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

  

ְבָת ַעד  ךה"הויְּוׁשַ ָכל ְלָבְבך וְבָכל ַנְפׁשֶ ר ָאֹנִכי ְמַצְוך ַהיֹום ַאָתה וָבֶניך ּבְ ֹכל ֲאׁשֶ ַמְעָת ְבקֹלֹו ּכְ ָ ֱאלֶֹהיך ְוׁשָ ָ ָ ָ ָּ ּ ּּ ב . ּּ  ָ ֱאלֶֹהיךה"הויְוׁשָ
  .)ג- ל ב(' וגו

שער . ג פג"ק ח"והז(דהנה ידוע , הנראה לומר

שצריכים לקיים את כל ) הגלגולים הקדמה טז

, ג מצוות במחשבה דיבור ומעשה"התרי

שכל השלשה דברים האלו הם חלקי 

 . המצוות

אז נחשב , ו בהיפוך כשחוטא"אבל ח

אבל , לעבירה רק מה שפגם בדיבור ומעשה

, על מחשבת עבירה לא נחשב לו לעבירה

ו כמ, כי אין עבירה פוגם במחשבה

מחשבה רעה  :)קידושין לט(ל "שאומרים חז

. אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה

סוטה (ל "וטעם הדבר הוא משום דאמרו חז

אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס  .)ג

פ שהאדם חוטא "היינו שאע. תבו רוח שטו

ו על מצות "וחושב מחשבה רעה לעבור ח

מכל מקום אינו חושב במחשבתו , השם

הוא השכל והדעת הישר שנתן ש, האמיתי

רק חושבו ברוח שטות , ה להאדם"הקב

 .שנכנס בו

 ט"הבעשוהנה זה מבואר ממרן אלהי 

ח אות "ת כי תשא בממ"ט עה"בעש(ע "הקדוש זי

 אז ,בשוגג בלא דעתחוטא  דכשאדם, )טז

 ,עושה תשובה בכוונהכשתקנה לו יש 

י שלא פגם "כי ע. שנותן בו דעת להעלותו

 לו הכוח לתקן בתשובתו במחשבתו לכן יש

כ יש לומר שגם אם האדם "וא, במחשבה

, ה"ו במזיד על אחת ממצות הוי"עבר ח

מכל מקום הרי זה היה מחמת רוח שטות 

אבל מחשבתו , שנכנס בו כמו שביארנו

כ "כ יש לו עוד ג"וא, האמיתי לא נפגם

 .תקנה בעושה תשובה בכוונה ומחשבה

 'היךאלה "הויושבת עד 'ולפי זה יש לומר 

ה "עד הוי'היינו שצריך האדם לשוב רק 

, ה שהוא בחינת מחשבה"בחינת י' אלהיך

רק , כי לשם אינו מגיע פגם מהתחתונים

 . ה"צריך לשוב על דיבור ומעשה בחינת ו

מאיזה כוח יוכל האדם , ולזה אמרה תורה

 ה"הויושב 'י "ע, לעשות תשובה בשלימות

בכוח המחשבה שאינו נפגמת ' אלהיך

ז יוכל האדם לעשות "ועי, ת שעוברמעוונו

 .ל"תשובה על דיבור ומעשה שלו כנ

כ מה שאיתא במסכת ראש "ולפי זה יובן ג

בראש השנה כל באי ) ב"א מ"פ(השנה 

וכן איתא . העולם עוברים לפניו כבני מרון

הכל נדונים בראש ) ה ב"ר(בתוספתא 

ן "עיין בר(והנה כבר עמדו הראשונים . השנה

בתשרי ' דוע דוקא יום אבטעם הדבר מ) שם

 .נקבע כיום הדין

אבל לפי כל זה יש ליתן טעם למה נקבע יום 

משום , תשרי ראש השנה' הדין ותשובה בא

שראש וראשית הבריאה הוא בחינת 

ובפרט לפי מה שמבואר ממרן , מחשבה

 )א"פרי עץ חיים שער ראש השנה פ( ל"האריז

ת והדברים חוזרים בכל השנה למציאשכל 

חזר , נברא העולםשבתשרי ולכן , הראשון

כ ראש השנה "וא. ש" עייהדבר לקדמותו

שהוא גם עכשיו ראשית הבריאה של השנה 

ובפרט שנחשב כמו קודם חטא , החדשה

כ הוא ראשית ושורש המחשבה "וא, ר"אדה

ולכן נקבע , שאין מגיע לשם שום פגם וחטא

כי היום הזה , בדוקא ליום זה לתשובה

שבה מסוגל שהוא ראשית ושורש המח

כמו , לעשות תשובה בשלימות הגמור

 .ע" הקדוש זיט"הבעששביאר מרן 

שהוא יומא ' אתם נצבים היום'ואז יהיה 

, :)ב לב"ח(ק "דראש השנה כמבואר בזוה

י היינו שיהיה היחוד "ה אדנ"מ' בגי' כלכם'

ה ושכינתיה בשלימות בכל "קודשא ב

וגם כשכולם יעשו תשובה . קומתם

כולם שווה בלי ' כלכם'ו אז יהי, בשלימות

לבין ' וכו' ראשיכם'שום חילוק מדריגות בין 

כי כולם יהיו שווה בקומה ', חוטב עציך'

ביומא ' ה אלהיכם"לפני הוי'אחד שלימה 

 .דראש השנה

ה יעזור שנזכה לעשות תשובה "הקב

וכתיבה וחתימה טובה לכל אחד , בשלימות

וישועת הפרט והכלל בביאת גואל , ואחד

 .א"צדק בב

 )ק"ע לפ"רעוא דרעוין תש(
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  עטרת חכמיםעטרת חכמים
ע" זימרבותינו וביאוריםעיונים 

 .)ר אותיות של עשרת הדברות"ר מצות הם נגד כת"שהכת. שמות כ י(' ךתוב'של '  נרמז באות תמצות תשובהה "מצות שס

 על החוטא שישוב ויתודה חטאיו בעת מצות עשה

ה כי איש או אש'שנאמר , שנתנחם ומתחרט עליהם

והתודו את חטאתם אשר . יעשו מכל חטאת האדם

 : )ז-במדבר ה ו(' עשו

,  התשובה הוא עזיבות החטאמדיני המצוה

ם הלכות תשובה "רמב(ויתחרט ויתמרמר על עונותיו 

יהיה ) ד"שם ה(והחרטה והמרירות בבכיה , )ב"ב ה"פ

עד שיעיד עליו יוצר בראשית שלא יעשה , כל כך

 . )ב"שם ה(עוד עבירה זאת 

רבונו של , וסדר הוידוי, )שם(כ יתודה עליו "ואח

והרע , חטאתי לך, רבון כל העולמים, עולם

ובדרך , ובדעה רעה הייתי עומד, בעיניך עשיתי

, והריני שב ומתחרט מהם, רחוקה הייתי מהלך

ומה שעשיתי לא אעשה עוד , והלואי שלא עשיתי

, אנא אדני חטאתי עויתי פשעתי מלפניך, לעולם

שתכפר לי על , הי רצון אדני אלהי ואלהי אבותיי

ותסלח לי , ותמחול לי על כל עונותי, כל פשעי

שחטאתי ושעויתי ושפשעתי , על כל חטאותי

, מיום שנברא אדם הראשון עד היום הזה, לפניך

בין שחטאתי באסורי , בכל הגלגולים שהייתי

ובין שחטאתי בדברי סופרים ותקנותיהן , תורה

כי אתה הוא הרוצה , הגותיהםוסייגיהם ומנ

 . סולח ומוחל, בתשובת רשעים

, מכפרין על כל עבירות, ויום הכיפרים, והתשובה

אין , ועשה תשובה, אפילו רשע גמור כל ימיו

וגם מיתה מכפרת , )ג"א ה"שם פ(מזכירין לו רשעו 

 :ובלבד בתשובה שלימה, )ד"שם ה(

,  מבואר היטב בכל ספרי יראיםמשרשי המצוה

ואעתיק הצורך , י"ובכתבי מרן האר, זוהרוב

ִתיוְבָתא .)ג קכב"ק ח"זוה(, לענינינו ָּכל ַמאן ְדָחַזר ּבְ ּ ּ ּ ,

ִאלו ָחַזר א ּּכְ יה , ו" ואתא ְלאֹו"הת ֹוּ ְתִלים ּבֵ ְּוִאׁשְ ּ

ְּוָדא ִאיהו ְתׁשוָבה. ה"יהו ָּתׁשוב , ּּ . ו" ואתא ְלאֹו"הּ

ּ ַוַדאי ִאיהו ִודוי ְדָבא"הת ֹוְּדא ּ ּּ ּ ְדָהא ַמה ְדָפִגים .ִריםּ ּ

ְתׁשוָבהַמאיּוְב, ַּאְתִקין ֵליה, ְּלֵעיָלא  . ּ ּבִ

ּוְתׁשוָבה ָדא ִאְתְקִריַאת ַחִיים ּ ּ ְּוִאיהו ֶהֶבל ְדָנַפק  ,ּ ּ

ר ָנׁש פוָמא ְדּבַ ְּוָעאל ּבְ א ִפי , ּ ל מֹוּצָ  ִיְחֶיה יהוהַּעל ּכָ

יה ְדּבַ. )דברים ח ג( ָהָאָדם ְּוִהיא ַעל ֵריׁשֵ ְוַכד . ר ָנׁשּ

ָרֵאל ְרָיא ַעל ִיׂשְ  ְיִגיָעה ְוָלא לאֵלית לֹון , ַהאי ׁשַ

ְעּבוד ר ָנׁש,  ִיְרָאהד"יו.  ממלכיותּׁשִ יה ְדּבַ ַּעל ֵריׁשֵ ּ ,

ר ָנׁש א ְדּבַ ּוִמָנה ֵייעול ְדִחילו ְלִלּבָ ּּ ּ ּ ְלִמְדַחל , ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּמקוְדׁשָ ר א "ה .ְּ יה ְדּבַ ַּאֲהָבה ַעל ֵריׁשֵ ּ

ִריך הוא, ׁשָנ א ּבְ ּוִמֵניה ָעאל ְרִחימו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ו "וא. ּ

ר ָנׁש יה ְדּבַ ִּאיִהי ַעל ֵריׁשֵ ּוִמֵניה ִייעול ַעל פוָמא , ּ ּ ּ ּ ּּ

אֹוַרְייָתא ר ָנׁש ִמלוִלין ְלאֹוְלָפא ּבְ ְּדּבַ ּוְבַהאי ִדְיֵהא . ּ ּ

כֹון ַהִיְרָאה  ו "וא, ו"יהְוָהַאֲהָבה ִיְתַחִזר תורה ּּבְ

י ָּת  . מעשה, א אחרונה"הּׁשוב ְלַגּבֵ

ָמה ִמיִנין ִאית ְתׁשוָבה ְּוִכי ִמּכַ ּ ע ,ּ ּ ִאית ְדִאיהו ָרׁשָ ּ

ָּגמור ּוִמְתָחֵרט ומֹוֶדה ָעַלְייהו, ּ ּ ן ָלא ָעֵבד , ּ ּוְלָבַתר ּכֵ

יׁש א , ָלא ַטב ְוָלא ּבִ ְּלָדא ַוַדאי ִיְמחֹול ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ה ִלְתׁשוָבה ִעָלָאהֲּאָבל ָלא ְדִיְז, ְ ּּכֶ  אבל. ּ

ר ָנׁש ְלָבַתר ְדֵייתוב ֵמַחָטָאיו ִּאית ּבַ ֶדֶרך , ּ ְָאִזיל ּבְ ּ

ָוה א , ִמּצְ ְדִחילו וְרִחימו ְדקוְדׁשָ ָכל ּכֹחֹו ּבִ ּוִמְתַעֵסק ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ָּדא ָזֵכי ִלְתׁשוָבה ַתָתָאה. ְ ּ ּ ַּתָתָאה הא ּ ּ ,

ר ָנׁש ְלָבַתר ְד ְוַיְעִביד , ִמְתָחֵרט ֵמחֹובֹויְּוִאית ּבַ

ְּתׁשוָבה ְדִחילו וְרִחימו ִמ, ּ אֹוַרְייָתא ּבִ ְּתֲעָסק ּבְ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ל ְפָרס, ְּ ּ ָדא ,ְּוָלא ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ

ן ָי, ו"את וְלאֹוָזֵכי  ֵמיה ִאְתְקֵרי , ּה"ְּוִאיהו ּבֶ ְּוַעל ׁשְ

יָנה ְּוָדא ָגִרים ְדָתׁשו, ּבִ ּ י הו"אב וּ  .א" ְלַגּבֵ

מדברי מרן אלקי ) בראשית ופנחס' מאור עינים פ(ידוע 

' משגיח מן החלונות'מ על פסוק " נבגט"הבעש

מלכות , ה מצמצם יראתו"שהבורא ב) ש ב ט"שה(

שכל , על האדם שהולך לעבור עבירה בסתר, שמים

ומדמה , שעה נדמה לו ומתיירא שלא יראנו אדם

ועל ידי זה , חד רואהובדעתו ומתיירא כאלו א

מפני שכל , נופלת עליו היראה כאלו אחד רואהו

 . הקדושה מסתלקין בעת החטא

בהכרח מתלבשת , אבל מלכות שמים שהוא בגלות

לופו 'שא, שיש בו אלף' חטא'כטעם , בכל הבחינות

יהיה כלא , דאם יסלק חיותו, של עולם מתלבש שם

רקי פ(ובזה קורין אותו המלאכים מלך עלוב , היה

והאדם העובר . )א"ובתומר דבורה פ. ח אות ד"היכולות פי

, אינו יודע שהיראה עליונה מצמצמת עצמה, עבירה

, כדי שישוב ויפרוש מעבירה, וניפרדת מדודה

מחמת גודל רחמנות על האדם מצמצם עצמו 

 . כביכול לשפלות כזה

, י ויצא"תולדות י(]  הקדושט"הבעש[ושמעתי ממורי 

לופו של עולם 'הוא סוד א, ף"י אלכ) ובסוף ספרו

עד , ת הוא שני אלפין"ואות בי, טמיר וגניז בגויה

ושורש אותיות , ו ארבע מאות אלפין"אות תי

התורה שקרוב יותר אל חיות אלהות הוא אות 

, ומתלבש זה בזה, ואחר כך יורד והולך, ף"אל

ו שהוא מלכות "עד אות תי, ונתרחק מן החיות

 . מחשבות רעות וזרותשמתלבש תוך , שבמלכות

שיהיה ניצוץ , וכאשר יתן לבו על גלות השכינה

, השכינה מתלבש תוך כיעור ודבר מאוס כזה

' יתפרדו כל פעלי און'ואז , יתחרד חרדה גדולה

ונתחבר למעלה , ונתברר ניצוץ הקדוש, )תהלים צב י(

, א"תשוב ה, והוא גאולה מהשביה, אל החיות

ותן במחשבה עד ולהעל, לקשר עצמו עם האותיות

ואז מעלה על ידי תשובה את , מחשבה עליונה

שנתלבש במקום ] 'בסוד שובה ת[ו "בחינות אות תי

, ועל ידי תשובה מעלה, בחיות של עבירה, כיעור

יראה , לתורה ולמצוה, עד שמהפך אל חיות אלהות

כי מעלה אהבות ויראות הגרועים אל , אהבה

 . הקדושה

המבואר , במשל] וש הקדט"הבעש[וזה שרמז מרן 

, )ג"מצוה שס' אוצר החיים'בספרו (במצוה שילוח טמאים 

אז רואה שלא היה כלל , כשנכנוס לפני ולפנים

כי . אלא הכל גנות ופרדסים, חומות ומסכים

הוא באה לפתוח לו שיבוא , כשנופל לאהבה רעה

ואם היה הרשע כשלבו בוער בו , לאהבת השם

על ידי יראה היה מהפך זה , באהבה עזה לעבירה

שמצמצם עצמו עליו להפכו לאהבה , תתאה

, ובניקל לו להשגה גדולה ברגע אחד, עליונה

על ידי התדבקות עצמו אל , להשגות רוח הקדוש

 . שורש אהבה והתענוג

ו שפגם "עיקר להעלות אות תי, וכשעושה תשובה

' ת אשיב אל לבי"זא'כמאמר הנביא , בה אל שורשה

להעלות ולחבר , ידי תשובתושיכוין על , )איכה ג כא(

עם , ו"מדריגה התחתונה שבמלכות שהוא אות תי

כידוע . ף פלא עליון"אל אות אל, ן מדריגות שלה"זי

עיין תולדות ]  הקדושט"הבעש[מדברי מרן אלקי 

, כי תיקן בעלי תשובה, שמעתי ממורי) אחרי וקרח' פ(

 . להעלותו ולקשרו בשורשו, עיקר על ידי גדולי הדור

כי יש בחינות , שמעתי ממורי, ין תולדות בשלחועי

אשר משם , א"ג קס"שם ס] מספר[' דרך'הנקרא 

כי עד שם אינו מגיע פגם , ניזונין אפילו הרשעים

אם תרשע מה תפעל 'ועל זה נאמר , וחטא בני אדם

, ולכך תשובה מהני, )י הפסוק באיוב לה ו"עפ(' לו

עולה עד , וברגע שעולה על לבו לעשות תשובה

אם חטא בזנות , כי שם לא הגיע פגם החטא, שם

רק למטה עשה , לא מתעורר שם רק בחינות אהבה

כי הגשים האהבה , רשימות רעות על ידי חטאו

וכשעושה תשובה עושה , בדבר מאוס ומלוכלך

כי העלה המדריגות , וניתקן הכל, רשימות טובות

ושם על ידי , ]א"ג קס"בחינת שמות ס[עד הבינה 

:) יומא פו(ולכן , ושם של אהבה טובהחטאו עשה ר

עם , ובזה תבין מצוה זאת. זדונות נעשין זכיות ממש

 . .)שבת נה(ו תחיה "תי', רמיזתה באות ת

 ) מקאמרנאיצחק אייזיקמרבינו ' אוצר החיים'(



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

 }גי {סימן לד. ת"פילין רחיוב הנחת ת
 ,ומקדים להביא את סדר השתלשלות וקביעת הפסק הלכה לדורות, ת"בענין חיוב הנחת תפילין ר )א"סק(רבינו האריך בזר זהב 

 .ת בכל גליון ענין אחד מדבריו"ונביא בעזהי

  }המשך{ פ"ענף אחד בכללי תורה שבע
 −ôñ¾îþ−ëî)õ ³îôë−"í ê"î( îò−þëð× ì×îô, ’þ þôê−ë þï¼ñê 

õ¼ê"ë îšñìò¾ −"ëî ¾"þ®ë íî−í ö−ðîô ³ëí ³î ö−ê¾ 
þïôô ðñîí, î−ñ¼ íþî½ê ê−í¾ í¾êô êñê þïôô ö−ê¾ 

³þ× í−ñ¼ ö−ë−−ìî íîþ¼ þî½−ê’ ,−õíî¾îþ ö−ê öê×¾ −³−ôê 
í¾¼ íõ− îþ−ëì¾ íðîô ðìê ñ×¾ ³þ× ö−êî íîþ¼, êñ 

ë î¼òôò"ëô ó−¾ò ê¾−ñô í"¾ ,’þïôôî ³êî ó−−³òë ³
ö−×í ³þôê ,þ−ëþ ó¾ë êñ−í  ’ öí í×ñí× îñêî îñê öòìî−

ö−¾î¼’ ,−³¾þõ¾ îô× , íêþîí¾ îþ−ëìñ íðîô ðìê ñ×¾
í×ñí×î ³ôê îñ¾ ,êö× óþïôô öê× ö−ê î³ , í¾šôî’ óê
ö−¾î¼ óí í×ñí×’ ³ð× í¾¼ îþ−ëì¾ íðîô ðìê ñ×î 

 í×ñí×î’öò−ò³ êðë )õ ³îêîšô"ô ð"í(
ê.ë îìñ¾ " íî³ìõî ¾

ë¾"îþ ³îìõ−¾ ð¼ ó−þôîê ¾íë’ ,−õ¾îþ óê îíñ í¾šð 
í×ñí×î ³ð× í¾î¼ ðìê ñ×¾ ó−ðîô îñêî îñê , ó−¾î¼íî

í×ñí×î ³ð× óí−õ ñ¼ , ³šî¾í ³ê ³îìõ−ñ îìñ¾ íôñ
ë −þí"õ¼ ó−¾î¼í ñ×¾ ó−ðîô ¾"ë ³êþîí −" íõ− í
ó−¾î¼ ,³šî¾ë îñë¬− êñ óô®¼ë óíî , óíñ íôñ ñëê

ë ³êþîí× ³î¾¼ñô ñêþ¾− öîôíñ ¼îòôñ" ³ð× êîí¾ í
í×ñí×î , ±þ³ôî’þ þôê−ë êë êñ¾ ð¼ ö−ëê þë −½î− 

ë ñ®ê í¾¼ô"ë î−í í"íë ö−¼èîò ¾ , ñ®ê í¾¼ô êë¾ô
ë"ë î−í êñ í"íë ö−¼èîò ¾’ ,ë îþîí êñ¾ ð¼ îò−−íð" í

ë î−í í¾¼ôñ í×ñí"ë −þëð× èîíò−¾ −ô ñ¬ëñ ö−¼èîò ¾"í ,
ë îþîí¾ô ñëê"ðî¼ íë ö−¼èîò î−í êñ í¾¼ôñ í×ñí í ,

ë ö−−ð¼ ³šî¾ð í¾¼ôî" êñê í¾¼ôñ í×ñí îþîí êñ í
íë î¼èò μ×ñî öô®¼ ³¼ðô î¾¼ ñêþ¾− öîôí¾ ,’þ þôê ’

 öê×ô êñ ¼þõôñ ³îþí¬ îêô¬ öò−ò³ íô ³îê− −þô êëê
êëíñî’ ,¾îþ−õ ,ë îš½õ¾ þìê" îêô¬ êñ í¾¼ôñ í×ñí í

ðî¼ ,’þ ’ îñêî îñê þôê ðì ñêîô¾î ëþ þôê ö−ëê þë −½î−

ö−¾î¼ î−í í×ñí×,’ ó−ðîô î−í¾ îò−−íð ë"ë¾ í" ö−ê ¾
 î¾¼î íïô íï ó−¾ò îê¾òî í×ñí× ö−¾î¼î ³îþïôô óíë

íï ñ¼ íï ³îþí¬ ,’ö³×ñí× îñêî ö³×ñí× îñê þôê ðìî’ ,
ë ñ¾ ó−¾ò îê¾ò êñî î³×ñí× èíò ðìê ñ×¾" ³îñî½õí ¾

íï ñ¼ íï ³îþí¬ î¾¼ êñ ö×î ö³¼ðñ , êþôèí μ−þõ íï ñ¼î
’ö−×í ³þôê ³êî ó−−³òë ³îþïôô’ ,ñ×¾ μ³þë½ñ ¾îþ−õ 

 îëíê óîñ¾íî ³ôêí öò³ öòêî îñ¾ í×ñíë š−ïìí ðìê
 ³þôêð öî−×î íï ñ¼ íï ³îþí¬ î¾¼î íïô íï ó−¾ò îê¾ò¾

ó−−³òë ³þïôô ö³×ñí× îñêî ö³×ñí× îñê , öêôñ êôñ¾ëð
−ðîô óí−ò¾î ö−¾î¼ î−í í×ñí× îñêî îñê þôêðó ñ×¾ 

 μð−ðñ ñëê ññ× ³îþïôô öê× ö−ê í×ñí× í¾î¼ ðìê
öê× ¾− ³îþïôô ,ò¾ôî −’ í¾¼ô ¼þ−ê êñî þô¾ô óîšôí

óñî¼ô’ ,μ−ìñ ëþ¼î šî³ô −ôñ¾îþ−ë þîþëí ¾îþ−õ îíï.   

 í¾î¼ ðìê ñ× ó−ò−ð −³ë −ò¾¾ í×ñí š½õ−êð öî−×î
íþî³í öô î³êþîí×,³îþïôô öê× ö−ê¾ −êðîë , ñîõñ−õ ñ×î 

 −ñëëí ñ¾’îíñ −¼ðîôð’ô ³þë½ ñ¼ μñîí " þôêð ð’ îñê
ö³×ñí× îñêî ö³×ñí×,’ð íìðò þë×î ôë îñê ó−þë−ê 

¾¾ öò−š½õðò í×ñí óí−¾¼ô× ö−¾î¼î ö−þîô ó−ò−ð −³ë −
íþî³í öô í¾¼ôñ,þð  ’ñêîô¾× î¾¼î î¾¼ þëî½ öòìî− ,

 š−ïìí ðìê ñ×¾ þë½ î¾¼ êñð þë½ ëþð×î³þë½ ,þî ’
−öòìî íþîí íõ− îþ−ëì¾ íðîô ðìê ñ×¾ −þë½ð ñêîô¾î 

ë î¾¼î î¾¼ð −þë½ ³îþïôô öê× ö−êî ³−¾−êô, ë¬−í šîðî 
íïë −ðî:  

×ô ö×¾ öî−×î ñ×¾öë¾ íðîô ðìê ñ×¾ ö−ñ−õ³ë  ³−ðö− 
ó−þ−¾× ö−ñ−õ³ ó−ì−òô −ò¾í, ó−þ¾× ö−ñ−õ³ ó¾ óí−ò¾î 

óí−ñ¼:  

~~~~~ מסגרת השלחן ~~~~~
ê. ïî"¼þî íò¾ôí ñ"ó¾ ë : þôêêþ−³ë öë íðîí− −ëþ ,êîí− ³š¾ë í¾¼ô 

ó−ñ¾îþ−ë í³−í¾ ,ðîòí ³þõîõ¾× íëšò í³−íî ,îþí¬í ñ× î−íî ó−ñ¾îþ−ë¾ ³
íëè ñ¼ ³î¾¼ò,] ³îþí¬ ó−¾î¼î í×î³ë ó−ñ−ë¬ô¾,ó−¼ëþê ³šî¾ë í−í êñî  

íê½ ,íð®ë í−í óñ¾ íîšô êñê ,³þõîõ¾× ëšò μþð îë ó−ëþ¼³ô ³šî¾í −ôî[, 
íî³ìõî −êô¾ ³−ë îìñ¾î ,ó−þôîê −êô¾ ³−ë¾ ,íëþ ³ìõ−¾ ð¼]  ¾− îñ−õê

ðêòí ³þõîõ¾× ëšòë ,íëîþ þë¾³¾ ð¼ í−ñ¼ −ñ× ³þî³ óñî¼ñ .[  

  עטרת תפארתעטרת תפארת
 ע"עובדות וסיפורים מרבותינו זי

ישב רבינו , בערב שבת קודש סליחות, פעם אחת
, ע בסעודת שחרית" זייצחק אייזיק מקאמרנארבי 

ושאל אותם , ובאו איזה עגלות חסידים מאונגרין
שאתמול עברו דרך , בו לווהשי. רבינו מה נשמע
עד , והוצרכו לעמוד שם איזה שעות, עיר סטריא

צ רבי אייזיק "ושם דר הרה. שיתנו מספוא להסוסים
כי היה מתפלל , והיה עובד השם גדול, ה"זללה
, אולם עבודתו היתה עד להפליא, נ ביחידות"בביהכ

ובהם היה מכה את , כי היה לפניו אבנים או לבנים
ואמרו שרצו לראות את . הראשו בשעת התפיל

וכי , ואמר להם רבינו. וסיפרו לו מה שראו, תפלתו
 .אין יכולין להתפלל בדביקות בלא לבנים ואבנים

בימי הסליחות הרגישו בני ביתו שיש , והנה
גם לא הורשו את , ולא ידעו מה, השתנות אצלו

דראש השנה ' והנה בליל א. עצמם לשאלו מה זאת

לומר מי ,  משנה לשנההיה מנהגו, אחר המוציא
וכמוהו הרבה , המה המליצי יושר של זו השנה

מטעם , שאין דרכי להעלות אותם על הכתב, ענינים
 .הכמוס אצלי

היו , וגם כל החסידים, א"והנה כל בני ביתו שליט
לשמוע מפיו הקדוש גדולות , מצפים על זו השעה

ואז לא דיבר כלל , כמו בכל שנה ושנה, ונפלאות
, א"ונתמהו כל בני ביתו שליט, שלחןוכלל בכל ה

 הוגם כל המסתופפים אצלו שלא לחנם נתהוו
וגם ביום מחר התפלל כל היום עד , חדשות כזאת
כ לא דיבר "ג', ובהשלחן של ליל ב. 'ערבית ליל ב
ט לא דיבר "ובמוצאי יו. אפילו דיבור אחד, מאומה

וכשבאו לקבל ברכת , שום דיבור עם כל החסידים
וכן היה . ולא יותר' חותם חיים' רק אמר, הפרידה

שהיה דרכו בקודש לאכול , בכל עשרת ימי תשובה

ואז לא דיבר , בכל יום סעודה עם המקורבים שלו
ג מדות אחר "אפילו עם אנשי ביתו מאומה עד יום י

 .ואז ציוה לעשות סעודה, התפלה
כעת אספר לכם מה שאירע , ובתוך הסעודה אמר

אני , סליחות יום ראשוןשמיד ב, שתהילה לאל. לי
וכל שאר התפילות , כבר מובטח על כל השנה

והנה השנה תיכף , כ הוא עבור העולם"אח
, כשעמדתי לומר סליחות לא נתקבלה תפילתי

אפילו אלו , אתה מליץ עבור העולם: ושאלו אותי
כמובן בטענה שהמה כולם , שבמקומות הרחוקים

איש ובסטריא יש , כתינוקות שנשבו בין הנכרים
ואתה אומר שיכולים להתפלל בדביקות , צדיק אמת

עד שהיום תהלה לאל קבלו , בלא אבנים ולבנים
 . תפלתי לרצון

 כתבי שם



   עטרת זקניםעטרת זקנים
  ממאורי הדורותיומא דהילולא

 ו"ה אלול תקמ"כ המגיד מזלאטשובל " בן רבי יצחק זציחיאל מיכלק רבי "הרה
  בית אביו

ק "בן של הרה, ל" זצמדרוהוביטשיצחק ק רבי "נולד לאביו הרה

 משה מסאווריזק רבי "בן הרה, ל" זציוסף ספראווידליוועררבי 

 פראגד " אביצחק חיותק רבי "מגזע הרה, ש"ל שנהרג עקדה"זצ

ה מגזע "ולאמו הרבנית פייגא ע', אפי רברבי'ל בעל ה"זצ

אביו הקדוש היה . ל" זצמאיר פאפירשק רבי "המקובל הרה

 הבעל שם טוב הקדושי תלמידי רבינו אור שבעת הימים מגדול

שהוא בן יחיד בעולם הזה : ט אמר עליו"ורבינו הבעש, א"זיע

כפי שכותב רבינו הגאון הקדוש שר בית , לשכינה הקדושה

' דמשק אליעזר'א בעל ה" זיעאליעזר צבי מקאמרנאהזוהר רבי 

) 'ופן טא א"א מ"פ(על מסכת אבות ' זקן ביתו'בספרו הקדוש 

אם יהיה עשרה : ה שאמר" זלהש טוב"הריבשמעתי בשם : ל"וז

כי , פרסאות סמוך לעיר דראהביטש אזי מחוייב אני לנסוע לשם

ואם לא אסע תשאל , ה"שם דר רבינו יצחק בן רבי יוסף זלה

ואתה קרוב , בן יחיד יש לי בעולם הזה, אותי השכינה הקדושה

, לו לקבל אפי שכינתאאצלו לערך עשרה פרסאות ולא באת אצ

בבית קדוש ונורא כזה ירדה נשמת רבי יחיאל מיכל . ל"עכ

  .להאיר לעולם

וכפי שהעיד , עיקר תורתו ולימודו ינק בצילו של אביו הקדוש

, שבעת לימודו עם אביו הקדוש היו אותיות של אש פורחות מפיו

והלך , זאת העיד אחר שפעם אחת נתהווה פירוד בינו לבין אביו

ובעת ההיא כיהן שם , מוד בישיבה הגדולה בעיר בראדלו לל

אשר , ל" זציצחק המבורגערראש הישיבה הגאון האדיר רבי 

שש ושמח יחד עם בני הישיבה בבוא רבי יחיאל מיכל החריף 

אך כעבור שלושה ימים עזב את הישיבה , ללמוד בישיבה

בני הישיבה תמהו בדבר , ונתפייס עם אביו ולמדו יחד כמקודם

חיכו לו מתחת לבית אביו לדעת על מה עזב את ספסלי בית ו

הלא מקודם כשלא ידעת את : שאלוהו, כשיצא החוצה, מדרשם

ועכשיו שהיית עמו , חריפותו של ראש הישיבה תינח שלא באת

על מה , שלושה ימים וראית שחריפותו עולה על חריפות אביך

תי עם מעודי לא למד: השיב להם. בחרת לחזור ללמוד עם אביך

מן התחלת לימוד האותיות הקדושות , שום אדם חוץ עם אבי

ובכל עת שלמדתי עמו ראיתי איך , ועד מה שאני יודע עד עתה

וסבור הייתי שכן , שאותיות של אש פורחות מפיו בשעת הלימוד

ועכשיו שעבר שלושה ימים ביושבי לפני , הוא בכל רב ומלמד

  .ונתפייסתי עם אביראש הישיבה וראיתי שאין הדבר כן חזרתי 

  בית חמיו

בהגיעו לפירקו השיאו אביו לאישה עם הרבנית בתו של רבי 

בהגיע זמן החתונה ,  בעל פונדק מהכפר הסמוך שדה לבןמשה

על , לא היה לרבי משה המחותן דמי הנדן שהתחייב ליתן לחתן

ש וכלי הפונדק שלו להיות לו "כן משכן את מכונת יצור היי

זמן מועט אחר החתונה . הדן לחתן המיועדהכסף הדרוש לסלק 

לשאלתו השיבה , ראה רבי יחיאל מיכל שזוגתו הרבנית בוכה

שהיות וכלי פונדק של אביה מושכנות ואין בידו להשיב הכסף 

מיד מחל לו , וחושש הוא שמא ימכרו את כליו וישאר בלי פרנסה

וכך ישב לו רבי יחיאל מיכל בעירום , רבי יחיאל מיכל על הנדן

אחר נישואיו רצה רבי יחיאל מיכל להתבודד בחדר . ובחוסר כול

מיוחד לו לבדו ואפילו זוגתו הרבנית לא יהיה עמו ורק פתח צר 

חותנו , ומשם זוגתו הרבנית תכניס אוכל בשבילו, וקטן יהיה שם

נסע אל מחותנו רבי יצחק להודיע , ששמע זאת ולא הוטב בעיניו

ידעתי שבני יעשה כן : ר לוכשסיפר זאת למחותנו אמ, לו הדבר

כמובן , אבל לא עלה בדעתי שיעשה זאת מיד אחר נישואיו

ואלף ימים ישב רבי , שחותנו הסכים אחר ששמע דברים כאלה

, יחיאל מיכל כך בהתבודדות לבדו מבלי לראות שום נפש אדם

  .לאחר אלף ימים יצא מהחדר זך ומזוכך

  אור שבעת הימים

זאב ק רבי "בן נקלע להתם הרהבשבתו בבית חמיו בעיר שדה ל

ל מבני היכלא קדישא של רבינו אור שבעת " זצוואלף קיצעס

רבי וואלף שראה עבודת הקודש , א" זיעהבעל שם טובהימים 

של האברך רבי יחיאל מיכל דיבר אל ליבו שיבוא עמו אל בית 

בלאט , ויעלו מדריגות מעלה מעלה אל סולם העולה בית קל, רבו

ו שחותנו הוא מתנגד ברח מביתו ונתלווה אל רבי ובחשאי בידע

אהבת צדק : כשיצא מן העיר שמע בת קול מכרזת עליו, וואלף

והיה לו לסימן שעושה הוא , ותשנא רשע על כן משחך אלקים

ט שראה ברוח קדשו שנוסע הוא "רבינו הבעש. צעד הנכון בחייו

 שהנה בנו של הרב מדרוהביטש: אמר לאשתו הרבנית, לפניו

התנכרי אליו ואל תתני לו לאכול עד שישרת לך , מגיע לכאן

ט "כשהגיע לבית הבעש. בשירות כל שהוא תמורת מאכלו

ביקש רבי יחיאל מיכל , ובאותה עת עסקה הרבנית בניקיון הבית

נזפה בו , שתיתן לו מה לאכול להשיב את נפשו מטורח הדרך

יקיון הן אתה רואה שעוסקת אני עכשיו בנ: הרבנית ואמר לו

מיד תפס רבי יחיאל , הבית ואתה רוצה שאתן לך עכשיו לאכול

מיכל את המטאטא לעזור לה בניקיון הבית והתחיל לטאטא 

חשבתי כי לכל הפחות : נזף בו הרבנית בשנית ואמר לו, הבית

למלאכה זו תצלח ורואה אני שגם לזה אינך בקי שב אל השולחן 

כינתא וציפה לקבלת כשהשיב נפשו הלך לקבל פני אפי ש, ותאכל

הן אני : אמר לו, ט לשמו ולשלומו"כששאל לו הבעש, פנים חמה

ומה בכך : ט ואמר לו"נזף בו הבעש, הבן של הרב מדרוהביטש

ל עזב את "מאוכזב מכל הנ, שאתה הבן של הרב מדרוהביטש

רבי וואלף , ט ויצא מן העיר בכדי לחזור לביתו"בית הבעש

 שינסה עוד פעם לחזור לבית וביקש ממנו, שהביאו דלק אחריו

, הפעם נסע כבר בלב נשבר לא כבתחילה שנסע בעוז, ט"הבעש

שהנה בנו של הדרוהביטשר מגיע : ט אמר לרבנית"רבינו הבעש

כשהגיע , לכאן ותראה לכבדו ולהכין לו מאכל ומשקה כראוי

כששומעים בת קול על : ואמר לו, ט נסע לקבל פניו"לבית הבעש

ן צריך להתפעל כל הרבנות יכול להסתיים אי, כן משחך אלוקים

בקהילה קטנה כזלאטשוב עם משכורת של שמונה זהובים 

ט "מאותו היום נתדבק רבי יחיאל מיכל ברבו הבעש, לשבוע

ונעשה , ט כיבדו מאוד"רבינו הבעש, ונשאר שם על שבת קודש

  .רבי יחיאל מיכל חד מן חבריא קדישא הדין

  מגיד דבריו ליעקב

 זלאטשוב נתמנה למגיד מישרים בעיר יכליחיאל מרבי 

ובסוף ימיו , קאלקומשם נתקבל גם למגיד בעיר , שבגאליציע

והיה מגיד מישרים ודורש לבות ,  שבווהליןיאמפאלאהיה בעיר 

  . בני ישראל לחזור לצור מחצבתם אביהם שבשמים

ט נהרו הרבה "אחר הסתלקות מרן אור שבעת הימים הבעש

 יחיאל מיכל שהיה גם ממעתיקי השמועה בדור תלמידיו אל רבי

בין אלו שנהרו אליו היה רבינו הגאון הקדוש רבי , הראשון

חותנו של רבינו הגאון הקדוש , א" זיעאברהם מרדכי מפינטשוב

 יצחק אייזיק מקאמרנאאיש האלוקים קודש הקדשים רבי 

שנסע אליו יחד עם אחיו הגדול ', היכל הברכה'א בעל ה"זיע

וכה סיפר ממה . ל" זציוסף מזמיגראדק רבי "מצו הרהומא

שראה אצל רבי יחיאל מיכל דרכו בלימוד הזוהר הקדוש אחר 

ופעם אחת לא , כאשר מקודם בדק עם כולם ישנים, חצות לילה

, ושמע איך רבי יחיאל מיכל אומר לעצמו, היה יכול להירדם

אמר אם שוב פסק ו, מיכל מהיכן בא לך ללמוד זוהר ובכה ולמד

באמת היית יודע שאינך ראוי ללמוד זוהר היה גם טוב ושוב 

וסיים רבינו הקדוש מפינטשוב שמאז לא , בכה והמשיך ללמוד

  .היה יכול לישון בשעה שרבו למד הזוהר הקדוש

א " זיעאברהם מרדכי מפינטשובתלמידו הגאון הקדוש רבי 

ת העביר הרבה סיפורי קודש והדרכות ישרות אמרות טהורו

המנהג , א"מקאמרנא זיע' היכל הברכה'לחתנו הקדוש רבינו ה

בבית רבותינו לספור ספירת העומר בליל שני של פסח אחר 

לעולם ' וכן המנהג לומר ברוך ה, מעריב יסודתו מבית זלאטשוב

  . ועוד רבות כהנה וכהנה, בערבית אפילו במוצאי שבת קודש

  הסתלקותו

תו ובפרט לעת רעוא בשנותיו האחרונים גברה עליו דביקו

ושמירה יתירה שמרו עליו לבל יסתלק מהעולם מרוב , דרעוין

ה אלול בעת רעוא דרעוין בעת "ובשבת פרשת ניצבים כ, דביקות

בהאי : שלא היה אחד עמו מרוב דביקותו הלך אנה ואנה וצעק

ועלתה נשמתו הטהורה השמימה ונטמן , רצון אסתלק משה

  .בעיר יאמפלא

, יוסף מיאפמלאבנו רבי , ה בניו הקדושיםחמש: השאיר אחריו

משה רבי , בנימין זאב מזאבריזרבי , יצחק מראדווילרבי 

דוד וחתנו המגיד רבי , מרדכי מקרעמניץרבי , מזוועהיל

  . זכרונם לברכהמסטעפין
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  מבאר רבותינו

כי פתאום בעת סעודה שלישית נסתלק בעת הלכו אנה 

ואמר בהאי רצון אסתלק , דביקות נפלא בחדר שלוואנה ב

, כי לערך שני שנים קודם פטירתו, :)ב פח"זוהר ח(משה 

היו צריכין לשמור אותו שלא ייצא נשמתו מרוב דביקות 

עד שפניו היו בוערות , כי היה דרכו לילך אנה ואנה, בוראו

ר "ופעם אחת אמר הגאון הקדוש מוהר, כמראה הלפידים

אל אחיו הצדיק מורי וחמי ,  תלמידודיוסף מזמיגרא

היאך עקביים של רבינו , ראה אחי, אברהם מרדכיר "מוהר

, והיה צריך שמירה יתירה, הקדוש עומדין בגן עדן העליון

והיה דרכו לאכול סעודה שלישית בחדרו המיוחד עם איזה 

, כ היה הולך לבית מדרשו לומר תורה ושירות"ואח, מבניו

, ובעת הזאת לא היה שום אדם שם, םעד שגמר הסעודה ש

, ואמר בהאי רצון אסתלק משה, והיה רץ בחדרו אנה ואנה

ורצה ואמרה לאחיה הצדיק רבי , עד שראה בתו הצדיקת

ונפל , ורץ לחדרו ותפסו לבלבל אותו ולהורידו, ל"יצחק ז

ויצאה , אחד' אלוקינו ה' על שכמו ואמר שמע ישראל ה

  . נשמתו הקדוש

א נתיב " זיעיצחק אייזיק מקאמרנאלרבינו ' נתיב מצותיך'(

  )ה"אמונה שביל השלישי אות כ

, יחיאל מיכל מזלאטשובר "וכן התנהג רבינו הקדוש מוהר

והכנת סעודתו בכל יום , שהיו מלבושיו מלבושי מלכות

ואמר עליו , ולא נהנה אלא ראות עיניו, כסעודת המלך

מלבוש כשהוא לובש ה: אלימלךר "רבינו הקדוש מוהר

ממשיך שפע למעלה , ומחבר הקרסים של לבושו, לתפילה

והיה צריך , לשמונים אלף כתות מלאכים והוא חיותם

ופעם , שלא יצא נפשו מגודל אור הדביקות, שמירה בכל עת

מה הוא מתנהג כל כך , אחד שאל אותו פרומעיר נער

שצריך להרחיב דעתו , והשיב לו בפשטות, בהרחבה

  . לעבודת השם יתברך

נתיב 'א לספרו " זיעיצחק אייזיק מקאמרנאהקדמת רבינו (

  )'מצותיך

,  לתלמידיומיכל מזלאטשובר "ואמר הקדוש הרב מוהר

אלא , הראיתם את זה לא יזכה לעולם להורות כהלכה

ויאמר על אסור מותר ועל , להפוך דברי אלוקים חיים

וכך , על שלומד תורה כדואג משפה ולחוץ, מותר אסור

 כיבד אותו פרי מגדיםשבא אצלו הגאון בעל וכ. הווה

ואמר לו שהכריזו ברקיע שיזכה לקבוע הלכה , ביותר

  . על שלומד תורה בטהרה לשם אל עולם, כמותו

מעשה 'א לספרו " זיעיצחק אייזיק מקאמרנאהקדמת רבינו (

  )על המשניות' אורג

ונוסח ומצפים לישועה לא מצאתי לא בסידורי ספרדים 

ובודאי אסור להוסיף אות אחת , אשכנזיםולא בסידורי 

ואם היה נמצא בנוסח ספרדי אין , בקביעות בתוך התפילה

למחות כי גם ספרדיים עדה קדושה מקובלין כל דבריהם 

, אבל לבדות נוסח חדש כאב לב הוא, איש מפי איש

 ט"הריבש תלמיד מרן מ מגיד מזלאטשוב"מוהרוהקדוש 

, מיחה ביד האומרין אותוהקפיד על נוסח זה שלא לאמרו ו

  . וכך ראוי ונכון

א סימן קיח " זיעיצחק אייזיק מקאמרנאלרבינו ' זר זהב'(

  )ז"סק

דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת 

מיכל ר "שמעתי בשם הקדוש מוה). שמות יא ב(רעותה 

ובזה יהיה ,  שאמר שהציווי היה שישאלו זה מזהמגיד

בעיני ,  את חן העם ששואלין זה מזה'ויתן ה, התעוררות

  . מצרים והם השאילו להם כליהם

א שמות " זיעיצחק אייזיק מקאמרנאלרבינו ' היכל הברכה'(

  :)דף נב

 למורי דודי רבינו מיכל מזלאטשובכמו שאמר הקדוש רבי 

גם אנחנו בגן עדן כשאנו עולין בכל עליה ,  בחזיון לילהצבי

  . אנחנו אל ארץ חדשה

א דברים " זיעיצחק אייזיק מקאמרנאלרבינו ' ל הברכההיכ'(

 .)דף רה


