
   עטרת ראשנועטרת ראשנו
  "אאדמו"ר שליט מרן דברי תורה מכ"ק
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  באיזה לא הזכיר הכתוב  ויפגע במקום רש"יפ
אלא במקום הנזכר במקום אחר  ,מקום רש"יפ

  וירא את המקום 'בו  אמרהוא הר המוריה שנ
  . ל כב ד)(לעי' מרחוק  

  לפרש את מקראי קודש, שזה ידוע  אפשר
מסכת פסחים מאמרם ז"ל שאמרו ב אפשר

והלכו 'מאי דכתיב  ,ואמר רבי אלעזרוז"ל:  ).(פח
עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית 

אלהי יעקב ולא , (ישעיה ב ג)וגו'  'אלהי יעקב
כאברהם שקראו לא אלא  .אלהי אברהם ויצחק

אלא כיעקב  ,צחק שקראו שדהולא כי ,הר
המגלה וכתב אא"ז הגה"ק בעל שקראו בית. 

שבית המקדש הראשון הוא נגד  (ויצא) עמוקות
 הוא נגדבית המקדש השני אברהם שקראו הר, ו

  הוא שדה, ובית המקדש השלישי  שקראויצחק 
  נגד יעקב שקראו בית עיי"ש.  

  צריכים שכל אחד מהאבות הקדושים היו  נמצא
תקן את השכינה הקדושה כדי שיהיה ל נמצא

לה מקום להשראת השכינה, כי הרי אמרו חז"ל 
שאדם הראשון סילק את השכינה  ב"ר יט ז)(

עד שהעלוה למעלה משבעה  ,לרקיע ראשון וכו'
 וכו'רקיעים, עד שבאו אברהם ויצחק ויעקב 

 והורידוה למטה משבעה רקיעים כבתחילה
 קיא:)(ח"ג  בזוה"קעיי"ש. וכמו שמבואר 

שאדה"ר עבר על ג' עבירות ע"ז ג"ע וש"ד, וכל 
  אחד מהאבות תיקנו חלק מהחטאים, אברהם 

  תיקן ע"ז ויצחק תיקן ש"ד ויעקב תיקן ג"ע.  

  רפ"ח (עץ חיים שער איתא מהאר"י הקדוש  וזה

שבכל דבר בעולם יש בהם רפ"ח  פ"ב) וזה
ניצו"ק, שהם חלקי השכינה שנפלו ונתפזרו בכל 

בר שבעולם, וזה נעשה הן ע"י מקום ובכל ד
שבירת הכלים מראשית תחילת בריאת כל 
העולמות העליונים קודם בריאת שמים וארץ 
התחתונים, והן ע"י חטא אדם הראשון שפגם 
בכל בריאת שמים וארץ, שע"י שני הדברים 
האלו נתפזרו חלקי השכינה בכל העולם, ומזה 

הוא כל חיותם וקיומם של כל הדברים הגשמיים 
י טמון בתוכם חלקי השכינה, וזהו הכוונה של כ

גלות השכינה, שהם אלו חלקי השכינה שירדו 
ממעלתם וירדו בדברים גשמיים שבעולם הזה 

 ומגמתינו עבודתינו התחתון, ולכן כל עיקר
 יקר להוציא, המצות ומעשה ותפלה בתורה
 ואותיות קדישין את הניצוצין ולהעלות מזולל
  בעולם,  רדב בכל המלובשים, התורה

  ולהעלותם בשרשם העליון.   

  מבואר בארוכה בכתבי מרן האריז"ל  והנה
בשעת  ההענין של שבירת הכלים שהיית והנה

בריאת שמים וארץ, שיצאו האורות מהכלים 
של חג"ת נהי"ם, והכלים ירדו לעולם הבריאה. 

 (עץ חיים שער דרושי נקודות שער ח פ"א)ומבואר שם 
מבחינת עינים דא"ק  שהשבירה והניצו"ק יצאו

שהוא נקודות דס"ג, אבל עצם השבירה 
(ע"ח שער והניצוצין הוא בשם ב"ן מלכות דא"ק 

והתיקון לזה הוא ע"י שם  .שבירת הכלים ש"ט פ"ז)
 מ"ה החדש היוצא ממצח דא"ק, והוא ע"י

וע"י  ,העלאת מ"ן עד למעלה בע"ב וס"ג דא"ק
הזווג הזה דע"ב וס"ג דא"ק נתקן כל עולם 

 עדלות כולו מעתיק יומין עד המלכות, האצי
  כידוע ממרן תיקון כל העולמות האחרים. 

  .(ע"ח שער התיקון פ"ב)האריז"ל   

  עולם אברהם אבינו שהתחיל בתיקונו של   ולכן
קראו רק הר, היינו שקבע והכין את   ולכן

המקום להשראת השכינה בעולם, ואח"כ בא 
 יצחק אבינו ותיקן עוד את המקום הזה, ועשה
אותו שיהיה בבחינת שדה שצומח בה אילנות 
ודשאים, ולא רק הר שהוא אבנים ועפר, היינו 
שהשכינה נעשה קבוע ומושרש בעולם, והתחיל 
להצמיח קדושה וטהרה בעולם בבחינת שדה 
תפוחין, ואח"כ בא יעקב אבינו ותיקן את 
השכינה בשלימות, ע"י שעשה לה בית קבוע 

   הוי"הום לעד אמצא מקשלם בעולם, כמ"ש '
   .ה) קלב (תהלים 'יעקב לאביר משכנות  

  קודש, פי הקדמות אלו נוכל לפרש מקראי  ועל
היינו ממלכות ויצא יעקב מבאר שבע  ועל

מבואר בלקו"ת ממרן  וילך חרנה דאצילות,
האריז"ל שחר"ן בגי' ג"פ שם אלהי"ם, היינו 

  שם את כל הדינים לעולמות בי"ע, שירד לתקן 
  והרפ"ח ניצוצין.  

  ע"ב היינו ויפג"ע בגי' שמות  ויפגע במקום  וזהו
מ"ה ב"ן, לרמז שתיקן יעקב אבינו ע"י   וזהו

שמות ע"ב ומ"ה את שם ב"ן שבה היה 
היינו  וילן שםהשבירה כמבואר לעיל. ועי"ז 

ויל"ן בגי' יחוד דלעתיד לבוא יהי"ה אדנ"י 
  , היינו שראה לתקן שם (זכריה)כמבואר בלקו"ת 

  לבוא.היחוד דלעתיד  השכינה כדי שיהיה  

   הכלים את שהעלה המקום מאבני ויקח  ועי"ז
 לעולם מראשותיו וישם אבנים, בחינת  ועי"ז

   מקום עשה ההוא במקום וישכב ואז אצילות.
  השכינה. להשראת  

  והנה  ע"י שתיקן את חטא אדה"ר, וזהו והוא

 סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה והוא
שהוליד אדה"ר  היינו סל"ם בגי' ק"ל שנים של

וזה  (עירובין יח:),וחין רובאותן ק"ל שנים שידין 
תיקן יעקב אבינו ע"י שהעלה את הניצוצין שהם 

, והוא השמימהוצריכים לעלותם ל מצב ארצה
היינו ע"י יחודים בחינת  מלאכי אלהיםע"י 

הניצוצין בחינת  עוליםמלא"ך שבגי' יחוד צ"א, 
  א אתערות וירדים בואתערותא דלתתא, 

  דלעילא שפע מאור אין סוף ב"ה.  

  מצבה והאבן הזאת אשר שמתי כל זה  וע"י

תיקן יעקב אבינו את  יהיה בית אלהים וע"י
  בחינתו בחינת בית, שהוא מכוון להבית 

  בב"א. השלישי שיבנה ע"י משיח צדקנו   

  רעוא דרעוין תשע"ד לפ"ק
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   זזפפעטרת עטרת 
  זי"ע תינורבומ אמרות טהרות

  עטרת חכמיםעטרת חכמים
זי"ע מרבותינו וביאורים וניםעי
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  ויצא יעקב מבאר שבע פתח חד בריה ואמר,  (קמח ע"ב)איתא בזהר פ' ויצא   ר"ל

היינו דכתיב 'על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו'  וילך חרנה  ר"ל

שכל בר ישראל צריך להדביק במדותיו של הקב"ה כלומר ידוע הוא  (בראשית ב כד).

מה הוא רחום אף אתה תהא רחום וכו', וה"ה כיוצא בו בכל  (שבת קלג:)כדאמרו רז"ל 

הוא שיש ו ),ה"פרי עץ חיים שער חג המצות פ(שאר מדותיו של הקב"ה כביכול, היינו ידוע 

צרים, שהיה למעלה בחינת מוחין דקטנות ומוחין דגדלות, כמו שהיה בעת גלות מ

  כביכול בחינת קטנות תלת כלול בתלת, ואח"כ ביציאת מצרים נעשה קומה שלימה 

  במוחין דגדלות.  

  שכל זה מיירי רק כפי ערכינו, כמו שאנחנו עובדים להקב"ה עבודה תמה כך הוא  ודע

למעלה כפי ערכנו לבד, אבל ח"ו לומר ששם בעולמות עליונים יש לתפוס איזה  ודע

גדלות ח"ו לומר כן, אלא כפי עבודתינו כך נתלבש הקב"ה לצרכינו ישות קטנות ו

כביכול, ואין צורך בזה להאריך כל כך כידוע לכל בר שכל דקדושה, לפי זה נמצא 

שאמר הינוקא דלעיל, היינו דכתיב 'על כן יעזוב' ר"ל שבתחלת בריאת אדם בר ישראל, 

בר ישראל הוא ההולך בעבדות הוא עומד בקטנות תחת 'אביו ואמו' ויונק מהם, ולפי ש

א"ב  (ח"א כז:)הבורא ב"ה לכך הוא צריך לבוא למדריגת אביו ואמו כנודע מדברי הזהר 

וא"ם ב"ן וב"ת הוא שם הוי"ה ב"ה, לזה צריך בר ישראל כשנתגדל לבוא ג"כ 

למדריגות שם הוי"ה ב"ה, היינו שהוא יהיה אב ואשתו אם, ובן ובת שיהיה להם, ויהיו 

איש ואשה כשהם  (סוטה יז. וברש"י שם)ים בשם הוי"ה ב"ה, כנודע ג"כ מרז"ל כולם נרשמ

עושים רצונו יתברך שמו אז שם י"ה ב"ה הנכלל בשם איש ואשה שורה עמהם, כי 

ואם לאו ח"ו נשאר אש ואש כנודע. על זה אמר  (ישעיה כו ד)'בי"ה ה' צור עולמים' 

נכלל בשבע מדות כנודע, היינו שבתחלה היה  ויצא יעקב מבאר שבעהינוקא דלעיל 

  דכתיב 'על כן יעזוב איש את אביו ואמו ודבק באשתו' שעמה ג"כ נבנה בחינת שם 

  הוי"ה כי כן דרכו של כל בר ישראל להדביק בדוגמא דלעילא והבן  

  מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא ח"א דף סז.'בן ביתי' 

ז    ם ה  קו  מ   א ה  ר  ו  ה נ  ר מ  י  אמ  א ו  יר  י   ַ  ֶּ ו     ֹ ָ ּ  ַ    ָ  ֹ ּ   ַ    ַ  ֹ ּ ַ   ָ   ÁÎ.(ÊÈ ( וגו' הַ ּ ִ 

  הריב"ש בסוף. שמעתי ממורי זקני הוא  בדגל מחנה אפריםכמבואר  ויאמר ויירא

 ,שאמר. דא שווער איך אייך, שיש איש בעולם ששומע תורה מפי הקב"ה טוב ויירא

  לא מפי מלאך ולא מפי שרף, ואינו מאמין לעצמו שלא ידחה מאת הקב"ה ח"ו, כי בנקל 

  דתהומא רבא. יוכל לדחות בנוקבא  

  מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא דף קפ: 'היכל הברכה'

ם  י  ש   יו ו  א ש  ת  ר  ם מ  ר ש   ן א ש   ב  א  ת ה  ח א  ק   י   ר ו  ב  ק  ק ב ב   ם י ע  כ   י  ש   ׂ ֶ  ו  ָ ּ ַ    ָ ֹ ׁ  ֲ  ַ  ְ   ָ ׂ   ֶ ׁ  ֲ    ֶ  ֶ  ָ    ֶ   ַ ּ ִ ּ ַ   ֶ ֹ ּ ַ ּ   ֹ  ֲ  ַ  ֵ ּ ְ ׁ ַ ּ ַ
ה   ל ר אש   ן ע  מ  צ ק ש   י   ה ו  ב  צ   ה  מ  ּ  א ת  ָ ׁ  ֹ    ַ    ֶ ֶ ׁ   ֹ ִ ּ ַ   ָ ֵ ּ  ַ   ּ  ָ  ֹ) ÁÎ.(ÁÈ  

  ות אחדות ישראל באמת, בלב אמת מבלי נטות שירצה להי ע"י

במדריגה יותר, אלא הכל רצון הבורא, שוה לכל ישראל, וכל אחד  ע"י

יותר טוב הרבה ממנו. וזה בעצמו, מדריגה גדולה, אלא שהוא עושה 

בלב אמת תמים, וכשיהיה באמת, מסתלקין מעליו כל מארי דדינא, 

והבית דין שלמעלה אין לו רשות עליו, ולא שום מלאך, הן טוב הן רע, 

וכלל ישראל  ,ודות יו"ד שחורה זעירא הכולל כל ישראלכי נכלול בנק

הוא טוב מאד, ובכללות זה של יו"ד מסתלקין המלאכים, שאינם 

יכולים להיכלל שם, ואין שם קטרוג, כי על אין אי אפשר שיהיה 

קטרוג, ובלבד בלב אמת, ונתגלה הרצון של הכתר, ובונה ביהמ"ק של 

  , ואינו נופל ממדריגתו..)(זוהר ויחי ריטעתיד, שקראו יעקב אין 

  אשר אסורה לבנים, כי לא בנקל יבוא  מצבההקים יעקב  ולכן

למדריגה זאת, וגם לפעמים לצורך הבירור, צריך לבנות קומת  ולכן

, וליפול ב יז ו)-(דברי הימים 'ויגבה לבו בדרכי השם'השכינה בדרך 

מיין למדריגתו לצורך בנין השכינה לברר אבריה, אבל התכלית אחר דו

קטרוגא בתורה ומנגחים כשורים, לצורך בנין ובירור, להעלות נפשו 

למקום אין, אין ממש, ומעלה השכינה לייחדה באמת, ולכן המצבה 

אסורה לבנים, לבנים דייקא, וצדיק אמת יכול לבוא למדריגות אין 

  בקביעות.

  זצ"ל, מלך אחד  ריב"ששהמשיל משל מרן אלקי קודש הקדשים   כמו

לו מנגן יפה, ועיקר מתיקות הניגון יוצא בהתאמצות המנגן  היה  כמו

בזריזות ובשמחה, וכן בכל פעם הביא לו אורחים חדשים, כדי שיהיה 

חדש גם אצלו וינגן במתיקות, עד שהמלך נטל את עיניו, חיזו דהאי 

עלמא, ואז כל רגע, חדש אצלו, בסוד התכללות באין עליון, יו"ד 

ין, בביטול המציאות, וכן השפע יורד אליו זעירא שחורה דלית לה עיינ

בהרחבה בלי עיכוב, כי אין מי שיעכב את השפע, ויורד אליו בנחת 

. והתיקון, (ירושלמי יומא א.)ובהרחבה, ונחרב הבית על ידי שנאת חנם 

הוא אין, ואחדות עם כל ישראל, בלב שמח, ובאהבת אמת, וכל שיש 

  קרב הגאולה.לו אחדות ישראל באמת, בונה ביהמ"ק, ומ

  מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא אבות פ"ו מ"ב אחדות ו 'נוצר חסד'

   טרת רזטרת רזעע
  מרבותינו זי"ע רזי תורה

נ ה ר  ך  ח  י  ל  ע ו  ב  ר ש   א  ב   ק ב מ  א י ע  י  צ  ָ ָ  ו   ָ   ְ  ֶ ֵ ּ ַ   ַ ָ ׁ    ֵ ְ ּ  ִ   ֹ  ֲ  ַ   ֵ ֵ ּ ַ Î) ÁÈ(  

  ויצא  (קמח ע"ב)אמר הינוקא דשם בזהר פ' ויצא  עוד

מקדשא וגו' רמז לנו כד נפקו ישראל מבי  יעקב עוד

ואתגלי ביני עממיא, כד"א 'ויצא מן בת ציון כל 

(שם וכתיב 'גלתה יהודה מעוני' וגו'  (איכה א ו)הדרה' 

(הלכות יסודי ע"כ. כלומר איתא ברמב"ם  פסוק ג)

שכל ענין זה של יעקב וסלם שראה  התורה פ"ז ה"ג)

  בחלום הכל מיירי מגלות ישראל ושעבוד שלהם 

  בימי הגלות ע"ש.  

  יעקב יעקב ב"פ זה אחר זה,  ק"ת תולדות)(ל  ואיתא

שהם נגד יעקב היוצא בפני ז"א קדישין,   ואיתא

  ויעקב הב' נגד רחל היוצאת מאחורי ז"א קדישין, לכן 

  נקרא בזוהר הקדוש להשכינה יעקב ע"כ.  

  לפי"ז שכאן מיירי מגלות השכינה הקדושה  נמצא

אחר חורבן הבית, שיצאה השכינה מבהמ"ק  נמצא

ביכול בגלות עם בני ישראל הקדושים, וזהו להיות כ

שהוא  מבאר שבעשכינה הקדושה,  ויצא יעקב

ביהמ"ק הנקראת באר שבע, ר"ל שבזמן שביהמ"ק 

היה קיים אז היתה מלכות שמים שכינה הקדושה 

נעשית מבחינת בו"ר בחינת בא"ר העולה הוי"ה 

אדנ"י הוי"ה אלקי"ם, והיא היתה שביעי אליו לז"א 

  א ו' בחינת ששה קצוות מחס"ד עד קדישין שהו

  יסו"ד, ומלכו"ת שמים שביעי אליו הכל כנודע.  

  בא"ר שכינה הקדושה מבחינת  ויצא יעקב וזהו

שהיה בה בזמן שביהמ"ק היה קיים,  שב"ע וזהו

משם  ויצאהיינו שנכללת בז"ק דז"א קדישין, ואז 

לבחינת חר"ן ה', שמלכות שמים היא ה'  וילך חרנה

הוי"ה ב"ה כנודע, שעיקר חרון אף  אחרונה שבשם

שהיה אחר חורבן ביהמ"ק, היה רק לשכינה 

הקדושה ה' אחרונה שנפרדה משם הוי"ה ב"ה, עד 

שנשאר למעלה יה"ו ולמטה ה' אחרונה, כנודע מה 

שאמרו רז"ל שעיקר תשובה שלימה שיחזור ה' 

אחרונה לאותיות יה"ו, עד שיהיה השם שלם, בסוד 

י"ה, ששם תרין רעין דלא  תשובה תש"ב ו"ה לגבי

מתפרשין, ועבור החטא ר"ל נפרדה ו"ה מי"ה, ולא 

נמצא היחוד בתו"מ כמו באו"א אלא לפרקים, וזהו 

ע"י תשובה שלימה תשב ו"ה תו"מ למדריגות או"א 

 (דברים ד ל)י"ה ב"ה, וזהו סוד 'ושבת עד ה' אלהיך' 

  שיהיה כל השם שלם באחדות אחד, וכולם 

  במדריגה אחת.  

  שמלכות שמים השכינה הקדושה הולכת  הווז

חר"ן ה', היינו לבחינת חרון אף לה'  חרנהל וזהו

החיצונים  (לק"ת איוב)והוא הגלות הגדול הזה, כדאי' 

מתאוים כל כך להחטיא את אדם בר ישראל, 

ולגרום חורבן ביהמ"ק להכעיס השכינה הקדושה 

 ויצא יעקבע"ש הטעם, לזה אמר הינוקא דלעיל 

  ז כד נפקו ישראל מבי מקדשא, ואתגלי ביני וגו' רמ

  עממיא כד"א 'ויצא מן בת ציון כל הדרה'.  

  מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא ח"א דף סז:'בן ביתי' 



  שולחן הטהורשולחן הטהור
  זי"ע יצחק אייזיק מקאמרנארבינו ל ' ו'זר זהב'שולחן הטהור'לקט הלכות מספר 

  סימן רמטדינים השייכים לערב שבת. 
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  עטרת תפארתעטרת תפארת
  עובדות וסיפורים מרבותינו זי"ע

ק ב  י ע  ה ל  ד  י ל א י ל  ל כ   ח  א ר  ר  ת   ֲ  ֹ  ו   ַ ְ    ָ  ְ  ָ  ֹ   ִ ּ    ֵ  ָ    ֶ ֵ ּ ר וכו' ַ  ֶ   ו ת  אמ   ֹ ּ לַ  י ֶ  א  נ כ  ה א  ת  ן מ  י  ם א  א  ים ו  נ  י ב  ה ל   ב  ק ב ה  ִ  י ע   ֹ ָ    ָ  ֵ    ִ ַ    ִ  ְ    ִ ָ   ִ ּ    ָ  ָ   ֹ  ֲ   .(ל א) ַ 

פייגא ע"ה מחברתו של רבינו הרה"ק  הרבנית

זי"ע, היתה  ם מרדכי מקאמרנאאברהרבי 

צדקנית מופלגת, בעלת חסד, והיתה נוסעת 

בערים בוריסלאב ודרוהביטש ועוד, לאסוף כסף 

עבור עניני צדקות וחסדים. והיתה יושבת כמה 

  שעות ביום ומתפללת ואומרת תהלים. 

בתחילה נולדו לרבינו רק בנות, נכנסה 

אליעזר צבי הרבנית לחמיה רבינו הרה"ק רבי 

זי"ע, וטענה כולם נושעים מפיך, ורק  קאמרנאמ

אנחנו לא. ענה לה: תנוח דעתך, השנה יוולדו לך 

  ילדים. וכן היה שנולדו לה תאומים שני בנים. 

הברית התחילו הילדים לבכות בכיות  לפני

נוראות. עד שאחר מהם נפטר מרוב בכי, ורצו 

בבהלה לרבינו. בשמעו זאת חבש את הקפטה 

בגדי השבת, ועמד סמוך לעריסה  ואת הגרטל וכל

חיים יעקב ואמר: מיין קינד ה"ה רבינו הרה"ק רבי 

זי"ע, אני יודע מדוע אתה בוכה, בזמנך  מקאמרנא

יהיו זמנים קשים לישראל, אך תרגע, אני מבטיח 

לך, אני אעמוד לידך ואעזור לך, ואמשוך אותך 

  מכל הצרות. והתינוק נרגע. 

יחיד מכל בית וכן היה באמת שניצל רבינו 

קאמרנא בניסי ניסים במלחמת עולם השניה הוא 

ורוב משפחתו, ואמר שראה איך שזקנו הרה"ק 

זי"ע ליוה אותו עד  אליעזר צבי מקאמרנארבי 

שהגיע למנוחה ולנחלה, והוא אשר החזיר עטרה 

ליושנה בהקמת שלשלת בית קאמרנא עד ביאת 

שלשלת הקודש                                   נון בב"א.
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  החסידותהחסידותעטרת עטרת 
  זי"עהקדושים  רבותינומספרי 

י  א כ  ל  נ  ה מ  ה  ה ו  מ  י  מ  ש    יע  ה  ג   ו  מ  ר אש  ה ו  צ  ר  ב א  צ   ם מ  ל   נ  ה ס  ה  י  ח ל ם ו  ֵ   ו   ֲ  ְ  ַ   ֵ ּ ִ  ְ   ָ  ְ ָ ָ ּ ׁ  ַ   ַ  ִ ּ  ַ   ֹ ׁ  ֹ  ְ   ָ ְ  ַ   ָ ּ  ֻ   ָ ּ  ֻ   ֵ ּ ִ  ְ  ֹ  ֲ יםַ ּ ַ ד  י ר  ים ו  ים ע ל  ִ    ְ  ֹ ְ ִ  א ל ה  ֹ     ִ ו   ֱ  ֹ   )(בראשית כח יב .ּ  ֹ ב 
יאמר קוד� ◇  נוסח רבו� העולמי�◇  לומר 'רבו�' לבטל חלו� רע◇  עני� החלו�  ◇ יספר חלומו רק לאוהבו הנאמ� או לצדיק גמור◇  הצדיקחלומות של 

  חל� שנפל לו  ◇ הכהני� יאריכו בסיו� הברכות◇ חלו� בשבת  ◇  יאמר פע� אחת 'רבו� העולמי�'◇  'שחלמתי על עצמי' ואח"כ 'שחלמתי על אחרי�'

  יסוד צדיקחלומות תלוי ב ◇ הטבת חלו� ◇ של אביו חל� על מעות מעשר שני ◇ אשה תתענה על חלומותיה ◇ או נעילה חל� שהוא יוה"כ ◇ ש�  

  חלומות של הצדיק 

(צפנת , הכה� הגדול מוהרי"ימבואר בספר 

שלפעמי� צדיק כשיש עליו לית� פענח ד� ס"ב) 

לסיטרא אחרא חלק�, [הוא] נמסר ביד� בעת 

השינה, ויש לו צער גדול ה� בעת השינה ה� אחר 

כ!, ובזה [הוא] נפדה מ� המקטרג, וכ! מבואר 

]לי�. אמנ� הצדיקי� ידידי בליקוטי תורה ת[ה

הש� יתבר!, מה שיש לאלו בהקי$ צרות ועינוי� 

יש לה� בשינה, ואינ� רואי� חלו� טוב כי א� 

חלו� רע, כדי לייסר� לזכות� לתקנ� לעול� 

הבא. ו'כ� ית�' הש� יתבר! 'לידידו בשינה לח� 

העצבי�', בהיותו יש� מצערי� אותו הקליפות, 

ק ומושנא מאת והוא עצוב שסובר שהוא מרוח

הש� יתבר!. וכל זה [היה] בדוד, כמו שפירש 

בזוהר (זוהר ח"א ר.) שהיו מראי� לו הדמי� 

והפחדי� שיהיה לו בעת מלחמה, וזהו 'כ� ית� 

לידידו שנה' (תהלי� קכז, ב)... ודע, שלפעמי� 

לרשע יש לו מנוחה בשינה, וג� מודיעי� לו 

למו לפעמי� איזה דבר טוב, [והוא כדי] שיקבל עו

 בשלימות, ולא יהיה לו לעול� הבא כלו�. 

  ח"ב ד� שנה: 'זוהר חי'

  או לצדיק גמור יספר חלומו רק לאוהבו הנאמ�

צרי! ליזהר שלא לספר שו� חלו�, אלא למי 

שהוא אוהב נאמ� שלו, או לצדיק גמור. ודע, 

שלפעמי� לרגע יש לו מנוחה בשינה, וג� מודיעי� 

שיקבל עולמו  לו לפעמי� איזה דבר טוב, [כדי]

  בשלימות, ולא יהיה לו לעול� הבא כלו�.

  ח"ב ד� שנה: 'זהר חי'

  עני� החלו� 

עני� החלו� הוא רוש� מוחי� דגדלות קוסטא 

דחיותא שנשאר בגו� שהוא סוד הנפש מוחי� 

דקטנות והוא סוד קטנות והסתרה המסתיר 

החיות לכ� דברי החלו� סתומי� שקטנות אלהי� 

ת גי' "ת של שלשה הויומכסה ומעלי� את החיו

   .חל�

  קמט.ח"ב ד�  'זהר חי'

  לבטל חלו� רע 'רבו�'לומר 

לבטל חלו�  'רבו�'באיזה מקומות בטלו לומר 

כי סברי שאינו מועיל אלא ביו� שראה  ,רע

אעפ"י שאי� נושאי� כפיה�  ,החלו�, וזה אינו אמת

אלא מרגל לרגל מועיל לבטל כל החלומות רעי� 

  לכל הקהל שיאמרו רבו�.  שראה עד היו�, וראוי

 ',רבו�'וא� חל בשבת לא יאמרו כל הקהל 

דג� זה בדוק  ,אלא אותו שיודע שחל� לו חלו� רע

לבטל חלו� רע, וזהו כוונת הגאוני� שלא יאמרו 

מי שלא חל� לו חלו� רע דבשבת אי� אומרי� 

  .תחנוני�

  סימ� קל ס"א 'שולח� הטהור'

  נוסח רבו� העולמי�

חלו�  ,וחלומותי של!רבו� העולמי� אני של! 

הוי"ה יהי רצו� מלפני!  ,למתי ואיני יודע מה הואח

שיהיו כל חלומותי עלי ועל  בותינו,אאלקי ולקינו א

 ,בי� חלומות שחלמתי על עצמי ,כל ישראל לטובה

ובי� חלומות  ,ובי� חלומות שחלמתי על אחרי�

א� טובי� ה� חזק� ואמצ�  .שחלמו אחרי� עלי

צדיק, וא� צריכי� רפואה כחלומותיו של יוס� ה

רפא� כמי מרה על ידי משה רבינו וכמרי� 

מצרעתה וכחזקיה מל! יהודה מחליו וכמי יריחו 

י אלישע, וכש� שהפכת קללת בלע� מרעה ל ידע

 ,לטובה כ! תהפו! כל חלומותי לטובה ולברכה

ותביא עלי ברכת כהני! ותשמרינו ותחיינו ותרצנו 

  .בשלו�

  סימ� קל ס"ב 'שולח� הטהור'

'שחלמתי ואח"כ  'שחלמתי על עצמי'קוד�  יאמר

  על אחרי�'

מביא לבקש  סק"ב)סימ� קל ( ג� אברה�המ

הוא נענה תחלה,  העל חבירו תחלה כדי שיהי

, אבל (ברכות נה:) ולכאורה הוא היפ! הגמרא

א על מה שחידשו לומר להמג"א לא קאי א

חלומות 'שזה יאמר קוד�  ,'שחלמתי על אחרי�'

אבל נוסח הגמרא הוא  ,'שחלמו אחרי� עלי

 ,לכפר בעדושמתחלה צרי!  ,'שחלמתי על עצמי'

מה שחל� על אחרי� שה� כא� בבית  !כר ואח

 ,יבקש על מה שחלמו אחרי� !כר ואח ,הכנסת

  .ומקיי� הכל מתחלה על עצמו וג� נענה תחלה

  "בקסימ� קל ס 'שולח� הטהור'

   'העולמי� רבו�'פע� אחת יאמר 

בכל  'רבו�'אי� צרי! לומר אלא פע� אחת 

 'וישמר!'שלשה ברכות, ויתחיל בעת המש! 

יאמר בי�  'ויחנ!'ב !כר ואח ,ויסיי� לטובה

יסיי� עד  'בשלו�'חלומות ויסיי� יוס� הצדיק, ו

לא נמצא בגמרא ופוסקי� ראשוני� . כי בשלו�

, על כ� במקומות שאי� '�ורב'לומר שלשה פע� 

יאמר פע� אחת כפי  ,הכהני� מאריכי� בניגו�

  .שסדרתי

  ד וסק"גסימ� קל ס" 'שולח� הטהור'

   חלו� בשבת

חל� לו  � כ�א אאל 'רבו�'בשבת לא יאמרו 

דבדוק הוא לבטל ולהפו! חלו�  ,בשבת זו מותר

  .מרע לטוב

  "אקסימ� קל ס 'שולח� הטהור'

   בסיו� הברכותיאריכו הכהני� 

, 'שלו�', 'ויחנ!', 'וישמר!'יאריכו הכהני� ב

לבטל חלומות רעות, וזה  'רבו�'כדי שיאמרו הקהל 

 (ח"ג קמז:) ובזהר (ברכות נה:) מבואר בגמרא

(פע"ח שער חזרת העמידה פ"ז  ר"יובדברי מר� הא

, ומי שאינו עושה כ� ובשעה"כ בנוסח התפלה)

  .עתיד לית� את הדי�

  ד"יס כחסימ� ק 'שולח� הטהור'

הכהני� יזהרו להארי! מעט בסיו� הברכות, 

יאריכו מעט יותר כדי שיסיימו הקהל  'בשלו�'ו

  '.רבו�'תפלת 

  הסימ� קל ס" 'שולח� הטהור'

  חל� שנפל לו ש� 

לו� חהוא  יצל�לחמנא חל� שנפל לו ש� ר

, ויל! לאוהבו (שו"ע סימ� רפח ס"ה) מסוכ�

או  ,ויפתרנו שזה מורה על שנפל שונאו לפניו

יואל נעקר מ� העול�, זה הפתרו� מרבי  השיהי

(ברכות ואני רגיל לפותרו כדרשות חז"ל  .בעש"ט

שיזמי� לו הקב"ה פרנסתו בלי טורח די  נו:)

י� מורי� על כי השיני ,בלי טורח וטחינה ,ספוקו

וזה שחל� שנפל לו ש� מורה שלא  ,טורח הפרנסה

פרנסתו  הויהי ,יצטר! עוד לטרוח אחר פרנסתו

וצרי!  ,מזומנת לפניו בכל עת ובכל זמ� בלי טורח

ואחר כל זה א� יש בו כח  .לומר כ! בפה מלא

  .יתענה

  סימ� רכ ס"א 'שולח� הטהור'

   או נעילה חל� שהוא יוה"כ

יל! לאוהבו  ורי�,� הכיפוכ� חל� לו שהוא יו

ראה  .ויפתרנו שהקב"ה מחל לו עונותיו הרבי�

ת� לו חיל! לאוהבו ויפתרנו שהקב"ה  ,נעילה

אעפ"כ יתענה א� ראה  ,לו חיי עוה"ב השיהי

וג� כ� אחר הפתרו� יעשה  .נעילה וכל כיוצא בזה

ויכבד  ,בסידור האר"יכמבואר  ',הטבת החלו�'לו 

ל ימיו להתענות ויענג השבת בכל ג' סעודות, ולא כ

 ל כ!,על חלו� מוטב אעפ"כ לא ישי� על לבו כ

והכל  ,על הרוב (זכריה י ב)החלומות שוא ידברו 

  לפי האד�. 

  סימ� רכ ס"א 'שולח� הטהור'

חלמתי  .שנת תר"ז. ערב שבת קודש ויחי

ותהלה  ,בשינת צהרי�, שהתפללתי תפילת נעילה

והתעניתי  ,לאל נמחקו הדיני� ונתבטלה הגזירה

  עד הלילה.

   'מגילת סתרי�'

  חלומותיהאשה תתענה על 

וייטיב לה  ,אשה תתענה על כל חלומותיה

  .מהאל הטוב אכי"ר

  סימ� רכ ס"א 'שולח� הטהור'

  של אביו חל� על מעות מעשר שני

הרי [איתא בירושלמי מעשר שני פ"ד הי"ב] 

[של מעשר שני  מצטער על מעותיו של אביושהיה 

נראה לו בחלו� כ! וכ! ה� ובמקו� היכ� ה� ו]

פלוני ה�. אתא עובדא קומי רבני� אמרי� דברי 

חלומות לא מעלי� ולא מורידי�. רבי יונה בעי 

סי לא אמצטער וחמי ואת אמרת הכי�. אמר רבי 

לא בההוא דלא מצטער וחמי בר� אסתברא ימ

וי הוא חלי�. אמר רבי אבי� הכא כמה דבר נש ה

 שמחלק[ע"כ].  סי.אד כרבי יעביד יאות ימא� דעב

 ממש בו שאי� וצער מהרהורי� לו שבא חלו� בי�

 הטוב שעושה מי ונקי ז! חלו� ראה א� אבל, ודאי

 בירושל� בטהרה ויאכל� אסי' לדר יחוש והישר

 לא) ו"ה ו"פ ש"מע �"רמב( ורבינו, מעשר בקדושת

  .והישר לטוב דחש למא� לאא דאינו זה הביא

  מעשר שני פ"ד הי"ב מעשה ארג''

   הטבת חלו�

תולדות (זלה"ה  הבעש"טשמעתי ממורי 

עני� הטבת חלו� פירש מורי זלה"ה  :)נח יא רשתפ

ופירש ב'  .בש� רבו לקשר די� המלכות בבינה

למצוא שורש חסד בתו! הדי� של החלו� אז נמתק 

  .וכו' הדי� משורש חסד הזה ונעשה באמת חסד

  ער! חלו� בחלק  'אור עיני�'

  יסוד צדיקחלומות תלוי ב

חלומות תלוי ביסוד צדיק כמו יוס� בעל 

  .החלומות, אבל נביאי� ה� למעלה בנצח והוד

  פקודי על ד� רמז: ''דמשק אליעזר
  י
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