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

  

ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ ָרא ֱאלִֹהים ֵאת ַהׁשָ ית ּבָ ֵראׁשִ   ) א א( ּּבְ

 , כתוב כאן שמים לפני הארץדהנה , לומר אפשר
אלה תולדות השמים והארץ 'כ כתוב "ואח אפשר

ב (' ים ארץ ושמיםהה אל"בהבראם ביום עשות הוי

 ופעם בהיפוך ארץ ,ם לפני הארץ כתוב פעם שמי)ד
 מה מרמז כאן התורה צריך להבין ו, לפני שמים

  .שנוי הלשונותב 
  יםהברא אלעל  פירשי "רשדהנה  ,בזה והביאור
שבתחלה עלה במחשבה לבראותו : ל"וז והביאור

 והקדים , וראה שאין העולם מתקיים,במדת הדין
ביום ' והיינו דכתיב ,ד"מדת רחמים ושתפה למה

 ולכך מובן .ל" עכ'ים ארץ ושמיםהאל' ות העש
כ " מדת הדין ואחיםהברא אללמה בתחלה כתוב 

  מדת הרחמים שם 'יםהה אל"ביום עשות הוי'כתוב 
 .ם"יהלפני מדת הדין שהוא אל, ה"הוי 
  בית שמאי )ר א טו"ב(במדרש  שאיתא ,הדבר ביאור
כ נבראת " השמים נבראו תחלה ואח,אומרים ביאור
 הארץ נבראת תחלה , הלל אומרים ובית.הארץ
 תמיה אני ,ר שמעון בן יוחאי" א.'כ השמים וכו"ואח

ה על בריית "ש וב"היאך נחלקו אבות העולם ב
אלא שאני אומר שניהם לא נבראו , שמים וארץ

קורא אני אליהם יעמדו 'שנאמר , אלא כאלפס וכויה
כ נחלקו בזה " ולכאורה ג.ל" עכ) יג מחהישעי( 'יחדו

א אומר " שר): יאש השנהר(עזר ורבי יהושע רבי אלי
 .י אומר בניסן נברא העולם"ור, בתשרי נברא העולם

 )א"ה ד"כ ער"שעה(ל "ממרן האריזידוע כי זה 
א " ולכן ר, הם בבחינת שמיםהחורףשהחדשים של 

והחדשים ,  תחלהוש שהשמים נברא" כמו בסובר
 ה " כמו בסוברי " ולכך ר, הם בבחינת ארץהקיץשל 

 . תחלהוארץ נבראש 
  אלא אלו ואלו דברי  חולקיםאינםלומר ש ויכולים
שם בשער וכמו שמבואר , אלהים חיים ויכולים
 ולכן אפשר .ש"ייי לא חולקים ע"א ור" שרהכוונות
 )תורה כאן-לקוטי(ל "ממרן האריזידוע דזה לומר 
השבעה ימים הראשונים של בריאת העולם לפני ש

ין מלכים דמתו היה בבחינת עולם השבירה זי
והארץ היתה 'ולכך כתוב , דפרשת וישלח כהידוע

 אבל זה מבואר . שמרמז לשבירת הכלים'תהו ובהו
ויכלו 'על הפסוק  )בראשית ב ג( הקדוש החיים-אורב

כלומר שכלתה בריאת כל : ל"וז 'השמים וארץ
 כי לא נבראו העולמות ,שמים וארץ על דרך כליון

שבת נתקיים העולם י ה"רק שע, כי אם לששה ימים

 ימי בראשית לא היה שבששת רואים מזה .ש"ייע
, עוד התיקון השלם והיו עוד בחינת עולם השבירה

 ואז  השבתשהוא יוםכ היה בריאה חדשה "ואח
וכן משמע כאן בלקוטי תורה , נשלמה עולם התיקון

 , והקליפה קדמה,תחלה הוברר הפסולתו: ל"וז
ישרצו שרץ ' וזהו ,כדרך שהקליפה קודמת לפרי

 עד יום הששי שנברא אדם , וכן כולם'נפש חיה
כ בשבת נאסר ברירת "וע, שהוא האוכל הנשאר
 מפני שזה היה דרך ברירות ,הפסולת מתוך האוכל

 ובשבת לא היה ,למעל הפסולת מתוך האוכל
פ שהיה צריך להיות ביום "אעו .ש" עייהבירור

אבל עיין , השמיני התיקון ולא ביום השביעי
על בחינת ' חיים שער הנקודים פרק ד-ותבאוצר

 שאול מרחובות הנהר שלא היה שבירה כהשאר 
  . ותביןש היטב"ייע 

   האלו של בריאת העולם הימים הראשונים והנה

 ם"ברמב כמבואר ,שנה בפני עצמול נחשבים והנה
 והמולד :ל" וז)ח"ו ה"פ(הלכות קידוש החודש ב

ראשונה הראשון שממנו תתחיל הוא מולד בשנה ה
 וממנו הוא תחלת ,ד" סימן להם בהר,'של יצירה וכו
 שיוצא שהשנה בפירושש "יי וע.ל"החשבון עכ

ה מתחיל כל פעם " כי מר,ראשונה היה חמשה ימים
פ שהיה "אעימים  ומה שזה רק חמשה .שנה חדשה

 יםכי עיקר חמשה והשאר נקרא, צריך להיות שבעה
 כמבואר החמשה כל ה שהם כוללים ביחד "ל וכל"כ

 . ופשוטל"בכתבי האריז 
 אלה תולדות השמים 'באמרו  התורה מרמז וזה
 המרמז ,זעירא' הב שכתוב 'והארץ בהבראם וזה

בריאת שמים תחילת לשבירת הכלים שהיה ב
 דצניעותא-ובספרא, מלכותבא יה' כי ה, והארץ

 ארעא 'נקראת עולם השבירה  :)ב קעו"ק ח"זוה(
  . וארעא הוא מלכות'תבטלתא 

 הראשונים שהיה את  שפוסל 'אלה'כתוב  ולכך
ועכשיו הבריאה של , שבירהבבחינת עולם ה ולכך

 שהיה ביום 'ים ארץ ושמיםהה אל"ביום עשות הוי'
 תחלה 'ארץ'ולכך כתוב , עולם התיקוןהוא השמיני 

בחינת מתיקון המלכות מ מדברהמרמז שכאן 
כתוב שמים וארץ שבתחלה אבל , מלכים דמתו

 א למלכות ולכך היה "יה פרוד בין זשהמרמז 
  .השבירה 

כי , ה"ש וב"בזה אפשר לומר שלא חולקים  ולפי

מדבר מעולם ,  שהשמים נברא תחלהסוברש ש"ב
 מה ווזה, השבירה שהיה פירוד בין השמים לארץ

ים את הבראשית ברא אלשכתוב בתחלת התורה 

 שהארץ נברא סוברה ש" וב,השמים ואת הארץ
 'ביום עשות ארץ ושמים'סוק מרומז בפ, תחלה

 תיקון היהשמרמז שכאן , שכתוב ארץ תחלה
וזהו הסוד מה , מה שהיה מקודם פגוםמהמלכות 
פסוק הזה עצמו הנה ב ו.ה והבינהו"שהלכה כב
 היינו י שנבראו ביחד" רשבשסוברכ למה "מרומז ג

 כי בפסוק הזה כתוב שניהם שמים , שנתקנו ביחד
 .לפני ארץ וארץ לפני שמים 

 ל "ממרן האריזתורה -מה שאיתא בלקוטי וזה
 , פעמיםהשלשבתורה כתב נשבריאת האדם  וזה

שהוא  )וא כ( 'נעשה אדם בצלמנו כדמותינו'פעם 
שם ( 'ים את האדםהויברא אל' ופעם .עשיהאדם ד

כ " ואח.ו" ביום ואהיהוזה , בריאההוא אדם ד )כז
 ים את הה אל"וייצר הוי'אחרי יום השביעי כתוב 

  .ש"יייצירה עשהוא אדם ד )ב ז( 'דםהא 
 נעשה אדם ' כתוב בתורה שבעשיהכ רואים "ג וזה
 בחינת לא מוזכר בכלל נקבה 'בצלמנו כדמותינו וזה

ששמים נבראו תחילה ש " במדברוזה , מלכות
 וביצירה .מלכות עולם השבירהב וןשהיה חסר

שהארץ נבראו ה " במדברשהיה ביום השמיני 
 כי כתוב ,יקון המלכותשהיה התחלת תתחילה 

ים לא טוב היות האדם הה אל"ויאמר הוי'אחרי זה 
מכל אבל , חוהיצירת משם  שמדובר )ב יח(' לבדו וגו

אחר כתוב שלרק ,  ביחדוהיכתוב שם שלא מקום 
 אעשה לו עזר 'ה "לבדו אמר הקבהאדם שהיה 

  .קצת חסרוןעוד היה מרמז ש לכך 'כנגדו 
  'ר ונקבה ברא אתםזכ'כתוב כבר  שם בבריאה אבל
,  ביחד עם הזכר בלי שום פירודהואשהנוקבא  אבל

ולכן בבריאה לא ,  פגם במלכותשם שוםולא היה 
וזה , היה הצווי שלא יאכל מעץ הדעת כמבואר שם

 ולכן , י שהשמים והארץ נבראו ביחד"מדבר רשב
  .י הוא מעולם התיקון"תורת הסוד שגילה רשב 

 עוד היה לא ונים ראשהמזה שבשבעה ימים  נמצא
 וביום , בשלימותשבירת הכליםהתיקון של  נמצא

אבל היה עוד קצת , השמיני התחיל קצת התיקון
 עד  התיקון נמשךומאז והלאה , ד"וזה חטא עה, פגם

  .א"התיקון השלם בביאת גואל צדק בב 
 )ק"ס לפ"רעוא דרעוין תש(
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   זזפפעטרת עטרת 
 ע" זיתינורבומ אמרות טהרות

  עטרת חכמיםעטרת חכמים
 וביאורים ניםעיו

ע"זי מרבותינו

ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ ָרא ֱאלִֹהים ֵאת ַהׁשָ ית ּבָ ֵראׁשִ   )א א( ּּבְ

 שהיה מתפשט עד , היה אפשרי להיות בריאות עולם דלא

ה במעשה הרשעים ונתצמצם "והסתכל הקב, אין סוף דלא

והסתכל במעשה צדיקים והמשיך קו חיים , האור הרבה

י ואור ישראל " ידוע ממרן הארכל זה, בסוד מטי ולא מטי

בראשית ' בראשית ברא במסורה' גוזה . ש טוב"הריבמרן 

בראשית 'ו, שהיה רשע גמור) ירמיה כו א( 'ממלכות יהויקים

 ערכין ' עי(והבן , שהיה צדיק גמור) שם כח א( 'מלכות צדקיה

  ..)יז 
 )מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנאהיכל הברכה (

ָר ית ּבָ ֵראׁשִ ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץּבְ   )א א( ּא ֱאלִֹהים ֵאת ַהׁשָ

 ותורה , ק מתחלת בבית ומסיימת בלמד"התוה הנה

עוקצין (ומסיים במם , אימתי'פ מתחלת במם מ"שבע הנה

 והסיום של .כלי מחזיק ברכה לישראל השלום) ב"ג מי"פ

והסיום , י"ת כל"שראל ר'ל י'עיני כ'תורה שבכתב הוא ל

 )שם(וזה סוד מה שאמרו , ם" שלופ הוא"של תורה שבע

וזה , לא מצאתי כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום

מן ' מ, אימתי'מן מ' מ, 'מן ישראל' ל, ראשית'מן ב' הב

וכאשר יצטרף העין המרמזת , ק"הוא מספר יב, 'בשלום

 הנרמז בשני תורות ,ב"עולה אתוון יעק, פנים לתורה' על ע

ויקם עדות ' )ילים עח התה(וזה סוד מקרא דכתיב , ליעקב

 )שם(מזה מסיים ,  השני תורות נקראות בשם יעקב'ביעקב

 ל "ת ישרא" כדברי דורשי רשומות דר'ותורה שם בישראל'

  .תורה'ותיות ל'יבא א'שים ר'ש ש'הוא י 

 )מרבינו חיים יעקב מקאמרנאפרי חיים (

ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ ָרא ֱאלִֹהים ֵאת ַהׁשָ ית ּבָ ֵראׁשִ    )א א( ּּבְ

  היא דושההתורה הקהנה  כי ,לומר בדרך רמז אפשר

 ה"ויה' וזה ,ו"ף עד תי"ב אתוון מאל"מככלולה  אפשר

 וזה מרמז הפסוק ).תהלים כט יא(' ת עמו בשלום"יברך א

שמים 'ת ה'ים אהל'רא א'ראשית ב'בק "תורהבהקדוש 

י "שע ,הדיןדת ימהוא  יםהאל ,ב"כ' ת בגי" רארץ'את ה'ו

ת "רוגם ה ,אפשר להמתיק את מידת הדין ק"התוה

 ואין טוב ,ב"טו'  בגיארץ'את ה'שמים ו'ת ה'ים אהל'א

 ק נמתקים כל "י התוה"לרמז שע ,.)ברכות ה( ק"אלא תורה

 . הדינים 
  )מעשה שלום מרבינו שלום מקאמרנא(

  ).גא (ַּויֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור 

 ר של שבת על שני נרות מרמז לנו על שמחת או זה

והארץ היתה תוהו ' .שאנחנו מדליקין בעיולי שבתא זה

 זו מעשי 'ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת

סתם בני אדם ההולכים כל השבוע במחשכי הזמן עד 

ומרמז לנו הכתוב על דרך שאמר רב , שבא אורו של שבת

 ,)ימן רססח "או(ע " ופסקינן כן בש:)לה(יוסף במסכת שבת 

. דחיוב הדלקת נר שבת הוא בעוד חמה בראשי אילנות

  בעוד שעדיין ויהי אור,  כלומר אורו של שבתיהי אורוזהו 

 .אור החמה של יום הששי 
 )מרבינו אלכסנדר מקאמרנאזכרון דברים (

י  ֵזַעת ַאֶפיך תֹאַכל ֶלֶחם ַעד ׁשוְבך ֶאל ָהֲאָדָמה ּכִ ָּבְ ָּ ּ ּ
ּנָה ֻלָקְח י ָעָפר ַאָתה ְוֶאל ָעָפר ָתׁשובִּמּמֶ ָּת ּכִ ּ ּ   ).יטג ( ּ

 היה האדם כעליונים שאוכלים ואינם , קודם החטא כי

אבל אחר החטא צריך , יגיעים ונהנין מזיו השכינה כי

ט ביגיעה רבה לשבר היצר "הרבה יגיעות ומצות ומעש

 בזעת אפיךוזהו . פאווהקליפות שלא יאכל נהמא דכס

סוד גבורות ברתת ,  היצר הנקרא אףשצריך לירגוז על

, ובדרך הרמז.  תהנה מזיו השכינהתאכל לחםאזי , וזיע

' שמע ישראל ד' סוד בזעת אפיך תאכל לחםעולה 

בסוד יקרא קריאת שמע , )דברים ו ד( 'אחד' אלהינו ד

וברוח ' אפיך במסורהפעמים ' והוא סוד ב.  והבן.)ברכות ד(

 קשה מזונות כקריעת .)פסחים קיח(בסוד , )שמות טו ח( 'אפיך

אדמה ' מסוד עד שובך אל האדמהוסוד  .ים סוף והבן

שצריך לזכך כל כך עד שיחזור לאותו , )ישעיה יד יד(' לעליון

. הבהירות שהיה קודם החטא בדמות יוצרו סוד השכינה

 לכן ראה שתחזיר הנשמה כמו שנתנה לך כי ממנה לקחת

 עיין כי עפר אתהוסוד . והבןעיין פני יהושע על גמרא זו 

ובזוהר , )במדבר כג י( 'מי מנה עפר יעקב'זוהר בלק על פסוק 

. )שם ה יז( 'ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן'על פסוק 

 ואל עפר ,  שהגברת מארי דדינא קשיאכי עפר אתהוזהו 

 .והבן,  להשיבה אל מקומהתשוב 
 )אמרבינו יצחק אייזיק מקאמרנהיכל הברכה (

ָנף ְלִמיֵנהו ַוַיְרא  ל עֹוף ּכָ ְּוֵאת ּכָ ּ
י טֹוב   ).כאא ( ֱאלִֹהים ּכִ

  מלאכי השרת דקביע ,מלאכים סוד

וקיימא בשית גדפין סוד  סוד

והם למעלה מנשמות , הכנפים

ולא מכולם אלא מנשמות , ישראל

כידוע , הפחותים מהם במדריגה

מסוד  )א"עץ חיים שער העיבורים פ(

. לאכי השלוםמלאכי השרת ומ

, ולסוד זה אנו אומרים בליל שבת

 'שלום עליכם מלאכי השרת'

בואכם לשלום מלאכי 'כ "ואח

כי סוד מלאכי השרת הם ' השלום

כל צבא מרום שרפים וחיות 

ושלום צריכין , הקבועים למעלה

  .אנו להקדים לכולם

 בואכם 'כשאנו אומרים  אבל

מלאכים הנהו  ל שהוא'לשלום אבל

והם ,  עם נשמתיןעופין דפרחין

, באים בליל שבת עם נשמה יתירה

כי , אזי אנו אומרים מלאכי השלום

נקראין כך מלאכי השלום ולא 

כי מלאכי השרת אינן באין , השרת

 . כלל

 כאותן המשנים הנוסח ואינם  ודלא

ואפשר , יודעים מה אומרים ודלא

היה , שמעו מאיזה צדיק שאמר כך

אשר כל , בטוח ברוב צדקתו

אבל , א של מעלה באה אליוהפמלי

, אנו הלואי שיהיה לנו נשמה יתירה

 .ודי למבין

מרבינו יצחק אייזיק היכל הברכה (
 )מקאמרנא

    רזרזעטרת עטרת 
  ע" מרבותינו זירזי תורה

  ).גא ( ַּויֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור

 ,  שהיא מלכות שמיםאלהים, ה"ס ב" האויאמר ל"ר

כלומר ידוע הוא שיש בכל , ב" עולה רלר"י או"יה ל"ר

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

כזה , ן"ה ב"ג מ"ב ס"שהם במילוי ע, ה"ה ב"אותיות הוי

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

ה במלכות "ו ה"ה ו"ד ה"יו, א קדישין"א בז"ו ה"א וא"ה

עולמות בין בכללות בין ' שמות של ד' ואלו ד, שמים

י "וכן ע, י השבירה"וידוע הוא שע. ב"בפרטות עולין רל

וכן אות , ה"ה ב"ה משם י"עבירות של בני אדם נתפרדו ו

עד , ת"ת' אחרונה שהוא מלכות נתפרדת מיחוד של ו' ה

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

שראל הקדושים לפני י תשובה שלימה שעושין י"ע

בבחינת רשות , אז נעשה תיקון ואחדות אחד, ה"הקב

ורחבה , א"ו ה"א וא"ד ה"היחיד גבוה עשרה אותיות יו

ח שער המלכים "ע(ה בשלימות כדאיתא "ה ב"אותיות הוי' ד

 רשות היחיד :)נה( וזהו סוד שאמרו בתקונא זהר ).ח"פ

ה "הוי' ורחבו ד, א"ו ה"א וא"ד ה"גבוה עשרה דאינון יו

ה דמילוי אלפין "ת הוא שם מ"ה דת"כנודע דהוי. ה"ב

מלכים שלו נתחברו ' אשר הו, א קדישין"שהוא בז, ל"כנ

ה עם "ה ב"יחד ונתקנו ונתקשרו ונעשה מהם בחינת הוי

והם מקושרים אות באות יחד , אחרונה' המלכות אות ה

וזהו . ש"ונקרא אז רשות היחיד ע, בשם אחד יחיד ומיוחד

בסוד , ן ותשובה שעושין בני ישראל הקדושיםי תיקו"ע

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

 ר"י או"יה שהוא מלכות שמים אלהים שויאמרה "הקב

שבין בפרטות פרצופה תהיה בשלימות בכל , ב"עולה רל

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

כללות כל העולמות יהיה לה וכן ב, ב"ן העולה רל"ה ב"מ

ב "ה במילוי העולין רל"התחברות אחד עם כל שם הוי

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

  שכך נעשה ברגע זו מכח רצון ויהי אורוזהו , כנודע

 . ה והבן"ס ב"הא 

 )בן ביתי מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא(



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

   .ימן מוס. דיני ברכת השחר
)א( מאה ברכותסדר 

  ³î×þë íêô þð½ê.:³−ëþ¼  ,ì ñ¾ ³î×þë í¾ô .ד
¾š ³ê−þ¾¼ôë. ,−"ô¾ ñ¾ ¬ íòî¼íþ¾ , ³î×þë −ò .ד

ó¼î¬¾ íô−¼¬ íï−ê ñ¼ ,ñ−õôí ³×þë,× −þí "ï .  

×þëî³ þì¾í:¼  ñ¬ò ³ñ−−ó−ð ,þ®− þ¾ê ,ò −šñê íô¾  
×þëî³ ¾−ë ³³ò,×þë í¾ñ¾ îíþî³í ³è. ,¬" ³î×þë î

ñôîèí ð¼ −î×¾ñ ö³îòíô] ó−ëî¬ ó−ð½ì[ ,× −þí"ê ,
× ó¼"ô −þí ï"ì .  

íñõ³: ö−ñ−õ³î ³−ñ¬ ñ¾ ³î×þë í¾ñ¾ð. ,ëþôê¾ μîþ ,

ë³¾−ì ,š ³î×þë í¾ñ¾ ³ê−þ¾¼ô ,−"îô¾ ñ¾ ¬ íò
¼íþ¾,× −þí "ï ,ô ó¼"ì¼ −þí "í .¼ ñ¬òó−ð− ³ñ−, 

ê−®îôí ,ë ñ¾ ¼ëþê³×þ ïôíöî ,−"íìòô ñ¾ ¬, −þí 
³îìõñ ³î×þë íêô .  

óî−ëî ³−ò¼³ííñ−ñë î³ðî¼½ ñ×îê , −³¾ îñ þ½ìî   
óî−ëî ô−¼¬ ñ¾ ³î×þëîíñ−ñí ³, þ®− þ¾êë ó−ñ¾ô 
−þë îêìí. .  

  ~~~~~ מסגרת השלחן ~~~~~
ê. óî− ñ×ë μþëñ ³î×þë íêô ö−ò¼ ,ôèë êëîô ’)èô ³îìòô (: -  í−í ê−ò³  
ê.  μþëñ óðê ë−−ì þôîê þ−êô −ëþþôêò¾ óî− ñ×ë ³î×þë íêô)  ó−þëð

ë− −(í íô ñêþ¾− í³¼î  ’μô¼ô ñêî¾ μ−íñê .¾þ−õ" −- í íô ’ μ−íñê
îèî’ ,íêô í−ë −þš .½î³ëî ’)ð"ñêî¾ í (- −õ¾þþ " íêô ¾−î êñô −îíð ³

šî½õë ³î−³îê ,] ³ë−³ êñô³¾× îò−−íð’íô ’ñ’íêô ’ ³î−³îê íêô ¾−
šî½õë.[−î  ¾ôó−¾þõêë íñî¼ íôð "ë ³"êô ¾í ,]ô îò−−íð ’− êîí ’íî ’
® êîí ,’−"íêô íñî¼ ®[ þôîñ× íêô êñê íô −þš³ ñê ¾þ−õ ½þ¬òîšëî 

š ë−−ì¾ ’³î×þë,−î  ¾ôó−¾þõ ³−þš −×î í−³î−³îêë íêô ó−ñ¾íñ −ð× 
öñî× −þí íêô ,×¼"ñ . ó−−ìí þ®îêë îò−ëþ)ê íî®ô ’öòëþð , ¹ð μñ−î

¬õš (. ë³×–íòîî×ë ³î×þë íêô μþë− óî− ñ×ëî  ,ò−î þëðî íõèôí öô ñ®
¼þ þëð ñ×ôî ,×¼"ñ .õ¼ êîíî"¾ô −" þî¬í ×-  ¾−þ −êòîþ¬ò ëþ ë−¾íî

³ë−³ôêê−½ìô ê³ôð ,ð  ðîí μñô¼"³î×þë íêô öš³ í, ë−³×ð )¾" ë
è×ê  (’ñ¼ óšîí’¼ "ô−èë ñ ’íêôîí î, ó−³ô î−í óî− ñ×ë −× íêô 

ó−³ô î−í íô ñ¼ ö−¼ðî− î−í êñî ñêþ¾−ô ³î¾õò,þë ö−ëíî þšì¾ ð¼  ìî
šíî ñêþ¾−ñ óíñ öš³î ¾ðíêô³î×þë ,¼î ö× ñï ó−ô×ì îòš³ " îñê ñ

 ó−ñ¾íñ î³èíòíî óñî¼í þð½ ñ¼ ³î×þëííêôóî− ñ×ë ³î×þë  ,¼"× .
ëí ¹−½îíî" ì–î×î ó³îê μþëñ ö−þíïò î−í−¾ ³îþîíñ  ,’ ³ò×½ ê×−ê −×

 ³î×þë íêô ðîð öš³¾ óðîš í−í¾ îô× óî− ñ×ë ñêþ¾− íêô ³³−ô
îñê ,î×î’.  

îò−ëþ íî¾ë" ¬ ñ−¼ñ)î öô−½ ’š½"ð ð"ñšíñ ³î×þë šõ½ í ( ë³×-  íêôî
öòëþð êîí ³î×þë ,ëôþí ³¼ð× êîíî" ó)ê ¾þî¾ ³î®ôí þõ½ ’ë− (:

ëôþíî" ö)ó¾ ³îè¾íë .(èôë ö−−¼" ê)š½"ï (ëôþí¾ î−þëðô íêþò¾" ó
ëôþíî"ê³−−þîêð îê öòëþð ³î×þë íêô óê ó−šñîì ö ,ôõëî" ó¾ è

ð î−ñ¼ í¾šíëôþë"®ô êñ öμîõ−íí þôê−¾ −³ê .êê í¾ší ö×î" ï
ë’íêþ−í ¾þî¾ ’)ëê ö−ëêþ öþíê ñêîô¾ −ëþñ"ö−¾¬þêš ð ( þõ½ ñ¼

 ó−êþ−)− öô−½ ’ê ³îê’ (® î−þëðð"ëôþí óèð þêîëôð ¼" ó¾ î−³îè¾íë ö
öòëþð šþ êîíð íïë íðîô .  

îò−ëþ ë³×¾ íôô ó−−îò−¾ë ³î×þë íêôí ö−òô íòîô ó¾ ó−−ìí þ®îêë 
öê× , îòî¾ñ ê−ëòîöñíñ .  

ë. í μîþë ³×þë ó¼ îò−−íð ’î×î öôêî öôê óñî¼ñ ,’³−¾−ôìí ê−í , ö−−¼î  
ë.  öôšñ)½ îñþ öô−½"ê (¼ ó−šî½õí îñê ³þ−ôê ëî−ì ñðîè"¾ .¼î" ¼

èôë" ê)š½"ì (¾ô"ëí ñ¼ íïë ×"− .  

è.  îò−ëþ ë³×¾ îô×íî¾ë" ¬ öôšñ)½ ïô öô−½"ê ( óí íþî³í ³×þëð  
è. ³î×þë í¾ñ¾ ,¼"¾ .×î"ôþí ³¼ð í"šñ ê öô)½ ïô öô−½"î ( ö−−¼

ò¾ôë" ë)−š½"ð.(  

ð. ³î×þë −³¾ ö−ñ−õ³î ³ìê í×þë ³−ñ¬ îò−−íð , îò−ëþ ë³×¾ îô×  
ð. íî¾ë" ¬ ñ−¼ñ)½ í× öô−½"ð (¾êþ ñ¾ ö−ñ−õ³ ñ¼ óè μþëôð ,¼"¾ . 
í. ëí" −)ð"ê−ò³ð í (óî− ñ×ë μþëñ óðê ë−−ì¾ ³î×þë íêôí íòîô .  
í.  ë³×î-ì îþ½ì íò¼³ô êîí óêî  ’íðî¼½ô ³î×þëð¼î½ îò−ê¾ ³ìê  ,

® êñê μþëô îò−ê¾ ê®ôòî"ì , ö−ñ−õ³î ³−®−® ì−ò−¾× öô−ñ¾íñ îñ ¾−î
óí−ñ¼ μþë−î íìòôí ³ñõ³ñ . í¾ô −×þðíî)ë ³îê’ ( ë³×- ³îò−ðôëî 

 þíï−ñ ¾−î ³−ò¼³í óî−ë ö−ñ−õ³î ³−ñ¬ë ¹¬¼³íñ ö−èíîò ö−ê îñê
³îþìê ³î×þëë öîë¾ìí ³îêñôñ ,¼"× .¾ô −×þðí× îò−ëþ þë½ íþîê×ñ í
 îò−−íð ³îþìê ³î×þëë öô−ñ¾ô¾ì−þë îê þ®− þ¾êë . š½õ îò−ëþ óòôê

íî¾ë" ¬ öôšñ)š½ ¬ôþ öô−½"ð (ëí×" ë³×¾ −- ¼ ñ×ö ñì¾× èíîò −òê 
þ¾¼í¼ë ³ë¬ë  ëþ¾³ë¬ë íìòô ññõ³íñ  ³−ñ³îö−ñ−õ,öþô š½õ×  

]ëí" −)ó¾[(ð ñ×ë¾  ’íìòôë ö−ñ−õ³ ì−ò− ³îôî® . îò−ëþ¾ þôîñ μ−þ®î
ëí š½õ× ¬šîò"− μ×î í×þëë ö−ñ−õ³î ³−ñ¬ ì−òô íìòôë ³−ò¼³í óî−ë¾ 
 îòî¾ñ× èíò’èíîò −òê ,’ ¾õò ñ×ñ íî¾í þëð îò−ê êîí¾ öî−× óòôê

³−ò¼³ë íìòôë ö−ñ−õ³î ³−ñ¬ ì−òíñ , ë³× ö×ñ îê þ®− þ¾êë ó−ñ¾ô
ì−þë.  

îò−ëþ ë³× ó¾ ó−−ìí þ®îêë -μ× öþð−½î  :š ñ¾ ³î×þë í¾ôì" ñ¾ ¾
³−ëþ¼ ,ñ¾ ³î×þë þ¾¼ í¼¾³³−ëþ¼ ³ñõ³  , ³ðî¼½ ñ¾ ³î×þë í¾¾
íñ−ñí ,ó−¾ñ¾ −þí .ê ð½ì −þí ñ−õôí ³×þë"ñ .þšëëî ,¬ò¼" þ¾êî −

íô¾ò −šñêî þ®− ,íþî³í ³×þë ñ¾ ³î×þë ¾ñ¾î , ³î×þë í¾¾ −þí
î³¬ôô îôîšë þšëë .î×î’ .ó−ð½ì ñôîèí ð¼ þì¾í ³î×þë íþ¾¼ ¼ëþêî ,

ì× ¹¼−ñ ö³îòí ó¼î ,¬ í−í−"î ,òí í¾¾ ó¼î"¼ óí ñðìêî ó−þ¾ ,
¹¬¼³íñ ³î×þëî ,ì−òíñ ,³î®ô ñ¼ ,³î×þë ¾ñ¾ . ìë³¾−î þôê¾ μîþë

í¾ôì −þí ,× ó¼"òí ê"× ñ"î ,−îí ö−òô×"í .š ³î×þë ¾ñ¾"¾ , í¼¾³
× óí þì¾í ³ñõ³ ñ¾ ³î×þë þ¾¼"ë ,× ó¼" þì¾í ³î×þë ñ¾ î

ó−¼ëþêî íòô¾ óí ³î®ôíî .³î×þë í¾¾ þšëí ³ðî¼½ , íìòô ³ñõ³
³î×þë þ¾¼ í¼¾³ ,þíí¾ôìî ó−þ¾¼ − , íòô¾î ðìêî ó−¾ñ¾ ¹þ®

í¾ôìî ó−þ¾¼î ó−¼ëþêî ,ëî−ìë óî− ñ×ë í¼ëþêî íêô −þí.  

  עטרת תפארתעטרת תפארת
 ע"עובדות וסיפורים מרבותינו זי

  ).גא ( ַּויֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור

ולהכניע , וכל עיקר בריאת העולם היה לכבוש טבעו

 להפכם לטוב לאהבת ,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

 .הוהעיקר הוא האמונ, ממש כעפר שנדושין עליו ממש

י "הרופעם אחת נסע מרן הקדוש אור ישראל 

, 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

. וד ואני בסכנהרבינו צמא אני מא, 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, ם נתנו לו איזה פרוטהוכשבא אצל

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

גחתו יתברך וכל זה צפה הש, והמציא לך מים, להשתגע

 .ברגע של בריאת העולם

 )מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנאנתיב מצוותיך (



  עטרת זקניםעטרת זקנים
  ממאורי הדורותיומא דהילולא

 ב"תק תשרי ז"כ רוקח מעשהה בעל אמשטרדם ד"אב ל"זצ רוקח שמעלקא שמואל רבי בן אלעזר רבי ק"הרה
  תולדותיו

רבי  לאביו הגאון, בקראקאה "בשנת תכנולד 

ליסקא ד "ל אב" זצרגליותשמואל שמעלקא מ

רבינו אור מגזע היחס היה כידוע ש, בפוליןש עלקישו

א העיד " זיעם טוברבי ישראל בעל ששבעת הימים 

המשפחות '  שהוא אחת מגמרגליותעל משפחת 

ה "ולאמו הרבנית מרת טייבל ע, המיוחסות בישראל

רבי  בן הגאון קראקאד "ל אב" זצרבי משהבת הגאון 

ת " ושומגיני שלמה בעל הלבובד "ל אב" זציהושע

ל " זצרבי יהודה ליוואי הזקן מגזע הגאון ,פני יהושע

ק רבי אלעזר "מחברתו הטהורה של הרה, יר פראגמע

רבי נפתלי ה בת הגאון "היתה הרבנית מרת חוה ע

  .ק צוזמיר"ל מק" צהירץ

רבי אהרן ק רבי אלעזר ושמו "אח היה לו להרה

רבי אלימלך חותנו של הרבי (, ל" זצמרגליות

רבי ק "הרה )א" זיענועם אלימלך בעל הענסק'מליז

ל אמר שרבינו אור שבעת הימים "צ זיהושע מבעלזא

הרן היה א העיד שרבי א" זיערבי ישראל בעל שם טוב

יותר גדול מאחיו רבי אלעזר שהיה מפורסם בגודל 

 בענדיןד "ל אב"זצ רבי משהבנו הוא הגאון , קדושתו

שעליו כותב רבינו הגאון הקדוש איש האלוקים קודש 

 בעל א"רבי יצחק אייזיק מקאמרנא זיעהקדשים 

בספרו הקדוש נוצר חסד על מסכת , ההיכל הברכה

בפרט ראש הדור או ראש העיר ומורה ) ז"ד מ"פ(אבות 

הן ,  ולהאמין שכל מה שבא לפניועצריך ליד, הוראות

ובפרט תערובות איסור , דיני ממונות או איסור והיתר

כי אם , והתיר או להוציא טריפה מפיו הכל בסיבתו

צדיק גמור לא בא לפניו לא היה הוא חייב והיה 

הצדיק ו, ולא היה אירע שום דבר בכל העיר, כאלה

 בן אחיו ק באנדיאן"ד דק"ר משה אב"החסיד מוהר

 גיסו ד דאמשטרדאם"ר אלעזר אב"הגאון מוהרשל 

,  אמר קודם פטירתורבינו אלימלך מליזענסקשל 

ולא , ששלושים שנה היה רב ולא אירע כתם באשה

איסור שאלה מעניני תערובת ולא , שאלה בפסח

 בנו הוא הגאון .ק"עכל, ולא שריפה נפל בעיר, והתיר

זארנאווצע ד " אבל" זצבנימין זאב יעקברבי 

רבי אברהם  בנו הוא רבינו הגאון הקדוש וואלבראם

רבינו בעל ההיכל א חותנו של " זיעמרדכי מפינטשוב

  .א" זיעהברכה
  בראדי

כמה וכמה קהילות בערי תחילה שימש ברבנות ב

שנת משם עלה ונתעלה לערך  ,טארנוב, ראקוב, פולין

על מקום (, בראדי הד בעיר הגדול"ד לרב ואב"תע

ל שעלה ונתעלה בימים "הגאון רבי אברהם הכהן זצ

ד דובנא על מקום אביו רבי שמואל "ההם לרב ואב

,  במנוחות שאננים עדת צאן מרעיתווניהל) ל"הכהן זצ

שהריצו אליו ,  שמיהו לחד מגדולי הדורמשם פקע

גם היה , שאלותיהם וספקותיהם מכל הגלילות

בשנת , מפורסם לצדיק וקדוש וגודל קדושתו ופרישותו

 אמסטרדםה שיגרו אליו פרנסי העיר הגדולה "תצ

ד בקהילת "שבהולנד שיבוא לכהן פאר כרב ואב

, בשעה שעזב את העיר בראדי, האשכנזים בעיר

אמר להם בזה , עם פרנסי העיר וחכמיהכשעמד יחד 

ד בעירכם "הלשון אחד ועשרים שנה הייתי רב ואב

והגנתי על , ונשאתי אתכם כאומן הנושא את היונק

ולא , בואי לכאן לא הפילה אשה עוברהומיום העיר 

, א אמת נכון הדברצהקשתה בלידתה וחקרו הדבר ונמ

ו על והפצירו בו פרנסי העיר וחכמיה שלא יעזוב ויוסיפ

אך מחמת שלא רצה לשנות מהבטחתו , משכורתו

שהבטיח לקהילת אמסטרדם כי בוא יבוא לשכון 

  .בעירם סירב להפצרותיהם להישאר בעיר

  אמשטרדם

ה וישם לדרך פעמיו מעיר בראדי אל "שנת תצ

ומסופר שעל אם הדרך , עבר העיר הגדולה אמסטרדם

כחק אחים , רבי אהרןל "נכנס ליפרד מאחיו הנ

רבי לרבי אהרן היה בן ושמו , קדושים ואוהבים

והרופאים אמרו ,  שנולד סגי נהור על שתי עיניויהושע

פילו אור השמש סכנה א שכ עד"עליו כי מוחו חלוש כ

כ ישב יומם ולילה במרתף אפל " וע,גדולה הוא לו

 וכאחים ,כשרבי אלעזר הגיע אל בית אחיו, וחשוך

 שעות הםיבינחחו ישבו ושו, רעים גאונים וצדיקים

הבוקר אור ורבי אלעזר , ג שעות בתורה ובעבודה"ע

ם שנפרד מאחיו ביקש שיביא דקו, שם לדרך פעמיו

ח "והביא את כל יוצ, אליו כל יוצאי חלציו כדי לברכם

ל כי ירא להוציאו "פרט לילד יהושע הנ, שיברכם

אמר רבי אלעזר , ח"כשגמר לברך את יוצ, מהמרתף

, וד בן אחד ואברכהו בטרם אלךלאחיו הלא יש לך ע

י אלעזר לברכו שגמר רבכו, מיד הביא אותו לפניו

 על עיניו ותיכף התחיל לראות העביר את ידו הקדושה

 הלך מחיל אל חיל על במתי התורה עד, כאחד האדם

  .הקדושב וגדול בישראל בזכות דודו נעשה רש

ה שלושה ימים קודם ראש "ז אלול תצ"כ' ביום ד

ק "ה כף רגלו של רבי אלעזר בקדרכ, השנה

כבוד גדול וקבלת פנים מפוארת נערכה , אמסטרדם

, תו לקבל פניואכל אנשי העיר יצאו לקר, לכבודו

, חשובי העיר שזכו להיות הראשונים לקבל את פניו

התרשמו ממראהו ונתרגשו מאוד עד שהתירו את 

 והם בעצמן הנהיגו את הגעלה, כבתוהסוסים מעל מר

 שם נערכה קבלת פנים מפוארת ,העירעד לכיכר 

ל יהודי העיר היו שם בין מקהילות ככש ,וגדולה

ואפילו הגויים , ים ובין מקהילות הספרדיםזהאשכנ

באו לחזות בכבוד הגדול שעשו אנשי העיר לכבוד 

בין המשתתפים שבאו לחזות בנועמו וזיו פניו , רבם

הרכה והענוגה  ,תה גם בתו של המלךיהי, המאירים

שלא ניסתה באלה בדוחק ובצפיפות הגדולה שהיה 

רעש , נפלה ארצה ונדרסה למוות בין רגלי ההמון, שם

חיל ורעדה פחד , ומהומה קם בין הנאספים מהמקרה

בצר , ורתת עלו על ליבות היהודים מפני חמת המלך

להם פנו אל הרב החדש רבי אלעזר וסיפרו לו כל 

ידיו אל אביו שבשמים הרים הרב החדש , הקורות

ובת המלך שבה אליה , והתאמץ בתפילה לאל עליון

 אל בית הלכהו, פקחה עיניה ועמדה על רגליה, רוחה

ושמו של הרב הקדוש עלה , אביה כאחד האדם

ונתעלה ביותר לאיש קדוש ומופת ונערץ אפילו בין 

  .הגויים

הקהילה באמסטרדם חקקה לכבודו מטבע של 

, ומהצד השני כתוב, דיוקנוכסף ועליו צורת דמות 

ק לאורך ימים "ה לפ"ז אלול תצ"כ' נתקבל כאן יום ד

  .כמה וכמה פסוקים' וכו,  סלהטובים אמן

  ארץ הקודש

כל ימיו ועיקר שאיפתו היה לחלות ולחנן פני עפר 

וכפי שכותב בעצמו במכתב לאנשי , ארץ הקודש

' ל עד יזכני ה"וז, קהילת אמסטרדם על קבלת הרבנות

שכבר עלתה לפני , להוציא מחשבתי מכח אל הפועל

, במחשבה זה ימים רבים לעלות לארץ הקדושה

, ומחמת צוק העתים במדינתנו לא נתקיימה מחשבתי

אחרי , י זכאים כמוכם"וכעת אולי יגולגל זכות ע

איזה שנים אם , ו"ישיבתי בקהלתכם המפוארה יצ

אחר שגמר להדפיס ספרו . ק"עכל, בחיים' יגזור ה

דרש , ק" על המשניות בתחילת שנת תמעשה רוקח

ברבים ביום עשרה בטבת כי בשנה הזאת עתיד לקיים 

' י' אביום , משאלות ליבו ולעלות לכונן עפר הארץ

,  לדרכו לארץ הקודש יצא משערי העירןולחודש סיו

בליל ,  הדרך בשעה שהיה על הספינהומסופר שעל אם

 ויחוגו , היםערה עלרוח ס' ש השנה הטיל הדרא' א

 שנעשה נקבים ,וינועו כשיכור והיה סכנה גדולה

, בספינה והמים התחילו להיכנס ולהטביע את הספינה

ורבי אלעזר ישב בחדרו שספינה אחוז שרעפים תפוס 

דולה ומרחפת גכשראו שהסכנה , ברעינותיו הקדושים

, לבוא רצו אליו בצעקות והעירו אותו מדביקותו

ויהי , י בצרה גדולה אנחנושיתפלל ויעורר רחמים כ

כשמוע רבי אלעזר הדברים אמר אם כן שנשאר רק 

מצוות היום נבוא ונתכונן לקיים , זמן קט עלי אדמות

איר היום נתקע בשופר ישבדחילו ורחימו ומיד כ

 רבה בזריזות השחר עכשהפצי, ה"לקיים רצון הבוב

כאשר רק גמר , תקע רבי אלעזר את מאה הקולות

ות היום נח הים מזעפו כאילו נחרד אומר לקיים מצו

וישוכו המים ויקם סערה לדממה ויחשו , מקול השופר

 ום בלי שום מכשול עדונסעו לחיים ולשל, גליהם

שהגיעו בחול המועד סוכות לחוף מבטחים על אדמת 

, רבי אלעזר תקע יתדו בעיר הקודש צפת, ארץ הקודש

ועסק בצרכי הצדקה , ונתקבל לנשיא ארץ ישראל

  .עד ליום הסתלקותו, הארץי  ענילמען

  הסתלקותו

אלעזר ונטמן ב נסתלק רבי "ז תשרי תק"ביום כ

במוצאי שבת בראשית אחר , במערת קבורה בצפת

רבי ישראל בעל שם ורבינו אור שבעת הימים , הבדלה

במחזה מה שהיה א סיפר כדרכו מה שראה " זיעטוב

 סיפר שבשבת זו נסתלק רבי ,שבת קודשבמשך ה

שנה ההיא חזר בנו של הרב בעל וב, לעזר בעיר צפתא

ק ושאל אותו אביו על הרב "מארה, תולדות יעקב יוסף

, רדם ואמר לו שנסתלק בתחילת השנה הזאתטמאמש

ושאל אותו אביו האם זה היה בשבת בראשית והודה 

ט הקדוש "עששאל אותו מנין לו זה ואמר לו שהבו, לו

  .ישאחזה ברוח קדשו והודיע לחברייא קד

כשרבי אלעזר הגיע לארץ הקודש מצא את רבי 

שאל אותו ל "שמשון בנו של רבי נחמן מהראדענקא זצ

צעק וויי ויי רק , ץוץ לארחלהיכן אביך אמר לו שנסע 

נוכל וק "שניפגש שנינו ביחד בארהבשבילו באתי 

כששמע רבי נחמן ,  את הגאולה ולהחישלהביא

קודש אדהכי הדברים האלה זירז עצמו לחזור לארץ ה

  .והכי נסתלק רבי אלעזר ולא זכו שניהם ליפגש יחד

ד "אבל "זצ רבי משה,  בניו:השאיר אחריו

. טיקטיןד " אבל" זצרבי שלום, 'בראז'זלאטשוב וז

 על מעשה רוקח,  על המשניותמעשה רוקח, חיבוריו

  .ת וחידושים" שוארבעה טורי אבן, התורה

  יחוס בית אבות

רבי משה בנו , ד אמסטרדם" אבאלעזר רוקחרבי 

  רוקחרבי שמואל שמעלקאבנו , ד זלאטשוב" אברוקח

שר שלום בנו ה,  מבראד רוקחאלעזרבנו רבי , מבראד

רבי דוד חתנו ,  מבעלזארבי אלעזר רוקחבנו , מבעלזא

חתנו ,  מלעמברגרבי יצחק פלאםבנו ,  מבעלזאפלאם

א "זיערבי חיים יעקב מקאמרנא רבינו הגאון הקדוש 

רבי שלום בנו רבינו הגאון הקדוש ,  הפרי חייםבעל

ק מרן "כבנו ,  המעשה שלוםא בעל"זיעמקאמרנא 

  .א"ר שליט"אדמו

  ל

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

  מבאר רבותינו

שאחד אמר על , מ ביטריל"איתא בספר יצירה לר

אמת , והשיב הצדיק, צדיק אחד שהוא נואף וגזלן

 אבל לא יצאו, שאלו הכוחות הרעות הם בי

כי הכנעתי אותם על ידי , חלילה מכח אל הפועל

וכן היה להקדוש רבי אלעזר , תורה ומצות

  .והשיב כך, מאמשטרדם
   נתיב התורה שביל השני נתיב מצותיך(
  )א"רבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זיעל
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