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

  

ָּעִזי ְוִזְמָרת ָיה ַוְיִהי ִלי ִליׁשוָעה ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהו ֱאלֵֹהי ָאִבי ַוֲארֲֹמֶמְנהו ּ ּ ּ   .)טו ב( ּ

  'לא תזמור' לשון וזמרתלשון  ,י"רשפ
 'זמיר עריצים' ,) דויקרא כה( ,י"רשפ
ועוד . תה לשון כסוח וכרי,) הישעיה כה(

 שלא ויהיואל תתמה על לשון י "פרש
ועוד . ש פירושו"עיי' ה ליהי' מרנא

השם את  לא הזכיר למה, ן"רמבמקשה ה
 שתי אותיות רק והזכיר ממנו , שלם

 .יה בלבד 

 ב "ח(לומר דהנה הזוהר הקדוש  והנראה

מסמיך כאן את הפסוק :) נד והנראה
' אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפכה'
 שמדבר על בריאת ) הם קלטתהלי(

ל "והנה ידוע מה שאמרו חז. העולם
 בבריאת )י בראשית א א"מובא ברש(

שבתחלה עלה במחשבה , העולם
וראה שאין העולם , לבראתו במדת הדין

 והקדים מדת רחמים ושתפה , מתקיים
 .למדת הדין 

 ז נטבע בטבע "יש לומר שעי ולכן
, הבריאה שהנהגת העולם הולך כן ולכן
 הוא קשה הל דבר שבעולם בתחילשבכ
, כ מתהפך למדת הרחמים"ואח, ודין

 י יתרו יט"מכילתא ורש(ל "וכמו שאמרו חז

 ר "ב( וכן אמרו. שכל התחלות קשות) ה

 .צדיקים תחלתן יסורין וסופן שלוה) סו ד 

 להמתיק את הדינים ולהמשיך  והאופן
י שמקיים "הוא ע, מדת הרחמים והאופן

עשים טובים ג מצוות ומ"את התרי
ה "כי ו, בשלימות במחשבה ובהתבוננות

ג מצוות "ה מרמזים על התרי"משם הוי
ה מרמז "ה משם הוי"וי, עשה ולא תעשה

י "ולכן ע, על מחשבה והתבוננות
ג מצוות במחשבה "שמקיים התרי
, רוממות אל יתברך ויתעלהב והתבוננות

 , ה מדת הרחמים"מאיר בו כל שם הוי
 .ינים והמקטרגיםונמתקים מעליו כל הד 

 שם '  בגיעזימה שמרמז כאן התורה  וזהו
היינו שבתחילה , כ"ם עה"אלהי וזהו

כ "אבל אח, שולט בעולם מדת הדין
,  נכרתים הדינים והגבורות בעולםוזמרת
 שהוא בחינת חכמה ובינה יהי שם "ע
י שממשיך "היינו ע, .)ג רלב"ק ח"זוה(

יו נכרתים מעל, חכמה ובינה בכל מעשיו
עזי תיבות ' ולזה ג. כל הדינים שבעולם

ה כפול על " הוא מספר שם מוזמרת יה
א פעם "ה', ד פעם א"כזה יו, י"שם אדנ

לרמז על ', א פעם י"ה', ו פעם נ"וא', ד
 י שם "י ע"המתקת הדינים שבשם אדנ

 .ה"מ 

 ב בחינת "כ שם ע"עה'  בגיויהי לי ואז
י "היינו שע, ד"חס' וגם בגי, חכמה ואז

 נמשך עליו , שעושה הכול בחכמה
 .חסדים ורחמים וישועה 

  ואבני ,תרגם אונקלוס' אלי ואנוהו זה'
אלהא דאבהתי ואפלח  ליה מקדשא זה'

היינו שצריך לעשות מקום . קדמוהי
שם '  בגיואנוהוי "ע, להשראת השכינה

ג "י שממשיך שם ס"היינו ע, ה"ג ו"ס
 ה בחינת "בחינת בינה והתבוננות לו

 .מצוות עשה ולא תעשה 

 כמו  'אלהי אבי'זה בכוח של  וכל
 ,לא אני תחלת הקדושהי "שפרש וכל

אלא מוחזקת ועומדת לי הקדושה 
ואז . יואלהותו עלי מימי אבות

, ה"ם ו"נוטריקון רומ' וארממנהו'
י "ע, ה"ה מהשם עד י"מתרומם ו

שיעשה כל המצוות במחשבה דיבור 
  ,עם סיוע מהאבות הקדושים, ומעשה

 .ואז נמתקין מעליו כל הדינים 

 ' ראש השנה לאילן'כ הענין של "ג וזהו
כי ראש השנה הוא , )א"א מ"ה פ"ר( וזהו

וגופא בתר רישא , הראש של כל השנה
וכמו שאיתא , .)עירובין מא(גרירא 

ח סימן "מובא בדרכי משה או(בירושלמי 

האי מאן דדמיך בריש שתא ) 'ג ב"תקפ
יך לעשות הכול היינו שצר. דמיך מזליה

 ז "ועי, עם הראש במחשבה והתבוננות
 .י"יאהדונה' ן בגי"נעשה היחוד של איל 

 דברים (' כי האדם עץ השדה'שכתוב  וזהו

י "שכמו שהעץ גדל ע, )כ יט וזהו
י "כמו כן האדם ע, שמשקין אותו במים

לימוד וקיום התורה שאין מים אלא 
מתגדלת נשמתו , .)בבא קמא פב(תורה 

  בכל בחינותיו נפש רוח נשמה של האדם
 .חיה יחידה 

 יעזור שנוכל לתקן הכול  ה"הקב
ובפרט ביום המסוגל , בשלימות ה"הקב
, ויהיה לנו פירות טובים. ה לאילנות"ר

וכשיש השפעה , שפע ברכה והצלחה
 ובא , ברוחניות יש השפעה בגשמיות

 .א"לציון גואל בב 

 )ק"ע לפ"ו בשבט תש"רעוא דרעוין ט(
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   זזפפת ת עטרעטר
 ע" זיתינורבומ אמרות טהרות

  עטרת חכמיםעטרת חכמים
ע"זי מרבותינו וביאורים עיונים

ֵחם ָלֶכם ְוַאֶתם ַתֲחִרׁשוןה"הוי ּ ִיּלָ ּ ּ   
  .)יד יד(

 ומקצת , ה" זלהר"מאאמו שמעתי

הדברים הובאו כאן בפרשה זו  שמעתי

, היכל הקודש שלו, בהיכל הברכה

ל שהחרש על אדוניו אין לו "אמרו רז

 תחרשוןלזה כתיב כאן . 'וישום שו

כי חרשו , והוא מלשון חרׁש, ד"חסר יו

י "ופירש: בבא קמא פה(נותן לו דמי כולו 

כשאין , כלומר. )חרשו אין ראוי לכלום

' לאדם ישראל בעל הנפש שום שווי

, אלא כל כחו וגבורתו וחכמתו, לעצמו

אז , ה"הכל משעבד לעבודת הבורא ב

 חמות  כל המלילחם לכם' הבודאי 

 .כ"ע. שיעברו עליכם בעולם הזה 

 אליעזר צבי מרבינו 'בן ביתי'(
 )מקאמרנא

ב  ה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָים ַוָיׁשָ ַּוֵיט מׁשֶ ּ ּ
ַּהָים ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו וִמְצַרִים  ּ

  .)יד כז('  וגוֹוָנִסים ִלְקָראת

 הן , דשימוש ופעולת השמות ודע

 ,דקדושה והן דסטרא אחרא כשוף ודע

ב "הכל תלוי במעשה בראשית בל

וכמה מכשפין , אלהים שנברא העולם

עברו בים ביבשה כמבואר בירושלמי 

ולא יבצר פרעה הרשע , )ג"ד ה"סוכה פ(

וכל אלו הכוחות בטילין . מהם

ומבוטלין למי שאמונת השם חקוקה 

:) סנהדרין סז(כטעם בגמרא , בלבו בחזק

, )דברים ד לה(אין עוד מלבדו כתיב 

שחקוק ) שם( דרבי חנינא אמר היינו

ולזה לא , בלבו היטב אין עוד מלבדו

והוא , יזיק לו שום כישוף ושם טומאה

ובטלין , באמת התגלות עתיקא קדישא

וזהו , נגדו כל הכישוף ושמות הטומאה

על ידי אמונה גדולה בטלין כל 

וזה הוא . הטבעיים ושמות הטומאה

כי בקיעת הים ליבשה , הענין דכאן

ידי שמות הקדושים היה על 

' היוצאים מג[המבוארים בפסוקים 

וכן באמת סוס , ]פסוקים ויסע ויבא ויט

רכב פרעה ופרשיו וחילו עמדו על 

, על ידי שמות הטומאה שלו, הים

ולשדד כל זה שיעשה הים היפך ממה 

שמכריחין אותו על ידי שמות 

היה צריכין תנאי במעשה , הטומאה

חין בראשית שיעשה היפך ממה שמכרי

 לתנאו וישב הים לאיתנווזהו . אותו

ולא עוד אלא שרדף , לאבד המצרים

תהלים קיד (' הים ראה וינוס'אחריהם 

) ש שמות רמז רלז"ילקו(ל "כדרשת חז, )ג

 מלמד שבכל מקום ומצרים נסים

היה הים רץ כנגדו , שהיה מצרי נס

יהושע (' ויבא עליו את הים'וזהו . וטבעו

שאם , יחיד שבהםעל כל יחיד ו) כד ז

היה במצרים אחד שלא רצה לכנס 

 היה הים טורדו ומכניסו לים , לים

 .וטבעו 

 אייזיק יצחק מרבינו 'הברכה היכל'(
 )מקאמרנא

ֵתים ֶעְשֵרה  ם ׁשְ ַׂוָיֹבאו ֵאיִלָמה ְוׁשָ ּ ּ ּ
ְבִעים ְתָמִרים ַוַיֲחנו  ֵּעיֹנת ַמִים ְוׁשִ ּ ּ

ִים ם ַעל ַהּמָ   .)טו כז( ׁשָ

 שתים עשרה עינות הקדוש  י"פרש

ב שבטים נזדמנו " כנגד ימים י"פרש

 כנגד שבעים ושבעים תמרים ,להם

 אתוון אילמהאפשר לרמז דהנה . זקנים

ועל . ם שהוא מדת אלהים"שם אלהי

זה אמר התורה האיך יכולים להמתיק 

את מדת הדין ויהיה רק רחמים 

ושם שתים עשרה עינת י "ע, וחסדים

ושבעים , םב שבטי" כנגד ימים

ויחנו שם על , זקנים'  כנגד עתמרים

  שהם עוסקים בתורה שנקראת המים

 .:)בבא קמא פב(ל "מים כמאמרם ז 

 ) מקאמרנאשלום מרבינו 'מעשה שלום'(

ְּוַנְחנו ָמה לֹא ָעֵלינו ְתֻלּנֵֹתיֶכם  ' וגוּ
  .)טז ח(

 , מה בין מה, משה על אברהם יתרון

אלא , )זבראשית יח כ(לעפר ואפר  יתרון

שלא ,  בלא אלףונחנושמשה אמר 

דם בעניני עצמו 'תפס כלל בחינות א

. ואברהם אמר ואנכי, ונחנו מהואמר 

 החניה שלנו ונחנוומשה אמר 

 מה ידעת מה מה, והמנוחה אף לעתיד

פשפשת מה מצאת הא כולא סתים 

והיה , :)הקדמת הזוהר א(כקדמיתא 

  אבוד מזה, בעיני עצמו' לא'נחשב כ

 .העולם ומן עולם הבא 

 אייזיק יצחק מרבינו 'הברכה היכל'(
 )מקאמרנא

ֵני ִיְשָרֵאל  יַע ֶאת ּבְ ּבִ ַע ִהׁשְ ּבֵ י ַהׁשְ ה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעּמֹו ּכִ ַׂוִיַקח מׁשֶ ּ ּ
ֵּלאמֹר ָפקֹד ִיְפקֹד ֱאלִֹהים ֶאְתֶכם ְוַהֲעִליֶתם ֶאת ַעְצמַֹתי ִמֶזה ִאְתֶכם ּ ּ 

  .)יג יט(

 בכל העולמות יש בחינות , )א"ע פ"סדר אבי(חיים -איתא בעץ, רלומ רצה

ד ספירות "ה בסוד יו"ס ב"ותחלת כל נתפשט א, עצמות וכלים רצה

, ועל ידי התפשטות האורות אלו נעשה כלים, בסוד עשרה כלים, דאצילות

כ נתלבש בתוכם עצמות "ואח. י התפשטות"שנתעבה האור ונעשה כלים ע

 .ש"ע.  וזה סוד עצמות וכלים בכל מקום.ה בתוכם"האין סוף ב

 הנה נודע שאין נמצא שום טפה של הזכר ) ה"ד פ"נ ומ"שער מ(ש "עו ואיתא

ובחינת טפה זו של הזכר , ן"ה ב"ג מ"ב ס"שמות ע' שאינו כלול מד ואיתא

היינו , ויש בו כללות של כל חמשה חלקי נפש, הוא בחינת מוח של הולד

ע מה שמושך היסוד צדיק מלמעלה אינו וד. נפש רוח נשמה חיה יחידה

, ה בששת ימי בראשית"והוא סוד אור שברא הקב, מתעבה ומתלבש כלל

י שירידת "ואעפ. כ גנזו לצדיקים"ואח, שהיה מאיר מסוף העולם ועד סופו

כ "אעפי, אור זה של הטפה ההיא ממדרגה למדרגה עד למטה ביסוד צדיק

, ארתו למטה כמו למעלהוכל כך גדולה ה, אינו מתעבה ומתלבש כלל

 .ש"ע. כ בשפע היורד משאר הספירות"משא

  היינו כח הארתו של  את עצמות יוסףהמשויקח , ל"לטעם זה הנ נמצא

שהוא יכול לירד עד למטה בלי , שהוא בחינות יסוד צדיק, כלי שלו נמצא

לזה לקח משה . כ בשאר אורות"משא, שום התעבות והתלבשות כלל

 כי השבע השביע את בני ישראלוהטעם . צדיק עמוהאורות של יוסף ה

שיוסף הצדיק היה משפיע בהשפעתו לכל ,  הוא לשון שובעהשבע, כלומר

ויוסף הוא השליט על הארץ הוא המשביר לכל עם כדכתיב , ישראל

ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל וכן כתיב . )בראשית מב ו( הארץ

 .)ם מד יבש( בית אביו לחם לפי הטף

 כי , שאמר משה למה אני צריך ליקח את האור של יוסף הצדיק עמי וזהו

כי השבע וזהו שאמר , כל השפעות מזון צריך להשפיע לנו על ידו וזהו

ולא עוד ,  בארץ מצריםאת בני ישראל,  בשובע בהשפעות מזוןהשביע

יכול לירד כי הוא , אם לא דייקא על ידו, שלא היה יכול לירד השפעות מזון

כי , שיהיה להם איזה יניקה מהשפעה זו, ואין לו פחד מהחיצונים, למטה

לזה צריך . ל"כנ, היא אינה מתעבה ומתלבש כלל ברדתן למטה בהשפעתו

 .אני ליקח יוסף הצדיק עמו

 שבכל , אלא לאמר לדורות, כלומר לא מיבעיא שעתה אני צריך לזה לאמר

ום השפעות מזון אם לא על ידי צדיק דור ודור אינו יכול לירד ש לאמר

כדי , שמתפשט בכל דור ודור, שבא מכח בחינת אור של יוסף הצדיק, הדור

פקוד יפקוד אלהים . לדורות, וזהו לאמר. לתת טרף לבני ישראל כנודע

, היינו אפילו פקידה של בנים, רק על ידי צדיק הדור,  הוא דייקאאתכם

הוא רק על ידי , ל השפעות מזון וחיותופקידה ש, ופקידה של חיים ארוכים

על ידי ההוא צדיק אמת ,  בני ישראלאלהים אתכםצדיק הדור שפוקד 

היינו אורו וכחו של ,  של יוסף הצדיקוהעליתם את עצמותי. בקדושה

ואז ישפיע לכם צדיק הדור , אתכם מכח זה מזה. הצדיק שבכל דור ודור

מזונא רויחא בחיי נחת לכל ישראל אמן בנים זרע של קיימא וחיים ארוכים ו

 .והבן

) מקאמרנאאליעזר צבי מרבינו 'בן ביתי'(



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

 ימן לחס. מי הם חייבין בתפילין והפטורים
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  עטרת תפארתעטרת תפארת
 ע"עובדות וסיפורים מרבותינו זי

  )ב(סיפור בהמשכים  המשך משבוע שעבר                                                                                                                            

ירחמיאל המשיך לשבת ולהגות במכמני 

כאשר לעבודות האכסניה הוא , התורה הקדושה

זולת לילה . מקדיש אך שעות ספורות ביום בלבד

אז היה בתורו להשאר בלילה , אחד מלילות השבוע

וכל כך היה . באכסניה כדי לשרת את האורחים

עד שגם כאשר עמד על האורחים , קשור בתורה

גם אז היה ממשיך לשנן פרקי משניות בעל , לשרתם

כך שהעבודה לא גזלה מאום . פה וגורס דפי גמרא

לצד ידיעתו בתורה ועבודתו . מחיי התורה שלו

. באכסניה נודע ירחמיאל במידת חסידותו המופלגת

משחר נעוריו מסתופף היה בצילו הקדוש של רבינו 

דרן  ותמידין כסאלעזר צבי מקאמרנאק רבי "הרה

כדי להתבשם מאור תורתו , היה נוסע לחצר הקודש

 .וקדושתו של רבו הקדוש

נקישות עזות נשמעו על דלת ביתו של 

משפתח את הדלת ראה וכי . ירחמיאל באחד הימים

על הסף ניצב אחד מפקידי הצבא כשהוא מושיט לו 

את אשר . "מעטפה חתומה בחותמת הצבא הרוסי

רק זה . בא הרוסיצו התייצבות לצ!" "יגורתי בא לי

להתייצב לשירות בצבא הרוסי , היה חסר לי עתה

 ..."של הצאר

ובצבא הרוסי , עבודת השירות בצבא בכלל

בפרט היתה יראתם הנוראה של בחורי ואברכי בני 

רבים היו עינויי הנפש של הצעירים . ישראל

היהודים שנאלצו לחיות את חיי הצבא לצידם של 

ם מביתם כשהם מנותקי, החיילים הגוים

וכיון שהגיעה פקודת הגיוס לידו של . וממשפחתם

ירחמיאל אברך משי צעיר שעסוק בתורה וחסידות 

נקל לתאר את אותה אוירת נכאים שהתשררה 

שעות רבות מירר ירחמיאל בבכי עד . בביתו

אסע אל הרבי מקומרנא ! הרבי: "שלפתע נזכר

אבקש את ברכתו אפשר והוא יברך אותי לבל 

 ".לצבאאצטרך לשרת 

ירא ונפחד עמד ירחמיאל בקודש פנימה לפני 

 אליעזר צבי מקאמרנאק רבי "מורו ורבו הרה

כשהוא מראה לו את צו ההתייצבות שקיבל 

ל "חז. "מהצבא הרוסי ודמעות זולגות על לחייו

כל המקבל עליו עול "נענה הרבי ואמר לו " אמרו

כמו . תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ

ואתה . 'יפה תורה עם דרך ארץ'ל " אמרו חזכן

שעוסק בתורה אבל גם עמל מעט לפרנסתך בדרך 

ארץ הרי שמן הנכון לפטור אותך מעול מלכות ועול 

 ..."דרך ארץ

אבל כל זאת בתנאי באם תעשה אכן את "

... ד"באמונה ועד לקוצו של יו, מלאכתך בדרך ארץ

ואף באם קשה עליך , הקפד נא על כך ביותר

ת "וכי אז באמת בכח התורה יעזור לך השי... רהדב

 ".ותיפטר מעול המלכות

שמח וטוב לב יצא ירחמיאל מאת פני רבו 

משמע '... כשהוא חושב היטב על ההוראה שקיבל

ואף , חייב אני מעתה לשרת היטב את האורחים

אבל גם להמשיך ... באם הדבר יקשה עלי ביותר

 להשתחרר שכן רק כך אצליח, וללמוד ביום ובלילה

 .'מעול המלכות



  עטרת זקניםעטרת זקנים
  ממאורי הדורותיומא דהילולא

 ז"שבט תקל' י ש"הרשל " זצמזרחי דידיע שרעבי בן רבי יצחק שלוםק רבי "הרה
  תולדותיו

בארץ תימן במחוז שרעב עיר המלאה חכמים וסופרים 

 יצחקהיה מקום משכן החכם , ת ולתורתו"נאמנים להשי

בן קטן חכם ומשכיל ירא אלוקים ולו נולד , מחכמי העיר

בעודנו נער צעיר נתייתם הנער שלום , שלוםמנעוריו ושמו 

מאביו החכם יצחק ועול פרנסת אמו האלמנה ואחיו 

ויקח תרמילו בידו , ואחיותיו היתומים נפלה על שכמו

לסובב בשעות היום בשווקים וברחובות למכור מרכולתו 

רב הגיע הנער לעת ע, ולהביא טרף לאלמנה וליתומים

אחר מעט שינה , שלום אל ביתו לנוח אחר עבודת היום

התגבר כארי ולמד כל הלילה לא פסיק פומיה מגירסא 

בעיקר חשק נפש הנער , מתורה ובעבודה למעלה מכוחותיו

ן אשר בארץ תימן רוב "שלום בעסק הקבלה תורת הח

, שכל רחב ובינה יתירה חונן הנער שלום, חכמיה עסקו בה

 הזך השכיל להבין נבכי התורה ולהלך בין שבילי ובשכלו

  .דנהר דעה כזקן ורגיל

  גולה אחר גולה

באחד הימים כאשר עבר הנער שלום מעיר לעיר ומבית 

בבית , והנה אלוקים ניסה את הנער, לבית למכור סחורתו

אחד שעבר שם להציע סחורתו ובבית ההיא שם רק אשת 

סיון ולא יארע לו אם ינצל מהני' וידר נדר לה, בעל הבית

אז ישים לדרך פעמיו אל עבר , מאומה כשיקפוץ מהחלון

וישים כל , עיר הקודש והמקדש ירושלים פלטרין של מלך

ויקפוץ הנער מחלון הבית גבוה , לבדו' מעינו בלתי לה

ויספר הדבר לפני אמו , שלוש קומות ולא קרה לו מאומה

י משפחתו בלב כבד ובבכייה רבה נפרדו בנ, ואחיו ואחיותיו

תחילת . וגם צידה על הדרך הכינו לו וילך למסעיו, ממנו

מסעו היה מהלך חמשה עשר יום על סוסים וגמלים 

, ופרדים עד עבר העיר עדן השוכן על חוף ים האוקיינוס

, משם הפליג על אוניה מזרחה אל עיר בומביי שבהודו

ומשם הלך אל עבר עיר , ומשם הפליג לבצרה אשר בבל

ותעכב שם כמה ימים עד , ם וסופרים בגדאדהמלאה חכמי

בכל , שנזדמנה לו שיירה ההולכת אל דמשק שבסוריה

מהלך מסעותיו לא הוריד הנער עינו מעל הספר ויהי הנער 

  .הולך וגדל

  דמשק

בעיר דמשק שבסוריה היה בית מושב הגביר הדגול 

יועצו האישי של מושל , ל" זצשאול פרחיוהמפורסם רבי 

שם , יכונה' ל-בית א'יבה קדושה אשר בשם ולו יש, דמשק

וכל , ישבו והגו תלמידי חכמים על התורה והעבודה

כשהגיע הנער , מחסורם אשר יחסר להם מבית השר קיבלו

שלום לדמשק סר לבית הגביר וביקש ממנו להיות משרת 

, וימצא חן בעיניו ויקבלהו ויתן לו חדר מיוחד, הישיבה

גם חכמי הישיבה , ובטהרהשם התבודד הנער שלום בקדושה 

ידעו אשר הנער המשרת יודע ספר ובחדרי חדרים היו 

אך מבחוץ ביקש מהם לשמור סודו ולא , מפלפלים איתו

יתוודע להשר כי הוא גדול הוא בתורה ויחשבוהו למשרת 

עד שעלה בלב הנער , כך נמשך הדבר כמה שנים, ולעגלון פשוט

  .רץ הקודשלקיים נדרו אשר נדר לעלות ולכונן עפר א

  ירושלים

פינת יקרת היה בעיר הקודש והוא הישיבה הקדושה מדרש 

העוסקים ומעמיקים ', ל-בית א'חסידים ישיבת המקובלים 

כאשר בראשות הישיבה , ן בפרישות ובהתבודדות"בתורת הח

מגדולי מוסרי , ל" זצגדליה חאיוןעומד המקובל האלוקי רבי 

 כשהגיע הנער שלום ,ן בדורו"ומעתיקי השמועה בחכמת הח

לשכון אור בעיר הקודש 

וכדרכו בכל , ירושלים

סר , מסעותיו להסתיר עצמו

לפני ראש הישיבה רבי גדליה 

וביקש ממנו לשמש כמשרת 

כאשר , ומשמש בית המדרש

ח "על ידי כך יזכה לשמוע דא

וימצא , מפי רבני הישיבה מבלי שיצטרך לגלות עצמו כדרכו

וכן , ותו למשרת ולשמש הישיבההנער חן וחסד לפניו ויקח א

היה דרך הנער לקום קצת לפני חצות הלילה ולהעיר חכמי 

פנסו בידו ליווה את חכמי , ורבני הישיבה לעבודת הבורא

כשנתלקטו חכמי , הישיבה במשעולי סמטאות ירושלים

ראש , הישיבה היה תפקידו למזוג להם כוסות חמין ולשרתם

,  זה בונה וזה סותרהישיבה וחכמי הישיבה היו מפלפלין

והמשרת שלום יושב מן הצד וספר תהילים פתוחה לפניו 

ועושה עצמו נרדם בזמן שלבו ומוחו היה משתתף בכל מהלך 

  .השיעורים כחד מתלמידי הישיבה

  התגלותו

באחד הימים בעת שראש הישיבה רבי גדליה מוסר שיעוריו 

ואינם , והנה מתקשים הם בקושיה חמורה, לשומעי לקחו

, אים הדרך לפלס הדרך לשכון אור האמת בסוגיהמוצ

, בבינה יתירה' המשרת שלום שישב מהצד ואשר חננו ה

אך במקום גדלותו שם , עלה במוחו תירוץ נכון ומספיק

 ובורח מפני הכבוד היה ולא רצה ואתה מוצא ענוותנות

בסוף היום כשרבני הישיבה עזבו את , שיתגלה לעין כול

עלה בלבו , שלום נשאר לבדמפתן בית המדרש והמשרת 

באין רואים כתב את התירוץ על פיסת , המצאה גאונית

נייר והכניס אותו בספרו של ראש הישיבה רבי גדליה 

למחרת כשראש הישיבה התחיל את , באותו הדף שלמד בו

חוק שיעורו והנה פיתקא מן שמיא נמצא בין בתרי הספר 

תו כל וכתוב שם תירוץ על הקושיא הסבוכה שהטרידה או

רבי גדליה גזר בגזירת רב על תלמיד שהכניס , יום אמש

אך שום תלמיד אינו יודע להשיב ועל , הפתק להודיע לו

כך , המשרת שלום הרי לא חל גזירת הרב ולא גילה הדבר

נשנה הדבר כמה וכמה פעמים שמצאו פיתקא עם תירוץ 

ויגדל התמיה מיום אל יום יד , על קושיא שהתחבטו אמש

 עד שבאחד הימים כאשר חזר רבי גדליה ,מי בדבר

מהישיבה כשלבו בל עמו מכוח קושיא חזקה שהתחבט 

שידעה מכל אשר נעשה שבכל , בת הרב ושמה חנה, בשיעור

, עת כזה למחרתו מוציאים פיתקא עם תרוץ מספיק

, החליטה להסתתר תחת חלון הישיבה ולראות יד מי בדבר

אחר שכל , והנה ראתה כל אשר עושה המשרת רבי שלום

יושב בצידו וכותב על , התלמידים עוזבים מפתן הישיבה

הלכה , פיתקא תירוץ הקושיא ושם אותו בין בתרי הספר

וסיפרה הדבר לאביה כי המשרת הוא חד מהצדיקים 

למחרת כשהגיע רבי , ה בכל דור"הנסתרים ששתלן הקב

גדליה אל היכל הישיבה גזר עליו שיאמר לו האמת ולא 

והושיבו את , ץ רבי שלום להתוודות לפני כולאז נאל, יכחד

והנערה חנה שבזכותה , רבי שלום בראש התלמידים

  .ובחכמתה נתגלה הצדיק נתנה לו לאישה

  בראשות הישיבה

י נסתלק ראש הישיבה רבי "מנחם אב שנת תק' ביום ה

ואז עברה הנשיאות לחתנו ותלמידו הגדול רבי , גדליה

, ן בכמות ובין באיכותותגדל הישיבה בכפליים בי, שלום

רבי שלום יסד בתוכה חבורה קדישתא אשר תיקנו לעצמם 

בין אדם למקום ובין אדם , תקנות חשובות כמפורסם

לחבירו קשר חזק ואמיץ בל ינתק בין בעלמא הדין ובין 

ק רבי "בין גדולי וחכמי הישיבה נמנה הרה, בעלמא דאתי

רן רבינו ל גיסו ותלמידו של מ" זצאברהם גרשון מקיטוב

א שעלה " זיעישראל בעל שם טובאור שבעת הימים רבי 

וזכה להיות מהעוברים לפני , להשתקע בארץ הקודש כידוע

עיין בספר שבחי (, ל"התיבה ומכוונים בישיבה הקדושה הנ

ט שפעם התפלל רבי גרשון שם לפני התיבה בעת עצירת "הבעש

  ).רצופיםימים ' הגשמים ולאחר מכן מכוח תפילתו ירד גשם ג

ן יצאו מתחת ידי רבי שלום "הרבה ספרים עמוקים בתורת הח

נהר ,  על העץ חייםאמת ושלום, רחובות הנהר: ואלו הם

ועוד הרבה , ועל כלנה סידור התפילה עם הכוונות, שלום

  .ספרים בכתב יד

  הסתלקותו

' ביום שבת קודש י, חמישים ושבע שנים היו חייו עלי אדמות

ישב על כסאו , חר אמירת הקדיש לפני הודוז א"שבט תקל

ופניו מזהירות כמלאך אלוקים מעוטף בטלית יצאתה נשמתו 

ובמוצאי שבת , וכבוד גדול עשו לו במותו, הקדושה בנשיקה

וכה חרוט , ונטמן בהר הזיתים, קודש לבשה ירושלים אבילות

קברת ארץ איש : על מצבתו

האלוקים קדוש הוא השקדן 

 המקובל בתורה הרב החסיד

האלקי בוצינא קדישא 

ר שלום מזרחי דידיע "כמהר

ה נח נפשיה "שרעבי זלה

יום עשרה לחודש שבט שנת 

  .ג"מנוחתו כבוד לפ
  

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

  מבאר רבותינו

רבינו הגאון הקדוש קודש הקדשים איש האלוקים רבי 

כתב ', היכל הברכה'א בעל ה" זיעיצחק אייזיק מקאמרנא

הרבה בספריו בקדושים שהלימוד הקבלה יהיה דוקא רק 

א לעיין כלל בשארי ספרי ל ומזהיר של"י ז"בכתבי מרן האר

ועיקר :) בראשית דף לב(' היכל הברכה'האחרונים כלשונו ב

, ל"ליזהר מללמוד יתר ספרי הקבלה חוץ מהנ, למען השם

לא תסתכנו , אף על פי שחיברו אותן קדושים עליונים

ולמען השם אל תעיינו ואל ', וכועצמיכם בהם למען השם 

ם תלמדו ביתר כי הוא סכנה לגוף ולנפש א, תלמדו בהם

  .הספרים אשר חברו אחרונים

כמו ,  הסתמך עליו רבינול"ש ז"הרשאמנם בכתבי מרן 

חמשה קלין הם חמשה : ל"וז.) ג ק"ח(' זוהר חי'שהביא ב

חכמה , ק"א, י"כי כל חמשה פרצופים שורש נרנח, פרצופים

כל אחד כלול . נוקבא מלכות, ת"זעיר ת, בינה אמא, אבא

והם , הנקרא קול, ות ופנימיותמחמשה פרצופים חיצוני

כמבואר , ואמר דרגין כל אחד לפי מדרגתו. חמשה קלין

וכן שם . ש"ע',  וכובאורך מתיקות בספר בקדוש נהר שלום

ק עתיק ואריך אבא "דאינון קלין עלאין דא: ל"הביא וז

כמבואר סדרן , הכל מאירין ומתגלפין בחד בזעיר, אמא

 לאחד מיסודי הקבלה וכוונתו. בספר הקדוש נהר שלום

' ההתכללות וההתקשרות'ל הנקרא "ש ז"שיסד מרן הרש

  .ן"של הפרצופים והעולמות כידוע ליודעי ח

עיין ', שולחן הטהור'וכן הסתמך עליו הרבה בהלכה בספרו 

א לענין תפילין "ד ס"ובסימן ל, ה לענין חצות"סק' בסימן ד

, ר חיוכן הביא מסידורו הקדוש בזוה. ועוד, ת באבילות"ר

וכן בין דבריו הקדושים ניכר כמה פעמים יסודות ממרן 

  .ל כידוע"ש ז"הרש

אליעזר צבי וכן רבינו קודש הקדשים איש האלוקים רבי 

מביאו בהקדמתו ' דמשק אליעזר'א בעל ה" זיעמקאמרנא

אחי הנעים ראיתי  אחי: ל"וז, )אות נב(' דרך הקודש'הנקרא 

יש הרב הקדוש אינו  הי,מקובלים הקדמונים לפנינו בכמה

 )א"נהר שלום דף לד טו (ה" שלום שרביא זלהבי רלוקיםא

 מזהירין באזהרה גדולה ,וכיוצא בו כמה קדושי עליונים

שלא ללמוד שום דברי סתרי תורה משאר תלמידי מרן 

א רבינו רבי " אלא דייקא מכתבי מרן הרב א,ה"י זלה"האר

ינו במכתב וכן הביאו רב. ש"ע'  וכוה"חיים וויטאל זלה

שתירץ קושיא ) דף תלג(' פרח מטה אהרן'ת "המובא בשו

  .ועוד. ש"ל ע"ש ז"שהוקשה למרן הרש

îìî îò−¾þðô ³−ë −ðôîñî −ññõ³ô ¾ðîší ñíšñ ¼−ðîíñ îòòí"ññî×í þ
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