף העולם ועד סופו ,אינו מתעבה ואינו מתיש כחו ,וכל
כך אורו גדול למטה כמו למעלה ,ומכהה ומסמא עיני הקליפות ,שאי אפשר להם
באין פנים ,לינק וליהנות מאור הגדול הזה ,שלא נשתנה מבחינתו ,ולכן כל מיני
שפע ,אנו צריכין להמשיך מצד צדקה וחסד לעורר החסדים.
)'נתיב מצותיך' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(
רון ִל ְבנֵי יִ ְ ׂ
וַ ּי ֶ ׂ
ש ָראֵ ל ּ ַכאֲ ׁ ֶשר
ָשם א ָֹתם ַעל ִּכ ְתפֹת הָ אֵ פֹד אַ ְבנֵי זִ ּ ָכ ֹ
ִצוָ ּ ה הוי"ה אֶ ת ׁ ֶ
משה )לט ז(.

רוצה לומר 'וישם אותם' השלשה ברכות בני חיי ומזוני ,שהם מרומזים לעיל
'משבצות זהב' הם מזוני' ,פתוחי חותם' הם חיי' ,בני ישראל' הם בני' ,על כתפות
האפד' ר"ל 'האפד' היא השכינה הקדושה ,והיא כביכול תשא הג' ברכות על
כתפיה תמיד ,והוא בזכות 'אבני זכרון לבני ישראל' שהתורה הקדושה ציוו להם
תמיד לזכרון לקיימה' ,כאשר צוה ה' את משה' לקיים כל התורה כולה ,שבזכות זה
לא נחסר לישראל לעולם ג' ברכות אלו אמן.
)'בן ביתי' מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא(
שו א ָֹת ּה ּ ַכאֲ ׁ ֶשר ִצוָ ּ ה הוי"ה
וַ ּי ְַרא ׁ ֶ
משה אֶ ת ּ ָכל הַ ּ ְמלָ אכָ ה וְ ִה ּנֵה ָע ׂ ּ
שו וַ יְ בָ ֶר ְך א ָֹתם משה )לט מג(.
ּ ֵכן ָע ׂ ּ

פירש"י וז"ל :אמר להם ,יהי רצון שתשרה השכינה במעשה ידיכם ,ויהי נועם ה'
אלהינו עלינו וכו' .ולכאורה קשה ,וכי כל ישראל עשו את המשכן ,הרי רק בצלאל
ואהליאב והחכמי לב עשו אותו ,ומפני מה אמר משה יה"ר שתשרה שכינה
במעשי ידיכם .אלא יש לומר דנרמז כאן דראה משה רבע"ה דהמשכן אינו ניצחי,
וגם שני בתי מקדשים כמו שנרמז במש"כ 'משכן משכן' ופירש"י ז"ל דנתמשכן
בעונותיהם של ישראל ,אך בית המקדש המקווה במהרה בימינו ,יבנה ע"י התורה
והמצוות של כלל ישראל הצדיקים ,כדברי רש"י ז"ל עה"פ )שמות טו יז( 'מקדש ה'
כוננו ידיך' .וזה דאמר משה יה"ר שתשרה שכינה במעשי 'ידיכם' ,היינו שבית
המקדש המקווה שיבנה ע"י מעשה ידיהם של צדיקים כדברי חכמז"ל )כתובות ה
ע"א( גדולים מעשי צדיקים ממעשי שמים וארץ שנאמר 'מקדש ד' כוננו ידיך' ,וזהו
שבירך להם משה רבינו על לעתיד שתשרה שכינה במעשה ידיכם לבנין השלישי
שיבנה ע"י תורה ומצות של כל בני ישראל.
)'פרי חיים' מרבינו חיים יעקב מקאמרנא(
חוץ
מו ֵעד ַעל י ֶֶר ְך הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָכן צָ ֹ
וַ יִ ּ ּ ֵתן אֶ ת הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן ְּבאֹהֶ ל ֹ
פ נָה ִמ ּ
לַ ּפָ רֹכֶ ת )מ כב(.

רוצה לומר 'אהל מועד' הוא אהלה של תורה ,כנודע מרז"ל .נמצא שזהו שאמר
הכתוב 'ויתן את השלחן באהל מועד' היינו שתלמוד על השלחן בתורה הקדושה,
אז יהיה השלחן הזה דקדושה כמ"ש 'זה השלחן אשר לפני ה' )יחזקאל מא כב(,
כדאיתא בזוהר בפרשת תרומה )ח"ב קנג .(:לזה אמר 'ויתן את השלחן באהל מועד'
באהלה של תורה' .על ירך המשכן' ר"ל כאן אמר טעם על הנ"ל ,כלומר' ,משכן'
הוא השכינה הקדושה ,כמ"ש ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם )לעיל כה ח( .וזהו ג"כ
מרמז 'על ירך' כי איתא בע"ח )שער הזיווגים פ"ג( שבינה נקרא מלפני ה' ,שהוא יותר
פנימי מן הוי"ה ב"ה ,אבל המלכות נקראת לפני ה' ,שהוא לפניו של הת"ת ע"כ.
לזה אמר כשהוא 'על ירך המשכן' היינו שלחן אשר לפני ה' מלכות ,שכינה
הקדושה .ואם השלחן הזה הוא בקדושה ,שהשכינה הקדושה שורה על השלחן
הזה ,אז מזה בא לאיש הזה 'צפונה' עשירות גדולה כמ"ש מצפון זהב יאתה )איוב לז
כב( כנודע' .מחוץ לפרוכת' ר"ל אפילו שנראה מזל של האיש הזה שיהיה ח"ו עני
ואביון ופרנסתו בדוחק ,אעפי"כ אם השלחן שלו 'לפני הוי"ה' כנ"ל ,אז משפיע לו
השי"ת השפעת עשירות ,מצפון זהב יאתה' ,מחוץ לפרוכת' בלי שום מסך מבדיל,
היינו מפנימיות דקדושה ,ששם לא נמצא שום פרוכת המבדיל ,ויהיה לאיש הזה
עושר וכבוד וחיי נחת והבן.
)'בן ביתי' מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא(

עטרת חכמים

עיונים וביאורים מרבותינו זי"ע
וכבוֹ ד הוי"ה ָמלֵ א אֶ ת
משה לָ בוֹ א אֶ ל אֹהֶ ל מוֹ ֵעד ִּכי ׁ ָשכַ ן ָעלָ יו הֶ ָענָן ּ ְ
וְ לֹא ָיכֹל ׁ ֶ
הַ ִּמ ְׁש ּ ָכן )מ לה(.

כתוב אחד אומר 'ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו' )במדבר ז פט( ,וכתוב אחד אומר 'ולא
יכול משה לבוא אל אהל מועד' )שמות מ לה( ,הכריע 'כי שכן עליו הענן' ,אמור מעתה כל זמן
שהיה הענן שם לא היה משה שם ,נסתלק הענן היה נכנס ומדבר עמו .ר' יוסי הגלילי אומר
הרי הוא אומר 'ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני כי מלא כבוד ה' את בית ה'' )דה"ב ה יד(,
מלמד שנתנה רשות למלאכים לחבל ,וכך הפסוק אומר 'ושכותי כפי עליך עד עברי' )שמות לג
כב( ,מלמד שנתנה רשות למלאכים לחבל ,וכך הפסוק אומר 'אשר נשבעתי באפי אם יבואון
אל מנוחתי' )תהלים צה יא( ,כשישוב אפי יבואון אל מנוחתי.
תורת כהנים )י"ג מידות פ"א פסקא ח(
כתוב אחד אומר ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו וכתוב אחד אומר ולא יכול משה לבא אל
אהל מועד וכו' .הנה הרב ]קרבן אהרן[ זללה"ה פירש בכאן פירוש ולא רציתי להאריך בקושיות
ובדוחקים הגדולים הנופלים לפי פירושו ,כי כל דברי התנא קשה ההבנה לפי דבריו ,וגם דברי רבי יוסי
הגלילי אינם מובנים כלל ,וכי בא התנא להודיענו דבר שתינוק יכול לפרש שאין שום הכחשה בפסוקים
אלו ,דהא הכתוב מפרש בהדיא הטעם כי שכן עליו הענן.
ונבאר בעזר אלקי כי פשטות הכתובים לכאורה מובנים וכן הבינם הרב לפי אמת' ,ולא יכול משה לבא
אל אהל מועד כי שכן עליו הענן' זה הוא כשלא צריך לדבר ,אבל אם הוצרך לדיבור הרי קדמה קריאה
לכל הדיברות בודאי היה נכנס אפילו בתוך הענן ומדבר עם השכינה ,זהו לכאורה פשטות הכתוב
)שמות מ לח( 'כי ענן ד' יומם על המשכן' תמיד ,והיאך דיבר עמו הקב"ה ,אלא נכנס בתוך הענן ומדבר.
ומעתה הוקשה התנא שיהיו הכתובים מכחישים זה את זה לפי הנחה זו ,כי באומרו 'ובבא משה אל
אהל מועד לדבר אתו' תיבת 'לדבר אתו' הוא מיותר ,כי באומרו 'ובבא משה אל אהל מועד וישמע את
הקול מדבר אליו' היה די לו ,כי עיקר משמיענו שם הפסוק אופן הדיבור שהיה מעל הכפורת אל אהל
מועד היה די לו כנ"ל ,אלא ודאי אילו אמר כך היה נשמע בכל עת שהיה בא אל אהל מועד וישמע את
הקול ,ולכן בא תיבת 'לדבר אתו' שזה וישמע את הקול לא היה אלא בעת שבא לדבר אתו ,ושולל
הבאות סתם שהיה משה נכנס שלא היה מדבר עמו בכל עת שנכנס.
ומעתה הרי הכתוב השני מכחיש זה שאמר 'ולא יכול משה לבא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן'
דהיינו סתם ביאה לא היה נכנס כלל מפני הענן אלא לדיברות על ידי קריאה נכנס ,ומעתה הכתובים
מכחישים זה את זה ,שמיתור תיבת 'לדבר אתו' מוכח שמשה היה נכנס באוהל מועד בכל עת שרוצה
אלא שהדיבור לא היה אלא בעת נכנס לדבר עמו ,ומפסוק זה נראה שמשה לא היה נכנס בעת שכן
עליו הענן אלא לדיברות ,אבל לדיברות היה נכנס בתוך הענן ,ממילא לא נסתלק הענן כלל אלא בעת
המסעות בעת פירוק המשכן ,אם כן למה לי יתור תיבת 'לדבר אתו' הרי לא היה נכנס אלא לדיברות.
והיה יותר נכון לכתוב 'ובבא משה וישמע את הקול' שלא בא אלא לשמוע את הדיבור ,כי כיון
שהדיברות היה בתוך הענן לא יכול משה לבא סתם ביאה 'כי שכן עליו הענן' ,ומעתה הכתובים
מכחישים זה את זה ,כי מפסוק 'לדבר אתו' מוכח שהיה בא לתוך הענן אפילו שלא לדיברות ,כי כיון
שהדיברות היה בתוך הענן למה יסתלק הענן ,ופסוק זה מכחישו שלא יכול משה לבא אל אהל מועד
אלא לדיברות ,ואמר התנא 'הכריע כי שכן עליו הענן' כי התנא בא לסתור הנחה זו ,והנחה שלו הוא
אפילו בעת הדיברות והקריאת הוצרך הענן להסתלק.
ולפי פירושו 'כי שכן עליו הענן' שלא יבא משה לעולם בתוך הענן אלא שהוצרך הענן להסתלק בעת
דיברות באהל מועד ,ומעתה יכריע הפסוק הזה כי תיבת 'לדבר אתו' שולל הבאות סתם שהיה נכנס,
כיון שהוצרך הענן להסתלק לדיברות של משה ממילא היה מסתלק ,נשאר הבאות לכהנים וכיוצא
לדברים הצריכים ,ולכן הוצרך לומר 'לדבר אתו' שלא ישמע ובבא משה בכל עת שהיה נכנס היה
מדבר עמו ,כי כיון שהדיברות היה בהסתלקות הענן הוצרך לשלול כמה הבאות של משה שהיה בעת
הסתלקות הענן ולא דבר עמו ,אבל אם לא היה הדיברות אלא בעת 'שכן עליו הענן' למה ישלול ולמה
יסתלק הענן לדיברות והבן.
וכל עיקר הודעת התנא להורות לנו שהפסוק 'כי שכן עליו הענן' הוא מכריע בין הכתובים ,והאיך
מכריע ,ראה נועם דברי התנא אמור מעתה כל זמן שהיה הענן שם לא היה משה נכנס שם נסתלק
הענן היה נכנס ומדבר עמו ומעתה ראה נעימות דבריו ששינה לשונו בלשון 'אמור מעתה' ,דהיינו
שלא תאמר הפירוש כמו שאמרת עד הנה כי שכן עליו הענן ולא היה נכנס אלא לדיברות ,אלא אמור
מעתה כל זמן שהיה הענן שם לא היה משה נכנס שם ,דהיינו אף לדיברות לא היה יכול לכנוס ,נסתלק
הענן נכנס ומדבר עמו ,כי אפילו לדיברות הוצרך להסתלק הענן ,ויבא לנכון תיבת 'ומדבר' אשר נדחק
בה הרב ,ולדרכינו זהו עיקר הרבותא של התנא שהשמיענו שאפילו לדיברות הוצרך הענן להסתלק.
ומעתה יבא לנכון דברי רבי יוסי שאמר אל תתפלא על התנא שאמר בעת שהוצרך משה לדבר עם
הקב"ה נסתלק הענן ,הרי הוא אומר ולא יכלו הכהנים לעמוד ולשרת הרי שהכהנים הוצרכו גם כן
לשרת לפני המקום אעפ"כ לא יכלו לבוא ,אף אתה אל תתמה על משה אע"פ שהוצרך לכנוס לדיברות
אעפ"כ לא יכול עד שנסתלק הענן .ואם יקשה לך מה לך לדמות משה רבינו שרב כחו לכהנים ,ולכן
מביא ראיה ושכותי כפי עליך עד וכו' ,הרי אפילו משה הוצרך שמירה מן המחבלים ,ואם יקשה לך
מה סברא הוא זאת ששלוחו של מקום יירא מן המחבלים ,ולכן אמר אשר נשבעתי באפי כשישוב אפי
אזי יבואון אל מנוחתי ולא בעת העמדת האף אלא בעת רצון ,והבן מאוד דברינו הנכונים .עיין בדברי
הרב רבינו בעל קרבן אהרן ותבין את דברינו היטב דיקדוק לשון זה שאמרנו ונסתלקו כל הקושיות
והמבוכת בעזר אדון יחיד ב"ה וב"ש:

)'עשירית האיפה' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

שולחן הטהור

לקט הלכות מספר 'שולחן הטהור' ו'זר זהב' לרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זי"ע
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עטרת תפארת

עובדות וסיפורים מרבותינו זי"ע

ׂ ֵ ֲש אֶ ת ְמ ִעיל הָ אֵ פֹד ַמע
ׂ וַ ּי ַַע
.(שה א ֵֹרג ְּכ ִליל ְּתכֵ לֶ ת )לט כב

 וכך היה כשהרבי נכנס למלוה מלכה.שתישאר לסעודת מלוה מלכה
 אמר לו תיסע לשלום ואל תשכח לקחת את החבילה,וראה אותו
. זה מעיל קל סך הכל,שהמשמש ייתן לך
 היות ביום, ובעל העגלה נוסע יום ולילה,ר' עוזר יוצא לדרך עם העגלה
 ויהי ביום ראשון בלילה,שני בבוקר יש לו פגישה חשובה עם סוחר גדול
 ובעל העגלה עם ר' עוזר, פתאום נשבר הקרח והעגלה,כשעבר נהר קפוא
, פעלץ-  בעל העגלה הוריד מיד את מעיל הפרוה שלו,נפלו לתוך הנהר
 ר' עוזר ראה את המצב,ומנסה להוציא את הסוסים אבל ללא הצלחה
 ואז ראה את החבילה ששלח איתו,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. אבל כבר היה מאוחר,העגלה
 והוסיף הצדיק ואמר... נו אמרתי לך שהמעיל קל:פיו אמר לו הצדיק
'תפילה עושה מחצה' לגמרי לבטל את הגזירה לא יכולתי אבל אותך
.'להציל את זה פעלתי בעזר ה
סיפורי חסידים

 ועבר, והיה סוחר גדול, היה חסיד אחד בשם רבי עוזר,פעם אחת
 והנה שמועה שמע על המופתים מחוץ לדרך,ממדינה למדינה לסחור
 והתיישב,הטבע של הרה"ק רבינו רבי אליעזר צבי מקאמרנא זי"ע
 ולאחר שנכח,בדעתו להיכנס בעצמו ולראות במו עיניו את מה ששמע
 ובכל פעם שהיה.שאכן הכל אמת נשאר חסיד נלהב של הרבי כל ימיו
 והיות שהיה ג"כ תלמיד חכם,מגיע התחזק יותר ונהיה מקורב יותר לרבי
 ומשך הזמן נהיה מאחד, הראה לו הרבי חביבות יתירה,ולמדן
.מהמקורבים ביותר
 והנהרות היו,היה זה סוף חורף שהשלג עוד היה מכסה את כל הדרכים
, והגיע בערב שבת לקאמרנא, ור' עוזר החזיק בדרך לרגל מסחרו,קפואים
 נכנס במהירות לומר לרבי,ומשום הזמן הדחוק להכין עצמו לכבוד שב"ק
 אבל נראה היה לו שהרבי הוא בפנים, ולהמשיך בהכנות לשבת,שלום
' בליל שבת הגיע ר. חשב כנראה שזה מרוב טרדות של ער"ש,זועפות
 במוצאי שבת לפני, והרבי לא הראה לו פנים אליו,עוזר לטיש וכן בבוקר
 אמר לו,סעודת מלוה מלכה כשרצה להיכנס לקבל ברכת פרידה
 אבל רוצה הוא, שהרבי טרוד בענין חשוב ואינו יכול לקבלו,המשמש

עטרת זקנים

יומא דהילולא ממאורי הדורות

הרה"ק רבי רפאל עמנואל חי ריקי בן רבי אברהם זצ"ל בעל משנת חסידים
ר"ח אדר תק"ג
תולדותיו ושנות נעוריו
נולד לערך שנת תמ"ח לאביו רבי אברהם ריקי
זצ"ל ולאמו מרת מרים בעיר פיארדא
שבאיטליא ,ובעודנו יונק על שדי אמו עברו
אבותיו לגור בעיר מגורי משפחת בית אמו בעיר
רוויגו .בהיותו כבן שש נתייתם מאביו ,וראה
ביטויו של אודות הסתלקות אביו' :ובהיותי כבן
שש נפלה עטרת ראשי הוא מורי אבי אברהם,
ובקשתיו ולא מצאתיו ,ויעבור ואיננו כי לקח
אותו אלוקים לעמוד לפניו כל הימים' .אז עבר
עם אמו ואחיו הקטן ממנו ושני אחיותיו
הגדולות ממנו לגור בבית דודם אחי אמם רבי
ידידיה רבינו ,אשר זן ופרנס אותן בכבוד ,ואף
דאג שיהיה להם מלמדים למען ילכו בדרך
אלוקים חיים .ולאחר שנפטר דודו נתגדל בבית
בנו של דודו הרופא רבי אשר רבינו ,וכאביו דאג
לכל מחסורם אשר יחסר להן .כשגדל ונהיה כבן
עשרים ושמו הטוב יצא לפניו ,נקרא לעיר
גוריציאה ע"י החכם רבי יצחק חפץ ללמד
התינוקות של בית רבן שבעיר ולהדריכם
במסילה העולה בית קל .כעבור שלוש וחצי שנים
עבר לעיר פיורינצולה ,ללמד שם תינוקות של
בית רבן בעיר הזאת ,ושם נתארס ונשא את
זוגתו הרבנית מרת מרים .ולאחר זמן מה עבר
לגור בעיר הגדולה וינציאה להיות שם המלמד
תינוקות .אבל שם נחלה ונתפזרו התלמידים
ממנו ,ואחר שנתרפא עבר לגור ולשמש כמלמד
תינוקות בעיר טריאסטי.
וכשלימד שם את התלמידים את 'מעשה האפוד'
של בגדי הכהן גדול ,עשה על קלף קטן דמות
האפוד להראות לתלמידים שיוכלו להבינו בקל,
וראה אחד מעשירי העיר מעשי הרב ,הבטיח לו
ממון רב עם יעשה לו תבנית המשכן וכל כליו
מעשה אומן ,למען יוכלו התלמידים לראות בו
ולהבינו על בוריו ,וכן עשה מעשה אומן להפליא
כל צורת המשכן וכליו ,והוציא ע"ז פירושו
המפורסם 'מעשה חושב' על 'מלאכת המשכן'
לבאר וללבן כל מעשה המשכן שעשה שהוא
מיוסד ע"פ חז"ל ומדרשים .בשבתו בעיר טריאסי
עבר משם הגאון הגדול המקובל רבי הלל אשכנזי
אב"ד קאניא ,ונתן לו כתב סמיכה והורמנא
'להורות ולדון בדיני איסור והיתר הן בדיני
ממונות הן בכל ענינים ויקרא בשם מורנו הרב
רבי עמנואל'.

מבאר רבותינו
הנה מודעת זאת בכל הארץ גודל שבח יקר
תפארת הספר הקדוש 'משנת חסידים',
אשר צלל במים אדירים וקיצר את כל כתבי
האריז"ל ,וכללם במתק לשונו ,ושמעתי
בשם רבינו הקדוש מוהר"ר צבי זצללה"ה
מזידיטשוב ,אשר כל כוונה שאינה נזכרת
בספר הקדוש משנת חסידים ,אין להעמיד
עליה יסוד.
)הסכמת ה'אמרי יוסף מספינקא' על ספר משנת
חסידים(
ואספת אליך והיה לך ולהם לאכלה )בראשית
ו כא( ,עיין במשנת חסידים בסופו כשהשפע
יורדת לצדיק משפיע העולמות בלתי עיכוב,
וזו 'ואספת אליך' אזי 'והיה לך ולהם
לאכלה'.
)'היכל הברכה' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

יאמר מלך יחיד אל חי העולמים בפתח ,כך
הוא לפי הקבלה האמיתית ,ומקובל מפי
רשכב"ה רבינו שמעלקא מנ"ב שהאומר חי
בצירי מחרף ומגדף ,וכן הוא ב'משנת
חסידים' דהיינו חירוף וגידוף ,וכן בברוך
שאמר.

ותקע שם אהלו ובנה לו דירה אחת מחורבות
ירושלים ,שם עסק על התורה והעבודה במנוחת
הדעת והנפש ,בירושלים מצא את הספר 'עץ
חיים' ו'שערי קדושה' של רבי חיים ויטאל זצ"ל
שלא היה לו מקודם ,והדברים החדשים שראה
שם הכניס לתוך ספרו 'משנת חסידים' במהדורה
השניה.

חיבוריו
מעשה חושב  -על מלאכת המשכן וכליו ,ביאור
קצר כעין משנה ועליו סביב יחנה ביאור רחב
אשר בו מפלפל ומבאר כל עניני המשכן וכליו.
משנת חסידים  -תמצית וסידור דברי מרן
האריז"ל ותלמידיו ,ובמיוחד מתלמידו רבי חיים
ויטאל זצ"ל ,הספר נתקבל ברוב חיבה ,ומאז
שיצא לאור נדפס בהרבה מהדורות וגדולי
החסידות סמכו את ידיהם עליו והגו בספרו
הקדוש.
הון עשיר  -לבאר לשונות ועניינים זרים במשנה.
אדרת אליהו – לבאר לשונות ועניינים זרים
בתלמוד.
חזה ציון – פירוש על כל תהילים.

חושב מחשבות – חידושים על תנ"ך וש"ס בדרך
)'שלחן הטהור' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(
אגדה ,מחובר עליו מאמר 'תפילין דמארי עלמא'
הקודש צפת ,והלך להשתטח בציון המצוינת על איסור הנחת תפילין בחוה"מ ,ומאמר מקוה
צוינו של רבינו האריז"ל שזכותו יגן עליו ויפתח טהרה.
את לבו להבין אמרותיו הקדושים והטהורים,
יושר לבב – בו מבאר איזה דרך יצייר האדם
וישב ולמד תורת הח"ן מעצמו מתוך הספר
בדעתו ענין הצמצום וכו' ,וישוב הסתירות בחז"ל
'אוצרות חיים' ומשאר כתבי תלמידי האר"י ,עד
ובדברי האריז"ל.
שנעשה זקן ורגיל בחכמה זו וידעו על בוריו .בעיר
הקודש צפת נתקבל להיות מורה ודאין ונסמך
הסתלקותו
ע"י האב"ד הגאון רבי חיים אבואלעפיא זצ"ל.
בשבתו בעיר צפת פרצה שם מגיפה ונפטר על פניו ויהי היום ויצא לחו"ל לקבץ חתימות לקבוע
בתו ,ונסע בחזרה עם אשתו ובניו לאיטליא ,ישיבה בירושלים ,ולהמציא לו מעות להדפסת
ובדרך נשבה הספינה ע"י שודדי ים ,ואחד מעשיר ספריו ,ונסע לארץ מולדתו הוא ארץ איטליא,
טריפולי שחרר אותו וקבע משכנו בעיר ליוורנו ,ונתקבל שם בכבוד גדול וכל אחד ואחד רצה
שם ישב למעלה משלוש שנים ,והוציא את שאצלו יניח צדיק את ראשו .ובדרך חזרה אל
חיבורו הגדול והמפורסם 'משנת חסידים' והוא ארץ הקודש ביציאתו מעיר מודינא אל עבר עיר
קיצור ותמצית כל כתבי האריז"ל ותלמידיו ,בולינא ,התנפלו עליו שודדים וגזלו ממנו כל
וכלשונו :שהוא כעין מה שחבר הרמב"ם המשנה רכושו ורצחוהו נפש בחנק ע"י שחנקו ברצועות
תורה שלו על הש"ס ,כן חיברתי על כתבי של תפילין ,ביום ר"ח אדר שנת תק"ג כשהוא אך
האריז"ל .בעיר ליוורנו הרביץ תורה ועמד ורק בן חמישים וחמש שנים.

תורת הח"ן
בראשות הישיבה 'בית הנערים' ,ומשם נקרא
כל ימיו שאהבה נפשו ללמוד תורת הח"ן ,וכמה לעמוד בראשות הישיבה המפוארה 'אורח חיים',
וכמה פעמים רצה לנסוע לחכם מקובל גדול בשם ודרש לפני התלמידים בשבתות וביומא דריגלי.
רבי בנימין הכהן ללמוד ממנו תורת הח"ן ,אבל
ארץ הקודש
בכל הפעמים לא עלתה בידו ,אם משום שהחכם
לא היה בביתו או שלא היה לו ממון וכדו' ,עד אחרי כל הנ"ל חזר על הראשונות ,והיה בדעתו
שהחליט בנפשו לקנות וללמוד תורת הח"ן בעיר לבוא ולהשתקע בארץ הקודש ,וישם לדרך פעמיו
ובארץ אשר שם נתגלה תורת הח"ן במלוא הודה ונסע דרך עיר 'דמשק' ,שם עלה והשתטח על ציון
הלא הוא עיר הקודש 'צפת' שבארץ הקודש ,רבי חיים ויטאל ,ומשם נכנס לארץ קודש,
מקום מגורי האריז"ל וגוריו ובראשם רבי חיים כשמתחילה נטע אהלו בעיר 'שכם' ,ולאחר מכן
ויטאל זצ"ל .וישם לדרך פעמיו והגיע לשערי עיר עלה להשתקע בעיר הקודש והמקדש 'ירושלים',

בני העיר מודינא הקרובים אל החלל פיזרו ממון
רב והוציאו מקברו שקברוהו הרוצחים והובילו
אותו אל תוך העיר ,וביום ז' אדר קברו אותו
בקול מספד גדול במעמד אלפי בני העיר כראוי
לכבוד הנפטר ,ואף כי עברו עליו ז' ימים בין
מיתה לקבורה בגופו לא מצאו פצע וחבורה ,פניו
היה כצלמו כדמותו כבהיותו בחיים חיותו שלא
כהתה עינו ולא נס ליחו .ולאחר מכן מצאו
בכתביו חלום שחלם ,שאמרו לו :שיש לו ניצוץ
מהתנא רבי יהודה בן בבא ,אחד מעשרה הרוגי
מלכות ,ועתיד הוא ליהרג על קידוש השם.
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