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

  

ַמִים ָלרֹבה"הוי כֹוְכֵבי ַהׁשָ ֶכם ַהיֹום ּכְ ה ֶאְתֶכם ְוִהּנְ ּ ֱאלֵֹהיֶכם ִהְרּבָ    .)א י( ּ

 בר אחרד: ל"וז)  א יאר"דב( איתא במדרש

 זה שאמר הכתוב ' אלהיכם הרבה אתכםה"ויה'

 תהלים ה(' אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך'

 כך אמר ,ר יוסי בן זמרה" אלעאי במר רבי א,)ח

, אותיות'  שיגאול את בניו בב,ה לאברהם"הקב

ן "וגם את הגוי אשר יעבודו ד' כתיב ,מניין שכך

כשבא לגאלם גאלם . )בראשית טו יד( 'אנכי

לבוא ' יודן מ'אמר ר ,בשבעים ושתיים אותיות

ב "עד סוף הפסוק ע) ד לד( 'לקחת לו גוי

ב " ושמו ע, בשמו גאלם,בין אמרא'  ר,אותיות

 . ל המדרש"אותיות עכ

 ן"שני אותיות דבאלו  למה דוקאוצריך להבין 

גאלם בסוף  וגם להבין למה .יגאל את בניו

  .ב אותיות"בע

איכה אשא 'ועוד צריך להבין שכתוב אחרי זה 

ואיתא , )שם יב( 'כםטרחכם ומשאכם וריב לבדי

 'איכה'יבת תש) .צדתיקון סב דף (בתיקוני זוהר 

ה מרמז "וכ, ה"י כ"מתחלק לשני תיבות א

 . ש"עה "י לכ"שנעשה פירוד בין א ,לשכינה

מרן מ שמבואר בהקדים מה ,והביאור בכל זה

 רובש )שער הגלגולים הקדמה ו( ל הקדוש"האריז

הם או משורש קין או משורש בני אדם נשמות 

  .ש" עייהבל

שהוא ,  במעשההיההפגם של קין שורש והנה 

מפרי 'הביא הרי  כי ,י"גם בשכינה בשם אדנפ

 מן הגרוע) בראשית ד ג(' ה"הויהאדמה מנחה ל

ומזה בא לו שהרג  .ש"י עיי"כמו שפירש שם רש

ה קיבל "שנתקנא על מה שהקב, את הבל אחיו

נע 'ב ולזה נענש, מנחתו של הבל ושלו לא קיבל

 ד"נכי פגם באותיות ) יבשם ( 'ד תהיה בארץ"ונ

י משם "ד מא"פריד אותיות נ שהי"משם אדנ

 :)תיקון סט קיד(ז "כמו שאיתא בתיקו, י"אדנ

 בזמנא )בראשית ד ט(' י הבל אחיך"א'פ "עה

י ואשתאר "י מן אדנ"סליק א, דקטל קין להבל

וכמו שביאר מרן  .'נע ונד'ולכך נענש ב. ן"ד

וסוד : ל"וז )הקדמה לט(ער הגלגולים ל בש"האריז

 וכבר ,רע פשתןלפי שקין הביא ז, הענין הוא

 ,ביארנו ענינו באורך כי הוא מכחיש כח הקרקע

חזרה להיות , ומה שהיתה המלכות נקראת ארץ

. 'רץנע ונד תהיה בא'ולכן נגזר על קין , יבשה

ה וישב בארץ "ויצא קין מלפני הוי'כ כתוב "ואח

ד משם "שתיקן האותיות נהיינו ) שם טז( 'ד"נו

 . 'בארץ'מלכות וזה אמרו שהוא בי "אדנ

מו  כ,הפגם של הבל היה במחשבהאבל 

למה נענש הבל .) תיקון סט קב( ז"בתיקו שמבואר

 קרבנומשום דבאותה שעה שהקריב , במיתה

 ולסבה זו ,ולכן נתחייב מיתה, הציץ בשכינה

מרו ה מש" הקבה הידאם לא כן ,הרגו קין

ז רומז "וע, מחשבהפגם הוהוא בחינת , ש"עיי

י הוא "כי א 'אי הבל אחיך'התורה באמרו 

תיקון סט (ז "כמו שאיתא בתיקו, בחינת מחשבה

 תא חזי תרין 'אי הבל אחיך'ועוד : ל"וז .)קטו

, אתוון אלין שמענא דלאתר עלאה הוו סלקין

, מחשבה' י, אמון מופלא ומכוסה' א, י"א

' ואתמר דאינון א, דבהאי אתר חאבו אדם והבל

לעילא לעילא אסתלק , מחשבה' י, כתר עליון

  .ובההאי ח

פ "עה) שופטים( תורה-בלקוטימבואר עוד כן ו

' וגו 'אלהיך את גבולך ויספת לך' ואם ירחיב ה'

הנה קשה שאחר שיבא משיח , )דברים יט ח(

ה לא ישא גוי אל "ראוי שלא יהיו רוצחים כמש

' ואיך אמר ויספת עוד ג) ישעיה ב ד(' גוי חרב וגו

 אך דע כי כל זרעו של .ערים מלבד הראשונים

,  ולכן הרגו קין להבל,בל כולם נתחייבו מיתהה

י מן "במחשבה דאמא באהבל לפי שחטא 

 'י הבל אחיך"א'י שהוא סוד אהיה בסוד "אדנ

  .ולכן נתחייב הוא וכל זרעותיו מיתה

ענין מזמור הבו ( מבואר בשער הכונות והנה

 שאומרים בליל 'ה"הבו להוי'שבמזמור ) בשבת

ולכן , ין והבלקהבאים מ מרומז לנשמות ,ק"שב

כל מי שמכיר בעצמו מאיזו שורש נשמה הוא 

כדי ,  יכוין לכלול עצמו בהם,אם מקין או מהבל

, י חטא קין והבל"לעלות הניצוצין שנפלו ע

י שם "ואמנם ענין עליית נצוצות אלו הוא ע

 והוא 'ה למבול ישב"הוי'ת "קדוש אשר נרמז בר

 וגם סוף ,ב שמות"והוא שם אחד מע, י"ילשם 

י השם "שע, ב"ת ע" ר'עמו בשלום'מזמור ה

קדוש הזה יש עליית ותיקון לנשמת קין והבל 

 .ש"ייע

 ,מדרשכל הקדמות אלו יובן היטיב דברי הולפי 

נשמות לן וקיתהוא האיך מרמז לנו התורה ש

 שרצה וזהו שאמרו, מקין או מהבל אוהבאים 

ד שהוא בחינת "לגאול בשני אותיות שהם נ

ד "שפגם באותיות נ, יןקתיקון שורש נשמת 

  .י בחינת מעשה"משם אדנ

 ,הבלתיקון שורש נשמת  מרמז ל'איכה'תיבת ו

הם ה "איכ שז"בשם התיקו שהבאנו לעילכמו 

ז " וע.י זה הבל כמבואר" וא,ה"י כ"שני תיבות א

אומר המדרש שמשה רבינו רצה שיהיה תיקון 

י השם הזה יש " שע,ב"י שם ע"עלקין והבל 

כל הנשמות שהם או מקין או תיקון ועלייה ל

  .א" ואז יהיה הגאולה השלימה בב,מהבל

)ק"ס לפ"רעוא דרעוין תש(
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   זזפפעטרת עטרת 
 ע" זיתינורבומ אמרות טהרות

  עטרת חכמיםעטרת חכמים
ע" זימרבותינו וביאוריםעיונים 

ֵאר ֶאת ַהתֹוָרה ַהזֹאת ֵלאמֹר ה ּבֵ ֶאֶרץ מֹוָאב הֹוִאיל מׁשֶ ֵעֶבר ַהַיְרֵדן ּבְ ּּבְ ּּ   . )א ה( ּ

כשכנס משה רבינו את כל ישראל להוכיחם על פניהם ממה שעברו בינם בין קונם כל ארבעים 

והנה הלשון הלז ' בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר, 'שנה כתיב

ויהי בעשתי עשר 'שנאמר , כי היה די לסמוך על דיבור הקדום באותו פרשה, מראה לדרוש עליו

והנה בודאי הרבה דרשות שמעתי . 'אלהינו' דש דיבר משה אל כל ישראל דחודש באחד לחו

 .'לאמר'ועוד מה . מרבותי הקדושים בזה

אבות א (אחת בהקדם מה שכתב הרב הברטנורא על משנה , ונראה לפי דעתי הקלושה בשתי פנים

הוא הואיל דאותו המסכתא , דלהכי סדרו המשנה הזאת במסכת אבות, משה קבל תורה מסיני) א

וחברו הרבה ספרים להנהיג , ומצינו שגם חכמי הנוצרים חברו ספרים בעניני המוסר, כולו מוסרים

, לזה הקדים משנה הזאת לאמור. והנהגות ישרות הכל כאשר בדו מלבם, את העם במדות ישרות

כי אם אותם המוסרים המבוארים במסכת זאת הכל מפי הגבורה נמסר , שלא כאלה חלק יעקב

, לזה משה רבינו כשבא להוכיח את ישראל. עד כה כוונתנו ומה טעמי דבריו בזה, ולמשה רבינ

. דיבר בו) א כח יט"דבה(' ה"הכל בכתב מיד הוי'רק , כ שלא מלבו יאמר להם דברי מוסר"הקדים ג

והן ' את התורה הזאת לאמור'כלומר שביאר להם ' הואיל משה באר'ולזה פירש הפסוק כך הוא 

 . ולא מפי עצמן אמרן אלא מפי הגבורה, לןדברים שיתבארו לה

 ) מקאמרנאאלכסנדר סענדרמרבינו ' זכרון דברים'(

ַמִים ָלרֹבה"הוי כֹוְכֵבי ַהׁשָ ֶכם ַהיֹום ּכְ ה ֶאְתֶכם ְוִהּנְ ּ ֱאלֵֹהיֶכם ִהְרּבָ    .)א י( ּ

ח "שיש באדם רמ, ה"ו זלה"ובפרט בשערי קדושה לרח, רצה לומר איתא בספרים הקדושים

וכל מי שעושה מצוה בשלמות , ה לא תעשה"ה גידים כנגד שס"ושס, ח מצות"כנגד רמאברים 

אם שומר , ה בגידיו"וכן ה. ה"ה ב"אזי על האבר הזה שורה שם הוי, השייך לאבר הפרטי שלו

ה "כ שם הוי"אזי שורה ג, מלעבור איזה עבירה השייך לגיד הפרטי שלו, אדם בר ישראל עצמו

ה בכללות המצות וכלל "ה. ובפרטות של כל אבר ואבר,  מצוה ומצוהוזהו בפרטות של כל. ה"ב

עד שנמצא מי , אזי מתקן הרבה אברים שלו, אם עושה האדם הזה הרבה מצות, אבריו של אדם

אזי , וכן השומר עצמו מלעבור אפילו על עבירה אחת. ח מצות הוא בשלמות גדול"שמקיים כל רמ

נמצא שזהו .  אדם שלם שלא חסר לו אפילו אבר אחדוהוא, האיש הזה הוא איש קדוש יאמר לו

על אברי ' הרבה, 'ה שהוא אלהינו"ה ב"כלומר ששם הוי' אלהיכם הרבה אתכם' ה'שאמר הכתוב 

הרבה 'ה "ה ב"ל אם תעשון כך ששם הוי"ר' והנכם היום ככוכבי השמים לרוב'וזהו . גופו שלנו

שכל ) א"שער הצלם פ(ח "כלומר כדאיתא בע' והנכם היום ככוכבי השמים'אזי , עליכם על אבריכם

וכמה שיש לאדם לתקן כך מספר ימים יש לאדם , בני ישראל יש להם לתקן ניצוצין כל ימי חייו

והיום שלא עשה , והיום שעשה מצות אזי מתקן ניצוץ אחד מיום הזה, הזה לחיות בעולם הזה

 מצות כך חסר לאדם הזה ועד כמה ימים שלא עשה, שום מצוה אזי האיש הזה פגום מיום זה

ש על אברהם "וזהו מ. וכשבא לאחר מאה שנה לעולם העליון אזי בא הוא בימים מועטים. ימים

כלומר שבאים . 'והמלך דוד זקן בא בימים'ה "וכן בדוד המע', ואברהם זקן בא בימים'. ה"אבינו ע

לא נחסר להם ו, לאחר פטירתם לעולם העליון בשלמות עם כל הימים שהיו חיים בעולם הזה

על ' ה אלהיכם הרבה אתכם"הוי'נמצא שזהו שאמר הכתוב אם תקיימו הרישא . אפילו יום אחד

שהם ניצוצין ' ככוכבי השמים, 'כ"שנתרבה לכם ימים רבים ג' והנכם היום'ואז , ל"אבריכם כנ

 שהנפש הזה בא, ע"עולמות אבי' שגם כל ד, ן"ה ב"ג מ"ב ס"שמות ע' העולה ד' לרב'. קדישין

 . ע והבן"עולמות אבי' אחר פטירתו עם כל חלקי נשמתו לכל ד

 ) מקאמרנאאליעזר צבימרבינו ' בן ביתי'(

ֵׂאיָכה ֶאָשא ְלַבִדי ָטְרֲחֶכם וַמַשֲאֶכם ְוִריְבֶכם ּׂ ּּ   . )א יב( ּ

המצות של העולם שעושין אותם מצות אנשים מלומדה ' טרחכם'צדיק הדור צריך להעלות 

, תורה לקנטר' וריבכם, 'משא עונת להעלות אתכם לתשובה' ומשאכם, ' סגיאבטורח) ישעיה כט יג(

 . 'איכה אשא לבדי, 'וכל זה צריך הצדיק להעלות, ולריב להיות רב ורבי ורבא ורבן

 ) מקאמרנאיצחק אייזיקמרבינו ' היכל הברכה'(

ְּריֹן ְוָהֱאמִֹרי ִיְקְראו לֹו ִּצידִֹנים ִיְקְראו ְלֶחְרמֹון ׁשִ
  . )ג ט( ִנירׁשְ

ו "מלא וא' חרמון'. ו"וחסר וא, ן"מלא תרין יודי' צידנים'

, הוא הנחש הארור' חרמון'] והטעם כי. [בכל קריא

כתנת '] ר אחרי החטא לבוש של"שממנו נעשה לאדה[

 . ו פריסו דאתפריס"ושם עומד הוא, :)ז צב"תיקו(' עור

) בראשית כה כז(' ה"ד איש שד"ו איש ידע צי"עש' 'וצידנים'

הפסוק [מספר ] עור הנחש[הוא כתנת עור משכא דחויא 

, ב אתוון דאורייתא"כל מספר של כ, ה"אלף תצ] ל"הנ

אין לך גוף ) יט כו(' ואחר עורי'בסוד , ת איוב"ועיין לק

, ב אותיות"כ) שלא יהיה בו] (י"ורוח שלא נבראו ע[ונפש 

ואמנם אלו אותיות , ב אותיות"וכל אחד מאלו יש בו כ

וגם עור אדם הוא פרצוף גמור , וץ עור אדםמתגלין בח

 . ב אתוון"מכ

, ב אותיות אל הקליפה"מוסרין כ, והלומדין תורה לקנטר

ה מספר אלף "ש שד"ד אי"ע צי"ש יד"ו אי"ונעשה עש

י "כידוע ממעשה בימי תלמיד מרן האר, ב אתוון"ה כ"תצ

 . )דרושי ראש השנה(מובא בספר ערבי נחל 

' המושלים ביצרם' ק"פר צדימס' צידנים'ויש בקדושה 

ש "ילקו(כמבואר במדרש , בשׁין ימנית' יקראו לחרמון שׁרין'

בני נכר יבלו 'והוא כטעם . שפירותיו נושׁרין) י"דברים רמז תת

ת "כמבואר בלק) תהלים יח מו(' ויחרגו ממסגרותיהם

ש באריכות "ע' יבלו'ו] הוא פירושו של[תהלים יפלו 

ומאן , ]לים ומתפרדים ממנושנופ' הם הקלי' בני נכר'ש[

דא , יהבין ליה ברתא דמלכא] ר"היצה[דקטיל להאי חויא 

כשיצאו ] היינו[, :)ז כט"תיקו(כמבואר בזוהר , צלותא

 . הפירות והנשמות מן הנחש מיד מת

.) ג רנד"ק ח"זוה(אינון דידעין למיצד צידא טבא ' צידנים'וזהו 

ית מלשון  שׁין ימנ'ׁשרין', להאי נחש' יקראו לחרמון'

וכך תרגם יונתן , כמבואר במדרש בהדיא, פירות הנושרין

 . דמשרי פירוי

' עשו איש יודע ציד'זה ' צידנים'] הראשון[ל "ולפירוש הנ

 ניר כמבואר ׂשונא'  ׂשניריקראו לו, 'לומדי תורה לקנטר

ואל תזרעו אל 'כתיב ' נירו לכם ניר'כי , )ל"הנ(במדרש 

, וזורע אל קוצים, נא את הנירוהוא שו, )ירמיה ד ג(' קוצים

 כידוע ואין להאריך ש טוב"הריבכמבואר בדברי מרן 

והמשכילים יאירו לעשות תשובה שלימה בלב נשבר , בזה

ואז , כ ילמוד תורה לשמה באהבה וביראה"ואח, ובדמעות

ארס , מלך עליון יצילני מרשעים אלו, לא יזרע אל קוצים

  .וישים חלקנו עם הצדיקים, נחש להם

וכן , בשׁין ימנית' ׁשרין') הראשון] (השני[ולפי פירוש 

הצדיק מלבין כל חטאינו כשלג וכצמר , הרי שלג' ׁשניר'

 . 'ׁשרין'בימנית וכן ' ׁשניר'ויקרא . ר"אכי

 ) מקאמרנאיצחק אייזיקמרבינו ' היכל הברכה'(



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

   ותשעה באבדיני בין המצרים
þô" îþôê− êñê ó−õê ³ñ−õò ó¾ ö−ê ëêë íþ¾¼ ð¼ ëê ì

ó−õê ³ñ−õò êñë ³îò−ì³í , ö−êî ññ× öîòì³ ó−þôîê ö−ê¾ ¾−î
óð−ë ö−ìîôê..  

)−½ þîí¬í öìñ¾ ’× ¹−¼½ êñš"ê(  

ôþ"íþ¾¼ ð¼ ëê ì] ëêë[ −þîô èíòô ]íþí" −ë® −ëþ š
ëî¾¬−ð−ïô−ï "¼ [¾ îþôêñ êñ]õ ’íð−š¼í [öî×ò μ×îë..  

)−½ þîí¬í öìñ¾ ’½ ëíï þï êñšš"î(  

þë îñ−õê íòëñí ¾ðšñ íëþ íî®ôî íšî½õ í×ñíî"ìè. , ¹î×−³î
 ¾ðšñ ö−®îþí þîë−® îñ ö−ê óê ð−ì−ë îñ−õê î³îê ¾ðš− íòêþ−¾

î×î í¼ë¾ óðîš’,í¾ðšñ þî½ê ëêë í¼¾³ óðîšô ±îì ð..  
)ì −ì þíîï"ìñ ¹ð è(:  

³î®ôðô í¾¼  −þë½ó−þõî ñ¼ ó−¼îð− ó−òôïë ññí ³îþšñ 
î×î ó−½−òí ñ¼î íñîêèí ,’ ñ¼ ññíñî μþëñ ³êï íî®ô ññ×ëî

ëî¬ ëñëî íìô¾ë í¼þí ,ó−ñ¾îþ− ñ¼ ñëê³íñî ,ò¼³íñîî ³
ñêþ¾− ñ¾ ö³îêè ñ¼ ³ôî® ¼ëþêë , í¾îðšð íîêè íñ¬−ò¾

ôîêñ íò³−òîî³îêè³íñ ó−¼¾þí ³ , ³−ë ñ¼ ëî¬ ñ× μ−¾ô−î
ñêþ¾−.  

)ì ó−−ìí þ®îê"±š ¹ð í(:  

 î−ð− ñ¬îò îò−ê¾ −ô êþš− êô¬ êô¬]¬ò"³−þì¾ − [×íî−ë" õ
ëêë í¼¾³ë ö×î ó−ô−í ñ× þê¾× −þôèñí..  

)ì −ì þíîï"¬õ ¹ð ð(:  

¬ ñ¼ μþë− íñõ³í óðîš ëêë í¼¾³ë ³−ñšö¬î. ö−ñ−õ³ ì−ò−î 
¾þð"þðî −"š êþš−î ³"óíë ¾,ö−ñ−õ³ êñë ññõ³−î óšñ½−î ï..  

)−½ þîí¬í öìñ¾ ’½ ìñ"î(  

î×î óñî¼í þð½ ñ¼ ó−þôîê íë ë−−ì³ò êñ îñ−õê ³î×þëí ñ× ,’
ô ±îìêë í¼¾³íî−î ë" þôîñ ö−ê¾ ×’−×þ® ñ× −ñ í¾î¼í’ , ñ×ð

ö−×þëô êñ êþî½ê ñ¼î ñî¼òñ þî½ê óñî¼íì..  
)−½ þîí¬í öìñ¾ ’½ îô"ì(  

íòîî×ëî ó¼îòë îòþôê− íðî³ñ þîôïô ,ë óèîêë í¼¾³îòþôê− ë¬. .  
)½ þîí¬í öìñ¾− ’½ êò"¬(  

~~~~~ מסגרת השלחן ~~~~~
ê. êñ îò−ëþ þôîñ ö−ê ¼îðô ó¼¬í ë³× õò"ê îê öîòì³ íð−š¼î ó−ô−ë îñê ,¾−î þôîñ íïë   

ê. −ò¾ ó−ðð®, îê óî¾ô ö−ò¼¾ ¼îð−×ð ³ñ−õò ó−õê êîí íò×½ íñîðè, −þëðë þêîëô× îò−ëþ 

þïë ëíï )−½ ’êñš ½"ê( þíîïí ó¾ë ,ïëî"ï )š½ ó¾"è ( −× ë³× ñ× ñš−ôí îë êîí¾ ìëî¾ô 

íò×½ î³þ−ôê ö−ìîð ñš þëðëî íñîðè ,ö×ñ ó−ô−ë îñê  í−ñïô ¼−þ¾)¬× ³−ò¼³(:, ô×î" ¾

íî¾ë ³î¾−þõ ö−ò¼ë îò−ëþ" ¬)½ êôþ öô−½"ë (- ¬ë þíï−ñ öî×òî ’ −ô− öí¾ ëê ñ¾ ó−ô−

í¼þí ,ö−ê ö×ñ ³îþè³íñ íïë ö−êî ½−ò×íñ óîšôñ îô®¼ íò×½. ¼î"¼ ¾îëñë )−½ ’½ êñš"ð (

õò ö−ê¾ ó¼¬í ë³×¾"ñëêí ³−ëë ê ,ïî"ñ :õò ö−ê¾ ó¼¬× ñëêí ³−ëë ó¼¬í −×" íñ−ñë ê

ì ö−ðí ì× þ−ëèíñ êñ¾"î ,ì ±î®−š îô× −îíî îðèò× ìî³ô ö−ðí ³ðô þë× ñëêí −×"î.   

− îê"ñ ó¼¬íð êîí îô× þêîëô¾ î¾ë"¼ )−½ ’¬òš³ ½"ð (- ó−þôîê ö−ê ¬ë öîòì³" ö−êî ë

óí−òõ ñ¼ ó−ñõîò óî¾ô þšôð− ð¼îô,  ë−³×ð×)î¬ ê í×−ê (êþš −ñ¼ ð¼îô ,³ ëþ¼ë ö×î" ë

î¾ë ë³×" ¼)−½ ’−½ ëòš³"ë (- ³ ëþ¼ íòì³ ó−þôîê ö−ê"óî¾ô íìòôë ë −þš−êð ð¼îô. 

êîí íòîî×íî ð−³¼¾ ³î−íñ î−"¬ ö×ñ ë¾ìò î−¾×¼ þë× î−ñ"¬ ,ö×ñî ¾− þôîñ óè ö×  ó−ô−ë

îñê, ¾þíôë êëîô×" ê)ì ¹ð ñ¼ ³îþî×ë : ö−ò¼ð −ë½êòî³ê −ëîõî½ë ( , ñêþ¾− ëíîê þõ½ëî

)ð ½ìò−õ ³¾þõ"ö−þîš íôñ í(,  ¾ðîš ¼þï þõ½ëî)ó−þëð ³¾þõ ¾−þ( ,þõ½ëî ³îðñî³ öþíê 

)þ−ôê¬−ï ,ð ½ìò−õ ³¾þõ"þêîë− îê í ,õëî ’ð ó−þëð"í ó³êî îòõ( , öþíê ³−ë þõ½ëî)õ ’

ð ½ìò−õ"ö−þîš íôñ í(, ¼"¾ .ó−ô−ð î×õí³− îñê î−ñ"¬, ¬þõëî ó−ô− êîñ ¾ðîìð ëê . ö×ñ

öîòì³ îñê ó−ô−ë ó−þôîê ö−ê.  

ë. îò−ëþ íî¾ë" ¬)öô−½ ê ’−š½"ê (ïî ë³×"ñ :þ þîð−½ë ’íñï −³ë¾" ³ë¾ë þôê− êñ¾ ë³× í  

ë. þî"íð−š¼ ì ,−ðîð −þîôñ −³−êþîî ö−ñëîñô šì®− ëš¼− −ëþ îò−ëþ íñï" óî¾ë îþôê êñ¾ í

öîòì³ ó−þôîê ö−ê¾ óî− . ó¾ ö×î)öô−½ êñš š½"ð( î ë³×ï"ñ : ¾− íð−š¼ ³þ−ôê ö−ò¼ëî

þ êò−−ðî êò−ð ö−þþî¼ôî óð−ë êîí ³î¼¬î ³ë¾ë î³îê ö−þôîê¾"ñ, −³ë³×¾ èíòôí þš−¼î 

í×ñíî ö−ðí öô öîòì³ ³þ−ôê îë ö−ê¾ óî− ñ×ë ,íð−š¼ ³þ−ôê îë ö−ê.  

è .³îþîþë ³î−êþ íô×ë îò−ëþ ó¾ íïë μ−þêí¾ íô ö−−¼ ,×êî"íïë μ−þêíñ ô.  

ð. ×"ôþí ×" ê)³ öô−½½ êòš"ì (- ¬ þìê ð¼ ¾ðìí ¾ðšñ êñ¾ ö−èíîòî ’ ëêë)−þíô" ñ  

ð. ðî"¼ .(×î" ó¾ í)½ î×³ öô−½"ë( ,èôíî" ê)š½ ó¾"ð ( óî¾ô ó¼¬í ë³×³îñ−ëêë ö−îþ¾ð .

¼õëî" ì)¬ ³òîî× þ¼¾"õ ¹î½ ó−þ®ôí ö−ëî ë"ë (ïî ë³×"ñ : ìô®- îñê¾¾ š¾ôðë −³¼ô¾ 

ìþíñ"ï î"ñ , í¼¾³ −ê®îôë íòëñí ³×þë ó−þôîê íôñëêë , íòëññ þ¾ëñ −ñ ë−¾íî

ñêþ¾−ñî ,îñèî ³−ëí íëþìò¾× −× ,í³îô× ¾ðì³íñ ö−ð−³¼ óí −þí , íò−×¾íî ñêþ¾− −þí

¾ðì³íñ ö−ð−³¼ ,ïê íþî¾ë îíïî .¬ë −× óèî ’ì−¾ô ðñîò ëêë.íêëë êëîô " ¬) î×³ öô−½

š½"î ,×š½ êòš³ öô−½î"í (¼"¾ .  

í. î¾ë" ¼)½ ðòš³ öô−½"− ( ë³×- ¾ î−ð− óðê ñ¬îò³−þì , êñê î−ð− ñî¬− êñ¾ þíï−ñ μ−þ®î  

í. î−³î¼ë®ê −þ¾š ¹î½ ð¼ .³îìþîêë  ó−−ì)öô−½ ðòš³ ½"− (ë³× ó¾ë þõ½ −þôê ðîð  −õñð

¾ô"× èôí"ê )öô−½ š½ ð"ï( ó¾ë þêí"ï −"ñ î−ð− ñî¬−ñ ð−ô³ ³−þì¾ë ð¼ ¼îþïí ñî¬− ö× 

¬ë óè"ë. óèî þõ½ë ³ò¾ô ëš¼− î−³îíèíë î¾ ñ¼"¼ )ó¾( ê−ëí −þëð þôêí−  í×ñíñ ðîð

í¾¼ôñ.¼î "³îìþîêë ¼ ó−−ì )öô−½ ½ è−þ³"ë (¼"¾.   

î. î¾ë" ¼)½ íòš³ öô−½"ê ( ë³×- í×þë êñë î−ðèë ³ì³ ö¬š ³−ñ¬ ó−¾ëîñ .þîð−½ë ë¼−"±   

î. þ¼¾ −¾−¾ )íëîþê ï ’í×ñí ê’ (¬ð"š ðëñë ö−¾ëîñ þšîëë, íêþòî −ñ μ−þ®¾ μþëñ î−ñ¼ 

óê íñ−ñë î¬¾õ .ë êëîô óñî¼ −ì³õë ë³× ö×î íþîþë íò¾ô)š½"ë.(  

ï. î¾ë" ¼)½ íòš³ öô−½"ê ( ë³×- ³−þì¾ ëêë í¼¾³ë ö−ñ−õ³ ì−òíñ êñ¾ ó−èíîò , êñî  

ï. −ñ¬³ .íêëíî" ¬)š½ ó¾"ê ( ë³×- þíô"¬òêñè ó"š êþîš í−íî î³−ëë óì−òô í−í −" ¾

ìêî"íëñ μñîí í−í ×"×,× "šñíë ×" ¬)ì"ñš öô−½ ë"¬(þêíñ ëî³× ê®ô ö×¾ ë³×î "ï −"ñ .

×î"þëí ××" −)š½ ó¾"ê (¾þí ó¾ë"ï ¾"î ñ ö×¾ îïì− î−ò−¼ ó−þëð ñ¾ öðî½ë š−ô¼ôí¾ þôê

þš−¼.×î "¾ô −õñ í" îò−ëþ ×)½ ïñ öô−½"ê (þð ö−ñ−õ³ ó−ì−òô¾"ê îñëê −ô−ë ³"¬ë óè ×" ë

þð ö−ñ−õ³ óè ì−òô þšîëë"³ .þèí îèíò ö×î"³ìíî ê"½. 

ì. ×"ï−þêí ×"¼õë ñ" ì)õ ³î×þëí þ¼¾"õî è"ï (-  ñ× íòíîìí"³î×þë − , ö³îòí öô êîí¾  

ì. −î×¾ñ ,íþî³í ³×þë ¹î½ ð¼ ,óî− ñ×ë μþëñ óðê ë−−ì .¼ê" óî−ë óíë ë−−ì îò−ê¾ õ

 êîííî×î ,’¬ë −×þ® ñ× −ñ í¾¼¾ ³×þëô ±îìî"−ëî ë"× , ³ñ−¼òë ó−þî½ê ñ×í ïê¾ −òõô

ñðò½í .×î" ó¾ í)¬ ³òîî× þ¼¾"õ ¹î½ ó−þ®ôí ö−ëî ë"ë .(×î"í¼¾ë í" ×)þì¾í ³×þë (¼"¾ .

íêëë êëîô" ¬)−š½ ðòš³ öô−½"ê .(¾ô× êñðî"êë ×" þ)¬š½ ðòš³ öô−½"ï (ôõî" è) ó¾

ë¾ô"−š½ ï"ê.(  

¬. èôí" ê)−š½ êò öô−½"ê ( ë³×– èíëó−èíòôî ³îíê¾ ¾−¾ ë³× "î³îê ê] íðî³ñ þîôïô[   

¬. ¬¼ë"¬ë êñî ë"ë .¾þ ë³×î"î¾³ë ñíë )−½öôð½ ( ¾ðšôí öôïë −þíð êîí ñîðè ³î¼¬ð 

− í−í"¬ë ¬" ëíðî³ ö−ë−þšô î−íî .î¾ë š½õ ö×î" ëþí ¼)½ ó¾"ê (ôëî" ë)×š½"ë.(  

  עטרת תפארתעטרת תפארת
 ע"עובדות וסיפורים מרבותינו זי

ׂה ֶאָשא ְלַבִדי ָטְרֲחֶכם וַמַשֲאֶכם ְוִריְבֶכםֵאיָכ ּׂ ּּ   . )א יב( ּ
הלוי  [אברהםעל הרב רבינו ) קב ישר פרק צג(נמצא בספרים 

פעם אחת אמר .  גלגול ירמיהי"האר תלמיד מרן ]ל" זגלאנטי
אם לא ,  למותךדע כי שלמו ימיך והגיעו ימי, י"לו מרן האר

ושם תלך ותתפלל לפני ,  שתלך לירושלים,שתעשה תקנה
והלך שם ובתוך , ותזכה לראות השכינה, ל המערביכות

וראה על גבי הכותל צורה דוגמת אשה , הבכיה נרדם
, ציון[, מלובשת שחורים והיה החסיד צועק ובוכה בבכי גדול

והיה מתמרמר כל כך בבכי והכה [, אוי לי שראיתיך בכך] ציון
עד שנתעלף ופעם ] על פניו והיה ממרט זקנו ושערות ראשו

ואחר כך ראה שבאה אליו השכינה בצורה , דםאחרת נר
ונתנה [מת אשה מקושטת בבגדים נאים ומאירה מאוד דוגו

ואמרה התנחם בני ] ידיה על פניו ומנגבת דמעות עיניו
וזכה , ושבו בנים לגבולם] כי יש תקוה לאחריתך[, אברהם

 .ב שנה"שנתוסף לו כ
, ויטאלויים חב הר למרן 'ספר החזיונות'וכן מה שמבואר ב

ותאמר מה , חשובה והיא יפה כשמש נצבת לנגדיוהנה אשה 
, ואני שמעתי דמעתך ובאתי לעזרתך, לך פה בני חיים בוכה

ואראה את , אמי אמי עזרני, ואקרא אל האשה, ותפשוט ידה
 וזקנו לבנה כשלג ,השם יתברך יושב על כסא עתיק יומין

ויאמר לי , וישלח את ידו ויחזק בימיני, מהודר עד אין תכלית
 .ש באורך כל הדברים" ע,ניחיים ב

בליל  מברדיטשובלוי יצחק ר "וכן היה להרב הקדוש מוהר
ואמרה לו ', שזכה לראות מראה השכינה כדמות וכו, שבועות

כי , ואתה חזק בני, צרות רבות יעברו עליך, חזק בני לוי יצחק
  .לא תירא ולא תפחד, אהיה עמך

דה יחיאל יצחק יהוק רבי "אצל רבינו הגה[וכך היה המעשה 
ה " שנת תר'מגילת סתרים'כמבואר בספרו , ע" זימקאמרנא

ובא לשם באישון , שבא לעיר דקלא בעשרים בעומר] ש"עיי
עד שבא ,  ולא היה מי שיאסוף אותו לביתו,לילה ואפילה

ורצה להתפלל מעריב , בורסקי אחד והכניס אותו לביתו

והלך לבית ,  ולא היה יכול שם,ולספור ספירת העומר
והבין מזה , והתפלל וספר עד אחר חצות ליל, ש יחידיהמדר

 בעמדה בשוק של ,רהעהענין ירידת השכינה בגלות וצ
דהשכינה בגלות  ):וקטבחקותי (ק "דאיתא בזוהכ[, בורסקי

ובכה הרבה , ]נמשלה לאשה השוכנת בשוק של בורסקי
ומרוב צער ובכיה , בכיות מתוך עומק הלב על צער השכינה

 שהיה אור , וראה במראה אור וזיו וזוהר גדול,נתעלף וירדם
 מקושטת בארבע ועשרים ',בדמות וכו, כזה מכהה גלגל חמה

ש  וכל קישוט היה מזהיר בזיו שאור השמש חשך ממ,קישוטין
, לא יכילהו הרעיון הגשמי, בכמה מיני זוהר והדר, נגדו

והיה מצטער על שאינו זוכה לראות ', ואמרה חזק בני חזק וכו
והשיבו לו ,  ולא זכה לקבל פני השכינה,מראה אחורייםאלא 

  .)שמות לג כ(' לא יראני האדם וחי'וכתיב , הרי אתה בחיים

) מקאמרנאיצחק אייזיק מרבינו 'נתיב מצותיך'(



   עטרת זקניםעטרת זקנים
  ממאורי הדורותיומא דהילולא

 ה"אב תקע' ט א"יעאברהם אליעזר ז'  בן הריעקב יצחק הלוי הורוויץק רבי "רבינו הרה

  החוזה מלובלין

  גודל הזהירות באכילה

יעקב יצחק רב ושמעתי ממורי הקדוש מורינו ה

: שאמר, ל נשמתו עדן מנוחתו כבוד" זצוקמלובלין

ו בגדר ירבעם בן נבט "שיזהר כל אדם שלא יהיה ח

כי אדם אוכל באוכלו , שחטא והחטיא את הרבים

, מאכלות אשר בו רבים מנשמות ישראל מגולגלים

כ עם אותן החיות והנשמות הקדושות "והולך אח

 הנשמות שהיו כ אותן"ומחטיא ג, ומכעיס לבורא

ואדרבא לא די שלא , במאכל ונדבקו בו להעלותם

הרי זה כמו , העלם אלא הוסיף חטא על חטאם

  .כ שמעתי אומרים משמו הקדוש"ע, ירבעם בן נבט

  ) מאמר שלחן הטהור (זכרון דברים(
  )א" זיעאלכסנדר סנדר מקאמרנאלרבינו 

  דרכו בתפילה

יעקב מ מורינו הרב "ע נבג"קבלתי ממורי הקדוש נ

אין אני מתפלל ,  שאמר לי פעם אחתיצחק מלובלין

אם הוא רצון הבורא , עד אשר אני רואה, על שום דבר

  .להתפלל על אותו דבר

  ) מאמר גאולת ישראל ( דבריםזכרון(
  )א" זיעאלכסנדר סנדר מקאמרנאלרבינו 

  תשובה

שמחויב , ל בכל פעם" זצמלובליןמה שהזהרנו מורינו 

ה עד שיתקן מה שפגמה נשמתו כל אדם לשוב בתשוב

  .בהיותו כלולה באדם הראשון

  ) מאמר ליום השבת (זכרון דברים(
  )א" זיעאלכסנדר סנדר מקאמרנאלרבינו 

  הדבוק בצדיק יכול להעלותו

שמעתי פירוש על ,  נשמתו עדןמלובליןוממורי הקדוש 

אלהיכם ' ואתם הדבקים בה) דברים ד ד(הפסוק 

ותן הדבקים בתלמידי כלומר א, חיים כולכם היום

אבל אותן , חכמים יכול התלמיד חכם להעלותם

ח נבזה בעיניו וגדולה "ח והת"המתלוצצים מת

ח "בודאי אין בכח ת, השנאה ששונאים אותנו

  .להעלותם במסירות נפשם

  ) מאמר כל ישראל (זכרון דברים(
  )א" זיעאלכסנדר סנדר מקאמרנאלרבינו 

  כופ שאינו הולך כדר"לאחוז מחבירו אע

כל שהיא , איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם

). אבות ב א(ותפארת לו מן האדם , תפארת לעשה

 יעקב יצחק מלובליןרבינו הקדוש מורינו הרב רבי 

שאין צדיק דומה לחבירו ואין בריה דומה , פירש

זה דרכו ללמוד , וכל אחד מעשיו משונים, לחברתה

זה בגמרא ו, בזוהר ובסודות התורה ובם חשקה נפשו

זה דרכו בפרישות , וזה בגמילות חסדים, ופוסקים

וזה דרכו לקשר , מבני אדם ובשמירות הדיבור ביותר

ובא התנא להזהיר שכל . עם בני אדם ולדבר עמהם

ממעשיו שאוחז את ' תפארת לעשה'אחד יהיה לו 

ותפארת לו '. כי זה שרשו ותיקונו, דרכו מבלי להניחו

אף על פי כן תפארת , יושאינו הולך בדרכ' מן האדם

שכל אחד אומר אני איני ראוי להנהגה קדושה , לו

  .ומעשה חבירי תפארת לו, כזאת שנוהג בה חבירי

  ) אבות ב א (נוצר חסד(
  )א" זיעיצחק אייזיק מקאמרנאלרבינו 

  תורה עם דרך ארץ

יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם 

יעקב ב רבי רבינו מורינו הר. )אבות ב ב(משכחת עון 

שמוצא בעצמו ' משכחת עון, ' פירשיצחק מלובלין

מה שאין כן העוסק בדרך ארץ , תמיד עון וחטא ופגם

ומכל שכן העוסק , לבד נתגשם וסובר שהוא צדיק

' יגיעת שניהם'אבל , בתורה בלבד שסובר שהוא צדיק

  .ניכנע הרבה ומוצא בעצמו תמיד עון וחטא

  ) אבות ב ב (נוצר חסד(
  )א" זיעיצחק אייזיק מקאמרנאלרבינו 

  לא לסגף בשינה

וכן ציוה לנו רבינו החסיד הקדוש מורינו הרב רבי 

 שמימיו לא עבר עליו חצות לילה יעקב יצחק מלובלין

וגם , והיה נוהג לישן ביום שנים ושלשה שעות, בשינה

בלילה קודם זמן התפילה הניח עצמו לישן איזה 

וכן ציוה לכל , להוהכל שיהיה מוחו צלול לתפי, שעה

תלמידיו שלא לסגף עצמו הרבה בשינה כי איננו אדם 

  .אלא חמור

  ) אבות ג ד (נוצר חסד(
  )א" זיעיצחק אייזיק מקאמרנאלרבינו 

  תשובה קודם הלימוד

כמו שהזהיר , צריך לעשות תשובה קודם הלימוד

יעקב יצחק אותנו מורי ורבי מורינו הרב רבי 

  .מלובלין

  )  כאבות ה (נוצר חסד(
  )א" זיעיצחק אייזיק מקאמרנאלרבינו 

  על מה ששונאין לצדיק אמת

 האי מאן יעקב יצחק מלובליןוכמו שאמר רבינו 

אלא משום דלא , לאו משום דמעלי טפי, דרחמין ליה

, ודיקדק:). כתובות קה(מוכח להו במילי דשמיא 

וכי במאי מוכיחין במילי , למה אמר במילי דשמיא

, שהצדיק הוא כאש לוהטואמר שבאמת , דעלמא

וכשלומד ומתפלל יוצאין הדיבורים באש להבת 

, ואותן הדיבורים מוכיחין את בני מאתיה, שלהבת

ואם אינן שומעין נתקשר הטוב , ומסיר מהם הרע

, ולזה שונאין אותו שלוקח מהם חיותן, שלהם בצדיק

, ודיבוריו משפה ולחוץ, אבל מי שאומר ואינו עושה

  . עירולזה אוהבין כל בני

  ) 'נתיב אמונה שביל ד (נתיב מצותיך(
  )א" זיעיצחק אייזיק מקאמרנאלרבינו 

  יחודים

 היה מולח יעקב יצחק מלובליןמורינו ורבינו הרב 

הדגים בעצמו בבקר אחר התפילה בטלית ותפילין 

כפי אשר ראינו בעינינו ושמענו מפה , ביחודים גדולים

  .קדשו

  ) ג"סימן רנ ס (שלחן הטהור(
  )א" זיעיצחק אייזיק מקאמרנאנו לרבי

 שהיה יעקב יצחק מלובליןוכן ראיתי בעייני לרבינו 

מייחד על כל תנועה לעשות בתחתון ולרמז בעליון 

וכמו שהעיד מורי הקדוש מורינו . עליונים ברזי דרזין

על רבינו הקדוש , הרב אברהם יהושע העשיל מאפטא

פעפי עיניו שאפילו ע, יעקב יצחק מלובליןמורינו הרב 

ומכל , מכל שכן דיבור, אינו מגביה בלתי יחוד שם

  .שכן מעשה

  :) קסט. א ז"ח (זוהר חי(
  )א" זיעיצחק אייזיק מקאמרנאלרבינו 

  השפיע לקשורים בו

כי מנשא את , כי צדיק עליו נאמר אור זרוע לצדיק

, הקשורים בו ומשפיע עליהם הארה עצומה בנפשם

ולהתפלל , ביקותבאור חיות וד, ללמוד תורה לשמה

כמו שראינו אצל רבותינו מורינו , בנועם אור עליון

  .ואצל מורי דודי, יעקב יצחק מלובליןהרב 

  :) ג פז"ח (זוהר חי(
  )א" זיעיצחק אייזיק מקאמרנאלרבינו 

  אש להבת שלהבת

יעקב יצחק גם כשהייתי אצל רבינו הקדוש רבי 

ק רבי אלכסנדר סנדר "הרה[ עם אבי מלובלין

וראיתי פניו , ילד בן תשע הייתי, ל"זצ] רנאמקאמ

, ובעת שפתח הדלת לומר כגוונא, מאירים כלפידים

  .ראיתי אש מלהטות על ראשו ואור נפלא

   אוצר החיים והיכל הברכההקדמת (
  )א" זיעיצחק אייזיק מקאמרנאלרבינו 

 יעקב יצחק מלובליןק רבי "הרה[ואני זכיתי לראותו 

נסעתי עם אבי , בר שיתשהייתי , בחג הפסח] ע"זי

לחוג ] ל"ק רבי אלכסנדר סנדר מקאמרנא זצ"הרה[

וראיתי כמה ענינים נפלאים , חג הפסח בלובלין אצלו

ועבודתו , מדריגות גבוהות ורמות, של רוח הקודש

  .אש שלהבת להבת, הנפלאה במסירות נפש

   מגילת סתרים(
  )א" זיעיצחק אייזיק מקאמרנאבינו לר

  תורה לשמה

 יעקב יצחק בן מאטיל מלובלין בשם רבינו וכן שמעתי

שאינו יודע אם הוא מקבל שכר , שאמר בפיו הקדוש

כי הוא היה לומד לשמה באור , עבור לימוד גמרא

, נפלא בדביקות הבורא בהתפשטות הגשמיות לגמרי

ה אליו "עד שבטל במציאות מאור רוחני שהופיע הקב

  .בשעת לימוד בגמרא

  ) ז" אופן יג"א מ"אבות פ (זקן ביתו(
  )א" זיעאליעזר צבי מקאמרנאלרבינו 

  ישוב הדעת לינצל מיצר הרע

יעקב כמו ששמעתי בשם רבינו איש אלוקים רבינו 

שהיה מתנהג תמיד כשבא , יצחק בן מאטיל מלובלין

המתין לי עד , היה משיב לו, לו איזה פניות מיצר הרע

אפשר אעשה , שאקח עצה בדעתי בישוב הדעת שלי

וידוע הוא למשכיל דקדושה שיצר ,  רוצהכמו שאתה

אלא דווקא , הרע אינו יכול לסבול שום ישוב הדעת

ובזה היה , רוצה לחטוף אותו ברגע אחת הכל כנודע

ל מצד פתיות יצר "מציל עצמו תמיד הרב הקדוש הנ

  .הרע

  ) 'י אופן ו"ב מ"אבות פ (זקן ביתו(
 .)א" זיעאליעזר צבי מקאמרנאלרבינו 
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