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

  

ר ָאַמר  קֹום ֲאׁשֶ ה ֹנְסִעים ֲאַנְחנו ֶאל ַהּמָ ְדָיִני חֵֹתן מׁשֶ ן ְרעוֵאל ַהּמִ ה ְלחָֹבב ּבֶ ַּויֹאֶמר מׁשֶ ּ ּ ֹאתֹו ֶאֵתן ָלֶכם ְלָכה ִאָתנו ה"הויּ ּ ּ
י  ְְוֵהַטְבנו ָלך ּכִ ר טֹוב ַעל ִיְשָרֵאל ה"הויּ ׂ ִדּבֶ    .)י כט(ּ

להבין הענין מה רצה משה רבינו מיתרו 

 וגם להבין .ץ ישראלתו בדוקא לארישילך א

כי אם אל  לא אלך'לאחר שאמר לו יתרו 

 חזר וביקש ממנו 'ארצי ואל מולדתי אלך

והיה  והיית לנו לעינים'לו ואמר עוד והוסיף 

ה עמנו והטבנו "הטוב ההוא אשר ייטיב הוי

 .'לך

, דים כמה הקדמותלומר בהקנראה האלא 

,  מדובר לאחר הקמת המשכןהריכאן דהנה 

שהמשכן היה ) ר נא ח"שמו(ל "וזה ידוע מחז

י "וכמו שפירש רש, תיקון לחטא העגל

עדות , )שמות לח כא(' משכן העדות'פ "עה

ה על מעשה "לישראל שויתר להם הקב

וכן . שהרי השרה שכינתו ביניהם, העגל

כי , ד"היה הקמת המשכן תיקון לחטא עה

 של חטא העגל היה המשך הרי ידוע שחטא

 ,).ב קצד"ח(ק "זוהב איתא כמו ש,עץ הדעת

 הפגם ה נסתלק,שבשעה שעמדו בהר סיני

,  ונתבטל העונש של מיתה,ד"של עה

ד " החטא של עההובשעה שעשו העגל חזר

  .כבתחילה

) לח-הקדמה לז(משער הגלגולים וגם זה ידוע 

תעף ונסששורש החטא של קין הוא בא 

  .ד"מחטא עה

ל "תורה ממרן האריז-וטיבלקזה איתא והנה 

ויקח יתרו חותן משה 'פ "עה, ) יתרורשתפ(

 , והנה משה הוא הבל:ל"וז, )שמות יח ב( 'וגו

לתקן מה שהרג יתרו שבא , ויתרו הוא קין

שהרגו ) ר כב ז"ב(ל "והנה אמרו רז, להבל

,  שנולדה עם הבליתירהבשביל תאומה 

את אחיו את ', ב בהבל הכתו'את'וזהו 

 'ותלד את קין'ובקין לא נאמר אלא , 'הבל

והנה , חתשלא נולדה עמו רק תאומה א

לכן הביאה , צפורה היתה תאומה זאת

, להורות כי שלו היא, למשה שהוא הבל

  .ש"יית בראשונה עולתקן את אשר עיו

 רשת פורהת-וטיבלקשם ועוד איתא 

'  ב,ה"אהישמות ' ד'  בגי'יתרו'ש, שופטים

במילוי '  וא,ן"אלפיבמילוי '  וא,ן"במלוי יודי

ה "אהיא "קס'  בגיקין וגם .ש"ייען "ההי

  .ת יתרו"כמבואר בלק, ן"דיודי

ל בשער הכוונות "האריזממרן אר ומבוזה 

ים מצלמיני שיש שלשה ) סוכות דרוש ז(

שם שיש בם יכנגד שלשה מלוי, לאדם

וכשאדם , ן"ן אלפי"ן ההי"דיודי ה"אהי

מסתלקים ממנו הצלמים האלו שהם חוטא 

 .  ש"משמרים לאדם מכל דבר רע עיי

לפי כל זה יובן שפיר למה התחנן וביקש 

משה רבינו מחותנו יתרו שיבוא אתו לארץ 

 של קין שהוא וי חטא"עכי הרי , ישראל

 מהנפג, ל"ד כנ"י חטא עה"שנמשך ע, יתרו

מילוים של שם '  הגשהםים מ צלשלשהה

ל שיתרו " מרן האריזוזהו שמרמז, ה"אהי

ביקש ולכן . וקין מרמזים להשלשה צלמים

שהוא קין משה רבינו שהוא הבל מיתרו 

כדי שיתוקן הפגם של , י"שיבוא אתו לאר

כי הרי עכשיו הוא ,  לגמרי בשלימותקין

 לשורש לאחר הקמת המשכן שהוא תיקון

  .ד כמבואר"חטאו חטא עה

והיית לנו 'רבינו משה לו וזה מה שאמר 

,  עיניםנת שיהיה לך התיקון של בחי'ניםלעי

ותרא 'ש "ד נפגמה העינים כמ"כי בחטא עה

  .)בראשית ג ו(' האשה כי טוב בעץ למאכל

והיה הטוב ההוא אשר ייטיב 'ועוד אמר לו 

י שיהיה התיקון של " היינו שע'ה עמנו"הוי

כ תיקון למה שנגרם "יהיה ג ,ד"חטא עה

ו כמ ,ב" טונתפגם בבחיד "י חטא עה"ע

י חטא "שע, שכבר ביארנו כמה פעמים

שנעתרבה טוב , ד נפגמה בחינת טוב"עה

ותרא האשה כי טוב 'כמו שכתוב , ברע

ז נפגמה "ועי) בראשית ג ו(' העץ למאכל

 .'כי טוב'בריאת העולם שכתוב בה בכל יום 

יתרו שאתה גם לך ש 'והטבנו לך' ז"ועי

  . תיקוןךיהיה לנשמת קין 

ויאמר משה 'אן כתוב כמובן למה לכך ו

שם '  בגי'לחבב' כי .יתרובשם  ולא 'לחבב

ות והניצוצין שהוא שם המעלה הנשמ, ב"מ

ח שער השבת "פע(ל "כמבואר ממרן האריז

ים מהצלכל  תיקון של ךשיהיה להיינו , )ח"פ

-וטי וכמו שמבואר בלק.ו"יתר' שהוא בגי

 הנה משה היה לו :ל"וז,  בראשיתתורה

י שהוא גלגול  והרג את המצר, שמותשבעה

כי ,  שמותשבעהוגם יתרו היה לו , קין

ב כדי "הרגו בשם מ, כשהרג המצרי

 ונתגייר , ואז נדבק ביתרו,להעלות נפשו

ולכן קרא כאן משה , ש"ייז ע"וכפר בע

 .נפשו של קיןאת  כדי להעלות ,ליתרו חבב

יהושע נתן לבני יתרו את עיר רואים שולכן 

 הוא 'רחוי' של 'ירו'אותיות משום ש, ירחו

מרמז ' ירחו'של ' וח, ב"פ שם ע"ג' ו בגי"רי

ה " מלך הדר שהוא שם מ השמינילמלך

לרמז , )ח"ח שער שבירת הכלים פ"ע(התיקון 

  .תיקון לשורש שלהם שהוא קיןשהיה 

 )ק"ג לפ"רעוא דרעוין תשס(
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  ט"יונרות ומוההדלקת זמני 
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   זזפפעטרת עטרת 
 ע" זיתינורבומ אמרות טהרות

   חכמים חכמיםעטרתעטרת
ע" זימרבותינו וביאוריםעיונים 

  השגת בני ישראל בעת יציאת מצרים וקבלת התורה
  ואפשר להשיגו בעת התפלה ובפרט בשבת 

דאפתח כל רחמים , שביל עליון, חירות, השיגו שער החמשים, ודע שבעת שיצאו ישראל ממצרים
שביציאות , וזהו עדיים שקיבלו מהר חורב, והשיגו עץ החיים, )ג"פ(שער הברכות ] ח"פע[עיין 

ויקרא כג (כ נסתלק בימי ספירה עד תספרו חמשים יום "ואח, רה בעלמא לפי שעהמצרים היה הא

, וחיים, שער החמשים חירות, ובקבלת התורה ניתן להם עדיים מהר חורב. להמשיך בקביעות) טז
אלא על ידי זכות משה , אבל מחמת שלא היה זה על ידי זכות שלהם, ועץ החיים בקביעות לעולם

אבל לא אבדו אלא בחינות אלו שיהיה בקביעות , ע בעגל ואבדו כל זאתפיתה אותם הרש, רבינו
יכולין להשיג בכל יום בעת , אבל הארה בעלמא לפי שעה כמו שהיה בעת יציאות מצרים, אצלם

וכל זה לזכי הנפש המזככין עצמן לקבל הארה עליונה בעת תורה ומצות , התפלה ובפרט בשבת
 . ושבת קודש

 )יצחק אייזיק מקאמרנאמרבינו ' היכל הברכה'(

  מדוע קודם קבלת התורה בא ימי הספירה
  ג מצות"ומדוע לא נמנו המדות בכלל תרי

, הכלולה מארבע בחינות דומם צומח חי מדבר, ובענין קנית מדות שהן מוטבעות בנפש השפלה
והנפש היסודית , והנה בנפש הזה תלויות המדות רעות וטובות, כי גם הם מורכבות מטוב ורע

, ג מצות התורה"אשר בה תלוין קיום תרי,  כסא ויסוד ושורש אל הנפש העליונה השכליתהוא
כי לא ניתנה , ג מצות התורה"לפיכך אין המדות התלויין בנפש הבהמיות היסודית מכלל תרי

לזכך המדות , פעמים אדם' ולכך קודם קבלת התורה בא ימי ספירה ז, תורה לבהמה אלא לאדם
ולא ניתנה התורה , כי מי שלא זיכך המדות הוא חיה רעה ממש, התורהלהיות אדם ואז יקבל 

 .לבהמה ולחיה

ואין כח בנפש , ג מקות בקיומם באור וחיות"כי המדות טובות הם הכנות עיקריות אל תרי
אלא באמצעות נפש היסודית המחוברת אל , ג אברי הגוף"השכליות לקיים המצות על ידי תרי

כי המדות רעות קשים מן , ובו תלויה קיום המצות וביטולן, )א יז ידויקר(דמו בנפשו הוא , הגוף
וראוי , ומי שיש בו גסות הרוח הוא ככופר בעיקר:) סוטה ד(ז "כל הכועס כאלו עובד ע, העבירות

 .).שם ה(לגדעו כאשירה ואין עפרו ננער 

ובהיותו , תג מצות התלוים בנפש השכליו"לא נמנו בכלל תרי, ולהיות המדות עיקרים ויסודית
משרה עליו , ג מצות וענוה אמת ושפלות הרוח"בנקל לו לקיים כל התרי, מזוכך במדות טובות

וכמו שהגוף נבנה . ובזה נקל לו לקיים הכל, וטועם בתורה ומצות מעין עולם הבא, אור השכינה
כמו כן נפשות ארבע היסודית הם יסודית לכל המדות רעות , ג מארבע יסודית חומרים"בתרי
והמקיימין הוא נפש שכלית כלול , אשר באמצעיתן יבטל או יקיים התורה והמצות, טובותו

 . ג אברי הנפש"אשר משם חצבו תרי, מארבע יסודית קדושים
 )מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא' זוהר חי'(

ר ָהיו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם ְולֹא  ים ֲאׁשֶ ַּוְיִהי ֲאָנׁשִ
ָּיְכלו ַלֲעשת ַהֶפַסח  ׂ   . )ט ובעלותך (' ווגּ

והיו רוצין לשלח , דמיירי ביום השביעי. ו"חסר וא' לעשת'
כ לא יכלו שנאסר להם אפילו "אעפ, קרבנותיהם לעזרה

כי טמא מת שחל שביעי שלו בערב , לעשת עשיה כל דהוא
אין , פ שהוזה וטבל והרי הוא ראוי לאכול בערב"אע, הפסח

ויהי אנשים 'שנאמר , שוחטין עליו אלא נדחה לפסח שני
אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשת הפסח ביום 

:) פסחים צ(מפי השמועה למדו ששביעי שלהן היה ' ההוא

ועשיה לא יהיה על , אם ישחוט עליהן שלוחם, ועל זה שאלו
אמירה בעלמא לך ושחוט עלינו , ידיהם אלא מקצת עשיה

 ופירש להם שבאמת אין שוחטין על טמא. והם יאכלו לערב
 .מת שהוא טבול יום

ומה ששאלו , ובאמת אנשים גדולים היו וידעו הלכה זאת
ם "רמב(דקיימא לן , על עשיה על ידי אמירה אם מותר להם

במה דברים אמורים בשנטמא ) ב"ו ה"הלכות קרבן פסח פ
אבל אם היה בשאר , בטומאת מן המת שהנזיר מגלח עליהן

ין עליו שוחט, טומאת מן המת שאין הנזיר מגלח עליהן
וכשיעריב שמשו אוכל , בשביעי שלו אחר שיטבול ויזה עליו

דקיימא לן צדיקים , וזה היה עיקר שאלה שלהם. פסחו
קלישא להו טומאה עד שהכהנים אינם עוברים בלאו אם 

וקיימא לן כל טומאה , מטמא לצדיק כדאיתא בירושלמי
והם היו טמאים מטומאות , שאין הכהן לוקה אין הנזיר מגלח

:) סוכה כה(ימאו עצמן לנדב ואביהוא או לארונו של יוסף שט

אם כן , פ קלישא להו טומאה דאין הנזיר מגלח עליהן"ועכ
 . שוחטין בשביעי שלהן

הראשון צדיקים נדב ' אנחנו טמאים לנפש אדם'וזהו שאמר 
למה נגרע לבלתי , אם כן קלישא להו טומאה, ואביהוא

באמת נעלם ו. הקריב במעדו בתוך בני ישראל דייקא
ושאר , כי הם הקריבו בתוך בני ישראל, התשובה להם

ע באוצר החיים מצוה "וע. [טמאים בשביעי שלהם אסורים
 ] א"שפ

)מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא' היכל הברכה'(

הנהגות לחג השבועות

  ללמוד משניות בליל שבועותאין 
בההיא ליליא דכלה אזדמנת  .)א ח"ח(ק "איתא בזוה

למהוי עמה כל , למהוי ליומא אחרא גו חופה בבעלה
ולמחדי עמה בתקונהא דאיהי , ההוא ליליא
, למלעי באורייתא מתורה לנביאים, אתתקנת

וברזי , ובמדרשות דקראי, ומנביאים לכתובים
, בכאן אמר תורה נביאים כתובים. ל"עכ, דחכמתא

, כ"י לומר תנ" הארועל פי זה נסדר סדר על פי מרן
אמר דבעי ליה למלעי בהאי .) ג צח"ח(ובפרשת אמור 

ועל פי זה סידר איזה מסדר , פ"לילא אורייתא דבע
חוץ מזה שאין ללמוד כלל משניות בלילה , משניות

מכל שכן לומר משנה משנה , הזה מכמה טעמים
ומרן הרב , מכל מסכת שאין לזה לא טעם ולא ריח

מחמת שהיה ] זה,  בליל שבועותשלמד משניות[ בית יוסף
רגיל להיות לו התגלות על ידי משניות היה לומד 

אבל חוץ , ]כמובא בהקדמתו לספר מגיד מישרים[משניות 
ממנו אין לומר כלל ולא ללמוד אפילו פרק משניות 

פ לפי "וכל אחד ילמוד תורה שבע, בלילה הזה
גמרא וזוהר ודרשות דקראי ואידרא כפי , השגתו

וכבר . או דמשפטים, או דהאזינו, דנשא, היכולת
בימי חורפי היה לי פתחון פה בפילפול גדול לפני 

 שלא לומר ולא ללמוד משניות רבינו צבידודי מורי 
והוא החזיק מאד שילמוד משניות , בלילה הזאת

, ופלפלתי עמו הרבה בחכמה שאסור לומר, ויאמר
והיה זה ביום שבת שבלילה היה ליל , ולא הודה לי

ובשנה השניה ערב שבועות נכנסתי לפניו , ועותשב
 שלשים שנה בני אייזקואמר לי , על איזה ענין

, למדתי ואמרתי משניות בלילה הקדושה דשבועות
, איבדתי זכותי שאסור לומר וללמוד משניות כדברך

ואמר לי כבר הזהרתי את , והודה לי בפנים נהורין
ת כי התלמידים שלא יעיינו כלל במשניות בלילה זא

 . למעלה למעלה והבן היטב' זאת קודש לה
 )מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא' זוהר חי'(

 לא יפסיק בשום שיחה עד אחר תפלת מוסף
ליזהר באזהרות של מרן אלקי קודש הקדשים 

ש טוב שלא יפסיק בשום שיחה בעולם עד "הריב
כי אז נגמר עליות כל קשוטי , אחר התפלת מוסף

ואם יש , שהתחילו בלילה לכנוס בהםחתן וכלה מה 

בו כח להתפלל באור הבוקר ולא יפסיק כלל בשום 
אבל עתה בדורות הללו שאין בבני , שינה מה טוב

ישראל הקדושים כל כך כח ומוח להתפלל 
פ לא יפסיק שום בר ישראל עד "עכ, בהשכמה

הבוקר בשום שינה בעולם אפילו רגע אחת והוא עד 
ואחר סדר , ותא דשחראשיטבול במים חיים בקדר

ולא , זה מותר להניח לישן עד קודם זמן התפלה
יפסיק בשום דבר הגשמי בעולם מעת הטבילה של 
קדרותא דשחרא עד סוף כל התפלה של שחרית 

כי אז הוא עת רצון גדול להתפלל ולדבק , ומוסף
 .באמונה ובטחון גדול ביוצר בראשית

  )א מקאמרנאליעזר צבימרבינו ' דמשק אליעזר'(
  'אהבה רבה'ליזהר מאד באמירת 

ש שיהיה " קודם קאהבה רבהוליזהר מאד באמירת 
, ה אין שיעור"בכוונה גדולה ובדביקות הבורא ב

שיהיה קשה להוציא כל תיבה ותיבה מחמת אהבת 
הבורא באמונה שלימה בהתפשטות הגשמיות מכל 

 . וכל
) מקאמרנאאליעזר צבימרבינו ' דמשק אליעזר'(



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

 א"ט זיע"ות ממרן אור שבעת הימים הבעשהנהגות ופסקי הלכ
  ברכה על עישון

 ëþí ¾îðší îò−ëþ ó−¾ðší ¾ðîš −šñê öþô
¾¼ë þï¼−ñê öë ñêþ¾−"¬−í í ñ¼ í×þë μþëô 

ó¬îìë šêëê¬í ³îõ−ê¾ ñ¼î ¼šñîñí öî¾−¼ ,
−í¾ ì½îòí ¼ðî− −ò−ê¾ ³ôìôîí μ× êñê μþëô 

−í¾ ó³½ −³ñëšíê μþëô −μþëñ èíîò −ò ,
¼ êîë³ μþëôíîí×þë î−ñ .³î" ñî×− èñõîô ì

 ê®î−×î ¼šñîñ öî¾−¼ë í×þë îô®¼ñ öš³ñ
μþë³− μþëôíî.  

î öô−½ ’ï"š½ ï"¬ ³îê ð’  

  ו"לא אמר בשכמל
 ¾êþ ñ¾ ö−ñ−õ³ ³×þë þìê þôê− êñ

¾ë×ñô"î, îëþô ñë−š¾ −ðîð −þîôô −³ñëš μ× 
 −šñê öþô ð¼ îëþô îëþîë−þí"¾îþôêñ êñ¾ .  

½ í× öô−½"ï ð"š½ ï"è  

  המקדש בשם ומלכותברוך 
óñî¼ñ ì½îò ,êë ó−−½ñ ñî×−î"ôê −" ¾ðšô í

ó−ëþë μô¾ ³ê ,þêí öþôî" −ë−þí"¾®ï " ñ
³î×ñôî ó¾ êñë îô−−½ , îô¾ ¾ðšôí μîþë

ó−ëþë ,õ¼ ö−èíîò îòìòê μ×î"¾îðší óèíòô −.  
½ ìô öô−½"−  

  פיוטים והזולתיוצרות לא אמר 
þêí öþô" ³ñîïíî ó−¬î−õí þôîê í−í −

š ³î×þëë¾"¾, îò−ëþ öþôî ¼ë ñêþ¾− ñ¾ ó
¬ëî−í êñ íþìë− þìîëíî þôîê .  

½ ¬ò öô−½"ì  

þêí öþô" ó−¾ðš ¾ðîš öþôî −ë−þ"ëî¬ ¾ êñ 
−íííñõ³í óðîš¾ ³îþ®î− þôîê  , ¼®ôêë óèî

−í êñ íñõ³ííó−³ôí í−ìô þìê êñê þôîê  ,
−í êñ í×þëí ¼®ôêë ñëêí ó¾èô ±îì š−½õô 

−í¾ ³î−¾þõ ¼ëþê −õ½îôî ñ¬îíê  ñ¼ þôî
þð½í ,ôí−ëëî" îò−ëþ ó−¾ðš ¾ðîš ñ¾ ð

íî−ë ó−þôîê î−í μñô−ñê"³îþ®î− ×, è−íòí μ×î 
öþô èíòô× î¾þðô ³−ëë −ðîð −þîô , íïëôíî

ö−ðí ³ê ö³−ñ ð−³¼ ó−¬î−õ þôîñ êñ¾ , óê
þêí öþô"î −ë−þ"ëî¬ ¾ μ−êí îò−¾ êñî îþôê 

−í−í êñ¾ ³îò¾ñ êîíð öêô íï−ê ð−ë ì× 
ó−¬î−õ þôîñ ,ö×î öþô ë−þí"ëî¬ ¾ ñ× þôê 

 ³ìê ³îê íò−¾ êñî ó−ïò×¾ê× íñõ³í þð½
ñêþ¾− þî® þôêî , óðîš þôê¾ îðîíô ±îì

ë μîþ¾þôê îô× ó−ë×¼ô¾ ó−þëð íôîð×î 
óþêëò¾ , êñ¾ ñêþ¾− þî® ñ¼ šîñìñ ñëê

þ−×ïíñô ½ì îþôêñ , îô× ñ×í þôê ¾îðší öþô
ïò×¾ê ì½îòë , ð½−−³ò îòñ¾ ïò×¾ê ì½îò −×
−òôî îþð−½õ¼ î−³î−³îê ö" ñîðèí öî¼ô¾ îò−ëþ −

þî ’þî ê−ëòí ñêîô¾ îò−ëþî ð−½ìí íðîí− ’
 êîþëñ ó−ñî×− î−í¾ ê®î−×î ìšîþí þï¼ñê

−ô¾ó±þêî .  
ï ë−š öô−½"š½ ï"ê  

  עולם באהבת מאריכין שאיננו על הגלות אריכות סיבת
×þë þôîñ μ−þ®î óñî¼ ³ëíê ³³ìòë íòîî×ëî 

î¾õòî îëñ ñ×ë íþ−³−, −šñê öþô ë−þí"¾ ¼ô¾ 
 îòò−ê¾ ñ¼ ³îñèí ³î×−þê¾ ì−¾ôð ê³ë−³ôë

³ìòëî ó¼îòë îþôîêñ óñî¼ ³ëíêë ö−×−þêô.  
½ ê½ öô−½"ï í"š½ ï"è  

   שמעעמיםפ' אסור לומר ב
ë þôîñ þî½ê ’õó−ô¼−ë îñ−õê ¼ô¾ ì ö−ê¾ ð−
î¼ôî¾ óðê , ó−ô¼õ −³¾ ¾ìñë îþôêñ þî½êî
ì þ®šô −×"−¾í ³îê−®ôë î"³,öþôô ¼îð−×  

−šñê íë−þ"¾.  
½ ê½ öô−½"ï  

  ט"חיוב טבילה ותיקון ממרן הבעש
þëð ñ×ë þî½ê −þš ñ¼ë− ³òš³ô îíï í¾îðš 

êþï¼ , þôê− êñ¾ þíï−ñî ñîë¬ñ íî®ô ñëê
 óî¾ êñ óê î−ñ¼ î³êôî¬ ðî¼ë í¾îðš þëð
½òîêô šìîðîñîðè  ,þêí öþô š½õ μ×"−. öþôî 
¾¼ëí"¬ íïí− ñîë¬−¾ šìîðî ½òîêë ¹ê ðêô þ

õ ìþ×íë ó¼êì³ ,êîí óêî  ê®ôò êñ¾ óîšôë

 öþô öš−³ ó−òõ ö−êë íîšôë−þí"¾ íññï" í
èîñ−ðë ³î®−ìþ ó−þ¾¼ ±îìþ−ñ í®−ìþ, ö−î×ñî 

î− öþð½ë ³îê ñ×ë"í ð"−î −"í î"ó−ô¼õ −ò¾ −, 
ìêî"þ− ×ìî− ö−î×−î ö−ô− ñ¼ ó¼õ þ¾¼ ±"í ð" −
−î"í î"ñêô¾ ñ¼ ö×î −.  

½ ìõ öô−½"ë  

  ץ"אין צריך שיהיה מקום עמוק לש
¾í îë ññõ³ô¾ óîšôí ì−ñ®þîë− μ−þ® ö−ê 

³½ò×í ³−ë ³îôîšô þê¾ô šîô¼ í−í−¾ . êñ
 ñ¾ ³½ò×í ³−ë óî¾ë ö−ò¼í íï −³−êþ

¾í ñ¾ óîšôí í−í−¾ ó−òîôðší"šîô¼ ® , −×
¾ ö−ò¼ íô"íïñ ±,ð−ì− ñ× ñ¼ ñì íï −þí  ,

ðìê ñ× ³îþ−õì îþõì−¾ þôêò óêí , êëþðê
μ−þ®³½ò×í ³−ë −í−¾ ííîëè óîšôë  , íôî

μîôò óîšôë öò−þôêð , êñ ê³š−ô¼ ê³×îðë îê
þêëò¾ îô× íòîî×í íï ,í−ëë −³−êþ μ×î" ñ¾ ×
ôþí öþô óñî¼ −ñîðè" ³−ë ö−ô−òë ³ê¾ô ê

 îò−ëþ −šñê öþôî íò¾−í ³½ò×í¾¼ë ñêþ¾−"¬ 
ññ× íïñ ¾ìð ³−ñî.  

ï ® öô−½"š½ ï"ê  

  ו ועוד"מ ויע"ט על שכח טו"פסק מרן הבעש
×¾ óêì þ¬ôî ñ¬ ,êîë−î íñ¼− ,¾îðší μñôí ,

ê®î−×î ¬õ¾ôí μñôí , −êðîë þîïì−¾× ¼ðî− óê
þîïì− îñ íþš¾ íþšô êñê ì×¾− êñ , óêî

è þîïì−¾×¾ þ¾õê¾ ñíëòî ðîþ¬ óðê êîí ó
×öì×¾− ,ñ îñ þî½ê ìþîï , −îêþí öô ö×ñî

ñ êñ¾ ±îìñî íõ¾ô ö−ññõ³ô¾ êòð−êíì þîï
íñõ³ óî¾ë ññ× ,îðšî š−ð® ¾−ê êñ óê ¾
íòîî×ë ññõ³ô¾ , îñ ¼þê− êñ íï× ¾−êñî
ó−òõ ö−êë íì×¾í.  

 ¾îðší öþô š½õ μ×ë−þí"¾ öôïë¾ îí−ñê −õô 
ññ× þîïì− ñê íïí , ð¼ þîðí −ò®ñ î−ñ¼ îè¼ñî

þë îñ ñîê¾ñ ðìê ±ñ ìñ¾¾ ¾êì¾ð îò−ð íô 
¼− ì×î¾í ñ¾ íñ−îêë , êñ í×ñí íïð ë−¾íî

ñ êñî −ñ êñ μþ®òî, −ô−ô −³ì×¾ êñ −òê −× 
îóñî¼ñ ì×¾ê êñ , í¾ñ¾ ññõ³í þë× êîíî

 îñ íôñ ö×ñî ì×¾ ó¼õ ñ×ëî íï óî−ë ó−ô¼õ
³êïí íñê¾í .]ó¾ íïë μ−þêí¾ íô ö−−¼ .[  

½ êš öô−½"ï è"š½ ï"è  

¼− þ−×ïí êñî í¼¬ íñ−îêîëþ ñ¾ íìòôë " ì
íôïë ñîì êîí íñ−ñëî" ññõ³− ñê ðîþ¬ ëñí¾ ï

³îëðò,−×   ñ×ë ê®− þë× íñõ³ −ð− ³ôêë
ê ó−òõîê¾ êñìþ þ½−" íñõ³ îñ ñ−¼î− íôî ì

³êï ,×ë íïë ê®î−×î ³ë¾ë ö×î" öþô þ−×ïô¾ ô
 êîí óê íëþí îô®¼ ðîô− íëðò ³ñõ³ ¾îðší

íë¼î³ î³ñõ³ êí− êñ¾ μ×ñ −îêþ . öþôî
 ¾îðšíë−þí"¾ ¼ þ−íïí" ¬¼ô× ð¼ íëþí ï

−í¾í êñ¾ ó−−òîôíñ ëî¬ þ³î−¾ ó−×½ô 
íñê× îñ ¼þê− êñ š−ð® ¾−êñî íþïìë îññõ³− 
 −êðîëî ññõ³− −êðîë íì×¾ íï−ê îíþš óêî

þ ³þë½¾ íïë ¬þõëî þîí¬í îëñ ö−î×−" ñ¼ë −
 î−ñ¼ íþ¾ ¾ðîší ìîþî öî×òî ³ôê ³îõ½î³í

− ñê š−ð® îñ−õêì ðôîê −³ñë ññõ³íñ þîï
ëñíî ³¼ðí.  

−½ ìš öô−½"ê  

  ט"אין הכהנים נושאין כפיהם אלא ביו
 ³îëêî îò−³îëê ó−ïò×¾ê ñ×ë ¬î¾õ èíòôí

îò−³îëê êñê óí−õ× ö−ê¾îò ó−òí×í ö−ê¾ 
î−ë"¬,õ¼ ð½−−³ò íï èíòôî " îò−ëþî ó−ê−ëò −

þî ê−ëòí ñêîô¾ ’þî ñîðèí öî¼ô¾ ’ íðîí−
íìþî ð−½ ’ìšîþí þï¼ñê,−í óíë¾ ö¬ší¾ í 

ó−³ô í−ìô, èíòô¾ öî−×î í¼ öš³ò íï" ó−õþ¾ −
 öîþìê þîðë ðìê óî¾ ñ×î− μê−í ¾ðîší ³î−ìî

êñê íï ö−êî íï èíòôí ñ¬ëñöî¼è¾  , ¬þõëî
 ó−¾ðší ¾ðîš öþô¾ë−þí"ëî¬ ¾  íò−¾ êñ

íï èíòô , μñò îòìòêî íòî³ì³í ñ¼ îð− íò¾ôíî
ó¾í ó¾ë , −šñêî îò−šñê þôîê þîë® ì−ñ¾íî

 óê öôê î−þìê ö−òî¼î ó−òí× ³×þë îò−³îëê

þî½−ê íïë ö−êî í®þ−.  
½ ï×š öô−½"è  

  נפילת אפים והוא רחום
 ðôî¼ êîíî ó−ñõîò þîë®í¾ í¼¾ë½õë −šî

ïðíþôññ× ñîõñ îñ þî½ê  .õò" ó−ñõîò ö−ê ê
óî− êîí¾ ¹ê ³îì−ñ½ ó−þôîê¾ ³¼ë, öî−× 

 þìê êñê ñîõ−ñ −îêþí öô ö−ê íò×½ êîí¾
− ³ñõ³ ³î×ï"³ìê× þîë®í ñ×î ì,êþò μ× í 

 ó−−³−ôê ó−š−ð® ö−ë èíòôí μ×î öþô −þëðô
í öþô −ð−ôñ³¾ë−þ"¬.  

½ êñš öô−½"¬  

õ¼ê"õòë íëþí ö−ñ−šô¾ −− ³ñêó−õ , îñ−š− êñ
× óîìþ êîíî ³þ−ôêë ñ×μíñ−ñì , ó−þôîêî 

îšë ñþóðôî¼ôî ó−òîêè ³òš³× ó−¼ò ñîšëî  ,
èíòôí þðè ±îþõ− êñî, öþô ì½îò þôîñ îò−èíòôî 

þêí" öþô èíòô μ×î −ðþõ½î −ë−þí"ëî¬ ¾ .  
½ ðñš öô−½"ê  

  ת"דין טעות בס
½íþî³ þõîë ³îþšñ þî½ê ³î¼¬ îë ¾−¾ , 

š ³î¼¬ îñ−õê íô −õñ þ−³−î þ½ì îñ−õê ö¬
 ³î¬íñ ó−ëþ −þìê ëî³×ñ ñêþ¾− ëîþ îô−×½í¾

ôþí ³¼ð× êîíî"−¾ ³ìòôî í , öþô íî® μ×î
þêí"î −ë−þ"¾ ëîþ ñ× îô−×½í¾ ³¼ð× ëî³×ñ 

 −þìê ³þî½ôí ö−ë ³šîñìô ¾−¾ ¹ê ñêþ¾−
³î¬íñ ó−ëþ, ó−šñê −þëð îñêî îñê ³ôêëî 

 êñê ðìê ñêô −ò−½ þíô ö³−ò ñ×íî ó−−ì
¾ ³¼ð μ×î ³î¬íñ ó−ëþ −þìê íïë óè í×ñí

þêí öþô"ó−òî¾êþ ëîþî −, ¬¾õ³ò¾ íô −õñî 
 ³¼ð× ëî³×ñ ó−ïò×¾êíî ó−ðþõ½í ö−ë í×ñí

ôþí öþô"ôî í ³ìò¾−½ " −ñë ó−þ¾× îòñ¾ ³
½ îô× šîõšõ"îò−ëþ í¾ô ³ë−³× ñ¾ ³] .¼" ¼

íïë μ−þêí¾ íô.[  
½ ëôš öô−½"ð  

  על גבי קרקע מים אחרונים אסור ליטול
½êñî¬−ñ þî ó−òîþìê ó−ô ¼šþš −ëè ñ¼. ó¼¬í 

 êñ¾ ¼îð−í ñ¾ šñì íï¾ öî−× íïë −³þôê
 îòñ×ê¾ μþð× −ñ×ë îšñì ö³−ñ μ−þ® èþ¬š−
ó−ëñ×ñ ö−×−ñ¾ô¾ μþð× îñ μ−ñ¾íñ êñî −ñ×ë .

þêîëô×  þíïë)ì"èþ è(: ³îïëñ þî½ê¾ îñ íèòî 
î×î ,’î−ð− í¾¼ô óñî×î îðîë×ñ êþë ñ×í¾ −×, 

 êñ¾ þëðë íò×½ ¾−î ñ¼ èþ¬š¾ îô× èþ¬š−
 ð¼ ó−ô¾ñ îëñ −îè îšñì îñ ö³ò êñ¾ ñ¼ ëî−ê

½− î−ñ¼ ê−ëí¾îþ ëî−ê −þ"ñ, íò×½ êîí¾ öî−×î 
ëôþí š½õ"ó) õ"¬í ³î×þëô î"ï( öêô× 

 ñ¼ ö×¾ ñ×ôî ê½ò−š ñ¼ ¹ê þî½êñ þ−ôìôð
¼šþš −ëèñ ñ¬ë íï¾ íõî®þ ¼šþš, þî½êî 

−ñ× μî³ë êñê ñî¬−ñ, îò−³îëþ ñ× îèíò μ×î 
í öþôô ¾îðš¾ë−þí"¬  ñî¬−ñ êñ¾ í³¼ ð¼

ëôþí š½õ× −ñ× μî³ë êñê" ê−ëô þíïòíî ó
ëî¬ ³î×þë:  

ï êõš öô−½"š½ ï"ê  

  ו "ב לומר הפסוקים בילאוחי
êñ−ë ó−šî½õí îñê þôîñ ë−−ì"î, ó−−½ôî 

š½õí íïë ö−êî í×þëí , î¼ëšò îñê ó−šî½õî
 ñëë ³îë−¾− −¾êþ ñêþ¾− −ô×ì ñ× ³ô×½íë

ñ îìñ¾î −êþîë½ öëþî −ô×ì ñ×ñ í¾îðší ±þê
íëîìñ óî¼ëš óí óèî ñêþ¾− ±þê, êîí −ôî 

ó−ô×ì ³îòš³ ñ¼ þîë¼ñ îëñ ëþ¼− þ¾ê, −×î 
ë¾þí" óí−òõñ¾ ñêþ¾− ñ× ³ê ¼−þ×− ó

 ó−òîêèí ñ×î íþîôè íëîìñ óî¼ëš óí−þìêî
íëîìñ íîþôê ñ×í öîêè óþô¼ ëþî . ¾−î

ö−êñõò ö−ïþ íô× ³êï íþ−ôêë . þîê öþôî
−þðñî ±þêñ þ−êôí þîê ó−ô−í ³¼ë¾ þîê ó
þ ¾îðší îò−ëþ ì® ’¾¼ë þï¼ñê öë ñêþ¾−"¬ 

®îôë îñ−õê îñê ó−šî½õñ þôê" îèíò μ×î ¾
þ ¾îðší î−ð−ôñ³ î−þìê ’ëî¾¬êñïô ñ×−ô .  

½ îñþ öô−½"ê



  עטרת זקניםעטרת זקנים
  ממאורי הדורותיומא דהילולא

 'דמשק אליעזר'א בעל ה" זיע מקאמרנאאליעזר צביליקוטי קודש אש שלהבת מרבינו הגאון הקדוש שר בית הזהר רבי 

 כ"סיון חג השבועות תק'  וא"רבינו אור שבעת הימים מרן הבעל שם טוב זיעעל גדולת 

  אהבי שמו

ה 'שכנו ב'מו י'זרע עבדיו ינחלוה ואהבי ש

ישראל , ת שמעון בן יוחאי"ר) תהילים סט לז(

י "יצחק בן שש מרן האר, בן שרה בעל שם טוב

רע עבדיו ינחלוה ואהבי שמו  ואלו הם ז,ל"ז

    . והבן, ישכנו בה

  )בן ביתי תהילים(

  אור שבעת הימים

ה במעשה בראשית "ל אור שברא הקב"אמרו רז

ואמר , היכן גנזו בתורה ולצדיקים לעתיד לבוא

 שהצדיקים ה"ט זלה"מרן רבינו אלקי בעשז "ע

 לעתיד לבא כשלומדים בתורה הקדושה ושיהי

דם מסוף העולם ועד הם רואים מתוך לימו

ומדריגה זו היה אצל הבעל שם טוב , סופו

  . ה"זלה

  )בן ביתי תהילים(

  העלים עבודת קדשו

 , שאמרה"ש טוב זלה"בשם הריבוכך שמעתי 

שאפילו מלאכי השרת לא ידעו כחו הגדול 

והרב , וקדושתו ועבודתו להבורא ברוך הוא

ה היה "הגאון הקדוש בעל ספר פני יהושע זלה

וכל זה היה , מכיר בו שהוא איש קדוש ונורא

כדי להעלים מהם עבודתו וקדושתו וטהרתו 

ואחר שהיה יודע שהם אינם , שהוא לשמה

היה עושה , יכולים לרדוף אחריו בנסיונות

  . מעשה ניסים בהתגלות לעיני כל חי

  )זקן ביתו אבות(

  ראה בעיניו עולמות עליונים

ת צדיק שהוא היינו יש בעולם העשיה הזה בחינ

וצדיק הזה , רואה בעיניו ממש עולמות עליונים

בכל רגע ורגע מוסיף יחודים קדושים על ידי 

והוא כמו שהיה , עבודתו הטהורה והקדושה

ואצל רבי שמעון בן יוחאי ובנו , בכמה תנאים

, ה"י זלה"ואחריו האר, ה"רבי אלעזר זלה

ואחריו רבינו קדשי קדשים רבי ישראל בן שרה 

  . ה"ם טוב זלהבעל ש

  )זקן ביתו אבות(

  ה לא תעשה"ח עשה ושס"רמ

ידוע הוא גם כן שיש לאדם בין לגוף ובין לנפש 

, ה גידים"ח איברים ושס"רמ, השכלי

ה "ח מצות עשה ושס"שהם כנגד רמ

, מצות לא תעשה שבתורה הקדושה

וכל אבר ואבר וכל גיד וגיד של אדם 

הוא ממש נגד כל מצוה ומצוה 

ובעלי הזהר הקדוש , דושהשבתורה הק

וכן , ה"ובפרט רבי שמעון בן יוחאי ע

ובעל שם , ה"י זלה"רבינו אלקי האר

, וכיוצא בצדיקים הרבה, ה"טוב זלה

היו יודעים למנות ולספור כל מצוה 

ומצוה איזה מצוה שייך לאבר זה 

עד , ומצוה אחרת שייך לאבר אחרת

ה לא "ח מצות עשה ושס"שכל רמ

ח איברים "גד רמתעשה הכל ממש כנ

  . ה גידים של אדם בר ישראל"ושס

  )זקן ביתו אבות(

  ש ותפילה כותיקין"זמן קר
יזהר עצמו בר ישראל בכל כחו בכל יכולתו לבל 

אלא דווקא הוי , יאחר זמן קריאת שמע ותפלה

וראשית זמן הטוב בודאי , זהיר להתפלל בזמנו

בלי ספק הוא כוותיקין שמתפללים עם הנץ 

ל שמשבחים לאלו "דע מרזכנו, החמה

וכן שמעתי שגדולי , פללים כוותיקיןתהמ

צדיקים קדושי עליונים אפילו עתה סמוך 

, א"רבינו מרן הבעל שם טוב זיעהיינו , לזמנינו

, ה מלובלין"ורבינו יעקב יצחק בן מאטיל זלה

  . וכיוצא בו הרבה גאוני ארץ קדושים

  )זקן ביתו אבות(

  דרך הקודש וטוב ונאים

שרינו מה טוב חלקינו שזכינו אל ספר הזהר וא

ועל דרך , ה"י זלה"ולכתבי מרן האר, הקדוש

מרן בעל שם טוב הקודש וטוב ונאים של דברי 

 שהביא הרב הקדוש בעל התולדות יעקב ה"זלה

מה שלא זכו הקדמונים אשר קטנם עבה , יוסף

ר "ששת גאון וה' כמו הרב האי גאון ור, ממתנינו

א וחכמים הרבה "א והרשבאליעזר מגרמייז

כי , שלא זכו לטעום טעם דבש הזה, זולתם

ובודאי בלי ספק בזכות , בזמנם לא נתגלה

יתגלה ויבא משיח בן דוד צדקינו , העוסקים בו

  . א"בב

  )דרך הקודש(

  שמע סודות התורה במתיבתא דרקיעא

אלעזר ' רבי שמעון בר יוחאי וחבריו ובנו ר

עולם ועד ושאר תנאים שהיו רואים מסוף ה

ומרן הבעל , ה"י זלה"וכן רבינו אלקי האר, סופו

דוש יכשהם אמרו איזה ח, ה"שם טוב זלה

בסודות התורה אפילו שלא מצינו בשום מקום 

 אף על פי כן אנחנו מאמינים בהן ,שורש לזה

כי הם קבלו הקדמת רזין וסודות , שכן הוא

והוא אין , התורה איש מפי איש עד משה רבינו

דושי תורה ובין בכוונת התפילה ין בחחילוק בי

והוא כי הם , והמצות או יחודים קדושים

בעצמם גם כן הולכים בעולמות עליונים ושמעו 

ה ומנשמות גדולות "במתיבתא דרקיעא מקב

 שמכח זה היו יכולין לחדש ,רזין וסודות התורה

כנודע , י סוד"כל ימיהם כל התורה כלה עפ

ינו מרן קדוש רבלפי זה עד , למשכיל דקדושה

 אנחנו רשאין לסמוך ה"הבעל שם טוב זלה' ה

דושי סודות יעל דבריהם ולבנות כל בניני ח

  . התורה

  )דמשק אליעזר(

  הוספת כוח למעלה כביכול

והוא דבוק , ת בשמחת לבב"וזהו מי שעובד השי

וכן שאר , בהקדושה כמו התנאים הראשונים

מרן ורבינו , רבי שמעון בר יוחאי, צדיקי עולם

, ה"ורבינו מרן הבעל שם טוב זללה, ל"י ז"האר

עליהם דייקא אמר , וכיוצא בהם הרבה כנודע

י שירות ותשבחות בשמחת "נ ע"שהם מעלין מ

מוסיפין כח ומחדשין כח , לבב בכל יום ויום

ומאירין , למעלה כביכול מידי יום ביומו

  . באצילות אור לאין קץ וערך

  )דמשק אליעזר(

  י"אדנה "יחוד הוי

 לתלמידיו ה"ודרך מרן הבעל שם טוב זלה

 אפילו בשוק במשא ומתן ,שבכל דרכיך דעהו

 ומכל שכן בדברים שבקדושה צריך לכוין ,שלו

 מיחוד הזה לא , ואמר בזה הלשון,י"ה אדנ"הוי

 ומכל שכן בן ,יכול לפטור עצמו שום בר ישראל

  . תורה ובעל נפש טהורה

  )דמשק אליעזר(

  נפש דאצילות

נ "ה היה לו כל ימיו בחינת נר"וכן משה רבינו ע

 חסר הולפי שקירב את הערב רב הי, דאצילות

אבל בחינה יחידה דאצילות לא , החינה חיבלו ה

יך י כי זה ש,ניתן לשום בר ישראל בעולם

ואחר , ה לבד שהוא יחיד בכל העולמות"להקב

ה גם "א אז יקבל משרע"ביאת משיחנו בב

ה זכה " דוד המלך עכ"ואח, הבחינת חלק חי

ומרן הבעל שם טוב גם כן זכה , לנפש דאצילות

  . לנפש דאצילות

  )דמשק אליעזר(

  פנים אל פנים

ה פנים אל פנים דיבר עם "כמו משה רבינו ע

 לו מקצת הה הי"י זלה"וכן מרן האר, משה

  . ה"מרן הבעל שם טוב זלה  וכן,מדריגה זו

  )דמשק אליעזר(

  כאיש אל רעהו

ובעל שם טוב ה "י זלה" הארומרן

 היו מדברים עם נשמות פנים ה"זלה

  . אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו

  )דמשק אליעזר(

   שליחותוםהמלאכים עושי

ל על משה רבינו מובחר "וכן ארז

שכל המלאכים היו עושין , אנושי

וכן ידוע , שליחותו כמו עבד לפני רבו

, ה"הוא מרבי שמעון בן יוחאי ע

ומרן , ה"י זללה" מרן הארורבינו

כולם היה , ה"הבעל שם טוב זלה

בהם כוח לפקוד על צבא מרום 

לזכות את ישראל באיזה ישועה 

  . גדולה

  )דמשק אליעזר(
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הננו להודיע לכל קהל הקודש מתפללי 
  ו"ולומדי ובאי בית המדרש הי

  א"ר שליט"ק מרן אדמו"כ
  שלחנו הטהור יערוך את 

  נעילת חג השבועות
  וסעודת הילולא קדישא של מרן רבינו

  א"ט זיע"ימים הבעשהאור שבעת 
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