,
ן
...ף
י ע
י
תורה

מהקרא שביעאה
נחמריהש"יורוברחמיו אשרחביבזכותאבותיהקדושים,
אראליםותרשישים.אדםמוע"טלעולם,

השםאלעזרשפירא
בעהמח"םשו"תמנחתאלעזר,אותחיםלתלום,
ושאריחיבוריםבעה"יבדפוסובכתובים.
בלאאמו"רהגה"קמאורהנולהוכו'מהרציהזי"ע
בעלדרכךתעיבהובארלחיראי,ושאריספריםהקדשים.
דגץחכהלרחמי שמשבכללישראל,
בכלטובסלה,וביאהגואלצדקבמהרהבינונואמן,

תתפח

בעה"י,

ד21רי

דברים אחדים

נצררה

דברים אחדים

א' ב' אתר טו"ב למב"י תרצ"ב משקאטר יע"א

בתור הקדמה ודברים אחדים ,לספרי צמודים ,בקצירת האומר
משוקדים,לידידיי האהובים ונחמדים ,הקוראים ושוקדים
למצוא "דברי תורה" במקורן על דרך אבותינו זי"ע באמיתות
החסידות ,נאתעיינו בהקדמות העומדות ,נדפסות ומיוסדות ,המה
למודים ולומדות ,במהדורות הקודמות ,לדעת משפט הספר
ומעשהו ,ודבר אין בפי ומלה ,הן ה' ידעת את כולה ,מה אני
אשרהביאתני עד הלום להודות ולהלל לשמך הא"ס יתברך שמו
על רב טובו וחסדו ושהחיינו וקיימנו בהתחלת "המהדושא
שביעא"ה" כן נזכה לבנות ולחבר ולגמור שארי המהדורות,
ובכט"ס ,ומי זוטר מה שאמרו חז"ל בשבת [קמ"ה ע"ב] עה"כ
הבאים ישרשיעקביציץ ופרח ישראלתני רביוסף אלותלמידי
י זה
חכמים שבבבל שעושים ציצים ופרחים לתורה ונזכה עליד
וישר"ש יעק"ב שמ"ש יש"י (כיעקאב שקראו בי"ת להבנות על
ידי ב"ן ישא)יציץ ופרח ישראל ,בביאת הגואל ,ובנין אריאל,
בהתגלות מלכות בית דוד ושלמה ,במלכותו שלימה מדת בת
שב"ע לזרע עולם ,בב"א.
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מהדורא שביעץ

1

לשם יחוד קודשא כח"ו

א .אמרו חז"לבמתניתין בב"ב רף קע"ה ע"ב] הרוצה שיחכיםיעסוק
בדיני ממונות וכו :ולכאורה וכי כעורה זו ששנינו
פלפולים וחכמות עמוקות בסוגיות הבויש שאינם דיני ממונות (ורבים
מגדולי האחרוניםז"ל האריכובסוגיותהשייכות לאו"חיו"ד אהע'ץ יותר
י ממונותיעסוק הרוצהשיחכים .אולם
מבדיני חו"מ) ולמה דוקאביינ
נתהדהד כ"א ע"ב] עלגילמה דקלך ע"ה עה'ע
על פי מה שאמרו
י
'
ז
ח
וקהלת ז' כ"ג] אהכמה והיא רחוקה ממני והוא מ'אש מעמיה רקרא ושהוא
ירבה נשים ועם כל זה לא יטרו את לבבו (אני ארבה ולא אסוד) הגם
דשם מפורש סעמיה דקרא דגם ר'ידידה מודה דדרשיק בכה"ג טעמיה
כמנביא
רקרא כדאמרינןבסנהדריןניף כ"א ע"א]וניארדוכתי [תיובדבריי
ח"כ ס" נ"ר בהג"ה א' עי"ש] מכל מקוםאין להתחכם לחקורטעמיה דקרא
י ממונות מצינו נשיש כ"מ]
שהוא גזירת הבורא יתברך שמו .אבל בדינ
מפני מה אמדה תורה כגדה במקצת הטענה ישבעומפלפלין בזה בסברות
שונות וכן בכמה דוכתי בש"ס ותוסף והלא קשה לכאורה רהוטך רק
משום שהנא גזירת התורה נבט ק"ו ע"א) שנחמך ושמות ח"ב ח"ןכי הוא
זה (שיודה במקצת) עד האלקים יבוא דבר שניהם (שישבע בב"ד) והלא

י'י

תתצ
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לאפסקינן כר"ש דדריש טעמיה דקרא ואםכן מה זהשייך לומר טעמים
מפני מה אמרה תורה מודה במקצת הטענה ישבע( .וכן כיוצא בדיני

ממונות) והגם שכתבו התוספות שם וכן בכתובותניר י"ח ע"א] דלמ"ד
לא דרשינן טעמיה דקרא מקשינן ראם כן נילף מכאן דלא אמרינן מגו
עי"'ש מכל מקום סוף כל סוף כ' מסעםראין אדםמעיזפניו בפני בעל
חובו וכו' שהוא סברות אנושיות וכן מ"ש שם בגמרא אמר רחמנא רמי
שבועה עליה כי היכי דלודי וכו' וכיוצא בכל הסוגיות בדיני ממונות
סברות בטבעיבני אדם דרכיהםוטעמי סברותיהם .אלאודאי בעל כרחך
שבדיני ממונות שנמסר להדיין להבין ולהשכיל ולהכריע עלפי משפט
התורה עם מי הצדק מהבעלי דינים ולדמות מילתא למילתא ברוב
המקומות שהוא מקרא מועט והלכות מרובות ועם כל זה צריכין כמעט
בכל פעם לדמות מילתא למילתא כדי לשפוט דין אמת לאמתו היינו
שיהיה לאמתו גם באותו משפט וכמ"שהב"י נבחו"מ ס" א'] [ומ"שביהוא
מקרא מועט היינו שהמקרנפת בפרשת משפטים רובן ככולם רק בדיני
שומרים עבד ושפחה ואמה העבריה וכיוצא ובע"כ צריכין בע"ע להבין
ולהשכיל טעמיה דקראושורריו ובדברי חז"ל שביארוהו דטעמיה דקרא
לתקור בטענות הבע"ד כנזכר] וז"ש הרוצה שיחכי"ם (כי בצוארי מצות
התורהאין להחכי"ם ולמצוא טעמיה רקרא וכנ"ל וכמ"ש אמרתי אחכמ"ה
והיא רחוקה ממני וכנ"ל .מה שאין כן) שיעסוקבדיני ממונות (אזיוכל
להחכי"ם ולעמוק ולחדור מחשבתבני אדם הבעלידינים ולמצוא טעמיה
רקרא כנ"ל) שאין לך מקצוע יותר היסגו (שיוכל למתפשט להסביר
ולפלפל ולמצוא טעמי ההלכה במירשו כנ"ע הצלידי זה יוכל לדמות
מילתא למילתא כנ"ל) והן כמעין נובע (האש שבשארי מקצועות התורה
אין אדם דן גזירה שוה אלא אםכן למדה מרבו נפסחים ב"ו ע"א] וכיוצא
וממילאאין לו מקום להתפשט ברחבה ולפלפל כ"כ מה שאיןכןבחיני
ממונות שניתן רשות בהם לדרוש טעמיה דקרא ולהתבונן בדעות בני
אדם כנ"ע ועלידי זה יוכלו להמציא פלפלתם ולהצרף ולהרחיב הדבור
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כנזכר ויש שהל כמעין נובע) [וערק בשו"ת מלח"א חלק
(עודנו בכת"י) באומן

ב.

תתק

ה' סף כ"ח אות א'

אחר בכזה]:

ובפתיתה שימוד השיעור בימי הקיץ לטובה (שנת תרצ"ב)
בישיבה רבתי (ררכי תשובה) הע"י אמדתי בעה"י
בזה במ"ש בברכות (דף מ"ג ע"ב] כשנכנש דבותיה לכדםביבנהוכו' פתם
בכבוד אכסניא (היינו הבע"ב המחזיקים את בני הישיבה ולהיות
להם אכסניא וכפשוטו דהגמרא שם) ואמרו שם עה'צ [משלי ל' ל"ג]כי
מיץ חלב יוציא חמאה ומיץ אף יוציא דם ומיץ אפים יוציא ריב במי
אתה מוצא חמאה של תורה במי שמקיא חלב שינק משדי אמו (הים
ביגיעהולימוד התורהבעיון)ומיץ אףיוציא דם כל תלמיד שכועסעליו
רבו פעם ראשונה ושותק זוכה להבחין בין דם טמא לדםטייר
 .ומיץ
אפיםיוציא ריב כל תלמיד שכועסעליו רבו פעם ראשונה ושניה(היינו
אקי"ם שכועס עליו ב"פ ושותק) זוכה להבחין ביןדיני ממונות לדיני
נפשות דתנן (והיינו מתניתין בב"ב הנזכר) אמר ר' ישמעאל הרוצה
שיחכיםיעשקבדיני ממונות שאץלך מקצועבתודהיותרמדווהןכמעין
נובעעכ"ל הגמראועיי"שבפירש"י .ויש לדקדקכית דהולךבזה ממדרגה
למדרגה שזהו התלמיד שעמדבנסיון ב"פ כשכעסעליו רבו ושותק הרי
יש בו אהבת התורה ואהבת רבו אם כן מה זה מעלה סכוכה להבחין
בדיני ממומתיותרמדיני נפשות אםכידיני ממונות עמוקיםכנ"ע מכל
מקוםהרידיני נפשותגרולים וחשוביםיותרכי לאידונום רק בסנהדרין
של כ"גוהרי זה מדריגה יותר גבוה אם זוכהלהביןדיני נפשות ולהיות
בין הסנהדרץ .ולדרכנויובןכית דהעיקר הוא בזה חשב מעלת חביבות
דווורהעלרעולמידשיוכללהעמיקולפלפל בהכנ"ע הכמ"ש הט'ץ האו"ח
סי כ"ז] על הנרכה לעסו"ק בדברי תורה וכנודע) חסן יוכל יותר דק
בדיני ממונות על כן זהו החשיבות יותר שיוכל להוסיף לקח בלימודים
ופלפולים להוסיף סברות מדעתיה דנותיה חדש מעלה יותרכנ'י
 .לומה

כים
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שאמרתי והארכתי עוד בזה במעלת החזקת לומדי בני הישיבה וסרר
התנהגותם אכ"מ להאריך ולהציע]:

 .הולך אל דרום וסובב אל צפת סובב סובב הולד הרוח רעל
ג
סביבותיו שב הרוח[ .ק"ית א']"'ל עלפי דברי האריז"ל
בע"ח [שער טצת"א מרק רןוז"לודעכי הרוח תוהם"'ס אינם כסדך הכלים
כי החסד של הרוח הוא בכלי הגבורות וגבורת הרוח הוא בכלי החסד
וז'שדיזכללות שמאלא בימינא וימינא בשמאלא הנזכר בזוהר ובתיקונים
וכו'[.עיי שט] ועצמותםאינו ר"ק ו"קוכו' אך בבוא הויו"ת שהם הרו"ח
והם סוד המוחין דז"א כידוע אך נגדל הז"א וכו' עכל"ה לעניננו ו"'ל
בע"כ דהיינו בבחינת מקיפים ודה"בב של הרוח ז"א אז נכנס הימין
בשמאל ולעומתו בהיפך כנ"ל מה שאיןכן בבחינת פנים הכלי דז"אזהו
כסדרן (וכל דברינו רק בדרך אפשר .וה"'ע) וז"ש בבחינת "רוח" הולך
אל דרום (ולעומתו בהיפך) וסובב אל צפון (היינו שגבור"ת הרוח הוא
בהחס"ד.והיינו דרוםבצפון סובבסובב הולך"הרוח"וכנ"למהע"ח .וזהו
ענין התכללות ומקיפים וסובבים והם באים מצוד המוחין סובבים כנ"ל.
תעש) רעל סביבותי"ו שב הררית (כנ"ל):

ד.

בשוב אויבי אחור יכשלו ויאבדו מפניך[ .בהליט ט' ד'] לכודרה
קשה הלאבטיב אויבי אחויר כבראין צריך עודלנחוץ
כל כך שיכשלו ויאבדו מפניךכית שהניוד וחזרו אחור מללחום ומלצער
עוד .אולם"'ל כאשרעיננו רואתם (בעוה"ר) רשעיםעריציםעומדיםנגד
התוה"ק והדת והאמונה ונגד כל מחזיקים ועומדים בגדר נגד פירצתם
ועוד המה מתחזקים וקיימים כאשר התמרמר כבר הוד מלכנו בתהלים
כמה פעמים על גודל תו"ה כהכפירה טךבא מהמתר פנים כזה (חלילה)
ארקם זהו למען הבחירה שתהיה וד,וא התגברות כח הבע"ד ר"ל בעודם
עומדים עוד בקשרי המלחמה נגד ה' ותורתו ושומרי דתו כנ"ל (לסהר
החטיאבני אדם עלידי זהכנ'ע ,אכנם עונשם שלהרשעים האלו עומד
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תתצג

מוכן להפרע להם על כן בשוב אויבי אחור (כאשר נסוגו אתור ונרפו
בעד
כבר מלעמוד בקשרי המלחמה כנ"ל ואזאין 9הי התחזקות
י
'
ע
ב
ה
דפלחתם וטובתם כנ"ל .ואזיגיע עבשם מיד) יכשלו ויאבדו מפניך:

ה.

ברעיים פרשתכי תצא (דף יפ"א ע"א] דמתוייב לשווייה גרמנה
וכו' ומסר גרמיה למיתה שקיהו .דמאן דלש איהו ברא
דמלכא ועבדטיבו מס מלכא ועם מטרוניתא (דהיעו דמסר גרמיה במס"נ
כנ"ל) ודאי האי אתתשיב דעביד חסד עם קונו עכל"ה וקשהלהבין ראם
הוא מסר גרמיה במס"נ למה קראו בזוה"ק בזה "דמאן דלאו איהו ברא
דמלכא" הלא אין לך בן חביב יותר מזה (והגם כי באור התמה פירש
בזה דלאואיהו ברא דמלכא שנשמותיהםאינם בחינת אצילות עם כל זה
צריךפירושלהבין גם קרוב לפשוטו המובן קצת) ושלעלפידברי הש'ש
קדושיןניו ע"א] בזכן שאתם נוהגים מנהג בנים (לעשות רצונו של
י"י
מקום יתברך שמו) אתם קרוים בנים עה"ש וזהומי שמחזיק את עצש
עדיין אין עושים רצונו של מקום ע"כ קרשיכם מאן דלאו איוע ברא
דמלכא(בעיני עצמו מחזיק את עצמו כזה שהוא רחוק עוד מבחינת בן
להרום יתברך לאשריודענגעי לבבווחטאתיו .ועם כל זה) ומסר גרמיה
בבשי'נ בעד השםיתברך( .זהו)דעבידטיבו עם מלכאכו'(כיניצל מעת
גאות ואינו בעל מום לגבי קרבן להרום יתברך כי מחשיב את עצמו
שאינו בן כנ'ע ועל כן חביב ביותר) כנזכר:

כאה"2ר ירד הגשם והפולג מןהנימים וגו'כי אם הרוה את
ך.
הארץ חעלידה והצמיחה ונתן ורעלזורע .ולחם לאכל( .ישעיה
("ה י] "'ל עלפי הנודע במקובליםעיין שפע טל (שער ג' סוד אבי"ע
פרקו' בהגהתה בדנהצריך לעוררך וכוץ במדאב"'ע שקם שצל רצת
כ'תותא'בריםואברי"םהיינובחינת התגלותבעש=' באברים גשורים
ח"ו רק כחות צלקות בהתגלות בעולם הזה ע"ש חיש הוש"ר(ר',ז שעל
ר'צק ננוחותא'ברישירדהגירםוהשלגכע השפרם (ההששעהבדרנה גשרם

כי

היק

תתצד
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ושל"ג שישד מן השמים .לא ישאר למעלה רק יתגלה למטה וז"שכי
אם הדוה את הארץ (העולם הזה)והולידה והצמיחהונתןזרעלזורע ולחם
לאוכל (הוא חב"ו דויתי זרע אנשים והשדה ולח"ם מספר מזל"א ומאן
דיהיב שובעאלחייי הוא דיהיב) והבן:
 .ב:כ)דץ"ק קנה הגדול [ד' קארעץ דף צ"חן בענין דוד הפלגה כתב
ז
וז"ל אף עלפי שאמדו נעשה לנו שם מחשבתם גםזו
לטובה שבראותם כה מערכת בארצות וממשלת דבוכבים ומולות כוונו
להוציא את עצמם מתחת הממשלה ההואולהיות תחתכנפי השכינה ששם
מקוד היחוד וזה מחשבתם אמרו אם נבנה המגדל הזה תשרה השכינה
אצלינו ולא נפרד בארצות ונשיג במראה הנבואה ההואהצלידי זהנשיג
כלחפצינו ומחשבותינולהיותהיחודעידנא אלקי האלקיםואדוניהאדונים
מושל עליהם ומחשבהזו מחשבה טובה היתה והחטא היה מעטכי חטאו
במאמרם שאטדו ובראשית "א ר] ונעשה לנו שם וכו' כו' (ועיי"ש עוד
שכ') שכאן לאהיה הבוהתה ע"כירר עליהם במדתהוי' ולאירד עליהם
בסדת אלקיםוכו' עכל"הוכןעיי"ש בקנה [דף נ"ט ע"אן בזה'ץולכן דוד
הפלגה לא נאסר להם הבשרכי באו להסות בצל כנפי השכינה עכל"ה
והיינו לשיטתו כנזכר וכ"כ עוד שם להלן שהיה כונת דוד הפלגה לכבד
את הרום הנכבדעיי"ש (וההנו שלא רצו להיות תחת השרים כנ'ל) וגצם
שהיאפליאהגדולה ונשגבה(הכי קרא שמו ,ספרהפליאה .ובדוב קדושתו
ועמקותו .לא זכינו להבינו ברוב המקומות ,לתכליתו) כי הוא לכאורה
וטשנה מפורשת בסנהדרין נדף ק"ז ע"כ דוך
שתר לגמרי דברי
'
ז
ח
יעולם הבא .ועיי"ש [יף ק"ג ע"א] מה עבוד וכר
ק
ל
ח
ל
הפלגה אין להם
מץ ענש גדלודחיה וויטק מזה ממ"ששאיןלהם חלקלערלם
כד
הבאעכ"זהבנועיהדברים בלשונםג
י~הואכדאימדברי איש קדוש ונלה
ונורא כזה בעלג"4יעתידוז'ע (כנראה שם מפפר הקנה במוקמת
דבות וגם בהקדפתו)
המקובלים הראשונים בתחלת אלףהנהיי
דה
ג
ט
ו
איזי"ע מ"ע בפראג ומחבר כמה סליחות וגם
ה"הרבינו אביגדור קר

י

וכי

דברחי מהדורא שביעאה רשרשה
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אדו הקדוש הקנה הוא שורש .מה שמובארבריו(הקדושים) כמומדרש.
בילקוט דאובני .וכיוצא .הובאו בשם פליאה .וגם זהו כן כנזכר .חשלי
ז"ל מ"ש דבינו
מפאנו לדרכו בקודשכי
יכתלאחדדבוררבידביאולידיעתםיקת לעתיד להברומ
ז'
יחלק רמעולה ממנו
א
ייב"ב היינו
בשורשו למעלהוכרואכמ'ע.וכן כתוב ברבדיחיים עה'אלדבינו הקדוש
מצאנזז"ל (פרשת נח) עה"ח [ר -ג] קץ כל בשר באלפני.היינו שבעת
קו ב"ב יבא גם דוד המבוללידי תיקון וקץ התכלית משורשו ואםכי
גם על דוד המבול אמדו שם במתניתן בסנהדרין שמוין להם חלק לעולם
הבא אלאודאידהיינו בעצמותו וברובו ככולו אבל בשורשו למעלהיבא
חלק הטוב מה שיש בכל אחדלידי תיקון לעתיד ב'צ כדאמדן:

ח.

עור שם בקנה הגדול [ד ,קארעץ דף ר"ח ע"ב] ועל כן הצדיק הוא
מלך על כולם והוא שמותר לאכול בשר בעלי חי כמ"ש
ובראשית ט' ב'] ומוכסכם וחתכםוגו' ה5ל כלעוף השמיםוכו' הה שאמרו
חילל [סנהדרין נ"ט ע"כ על אדםהריהטתקידם שחטא מלאכי השדת
צולין לו בשד ומסננין לוין וכו' ק"ו מאדם הרששת אשד היה יציד
ראשך ודיבר עם השכינה פנים אל פנים בלא אמצעי וירד לו דבי מן
השמים ולמדו תורהודרכיהגום ובעבוד שחטא אף ששב בתשובה שלימה
המעילו הקב"ה כבהמה השסד לו כל  %אשר נשמה באפו תע' עכל"ה
חזריזהסיועויסודלדברינו בשו"ת מנח"א חלק ר נתרעאאיר
א (בדגה
י וכו') ע"ד הצמח דוד מובא במדבר קדמות [מערכת כ' אות -ח]
תאחו
והאאינו העוד
ע"מ שאמדו בתהיה"ק [הכ"א דף "1ה ע"ב] וכהניה
מן המותרבפיך וכתבעמענין אדם הראשח ששלותפליולי
מלה"ש בשדוכו'
וגםכיח שוותר מקודם אפילו שנאסר אח"כדוי גביה מן המותרבפיך
ע"%ש:

הי

 .אליהו המניא אצרלטוב .הנהד"א המבשיר טו"ב תשמיעישועה
ט
כמ"ש בכוכבים במלאכי הע אע מבקשים בכ"ע

וגי

תתצו
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ננהמ"ז שישלח לנו אליהו הנביא לבשר בשורות טובות ישועות ונחמות
בכ"יב"ב .והנהכתיב (במלכים א י"ז-דןבאליהו הנביא שא"ל הקב"ה ואת
העודב"'םצויתי לכלכלך וכן שם נר]יאעודב"ט מביאים לו לחם ובשד
וגו' .ועין ש'שחולין (דף ה' ע"מ ומ"מצריכין להבין והלא א5ן מעצוך
לה' להוושע באתה נס אחר לכלכלו ולפרנסו לשמדו ולא על ידי
העודבי"ם דוקא שהמה עוף טמאומין אכזרים שאינו מהתם גם עלבניו
כדאיתא בש"סעידובין ש"כ ע"א] ובכמה דוכתי בדברי חז"ל ודק מהם
יבאלחמו ופרנסתחייו .ונראה רבעם לשמר לאשדהעודבי"ם המהמבשדי
בשודו"ת רעו"ת ר"ל בשדיקותם כמבואר בכתבי הארטט בשעה"כ ובפתת
ז' דפסח] מה שבא העורבב לבשר להאד"יז"לובירךדיין האמתוכן בשער
הגלגוליםועוד בסה"ק וכמקובלבידינווזהו לדואות כחו הגדול וקדושתו
של אליהו הנביא דגובש"ד טו"ב וממונה על כל בשודו"ת טובות ע"כ
לעומתו (את זה לעומת זה וגו') העודבי"ם הממונים על בשודו"ת לא
טובות (ל"ע) נכנעומפניו ואדרבא המה הביאולו לתם ובשד עלפיציוי
השם יתברך ביחוד כנזכר[ .וכבר כתבו כעץ זה בספרי המקובלים
הראשונים כיאליה"וג"(ב"ן)כל"בלהכניעולבטל כחכל"בדקליפה
כנודע ועלכן אמרוחז'ע נב"ק ס' ע"ב)כלבים משחקיםאליות הנביא בא
לעיד ,היינו 12הם מכניעים את עצמם ומבטלים אז כח רשעתם לעומת
גודל ערכו בקדושתו כנזכד) ובעת אשד הרשעים בעלי בחירה עמדו
לנגדו ורדפתם ער הרמה הלא המה אחאב ואיזבלונבייר הנעל ארבע
מאות וחמשים איש אמנם עושת השמיםבעלי כקשהעורבים (גםבהיותם
עוף טמא אכזר" וממונים על בטירות וכו' כנ"ל) להיותם איש בעלי
בחידה הלא בחרו בעצמם ברע ע"כ המה גם דשעהם עכ"פ בדקות חכות
יותרועיין בדברי הרמב"ן ז"ל [בפרשה אחרק עה"ק [יקרא י"ז דן (ולא
יזבלו עוד את זבחיכם) לשעירים וגר מ"ש בענץ העושת בקלס כנפט
מגיזייהעתידית עי"שוכןבדבריו (בפרשה הנזכר) עה'ע נשם] גורל אחד
לערטל ,ע-כהעופותהעורביםנכנעולפניו בהשרשו בקודשהכנ"ל.והבן:

ז'י

[ועין

דשת

מהדכא ט' אות נשח]:

י.
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ו83דץ שכתבע לעיל באות הקדום בגום הש"ס חד~ץ [יף
ועיין תתן שם דגם בל"ז קשה לכשרה דהאיך אכל אליהו
בשר שנתעלם מןדורין ע"",ש מה שתירצו .ונזכרתי מ"ש באחרונים אם
מותר לסמוך להתיר ספק איסור האידי בעל רוה"ק .ועיין מ"ש בזה
בשו"ת תשורת ש"י [מה"ק סו ט"ז] ומ"ש שם מב"ק[יף נ' ע"ב] מההוא
תורא הנפל לאריתא דדלאי ,שחטיה מריה ,טרפיה ר"נ ,אר"נ אי שקיל
מריה דהאי תורא קבא רקמחא ואסל תנא בי מדרשא אם שהתה מעת
לעת כשרה לא אפסדיה לתורא .ותמה על זה דמנאידע ה"נ שהיה שוהה
מעל"ע ואפילו שהתה צריך בדיקה ואימר היה נמצא בו טריפות אלא
בע"כ סוד ה'ליראיוידע שהיה שוהה והיה נכשר בבדיקה ואם כן גם
עכשיו למה טרפות אלא ודאי משום ראין לדורות עלפי רוה"ק עכ"ל
בתשורת ש"י .ולענ"דאין זה ראיה מוכרחת כלל .דלא אמר ר"נ דהיה
נמצא כשר בודאי אם שהה מעל"ע רקיוכל להיות כשהיה שוהה וברקוה
אח"כ שכ"פ נמצא כשר ולא היה לו למהר לשחטו שאז טריפה בודאי
והפסידוזה פשוט לכל לומד הגמרא שם לא שסמך בזה על הרוה"ק .רק
שאםהיה לוקח כד קמח להוצאות דרכו לשאוללפני חכמים לא אפסדיה
לתורא בודאי לטורפו כמו גועשה רק כשהיה שוהה אותו עלפי הוראות
חכמים(ועיי"ש בפירש"י) היה אופן ומפק שנמצא כשךוז"ב .וגם הראיה
שהביא שם מיבמות [קכ"א ע"ב] (פרק האשה בתראז דאמר האלקט אכלי
כוורי לחטאאיןהחידוש שגומד זה בתודתרוי'ק [אםכיהיובעלי דח?'ק
אמתיח כולם התנאים ואמוראים וגם שלאחריהם רבותינו ז"'ע כמו
שביארתי כבד בשו"ת מנח"א חלקה'ושארי חיבולםבע"ה מ"מזה נאמר]
רק בלשנן שבועה .וכן מצינו כעין זה כמה פעמים בש"ס וודו דנשבע
על הרוב דהאהיה משאל'ש כבר הקשה זה בטדדכי שם וכתבתי כבר זה
שנים רבותבתעיבה אםמותרלישבעעל דבר שרקהרובהואכן .וכפקיד
הרקוםמפלוזי פובא בשטה מקובצת [פ"א דב"מ]כי רוב ווט רק פפק אלא
שהתורה התירתו מגזירת הכתוב נמצא דמין לישבע על הרוב השככתן
עכ'ש משם אק ראיה ומ"מסיים שם בתשורהערי דלעצמו אםידע על
ה' ע"א]

תתצח
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פי דוה"ק מותר לסמוך לעצמו אבל לא לאחדים עיי"שועיין בדבריו
בבל"ת תשורת ש"י [מהדורא תניעא סימן ל'] עכ"פ לנידת אליהו הנביא
ננ'ע נהעודבים שהביאו וכו' כבד אמד בש"ס חולק כנ"ע שד,יה עלפי
הדיבור ולא קשהמיי:

לה

ברבדינו בד"ת [מהדורא תנובא אות ח'] לענין מה שאמדו חז"ל
ביבמות [ין מ"א ע"ב] אם יבא אליהו ויאמד וכו'עי"'ש:

ודקנה שמעתי מת"ת ממגידי אמת ששמע מפה קדוש אדומו"ד דבינו
הקדוש מוהד"ד יחזקאל משינאווע זי"ע כשהיה פ"א בכפר
אצלנגיד אחד (בגאליציען) שהיה מוחזק בכשרות ויד"א ואזהיה החשש
עלהיינות מאונגאדן והיה נזהר שלא לזרתות רק מכדם ושדאל (או מש
יד"אמגאליציען שקנאו באונגאדן) ושם באותו מושב כשנתנולו הבעה"ב
ן שלאנודע למשומד כ"כ .וזה סגדעיניו ברביקותזמן מה ואח"כ
הכוסיי
אמד מקובלני מדבותי ז"לכי בכה"ג,היינו ברבד שהוא רק חומדא שלא
לשתות דק מכדם ישדאל דנודע ומשומד כנ"ל)יכולין לסמוך על דוה"ק
ונטל הכוס ובירך פדי הגפן ושתה .והבן .ואין להאריך כעת בזה:

יא.

במסכת נזיד [דף ח' ע"ב] מי הוי השלמה כלל
בעה"*
ל
נ
ישמ"חי-בשני דד' יורדהמיהוי אינישדחיי האי
פיר
ירוש
הה
כש
כשס"ה פעמים שס'ןקימים(היינו שס"ה שנים) וכו' עי"'ש ,וק
מצינו בשני דר תצדה שהיה תלמידו של רע"ק וחברו של דשב"יוירין
יבמות [דף מ"ב ע"ב] דקח2ךב ד' יוודה ורשב"י בהחמשהזקנים שהעמידם
רע"ק ודב הוא ר אבא כפ"ד הדמ"ע מפאם [בכנפייונה ח"ג] תלמידו של
י מאות שנה עיץ בשה"ג להחיד"א [עיד "בא .וכן כסדר
רשב"י חוחי ד
תנאים ואמוראים אות פ"ח) נ12מ ספר דצזרומןת שגם ר' והנןחי ד' סמטת
שנה ואם כן בזמן ר מצדה שדכא תבירו של רשב"י ואשר דב תלמיד
דשב"י חי ר מאות שנים ועוד יותר משס"ה שנים .וגם שמציב עוד
מקודםללהשחיו כמה והדבה סם8ה שנים וכש שחשב הרמשים (בהקרמות
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ליד החזקה וכן בהקדמתו לפירוש המשניות) כי אחיה דהרלוני שהיה
מיוצאי מצרים וחי כ"כ עד שהיה מבית דינו של דוד ואח"כ רבו של
אליהו הנביאוכן דרשו חז"ל [ב"ב ב"א ע"כ] ויקם כסא לאם המלך [מלנים
א' ב-י"מ] היינו רות שהיתה אמה של מלכות וזהו זמן רב כמה מאות
שנים .וכן עוד בכמה דוכתי בדברי חז"ל על כלפנים גם בזמןר'ייעדה
ורשב"י ותלמידומצינו דורות כזה כנ"ל ,אולםי'עכיון דקאמרר'יהודה
מעשה בא' וכו' וכיון שהשלים מת וזה לא מצינו ברשב"י או תלמידיו
שהיונזירים ונזירות א' גדולה באופן כזה עדיום מותו ע"כ שפיר אמרו
בגמרא ופירושה כנ"ל:

יב .אני

שלזםובי אדבר המה למלחמה[ .תהלים ק"כ]י"לכי באמת
ספר תהלים נאמר מדוד מלכנו משיח צדקנו ברוה"ק עד
סוף הדור האחרון וביאת גואל צדק ב"ב ועיננו רואות ברוב פעמיםהוי
בריוניהע"ר בישראלהמצעריןודחקיןרגלי ת"חומעיקין לשכינתאורבים
מהם כי אין להם שום תכלית ורצון לעשות כרצונם (בדרך פרינצי"פ)
רקלצעוריקמכוין התקח הממונה על הצבור שעלידי זה שיתפרסםקריש
לו מחלוקת עלידי זה לא יהיה לו כח להטות לבות בני אדם לתורה
ועבודת ה' ואמונתוכי ההמון 8מותזוהו בלבם וגם הממוצעים (כמו הרן)
יאמרו כי תלוי הדבר במפלגה וכת וצד צדדים ועלידי זה ידרסו כל
אשיות תוה"קבלי כחמנהיגומזהיר העומדעל המשמר .וז"ש דוד מלכת
אני שלום (חפץ בהשלום באמת)וכי אדבר (שלום .שהנני חפץ בהשלום)
המה למלחמה (עוד יותר למלחמה ויעמידו כאהל המנגח נגד השלום
בשפנים ותנאים דגלתי אפשריים [להיותם נגד תוה"ק] ואחרי כי נודע
להם שזוג באמת מגמתי השלום ואםכןידעו נגד מה להלחם לאשר זזה
כלעיקר מגמתם לעשותנגדיולהפריעני מעבודתי ולעשות מחלוקת ח"ו
יעיז מ"ש בד"ת
כנזכר) ה' ישחצנו ויצילנו ויפילאויבינו לפניה .בב"י[ :
ח"ו אות כ"ט ואות נ"ר]:

תתק

יג.

דברי מהיורא שביעאה לצררכן

מחזה ללה (אורליוםב' פרשת ראה תרצ"ב) נטשלי כ"כ]חזי"ת
(בגי תכ"ה .שםשמכניעים אתהרשעים [כמ"שבהאריז"ל
ומקונלים] ~הכותם לגמדי) איש טנדר (בזריזות גדולה) במלאכתו
(מלאכת שמים להשתדלבעניני דגלל)לפני מלכיםיתיצב (כמשמעו) בל
יתעצבלפני חשוכים (בדעתם שהולכים בחשיכה ובדרנות נפסדות .ובל
יחשוב שיטה לבם לטובכי כל באיה לאישובת ואפיקורוס ישראל כ"ש
דפקר טפי כדאמרינן בסנהדרין ע"ח ע"כ]) הש"י יצילנו ויעזדנו ב"ב
בישועה שלימה בכ"י:

יד.

(לטאטר מטונים לעד)בסיום הש"ס ונעוץ סופה בתחלתה .בסוף נרה
תנדב"א כל השונה הלכות בכליום מובטחלו שהואבן עולם דשא
וכו' .תדע הקושיא הלא כל ישראליש להם חלק לעולם הבא ולאו דוקא
השונה הלכות וכבד יישבע במאמד סמוכים לעד (כחמשה מאטרות)החילוק
שבין חלק לעולם הבא למי שהואבן עולם הבאעיי"ש ויש עוד לאלוק
מילין .עלפי מה ששמעתי מאדומו"ד הה"ק ס"ק מכהר"ריהזקישלזי"ע
אבד"ק שינאווע גי צ"ל הלימוד בנגלה גםכן ולפרש אח"כ הלימוד
לעצמו עלפי סודהיינו טההו דדך הצדיקים הגדולים והקדושים זי"ע
ופ" בזה הכתוב צהלים ס"ה הא] שמע"י בת (לשת תא שפ"ע טעצא
הגמראבנגלה .ואח"כ)ודאי ר"ל תאחז"י שהוא הלשתבפ" בכל הזוה"ק
בחכמת האמתבנסתר .ואח"כ)והטיאזנך (ללימוד דגללה שלמדתבעצמך
ותראהלהבינועלפיכנד)ופי'עודבזהוסיפרמחותנו הגה"קבעל ארה
דביעילאיזי"ע (מווישניצא) שהיה דרכובליל שבת קודש אחר השלהן
(ובפרטבלילי חורף) לקח לו הגמרא ותוספות עם ספר מהרש"א (שדרה
(ההנוהגי'ק
אז ספר נדפס בפני עצמו) ולמר בעית אך אבי
לה'"
ל
ז
בדרים
ה
י
ח
מ
ו
בעלדברי חשם זי"ע מצאנז) וגידשליו על
דביעילא
חיותו שכללימודוועיונו הוא לומד גם כן ומשרש (לעצמו בכחו
ידו)על
דרךהנסתר עכ"דאדומו"רהנ"ל[.ועין בהקדפת הגה"צבנירביעהדברי
חיים בספדו ד"ח עה"ת כי גם מרן הד"ת הגיד בעצמו שגם בפלפל

דברי מהיורא שביעאה רצררה

תתקא

הלכות לא אמר שום דבר רק אהגר יוצדק חידוש זה גם לפי הקבלה
עכ'ע] וז"ש כל השונ"ה(היים לשתשניו'וע .ב"פ) הלכות (שיהיה אצלו
שנויותבכפ"יא מ'פהיינו אחד) על דרך דגגלה והא' על דרך דבסתר
בכליום בעת לימודוועיונו כנ'ע) מובטחלו שהוא בן עולם הבא(היינו
כי במתיבתא דרקיע בחינת עולם הבא לומדים ההלכות רק בדרך נסתר
חיכמת האמת וכנודע בזוה"ק ומקובלים ע"כ צ"ל שונה הלכות בשני
פעמיםבשני דרכים נגלה תסתר שאם לאכן כשלומד רקכפריטו בלבד
ולא כפ" ד~וד שלומדים בעולם הבא מתיבתא דרקיע אם כן איש בן
עולם הבא וכנזכר) וזדן הסמיכות לתחלת הש'ש מאימתיקורין את שמע
בערבין(כילימוד הקבלה איש רשי להיות בתחלת הלילה 8רחצות רק
מחצותותילך כנודע מהארדוע ע'ע במקום זה ש הוא קריאת שמע של
ערבית כוילהגןמפניהחיצונים וז"ש) וחכ"א 8רחצות(כי מחצותואילך
הוא זמן לימוד הקבלה מחצרי חקלא מבריח החיצונים ומגין בעדם) על
כן קודם חצות לילה הוא זמן קריאת שמע של ערבית לתכלית הנ"ל:
(יעלז

בד"ת מהדורס ר אות כ"ז]:

טד* תפארת בתרים כחם והדר זקנים שיבה .נמשלי כ' כ"ט] י"ל
על פי הנודע דיעות הראשונים ז'ע לשעלת מי
שעובד את השםיתברך בכחהניגוד התנו שישלוכנגדו התגרותהיצה"ר
ומניעות וטירדותהמונעים אותוועכ"ז ווט עובד הש"י וכבר מדובר טוה
בספרידבי רב אאמו"רזי"ע בדרכי אמונה וכהנהולפיזה הבחורים שיש
להם כח התאוה והיצרעדיין תזיינו כח הניגוד חזו תפאר"ת בוררי"ם
(עז תפארתם) כחם (שיש להם בגשמיות העל ינץ זה יוכל לעבוד בכח
הניגוד מהשאיןכןהזקנים שפסק כת ת14תםיש להםלקימת זה מעלה
אתרת .כקוהדרזקניםשיבה (חז הדחתם שיבת זקנתםהעלינץזהיוכלו
להוכיח לאחרים ודבריהם נשמעיםיחזרמפני כבוד זקנתם השלזהיוכלו
לפעול לשובה תורה ויר"א) מהיוצקכןהנעריםובורריםיגערו בהם אם
לעלתםכי יאמרומי אתםלהשכיח.וכסיבן:
המה

עצמי

תתקב

דברי מהיורא שביעאה רצררשה

טז
 .בהפמרה (לפרשתויצא) כמנהג האשכנזיםנאשראנחנונוהגים
בהפטרות כמנהג אשכנז כמ"ש בסידור הגה"ק בעל
התניאז"לוגע ממגיםאנחנו.עיין פרברינו בתמרם מאמרות מאמד נוסח
התפלה נאות ל"ה] ע'45ש] מתה"ל ההפטרה (פריפת ויצא) ועמי תלואים
למשובתי וגר לא הבנתי ולא ידעתי שום שייכות בכל הפטדה ההיא
לפרשת ויצא כלל ואדרבא מהכתוב הנאמד שם וישד אל מלאך ויוכל
בכהויתחנןלובית אלימצאנו ושםירבדעמנוזהבבירור שיך (לפדשת
וישלח)כפי"ד רז"ל ודש'" שם )9ו'!ךני"ב כ"ט] לאיעקב יאמד עוד שמך
וגו'עיי"ש אבל לפדשת ויצא לא מצאתישים שיכות כנזכר .מה שאין
כן ההפטדה האת-ת שם(שיצא בחומשים שם לפרשת ויצא)ויברח יעקב
שדה ארםויעבוד ישראל באשה ובאשה שמד שהוא כפשוטוענין פרשת
ויצא ויברח יעקב לארם ויעבוד ישדאל באשה [ואמדתי כבדעוזיא ד"ת
אש"ה אם הבנים שמחה שדרשו חז'ע במדרש (לקיט תהלים רמז תתע"גן
שזהו ורחל"כי היא היתה עקרת הבית כנודע ובשבילה עבד גם עלפי
נגלה גם עלפי נסתר ובחי'חיים ושלום עה"ת בעה"י כתבנו עוד מזה
ואכמ"ל] .שובדאיתי בחומשיםהמדוייקים שלהספרדייםכיזהו ההפטרה
ועמי טלואים למשובתי הוא רק למיעוט אשכנזים ודוב קללות אשכנזים
מפשידין (בפרשת ויצא) אז ויבדח יעקב שדה ארםוגו' כנזכר:

יז.

ן אמידת (או קריאת) י"ב נשיאים בכליום בשבימי נעץ
בעני
(תיו מ"ש הד"ת סהדורא תגמא אות ג'] ואנחנונוהגים מנהג
אבותינו עוד מהגה"ק ז'4ע בעלבני תשעבדליפתן בס"ת דבר יום
ביומו .ומה שקורין זה בס"ת עתן בדברינו בעה"י בנימוקי ש"ח (סי
המס"ט ס"ק כ' בד"ת וכן ואיחז לסמררוכי)תילם בשקורו בשל"ת הקדחם(ייש
מסאת פסחים) כתב לקרות גם ביום "'ג פרשת ברעלתך (וכנודע הטעם
במדרש 81ובא ברפ"י ז"פ בהעלותך] שאמדדועב"הלאוש-ן שלךגדול משלהם
ב"'ב נשיאים) אולם אנחנו שעברין בס"ת טרגים לקדות ביום '4ב נעץ
גם פרשת בהעלתךעדכן עשה את הממרה (כמו בזאת תנוכה)כדי שלא

דברי מהדורא שביעאה ווורה

תתקג

לטלטל ס"תביוםי"ג בשביל קריאת אלו הפסוקים (בהעלתך) בלבד כיק
שאיםיוםי"גיום הקרבת הנשיאים כלל עוד ע"כ כשקורין בס"ת כנ"ל
נהגנו מאבותינו הקדושיםז"'ע לקרות זה גםכן ביום"'בלסיוםכנזכר.
אולם ראיתי ושמעתי האק קצת הצדיקים וחסידים שמוציאין ס"ת גם
ביום י"ג בשביל קריאת פרשת בהעלתך ותמהתי על זה וראיתי עתה
במחזוריםהגדוליםוישנים ושנרפאובוייען שנת תק"ע)וכן בסדר ספה"ע
ם בשנת תקס"ט בכרך קטן) שכתב בנשיאליוםי"ב
ונבראים ושבדשםסי
ניסןוכו' זאת חנוכת המזבח וגם פרשת בהעלתך עדכן עשה את המנורה
םי"ג לא הדפיס כלל (וזהו למי שקורא אותם
ואח"כיהי רצת וכו'וקיו
מתוךדגרדורהיינו שמרם ומכ"שלמי שקורא אותן בס"ת שלא לטלטלה
ביוםי"ג כמכר)והיינו כמנהגם נראהשגיאיש
ימימי קדש

יח.

במירור בכונת ברוך שאמרוכו' ברוך מדחם על הבריות נרשם
הכונה למדת "ואמת" (בהי"ג מדות שצריכין לכות אז)
ונראה בפשיטותהשייכו"ת מכונת מדת ואמ"ת שהוא מדההח' בסודתרין
תפוחין ש"ע מערין חב"ו רתחי ממזלא עילאה להמשיך (מצ'יפ) למזלא
תתאה וגם למי שאינו הגון ואינו כדאי וז"ש "ברוך מרחם על הבריות"
ובבחינת ורחמיו על כל מעשיו מב' מזלין כנזכר וידועליודעיחן:

יע) .בענין

מליקתהעוף עשן בדברים בד"ת [לדודא וביראה אות ק"גן

עיששבצירך .והנה יש סמך גם כן לדברינו שם מסה
שראים כעת לרבינו הראיה בספר החינוך [נצוה קכ"דן שנתן טעם לדבר
ל מהששידתה התוה"ק לסלוק קרבן הבא מעופותיען שנדבנות כאלו
באיםמענילכן באהציוי שימהר לעשותם ולא יתבשלממלאכית שיצטרך
לחזוראחריסכיןהלראות שלאיהיהפגום עכלנהואם דמעםותאכפשוטו
להביןללב האדםאיךיתכןדבשביל שהואקדבןענישאיןלוליתן לדכדך
רק עוף קטן תור או בן יונה (ששוה רק ד' פשיטי) וכדי שלא יצטרך
לשובט
הכזע לשפל הרבה בעד נדבה קטנה ופאת על כן לא

הצריכותי

תתקר

דברי מהדורא שביעאה רצררה

~בקש ולבדוקסכין כנ"ל דק למהר למלוק אותוולצער הבעלחיבאופן
ן אכילתו הלא יטריח גם
כזה ומה חטא הבע"ח ודק כדי הכמהדדביה
בשחיטתו שלא בסכין פגום [שהוא כפי דברי דואתה בחינוך בכבודו
ובעצמו [במצוה ת"ס] מצות ל ה שלא בספק פגום כדי למנוע צער
פמ"ג בפתיחה להלכות שחיטה ובמק"אבדברינובעה"י [בשער
בע"ח
'
י
ע
ו
יששכר במאמרי פסח] הארכנו בזה] היתכן זדות ואכזריות ח"ו כזה בדרכי
ו בזה להכהן במצות המליקה כנזכר
התוה"ק .ב)ועיד קשה דמההקיל
הלא אמרוחז'ע וזבחים ס"ד) ומהמליקההיא מעבודות קשות שבמקדש מה
שאיןכן השחיטה בסכין ורה נקללו הרבה יותר בשמנתו .כמובן .אלא
ודאיכדברינו בד"ת בארוכה שמה שלא הרגיש הבע"ח או שום צערוגם
לא היה עבודה כבידה וקשה כ"ככית שפשט ראשו מעצמו על צפרת
כנזכר עיי"ש (מלבד טעמים הנסתרים שיש לנותן התוה"ק יתברך שמו
מה עמקו מחשבותיו לאין שנעור ולאין מספר כי לא יודע הכל ולא
ירקד):

כ.

ואבחנך

נברך "'ק מעתה העד עולםהללויה[ .תהלים קס"ו י"ח]
י"ל על פי הנודע הפירוש עה"ב [יכמה י"ר ט'] ביום

ההואיה"'הה' אחדהיינו שלעתיד בביאת גהשל צדק ב"ביהיה שםהדצ'ה
במקום הוא'ץ גםכןיו"ד והייןיהי"ה (ב"פ "'ק) השלפי זהפי הפיוט
(לז' של פסח) עצם יקרא ככתיבות מחציו (הוא וגון דק י"ק) תתמלא
תיבתו (כל התיבההיינו השםיהיה כמו חציו היעו עוד הפעםי"ק)
כנודע בסה"ק.חיש י"ל ואנחנו (על מץ מעשויחני
ו צריכין אנחש לעמד
ה לקרב הגורלה ב"ב שיהיה כן כנזמר) נברך
בעבודה ותשובהסויימ
מ"א] המבריך את הגפניםוכן [בערלה פ"א מיעז]
(מלשת [מלאיםפ"י
שנעקר ובו בריכה ההנו פירוש הפשוט קץ"'ש בהיתו הגפן ש הבד
ותוחבו בארץ ומוציאו לצד אחר ההע רק עוד הפעםאיךגפן בעצמו
וזוח לשת מבר"דן יצרך) י"ק (שויה ל'פ חק ההשי"ק עוד דפכם
כלשתמברי"ךכנ"ררחיאיוזה רקלעתידב"ב .אבל מעתההעדבכל"ם

"

דברי מהיורא שביעאה נקררה

תחקה

(התיקת והגאולה לתהו נקראיהי כבודה' לעול"ם כנודע ממדרש הנעלם
שרק אז ישמח ה' במעשיו) הללוי"ה (נהלל רק פ"א כנזכר .כייד
על כס י"ק מלחמה לה' בעמלק שטניה מחחתו בביאת גלל צדק ב"ב).
ועיי
ן בדברינו בעה"י בהגהות הירחחלמי [ערלה פ"א הלכה דן 2ומ[ :ועיין

""

לקמן

כא.

אות פ"ז]:

ער שהבישתיו אל בית אמי השל חדר הורתי [שה"ש ג']עיין

בערוגת הבחשם (להה"ק מהר"מ אוסטראר שמע) שפירש עד
שהביאותיו אל בית אמיכי ובא עולה עםיעי'
ב להיכל ק"ק עכל"ה
ו"ע (בדרך אפשר) כי הוא רמוז בית אמי (אגמא עילאה) כמ"ש שם
ועולה עמהיעקבבבחינת חדרהורתה .ויעוצבכנודע הוא הכלול מתלתא
הס"ד די"ן רחמי"ם (אמ"ת) תהו רמוז שפיר כי חד"ר ר"ת ח'סד ד'ין
ר'חמים רומז כנזכר:

כב.

יב

בשיים ניצה [דף ל"ז ע"ב] א"ע כהנא ורב אסי לרב לאיסור
מוקצה לא חששו לאיסור תחומין חששו .שתיק רב
עכ"ל הגמרא ונראה עלפי הנודע מהרמ"ע מפאנו ז"לכי בכל מקום
דאמרינן שתיק רבהיינו ר' אבא שכתב הזוה"ק תלומד מבב"יוהיה צפת
עלזה בלבו טעםעלפי סודכפי שקיבל מרבורשב"י היהלו רשות
לגלתו על כן רב שתיק (כיון שעלפי נגלה לא היה לו תירוץ וטעם
ליישבדבריו) והדבריםעתיקין וכתבנומזהבעה"י בכמה מקומותוענינים
בחיבורנו [ועיין שו"ת חות סויר [סימן קג"בן ומ"ש עליו הגאס מהר"מ
אויערבאךז"ל מקאליש בסוף הקדמת אמריבינהעל או"ח בצמ"העיי"ש
' ד"ת [מהחרא ד' אות קט"ק
וגם בזה כיונתי בעה'* לדעתו הגדולה בחי
א
בענין כדניים רב תשכיב אמר לדשי מילת
ם
ה
נ
א
ק
ו
ד
ד
כ
ב
י
כ
ש
י
ו
שא
יכוללהשיגיותרבפנימיותכנודעמהאר"יו'ע]וי"לשפיר גםבזהלענין
מוקצה בדעת רשב"י כיל שר"ש לא סקל מוקצה רק מץגרת וצמוקים
לבד כפבואר לולן (בדף מ'] בזה ש %בהזבת [דף ח"ה ע"ב) 231ה*ףדדיתי

היא
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והענקי"ל (בדרך אפשר) עלפי מה שפירש"י הסוף כיסה שם] דבגרוגרות
ם(היינו במזיד) נזריז כרכרינו
וצמוקים הואילוהיוראויין והוא דחאןבידי
בר"ת (מהרורא ג' אות א') עץ"ע] והענין ברמז כי לרשב"י בפנימיות אין
דברריקהיינושאין נדחה כל דבר לתכליתו ח"וואין לך דבר שלאיבא
לתיקון העתיד וכמ"ש בארוכה מרן הרמ"ע מפאנו ז"ל בעשרה מאמרות
כנודעזולתהרשעיםלהכעיס שהם בכללמורידיןולאמטליןואלונקראים
מוקצה הואילוהיוראויים ודחא הם (א')1בידים כנ"ל ודומה לגרוגרות
וצמוקים דבחינה כזה גם ר"ש מודה דהוי מוקצה אבל לא זולת והבן.
על כן רב היה בקרבו ספון כדברי רבו רשב"י ראין מוקצה על כן
כששאלוהו בתימה .לאיגור מוקצה לא חששו .היה בלבו באמתאין הכי
נמי (כדברי ר"ש כנזכר) אלאכיון שעלפי נגלה לא נהגו ולא דבריעו
ההלכה כן על כן שתיק רב .ואתי שפיר:

 .בזוה"ק בראשית [ס"ה ע"א] והמשמיניןאינון בערב רב ואינק
כג
ניפשיםג'בוריםע'נקיםר'פאיםע'מלקיםעכל"העי"'ש
עוד ו"ץכי אלו ר"ת (כסדרן) נג"ע ר"ע (ה' ישתרט) עלפי המבואר
כמה פעמים בזוה"ק ובתיזה"ק על פינון ע"ר דדחקין לישראל בגלותא
העליהם נאמר נג"ע צרעת וכו' כנודע שם וגםי"לכיאינון חמש וכ"ל
ר"ת נ'גע ע'רב רצ כנזכר .ומבואר בתיזוה"ק נתכ"א רף ג"ח ע"ב] מאן
דזכה איתהפךליה נג'ע לענ"ג כיה"ר בחסדו ית"ש בב"א:

עיד

נזמ"ק נראשית[יףי"כ ע"אן בתוספתאתנינן מלהלא פרע
כד.
את המילה כאילו לא מל בגין דתרין דרגין אישן מילה
ופריעה זכור ונשמור צדיק וצדק וכו' עכל"ה ובהגהות שם (וכ"כ בהגהות
לעיל בזוה"ק דף י"ג) כ' פ" פריע"ה ביסו"ד ומיל"ה בב"י היית מלכות
חעא תמוה לומר כן כיק שמקודם עושרן המילה דהיינו החיתוך ופח"ע
הפריעה ואיןשייך לומר שהמיל"ה במלכות קודם המע"דשהיא פריעה
ע"כ נראה יותר לפרש דהיינו מיל"ה ביסו"ד ואח'ע דמריע"ה במלכו'א

דברי מהדורא שביעאה נקדרה
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ואם כן וצא יש לתת תבלין לזה ברמז נכון .כי מזלפה עברין החיתוך
בסור חרבפיפיותובסור פנח'ש (זהאליהו מלאך הבדית)ויקח רמ"חבידו
על כן זהו המיל"ה בחינת יסו"ד אבר הדוכדא כנגד רמ"ח עשין שהם
דוכריןעלכן עולה במספר רמ"חכנזכר .אמנםפריע"הבגימטריא שס"ה
שהוא כנגד הלאוין דנוקבא להיותן במדת מלכו"ת והבן:

מה .בש"מ נזיר [דף " ע"אן במתניתין אמר אמרה פרה זו הדיני
נזירה אם עומדתאני שמר הדלת הזההרינינזירה אם
נפתח אני וכד ואמרינן בגמרא פרהמי מישתעיא ,ומתרצינן כגק שהיה
פרהרבוצהלפניו ואמר כסבורה פרהזואינה עומדתוכו'ובני"שבפירוש
(המיוחס לדש"י) שמציע מחשבה בלשון אמירה כשוספות נדחקו לפרש
דלא שהפרה עצמה סבורה כן דהריאין לה דעת רקבני אדם העוברים
אצלה כסבורין כן שלא תעמור וכר עי"ש וזרא רחוק בפי' בפשיטות
ובאמת לפי פירש"י הנ"ל היינו "כסבור" והזכירה במתניתין בלשת
"אמרה" עיי"שועדיין קשהוכי דעת יש לה להדהמה כנזכר .וכן במה
דקאמר מלאה (במשנה זו) בסמוך אומר הדלת הזה כר וכיענין דעת
יש לו לדלת שהוא גולמיכלי עץ לחשוב אמו רבר מה ואםמי שנדר
בנזיר הואעיטה כ"כ עד שלא ידע זהכי בהמה ובפרש הדלת כנזכר
אין להם דעת לשאול ולחשוב מחשבות אםכן הרי זה בכלל שוטהואין
דעת בוואין נדרו נדרואיןנזירתונזיד .אולםי"ל (לתומר דגו12א) לבר
שבקי בתהלוכות שיעות הימים הראשונים האלו כיק דקי"'ל [נדוים "
ע"כ] מתם נויד חץ זה חוטא שציוו עצפו וכר אלא שהיה זה למנהג
ולחוק ובפרט אצלבעלי עצבות ודמיונות מובהלים .בדיעות מבולבלים.
למיניהםשונים.כיעל הנזירותיבו14לתכלית עקימותם[זולתיורדי
ים) כמו שמשק תכבור ודומהלווחסידי עץ4קזפ
יל
סגולה (אחדמניאלפי א
ה
ר
ו
ת
ה
ה
ר
ז
ג
ז
"
כ
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ו
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ע
ד
ו
נ
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י
ז
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ה
ת
ל
ב
ק
שהיו מהם עלפי נבואה
מפי
קליע יתברך שמוכי חל דגזירות גם שיצא מפי אפשרם בדיותת כאלו
האלו האגרתם חשבו באמת בדמיונם ונמושםעל האדםהעלהבוימו; גם
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ל הגשמי נלי עץ הדלתות והשלחנות (כאשד תראה לדוגמא גם קרוב
לדורותינו מ"ש בזה הגאון בשו"ת טשו"ד ומובא בדרכי תשובה [סימז
קע"ט סק"קעל המנחשיםברגלי השלחןועיי"שבעלידמיונית שונותכאלו
ג נ"ד]:
כנ"ל והבל [הריו בד"ת מהדורא ו' אותי"

ן הקד"'ש שהוא לטובת והעלאת הנשמות כמבואר בסוף ש"ע
כן .עני
יו"ד [סימו ת"ב) ובהאריז"ל בסידור בכונת קדיש יתום אחרי
אין כאלקינו ע""ש שהוא בסוד תח""תדג1תי"ם .וישלהוסיףעודתבלין
עלפי המבואר בע"ח (בשער דרשי הנקורות פ"א בד"ה מ"ב) וז"ל והנה תיקה
המלכים שמת"והיה עלידי ביאת הרוח שלהם והח"י' שתם שודא סור
היוש"ר של הנקודיםוכו' עכל"הלקריננו .וגם נודע מכתבי האריזתןכי
הקדיש מתחיליתגדל ויתקדש שמיה רבה ר"תיוש"ר.וכיון שהואבחינת
יוש"ר הוא בע"כענין תחיית המתים מלכין רמיתו ע"כ הוא שפיר
תיקון להעלאת הנשמות ולהחיותן בסוד תחחת המתים כנזכר .יזכנו
מיומים וביום השלישי נח" לפניו בכ"י:

לי

 .ארשום סמה שאמרתי בעת אמירת לחיים להממבים בסעודת
כז
חתונת בתיתחי' לאיושט"א עב"ג ה' 2ךח" לאיושט"א
בסול טובלענין מה שנוהגים בעת סעודת החתונה לומר מאמרות ותורות
%הרבניםהמשביםומתמניםולעומתזה אצלומדיקיםרבותיםואבותינו
זי"ע לאראינוכן אלא שמחו ושימחו בכל טעירקודין ובדחנות ושכוות
וזמירות שירות ותשבחות להש"י וכלי זמר מזמוטי חתן וכלה וסעודות
משתה ושמחה בכלז'ימי דג121תה ובראהמקורן קדוש וטהורמדבריחז"ל
בשבת ודף ס"ז ע"כ] מעשה ברוקק שעשה טהרתה לבשהעל כל כום וכוס
שהביא אמר חמרא וחיי לפום רבנן חיי וחסדא לפום רבק ולשש
תלמידיהה [ומה שאמר בלשון כזה עשן פירוש הדברים לענ"ד בד"ת
ומהדודא ד' אות ל"ח] ועי"ש]ולכרייה לפי מנהג רבני אשכנז בחתונת
בניהםהיהלו לרע"ק (שהיה דורש על קוץ וקוץתלי תליםודברים שלא

דברי מהיורא שביעאה וקררה
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מלו למשה נגלו לרע"ק וחביריו כמבואר במר"ר [פ"ט ד] לררוש בר"ת
לכל אחר ממזמניםומכוברים .אולם באמת לא עשהכן א)כי כ"ר אלף
תלמידים היו לו לרע"ק ומלבד הבידיו הגדולים התנאים ותלמידיהם
ובודאי היה מזמין את כולם ואם היה מכבר לכל אחר ואחר לומר תורה
עכ"פ ה' מינוטע"ן לכל אחר ואחר אז היה מגיע שיאריכוימי המשתה
ב' וג' שנים ויותר (בנכיון שעות השינה ותפלה ואכילה וכיוצא) ולא
מצינוכן בש"ס כתובות ובטוש"ע אעה"ז [סימן ס"בן רק ער יב"ה שלאחד
דגשואין [ועכשיו אין אומרים שהשמחה במעונו רק עד ז'ימי המשתה
משום שערבה כל שמחה כמבואך שם באהע"ז] ב) עור טעם עלפי מה
שכתבנו בר"ת [מה"ק אות א'] דעלירי שאומדים ר"ת אז נראה שמחזיקים
את דשתן לע"ה ת"ו עד שצריכים עלידי זה לומד ד"תכדי שיהיה על
יריזה סעורת מצוהעיי"ש .ג)עוד טעם שלא מציט שאמרו ר"ת .ררע"ק
לשיטתו כרטצינו בכריתות [דף ט"י ע"א] במתניתין דרע"ק שאל הלכה
את ר' גמליאל ור' יהושעבאיטליה של עימעום שהלכו ליקח בהמה
למשתת בנו שלר' גמליאלוליי"
ש בתוס' וגם בהפריע בר"ת [מהדרוא ד'
אות י"ב] 12למד 13מזה דהךהצדיקיםזי"ע כשמטמאים בנש'ק אז לא לבר
המוסתן בעצמו מטריח את עצמו רק גם חבריו כמו ר' יוושע שם גם
לטפל לקנות בהמה וכיוצא רברים עולמיים וגשמיים ורע"ק לא יוכל
למצאם אז רק באיטליס עה"ש [בד"ת] וע"כ לא אמרו ר"תכיה שלמד
מהם ששמחת התן ונלה גדול יותר מד"ת רק שתו הטכוס ועל כל כוס
י וחמרא וכו' ורוב בךמת בזמן תהוה ועת רצת ושמחה ד)
וכוס אמרוחי
ה
ל
כ
ת
"
ת
ת
ס
נ
כ
ה
ל
ז
"
י
י דהכנסת
אחיינן שם בכתובות [דף ע"א]מבטלין
הי
כלה ושמחתה גדול יותר מת"ת .ה) מצים בזוה"ק נפרשה כלק] בי12קא
שראה להחכמים שבטלו זמן ק"ש ומשצלו עתדו על יזר מזמוטי חתן
וכלה משמע שזהו גדוליותד.
5 0היי"ל [בררך צחות קצת) עלפי רברי הש"ס בפ"ב דחגיגה נזף י"ר

ע"ב] 2ועטקונמעניה מרכבהטסיו מלה"ק מתקבציםכמזסשטיחתן
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נלהואיז לך גדול בחלק התורה ממעשה מרכבה כדאמרינן בסוכה נדו
ע"ח ע"א] ועוד בכמה דוכתי דבר גרול מעשה מרכבה דבר קטן הויות
ראביי ורבא ועכ"ז אמרינן כמזמושי חתן וכלה (בכ"ף הדמיון) משמע
רמזמושי חתן וכלה גדול מנה עד שהוצרכו להדממת להם וגם זהו ספק
אם כ"ף הדמית רומה ממש .ואמרתי עוד בזה (בצחות קצת) מד"24ס
ברכות [דף ר ע"ע כל הנוגה מסעורת חתן 10ינומשסיע עובר בחמשה
עלפי דברי המתניתין באבות נפ"ק כל הנהנה מד"ת תן'
קולות
י
כ
ו
היינוכשאומריםהרבנים הקפואים לחתומת תורות ואגדותוכל אחד רוצה
להראות כחו וגבורתו וכו /אמנם להחתן לפי דברינו בזה (לעיל באופן
ב)עפי"ד הד"ת [מה"ק אוה א'] לא יכבדתצ הלא ישמחחע בכל מה שירבו
יותר בד"ת משמעשצריכין לעשות הארוחה סעודת מצוה הגדולה בשביל
שהחתןאינו ת"ח (כמובא שם המג"א הלכות חנוכה) וז"ש כל הנוצה
(מד"ת שלו שנצמר כנ"ל) ממקפדת חתן ואינו משסות (להחתן בזהכי
אדרבא מראה בזה שאין החתן ת"ח אם כן לא יכבדתצ בזה ונראה
שיצטרך לדברי תורחב ,בעת סעודתו.כנ'י) עובר בחמשהקווית של
וכו' (ועיי"ש
שמחת החתנים תהו שמתהם שאם משמחו זוכה
"
ך
ו
ת
ל
ששייכות האור"ט לכאן)ולפידברינו ההעכשסקייטיםבזה
במהרש"אטי
שישמייהו ואת כל המשובים בלי אמירת ד"ת על הקרואים נראהעיוצ
בעצמו תור"הוסעודת מצוהבנשואי ת"חבעה"י ולבת ת"חוכביבן .השם
יתברך יעזרע למען שמו וחרדתו בשמחת עולם על ראשינו .בביאת

מי

גווילנו ב"ב:

כח .ואיכרן מילתא בקרש פכה נכ"ח ע"א שם] שמונים תלמידים
גדול שבכהתיצועבןעוזיאל קטן שבכולםר'
יוחנן בן זכאי אמרווכעי
ליו על ריבנו שלא הניח וכו' ,דבר גדול ודבר
קטן ,דבר גדול מעשה מרכבה ,דבר קטן הויות דאביי ורבא ,וכו' כו'
ו (בעסקר בחשרה)
אמרותליו על ענתן בן עומל שכל עוף הפרחעלי
סגד נשרף עץ"ש הפלא לכחודה מה ההפרש והענק פגדול שבכולם
אי

דברי מהרורא שביעאה רצררה

תתקיא

להקטן שבכולם דיבתן ולא וציח רבד גדול וכו' וכל מדרגותיו 2ום ה17

הקטן שבכולם והיש לך גדול מזה אולם המעלה של יונתן בן עמיאל
קף~א נחשבעלידיזה גדול שבכולם"ע (בדרך אפשד ואםשגיתי תצא
רתום יכפר) על פי דברי הכתוב [איוב ר ד] ובני רש"ף יגביוצ עו"ף
(דהיינו השדים ומזיקים דגל) והנה כל התודות והתפלה וכל העבודות
להשם יתברך אםאין בטוחים שהחיצונים המתיקים לא יחטפוהו אז כל
ןבןעוזיאל מדרגה גדהלהזו היתהלו (בדום
יגיעתולריק ת"ו אמנםינת
ל
"
נ
כ
מעלת נשמדה) שכלעו"ף הפורחעליו(היינו המדקים
החוצצים ח"ו
בינינולביןאבינו שבשמים ממעל) סגד נשדף (וממילא כל תודתו ותפלתו
ומצותיו קלו מנד למדום חזן מעלה גדולה ונמרצה לתכלית הנרצה ע"כ
ז כזה
שפיד נקרא גדול שבכולם עלידי מעלה היאת) כנזכר [יצהיקט
אות נ"א]:

כס .בזוה"ק ששת נדאשית [דף ל"ד ע"א] [תנינן] כתיב ה' מלך
ה' מלך ימלוך לעולם הצד .וצת יפלא על לשק
"כתיב" דהא באמת איש פסוק כזה וכמו שעורר כבר בסבסד עםעיר
תפלה שהוא מורכב מדבתוב (מקאפיטלכ"ז)ה'מלך תגל הארץוה'ימלוך
לעולם ועד (הוא מפהשת השידה בבשלת) אבלשיהיה זה פסוק שלם לא
אך באמת מצינו כמוכן בדברי חז'ל כמה פעמים טהרדבו
נמצא
י
'
כ
ע
לדרעק
ד
י
מ
'
ג
שם
ל
ע
]
א
"
ע
יזע2וע
פסוקים
וכמ"ש התוס'במגילהניו
בתוך העמק שפסוק כזה לא נמצא וכמובעדכין[יןי"ב ע"א] ובתן הכסף
וקם %הדין תחן שבת [דף קו"ח ע"א] ומנהות [דף מ"י ע"שתעבעירובין
רף ט"ו ע"ב] וכן כמה פעמים בש"ס ובזוה"ק דרבנן לא  117ד=עך כ"כ
יתחשבכמושרוימקומות.ורוויתיבסידור
בלישנידקרא.ורןזה
ן
ד
ד
ב
"יון תפלה שהערה אאצ"ד (בגלית ה' מלך
של אאמו'ד הלז",צ עםע
וגו' שם)עיץגריס ב"ק[ין פ"א ע"ב] ד)מצרינן עלע הכתוב נעמרמהיות
טובוגו' אף עלפישאיןזה פסוק דק משום שכתיב בכה"ג בקראעיי"ש
עכל"ה:

י

"1

תתקיב

דברי מהדורא שביעאה רצורה

ל* בש"ס שחים(ין מ"ט ע"ב] ע"ה סותר לקורעו כדג א"ר שמהשל
בד יצחק ומגבו .השמעתי מזקני ת"ח שד) 1גוף שלמד
בה זקיני הק' בעלבני יששכר זי"ע והיה כתוב על דגליון ומגבו.
משום שאסור להסתכל בצלם אדם רשע עכל"ה כפי ששמעתי .הצל פי
זה אמרתי פירוש הרבדים (אם כי יש לפרש סובא גניז בגוייהו עכ"פ)
בפשטותכי באסתסיירי זה באדם רעוע ורוצח שהוא בכלל הבא להרגך
השכם להורגו (וכמ"ש התוס' קום בד"ה ויש אומדים אףאיןמכריזיןוכו'
ששל כן מותר גם בשבתויוהכ"פ .ביי"ש) .והך דאסוד להסתכל בצלם
אדם רשע הוא בש"סמגילה(ין כ"ח ע"א] והטעםנודע משום דפהשל על
ידי דגשזכלות בצלם הדמוע ענין רע בנפשו כאשר גדול כח הראי"
ודנתכלותכנודעמעניןעוף הראה שמולדתבציםעלידידאייתו ואכמ'ע
והוא חוזר בראייתו גם לנפשו לרעה ח"ו על כן צריכין להשמר בטרם
יהרגהו להרשע (ע"ה) שאז צלם דמות תבניתוקיים וגם לאחד שיקרענו
ויהרגהו אם יסתכלבפניו ואם אסרו (בהוריות י"ג ע"ב] המסתכלבפני הסת
קשה ללימוד סכל שכן בפני המת רשע שבודאי שודה טומאה דבה
וע"כ צ"ל דוקא מגבו כנזכר .ב) וגם "'ל הטעם פן כשיסתכל בפניו
ויעשה ההרוג לפניו פני רחמנות ופן ירחם עליו ויניתם וכשיניתנו אז
יבא הוא להרגו וכן נודע בשם גאת אחד ז"ל עה"כ (אמהר ר י"ג] אם
ו אשד הוא מזרע שאול רכלך שנאמד נש"א
מזרע היהודים מרדכי היינ
ט"ו ט],ויחמול שאולוגו' ע"ככן תעשה כאשד החקקת(הייתזקנך אגג)
ן הרשע ע'ע
לנפול(לפני שאול ובחמלתועל אגג נולד שיב ומזה באוימ
גם אתה) נפול תפול לפניו .עודם מדברים עסו וסריסי המלך הגיוס
ויבהילו להביא את המן (והופר עצתם וטע) והדבריםעתיקין ע"כהיהירו
בזה דק לקרעו סגבו ושלא להסתכל בפניו פן ירחמו עליו כנזכד והנה
המה כהוורש עמלק כל הרשעים ע"ד בימיתבין הקודיםבין הנכרמה
דהיתייעושר אותם לגמוש ב"ב:

ר'י

לא.

דבורי מהדורא שביעאה רצררה

תתקיג

בש"מ כתובות(יר ס"ז ע"ב] אמרועליו עלהילל הזקן שלקח
לעניבןטובים אחדסוס לרכובעליוועבדלרוץלפניו.
פ"א לא מצא עבדלרוץלפניו ורץלפניוג'מילין עכ"להגמ' .וכל עובד
ישתומם ויתפלא וכי זהו די מוועודו אשד יחסד לו הצטרכותו לגצה
גדולה כזו שידוץ עבד לפניו ובפרט מדה רעה כזו בגאוה שחץ אשד
היללהזקןידוץלפניו כמו עבד לצעוקהבויקדוכו'והואישבעלהקרון
או על סוסו כמו מלך ושד וכי איש כזה בכלל עהשה מעשה עמך %א
בחציפות גדולה כזו וגם למה לו זה העל זה חשבתי לומדכי אולי היה
זה בימיהם כמו בנש"ק בימינו משפחת דמים גדולים וצדיקים (אםכי
הוא בעצמואינו ת"ח כ'ע וכמו שנראהגםזהמלשוןהגמ'עניבןטובים
משמע שהוא בעצמו אינו כלום)כי אם יכבדוהוויויקוהו לאדם השוב
מפני יחוסו אז יהנהו בני אדם בדרך כבוד לפרנסתו ע"כ היה זה די
מחסורוכדי שיחזקוהו ויפרנסוהו כנ"ל אולםעדיין קשה הלא עלידי זה
יוניה אדרבאלבוז מפני גאותו וישנאהו עודבני אדם כשיראו שמניח את
הנשיא בישראלהיללהזקןבח"ד עבד לדוץלפניוג' פרסאות וזעאיושב
במרכבתו כמלךבגדוד .ואוליהיה האי מעשה אשד רץהילללפניו 9הי
סדם היה הילל לנשיא ולא היה מפורסםעדיין ב"כ ע"כ לא הכירו אם
רץהילללפניו או אחד כיק שעכ"פ שנוהו בכבודו עבד רץלפניוכנ"ל.
ועדין צ"ע:

לב .שרישין להבין על כלפנים במקצת מה דפסקינן ולפרוחיץ

בשבת
נישבת קל"ב ע"א]ביוםוהימיניימולביום
י
ת
פ
א
להקש
כימילה בזמנהליום ח' דוחה שבת ,הגם שההא גזה"כואין
אחרי
טעמיה דקדאעםכלזה אםישלדדכם ובפרטלהביןעכ"פברמזופנימיות
מהטוב.כי באמת לכאורה קשה דאם באמתגדולהמילה
קצת אז
בוזית
אית השבתמדוע לא תדחה רקביוםהשמיני בלבדוגםכדוהיה
שינואחימ
ם הח' לדבדזפתו בשבת וקיץ נש 0קל"ז
אנוס ש התינוק חולהוהגיעיו
ע"א]יוםהבמלוהוכיוםהוולדו .אושהיה בכאבמועטונתרפאביום השבת

תתקיד

ד12רי מהדורא שביעאה רצררדץ

אף על פי כן לא ימלוהו בשבת כלל אם כי לא היה אפשר מקודם
וכיוצא ,אלא ודאי דתלוי דק ביום השמיני דייקא .וי"ל הרמז עלפי
דברי התהיה"ק [תיקם כ"ג ,רף ס"ט ע"א] ח' דאינת תמנין יומץ ועיי"ש
בבארלחיראי דחביבה מצות מנלה כ"כ חשהואביום השמיני כנגד מלך
י ראי שם ובעה"י בדברינו באות שלום [ס" רס"ר
הד"רעיי"ש ובבארלח
מק"ו] [בדף רע"א ע"א מבגדפם]ולפי זהיובן קצתכיון דשבת בכללותה
היא שביתתה מדה השביזרת שהוא תחת ז'ימי הבנין כנודע מה שאין
כן מלך הדר מלך הח' גדול יותר מדם ע"כ שבה מזלה אבל רק ביום
הח'דייקא שהא במד מלך השמיני הדר ח' כנזכר .כן"'ל בדרך אפשר:

לג .לשלמה.

אלקים משפטיך למלך תן וצדקתךלבן מלך[ .תהלים

ע"בן מה שדעזפלל דוד המלך על בנו שלמה דגולך
וי"ל שהתפלק דוד מלכנו באהבת אב לבנו אשר לוקח על עצמוהישרים
שלא יבואו על בניו ובפרט הקדושים כאלו והמלך החסיד ובעד שלמה
בנו אהמר ממנו צ"ל מלכות בית דוד משיח צדקינו ב"ג (כמ"ש הרמב"ם
בפירושהטירניותריש פרק חלק)וז"שלשלמה .אלקיםמשפטיך (הגבורות
מבחינת אלקי'ש וגם משפטי"ך משפט העונש בעד חטאיו) למלך (ה"מ
דוד בעצמו קרא את עצמו מלך ולאבן מלךכי לאהיהבן מלך רקבן
ישי דגדיק)תן (שקיבל המשפטויעריםואולימגיעיםלו]על עצמו ולא
להיות יסורים לבש מבחינת פוקד עת אבות על בנים וגו') וצדקת"ך
והרגו וחכות אבות טההו שכר מעשים טובים וצדקות וחסידות שעשה
דוד ביקששיתן לבש .וקרא השכר הזה בלשת צדק"ה מאתדוריםיתברך
כי אםיצדק אדם מהיתן לך וכלוםיש לו אצל בוראו דק בתורת חסד
וצדקה וכמ"ש[""יט ת"כ ה קולך ה' חסדכי אתה תשלם לערשכמעשרו
גם השכר הוא רק בחפרת צדקהכנודע .וזה תתן) %ן מלך(היים שלמה
בנו שהוא מלך בן מלך) כנזכר:

דברי מהיורא שביעאה ועוררן
לד.עיי
ן בסידור בכונת הקידושליל שבת בת" אד"ם החש שהאדם

תתקפו

המקדש בח" ז"אויניתנו כנגד החזהשוים עומד המלכות
מעש"ה וכו' וכ"ככי כל ליבו"ר הוא מקיף וכו'והייע אמירת הקידוש
בדיבו"ר והנה כלענין הוא נמשך מחשב"ה דבו"ר ומצמ"ה [וכתבנו מזה
בשער יששכר (מאמר עם הקדוש) עה"כ [שמות ל'] מד"ם הסאת הכפורים
כי ר"ת כפ"-ם מ'חשבה יקבור מ'עשה זוח צדיכין לתקן ביוהכ"פ ואכ"מ
להאריך]וצריכיןלהבין למה לא חשב כאן מהו הבחינה מחשבה ולכאורה
ן במחשבה
היה נראה עומר דהיינו הכונות שכתבביה הם שצדיךזיכוי
אך צ"ע במ"ש בפע"ח ובסידור בכונת הו"ר כשמקיפין עם הלולב
בהושענות וכן הוא בשעה"כ הכונה בבת" אד"ם דבו"ר מעש"ה כי
הדיבו"ר אותד' מאדם הוא שיאמדפזמוני הושענות ועת מ' מאד"ם הוא
ר"ת מ'עשה והוא הולכת הלולב בידו בעת ההקפות והות א' (מאד'ש)
הוא אד"םהיינו האדם עצמו המקיף עם הלולב עף"ש והוא קשה קצת
להביןכיון ההאדם עצמו ונא כולל הד"ת מדגי תלת הנ"לואיך יהשבד,ו
בפרט א' שהואהמוליך את הלולב בעת ההקפות .ועוד הלא חע המעש"ה
מאות מ' שהוא הולכת הלולב כנזכרוהיינו הךואיך קחשיב להו בתרתי
באות א' ובאות מ' של אד"ם כנזכד .ולד"א דמסתפינא .הוי אמינא.
בפשטות עלפי דברי חבז"ל בשבועות [יף ט"ו ע"א]ויה"
כ [ויקיא ה' ר']
האדיים בשבועה פרט לאפסהיכי דמי כדרב כהנא וד'אסיוכו' מר אמד
שבועתאוכו' לבך אנסךהינו שטעה במחשבתו וקסבר שכןהוא .עי"ש
בפירש"י .ואםכן"" 5רומז באד"ם (הידוע)שצ'לו בכל מחשבת"ו ודעתו
באמת (פרט לאנתא וזולת זה לא נקרא אד"ם כנזכר .ואם כן האד'ש
רומז למחשב"הוהיינוהכונ"ה כמ"שלענין הכונה בקידוש כנ"ל והדבו"ר
והמעשיה מבואר שם כנ"ל והרי זה מחשב"ה דבו"ר וטעש"ה כן "ע
בדרך אפשר .וה' הטוב יכפר בעדי:

לה.

בב"ב [דף ע"ג ע"א) בנמהלתעניני רבבתןפירש ות-שב"מ בד"ה
אמד דבהאה2תעיליוכו'כלהני שבד דקאחביב משום

תתקטז

דברי מהיורא שביעאה קצורה

מה דבו מעשיך ומהן להודיע מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא
כי
ל
עכ"ל ויפלא כל עובד האיך מפרש סההו כולו כפשוטו ברבדים דביםוש
גוזמות דדבב"ת אשד המה בלתי מציאות כפשוטו בעולם הזה אשד על
כןבו תפרץ כל ראשיהגבורים המהאנשי השם מעולםבתיבודיהם לפרש
רבדי חכמים וחירותם בזה בכל אופני הפרד"ס כל אתר לדרכו בקודש.
ובשלמא מ"ש הרשב"ם ז"ללהודיע מתן שכדן של צדיקים לעת"ליתכן
כי לעת'ליהיה הדבה דברים הגבה למעלהמן הטבעע"כיתכנו כל אלו
הרברים גם כפשוטן אבל לפרש דהכונה משום מה רבו מעשיך ה' עתה
ן ברבדינו בד"ת נמהדורא קמא אות
בקפלם הזה הטבעה הוא תמוה .ועיי
צ"עבענין מאמדי רבב"הבזה .אולם",ל רכונה נסתרההיהלו להרשב"ם
בדברים בכל הקרא שכתוב בזה מה דבו מעשי"ךה'(היינואפילו דאמדו
ליה תכז"ל מעשיות טבעיות בעולם עשי"י הדין .אבל באמת) כולם
בתכמ"העשי"ת (בתכמ"העליונה ונפלאהנאמדו .משתעימילין דחכמת"א
להלביש הרבדים בבחי' עשי"י' בעולם הזה משל ומליצה) מלאה המר"ץ
(גם בחינת ארץ של מטה)קניניך[ועיין באגרא דפדקא מ"ש על דברי
חז"ל [ברכות כ"ט ע"ב] כשאתה יוצא לדדך המלך בקונ"ך וצא) והיית
בכונת הדבדים לעומקן בחכמה באצילות והלבישוהו כן במילי דעשי")
כנזכר:

 .ן18ך מלכנו אמד (באשרי תמימי דרך) לולי תורתך שתשוור אז
לך
אבדתי בעניי ומעולם לא שמעתי שהיה דוד המלך עני
כלל גם בעודו בצאן אביו כמ"ש [תהלים ע"ח ע')ויקהיל ממכלאות צאן
גם כן לא מצינו שהיה עני וחסר לתם וכמ"ש ניבכם ד הג] עשהוות
צאנך (חריץ פ"ד ע"ב] שמעופרות את בקליהן וגם שהיה הצאן שלישי
ן ידה~למי ב"מ ""א הלכה ד'ן עה"כ ןד"ה א' ט"ב ל"ד] והנה
אביו[וירי
בעניי הכינותי שאמד דוד המלך] אלא ודאי הכונה פשוטה כמו שאם
רואיםשיום אחד יש לו עגמת נפש ויסורים ד'ל מכמה צדדים רעלידי
זה נחלש דעתו למטרד עד שנשאלפעמים כצא הנאבד ותועהוכית שדכא

דברי מהיורא שביעאהיצורה

תתקוו

בנפלת המוחין מחמת צערו ויגונו על כן הוא מסוכן ח"ו שלא ימול
ויאבר לגמרי ממרתו ומררגתו וז"ש לולי תורתך שעללי (עשקירי זה
באים לבחינת גדלות דגךתין) אז אברתיבעני'י (5י למטה בבחינתאין
עני אלא בדעת .ואין השכינה שורה מתוך עצבות והיינושיכהין
ח"ו ליאברלגמרי מפני הנ"ל) העלכן התורה שעשועי ובשורשו בבחינת
בראשית (ת"י בחוכמת"א) ועלירי התורה כנ"ל באים לשמחה ובטחת
י אות י"א]:
וכט"ס :ניחפז ד"ת""

ר'י

לז* 12ילקומ 1שמעוני (איכה ההקצ"ון אף להםלזקנים שבזקנותם חרב
ביתם עכל"ה וי"ל רקאי (חכז"ל ברוח קדשם 5ף %ף
יומיאאלין) אשר אע רואין בוף'ב יר"אובני תורה אשר יגדלו עוד את
בניהם לת"ת .אם לא כמותם .אבל עכ"פ בגרר ברכי התורה ,אך עש
החסרתכי אינם עומדים במסירות נפש בכח גרול שבניהם לאיטו כלל
מררכיהם רק ושתקים כשבניהם יעשו נחית ררגא מררכי אבחעם
(ובסכלותם יאמרוכי המה הולכים קדימה קצת לפי רוח העת) אםכי
לא פרשו מדרכי התורה רק בנסחתם קצת מדרכי אבותם עלירי זה
בניהם אומד יולדוהיינו בני בנדהם 17לדיקן כבד נדתו בעליל נתגלה
קלונם ח"ו כי פרשו מררכי התורה באיסורים ממש (וכמ"ש סגה כבר
בכמהרוכתיוגםבחי'חייםושלוםעה"ת בפרשת תולרותעלרברי המד"ר
שם הה"ר עטרת זקניםבני בנים ותפארת בנים אבותם) וז"ש הילקוט
אוי להםלזקני"ם(היינו ת"ח נקראוכן(קידישיו ל"ב ע"א]וגםזעמים טרש
להם כברבניבנים שנתגדלו .אבל באופן הנזכר) שבזקנותם (באותםבני
בניהם כנזכר) חרב ביתם (של תורה ויר"אג ה' ישמרעויצילנו .ויאיר
עינינו ב"ב .בכ"י:

לח* אם

ן קמח .ואכוה מ"גי"ג]
אין קמחאין תורה .אםאין תורהאי

"י

על פי מה שכתבובעלי המחקרנעייז
ג' פ"אן כי בילשה דגלה מטובי צעד ויו"ש והקבל"ה והמופ"ת וכמר
נשמת חרט מאמר

תתקיח

וחברי מהוורא שביעאה רצררמה

שביארו בספריהםוזהוי"ל אםאין קמח נקמ"ח ר"ת קטלה מזפת חבש)
אין תורה נאין יכולים להשיג התורה בחושיו על פי הקבלה מאבותיו
וד~מופתי"ם אשר הראה לנו השם יתברך) ואםאין תורה אץ
נאין
"
'
מ
ק
 .רשמתי למזכרת
יודעים מה שקבלנו בחוש מקבלה ומופתים ד"תכנ'י)
ברמז:

לט.

אלו דנדים שאדם אוכל פירוהיהן וכו' כיבוד אב ואם וגמ"ח
והבאת שלום בין אדם לחבירו (י"ג ,ובין איש לאשתו)
ותלמוד תורה כנגד כולם[ .פאה פ"א מ"א] י"ל נבדרך צחות .אמנם הוא
האמת) כי אלו המצות הנזכרות כיבוד או"א שהמצוה מלביש ומנעיל
מאכיל וכחמקה מכניסוימציא וצדיך בכ"ע להטפליוםוקילה והוא גורם
הרבה ביטול ת"תוגע גמ"ח וכן הבאת שלוםבין אדם לחבירו שצריכים
בע"כ לעסוק דובה להבר עם כל אחד ואחדעד שמביאלידי שלוםבאיזה
שפן שימצא נכולי האי ואהון) .אמנם כבר הכריע בזה הגאון חכ"צ ז"ל
בתשובהנעלפי דברי הש"ס מ"ק דף ט' ע"א) עה'צ [משלי ד' כ"ט פלס
מעגל רגליךכי במצוה שאי אפשר לעשותה עלידי אחריםצריכין בעש
לבטל ת"ת וז"ש אמרי כל אלו המצות ותלמוד תורה (מי שרהנה רק
לישב וללמוד נוכדאיתא במדרש ניבמות ק"ט ע"ב] מי שיש לו רק תורה
אפילו.תורהאין לו] אז הוא) "כנגד" כולם נכל אלו המצוות אם יושבים
בחדרו ועוסקים רק בת" 71הוא"כנגד" להםשאיןיכוליםלקיימםכנ'י)
ע'צ כליכיןצדיכין לפלס מעגליו כשמחוהבין לבסל ת"ת כנזכר:

וכן הוא הממיכות לזה המתניתין סוף ברכות עה"ב [תהלים קי"ט] עת
לעשות לה' הפדו תורתך ד' נתן אומר הפרו תורתך משום 9ז
לעשות לה' וכבר עמד התויו"ט שם דמה חילוק הואבין ר' נתן לת"ק
בזה נתב דבאמת לא פליגי וכן ובא בבכורים וכו' עי"ש ואםכיכן
מצית גםבטחגיתין מקואות [פ"ז משנהיןר' יתם אומר כר הצבעפתילת
אותו וכו' דבאמת לאפליגי 8מ ת"ק עי"שבתויו"ט .מ"מהיכא ד~נא

דברי מהיורא שביעאה רצררה

תתקים

למידרש דדשינן .ואל רר' נתן אשמעינן שפיר כיק דלת"ק "'ל דהיכא
תלה'היינו הגמ"חאו הבאת שלוםכנ"ל שהוא המצוה
שהמעשה עתלימיו
וכולי האי ואהון אםיועיל הרי זה ספק והביטול תורה בנמו זומא ווידו
אז לא יבטל הת"ת בשביל הספק אם יפעול כנ"ל ע"ז קאמר ר' נתן
ררפרו תורתךיעשהודאי לבשל כנ"ל בשביל עת לעשות לה' הגם שהנא
ספק אם יפעול ,עכ"פ זאת הנא המצוה עת לעשות לה'היינו לעסות
ולהשתרל עכ"פ ובשביל זה הספק מחוייב לע"ע מקודם לבשל התלמוד
התורה אז בשביל עת לעשות כנזכר:

לי

מ* בש"ס שטה [דף ל"ג ע"א] ברש"י בר"ה שאני בת קול ,אותה
מדה הממונה על כך יודעת בשבעים לשונות מפני
שעשויה להשמיע והיא משתלחת לכל הלשועת פעמים לזה פעמים לזה
עכ"ל רש"י ז"ל .ונראה בעליל שכונתו לנכתרות על פי המפורש
בתיזוה"ק [חיקק ל' דף ע"ד ע"ב]כי שכינתא תתמה מלכו"ת נקראת כ"ת
קו"ל עישש וז"ש רש"י בלשונו הקודש על בת קול אותה מד"ה (ההנו
מד"ת מלכרית דידהעד ),הממונה על כך יודעת בשבעים לשונות מפני
שעשויי' להשמיעוהיא משתלחת %ל הלשונות(הייע עדה"כ שאמר דוד
מלכנ"ו [ההלים ס"טנ"ע גואתיבחיקי [מדת מלכו"ת] כלדבים עמיםוגו'
היינו שבעים לשק של ש אומות אשד הוא גלות רהמכינ"ה תתא"ה
[כביכול]בינותםוישראל הם מפתר ומפורדביניהם ומ"ש"לכלהלסיעת"
עיין מ"ש בקדושת לוי [פרשת דברים] עה"כ באר היטב שפירש"י
בשבעים לשק עישש) פעמים לזה פעמים לזה (ההנו לכל המדישת
בלשועחם) כנזכר ח'ש למקום שהיא משתלח"ת המדה ומאת הייע
השכים; הו כביכול ובפשעיכם שלח"ה אמכם["יי" נ' א'] גלו לאדום
שכינה עמהםגלולעילםשכינהעמהם נפוימטעי ל"הל"דהיינוטמיתלדעצ
בכמהגליות לכמה מדינות כנזכר:

תתקכ

דברי מהיורא שביעאה רצררה

מא.

נשאלתי ממופלג אחד על
הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים והלא אמדינן

מב.

בשעםגיטין נכף ר ע"כ] לגלחליהרבי אביתר לרב חסדאגיטין

מה דאמרינן בברכות (דף ל"ג ע"ב]

ו נ"ב ע"כ]יצרו של אדם מתגבר ומבקשלהמיתו(היינו לההטיש)
בסוכהני
ואלמלא הקב"ה שעוזר לו לא יוכל לו והני מילי נראים כסיתרא"י.
והשבתי לו בפשיטות דבאמת הכלבידי שמים חוץ מיראת שמים וצריך
האדם להתחיל בבחינת פתחו לי פתח כחודו של סדקית (הנאמר במ"ר
שה"ש עה'צ פתחולי וגו')כיון שאנחנו בני בחירה אמנםכיון שהאדם
נתרומם ועלה קצת במעלת יראת ה' אז יצרו גדול ממנו (לעומת זה)
ו נ"כ] כל הגדול מחבירו יצרו גדול
ושפיר מובן הסמיכות שם בסוכהני
הימנו ועל זה קאמר דאלמלא הקב"ה עוזרו לא יוכל לו דאז כשהגדיל
קצת בי"ש אז יצרו מתגבר ואז צריך לסייעתא דשמיא ולרתמים יותר
(מפני קנאת הס"א) ואז אלמלא הקב"העוזרו לאיוכללוכןיעזרנו הש"י
על דבר כבוד שמו בכ"ע וב"בבכ"י :הג"ה .אכןלפי מה שכתבו התוסשות
' ע"א] בד"ה הכל בידי שמים וכו' בסוף הדיבור עיי"ש
בכתובותניוי
מתורץ ולא קשהמידי:

הבאים משם לכאן א"צ לומר בפני נכתב ובפני נתתם
וכו' ,אר"י מאן לימאלן דר' אביתר בר סמכא הואוכו'ות" אח"כ בגמ'
הא ר' אביתר הוא דאסכים מריה על ידיה דכתיב נשיפטים הס] ותזנה
עליו פילגשו ר' אביתד אמר וכו' ואשכחיה ר' אביתר לאליהו א"ע מה
קעביד הקב"ה א"לעסיק בפילגש בגבעה ומה קאמר א"ע אביתרבני כך
אומד וכו'עי"'ש ולכאורה קשה למהצריך האריכות הזה דר אביתר בר
סמכא הוא כיון דהיה לו גילוי אליהו ממפלא נדע כי בר סמכא ואיש
קדושהוא והווקאלבקיצור דהלאנודן דעאל שאלותמפיאליהו ואשכשך
והיה רגיל אצלווי"ל בפשיטותכיון דעדיפאמיניה מתרץ שהגיד אלית
שהקב"ה בעצמו אמד שמועה מפיו אביתר בני כך אומר על כן האריך
להציע כל העובדא הה פשוט:

דברי מהיורא שביעאה לצררה

תתקכא

מג( .שייך

למאמד נוסח התפלה) בתפלת שבת ויו"ט .ושמחנ"ו
בישועתך ויש נוסחא ושמח נפשנ"ו בישועתך ויש
משניםבין שבתויו"ט ובשבת אומרי"ם ושמח נפשנו ונראה (אולי) טעמם
כי ס"ל דשבתאינוזמן שמחת הגוף רק ביו"ט כר התב"ש כנודע (וכבר
הוכחנובעה"י מדבדיהספרי [פרשתבהעליזך]כי גם בשבתזמן שמחהועיין
דבדינו בחמשה מאמדות מאמר תורת שבת [פרשת בהעליזך] .ועוד בכמה
דוכתי .ואכמ"ל) עלכן אומדים בשבת ושמח נפשנו שהוא שמחת הנפש
בלבד מה שאין כן ביו"ט שהוא זמן שמחת הגוף גםכן על כן אומדים
ושמחנו (סתם) .אולם נ"ל כמנהג ונוסח אבותינו הקדומתם זי"ע לומד
ושמחנו גם בשבתבלישינויבין שבת ויו"ט (מטעם העפרי פ' בהעלתך
הנ"ל .ועוד) מטעםהנודע מזוה"ק [ח"א קס"ט ע"אןהאי דמאןדצלי צלותא
צדיך לפרשא כדקאיאות ואם יאמר ושמח נפשנ"והיה מקום לומר שמחת
הנפש בלבד גם אם מלחץועוני ודוחקעיניו מזהירות בתורה ויר"א כל
חפציך לאישוובה .ובאמתצריכין גם להרחבת הדעת וטובת עולם הזה
ובחמר"א (חומד) סבא דבי תחדי נפשא ע"כי'ל ושמחנ"ו שהוא לשל
כהלל (סתם) כל הישועות ושמחותבין ברוחניותבין בגשמיות וכמובן:

 *713א"י ע"ד שאמדו חז"ל בתנדב"א [א"ר פכ"ז]אין ישע אלא ימות
המשי"ח וזהו שאנו מבקשים ושמחנו בישועת"ך (בביאת
גואל צדק .וא"ת הרי פסק הדמב"ם כהך מ"ד דאין הגאולה הלזו ב"ב
אלא בתשובה ע"ז נבקש) וטהר לבנו לעבדך באמת (מעתה ועד עולם
שנעשה תשובה עלימה) אולם באמת הגאולה בעולמות ד~ליונים כבר
באה בע"כ בכמה עולמות רעל זה נאמד [תהלים קיא ט'] פדות גילח
(שנשלח כבר הפדות לעמו .אך עדיין לא הגיע לעולם הזה בעשיי'
שבעשי') .אך כשנאמר ושמ"ח זבשנ"ו בישועת"ךהיינו בגאול"ה כדברי
התנדב"א רק גאולת הנפגש (הגםכי והא סיבה לגאולה הכוללת על
ידי דוצשובה כנזכר מ"מ היה מקום לפדש בגאולה בפרטית) ע"כ "'ל

י'י

תתקכב

דברי מהדורא שביעאה רנררדץ

ושמחנ"ו בישועת"ך הכוללת שהוא הגאולה שלימה עלידי משיחבן רור
וכרברי התנא רבי אליהו כנ"ל:

י לה' המלוכה ומושלבגויים .ותהלים כ"כ כ"טן ועלו מושיעים
כוה .כ
בהר צית לשפוש את הר עשו והיתה לה' המלוכה.
מ ,כ"א]והיה ה' למלך על כל הארץוגו'ניכרית י"ר ט'] מה שאנו אומרים
אלו הפסוקים בסוף השירה שהוא על לעתיד י"ל הסמיכות דגתוב ע"ר
רגתוב נישעיה כ"ז ר'] חמה איןלי שמיר ושית .ופירש"י שאמר הנביא
בשם הקב"ה אשראין לו חימה על האו"ה להענישםפן מיפקר דינא על
ידי זה על ישראל כי גם המה חשש ומה נשתנו על כן לא יענוש גם
האו"ה עלירי זה אבל זולת זה היה עושה אותם שמיר ושית (שממון
ובישולם) .וז"ש קודםועלומושיעים בהרציון לשמש את הר עשו (שהוא
שורש ארום והאו"ה בגלות הלז וקשה לכאורהאיך ישפשםויענישם הלא
דילמא עליריזה מיפקד דינא בישראל וכנזכר עלזה בא הכתוב מקורם)
כי לה' המלוכה ומושל בגוים (כיון שהתכלית הוא לשופטן לאו"ה כרי
שתשוב המלוכה להשםיתברךוהוא לברויתברך שמויהיה המושלבגויים
ומלכותו בכל משלה .על ירי זה יתגלה .על כן לא שייך עלירי זה
לקשרג על ישראל כנזכר) וגם זהו שסיים והיתה לה' המלוכה (כיק
שהמשפט הוא בעד מלכות שמים יתברך שמו לבדו כנזכר) ומ"ש ועלו
מושיעי"ם בהר ציון וגו' ולא קאמר נועועי"ם (כחוק הלשון) י"ל כית
שיעלו שם השופשים את הרצת היים אליהו וכהזיח ושמונהנסיכי אדם
וכהנה הקדושים אשר אנו מצפים ומיחלים להם והמה יושיעו לכנסת
ישראל בשליחות של הקב"ה עלכן שפיר קרא אותם מושיוני"ם לזולתם
היינו לישראל עם קרובו יתברך כןעזי רצון בב"א:
נעדריה

נור.

מה שאמרתי תוך ררשה במקהלות בעדי סה"כ וההלים
יאמר איש ואיש ילד בה וזעא יכוננה עלתן .ה'
יספור בכתונ עמים זה ילד שם .אשד המקראות האלו צוותים 141מרים

יצית

פ"ק

דברי

מהיורא שביעאה הנרוקה

תתקכג

דרשוניכי מה זהו נ"מ להשם יתברך (כביכול) "בכתוב עמים" וגם "זה
ילד שם" דקאי על שארית הפליטה ישראל בזה עם קרובו .ועוד רבו
הדקדוקיםבזה .וי"ל ולתרץבזה מה שתמהו כל העולם ובפרסבדורותינו
אשר רבו הצרות ומקיפות כליום קשה מחבירו ר"ל וישאלו ההמון ממ"נ
אםהן המה חבלי משיח וכלו כלהקיציןואין הדבר תלוי אלא בתשובה
וכי אבותינו ורבותינו הקדושיםזי"ע שרפי מעלה ושרי התורה והעבודה
לא עשו תשובה כהוגן מדוע לא בא בןישיבימיהם כבר .ואם המה לא
הספיקו די השב תשובה הראויה אנן מה נענה אבחדייהו וכ"ש אנחנו
בעניותם בכח ובמוח וביד"א שלא עכל לעשות תשובה שלימה הראויה
י רק בהקץ פורקנא (אשר נישויה מ"ג ד']
לגאולה שלימה .ואם הדבר תלו
יום נקם בלבי יתברך שמו) ועל כן לא הוקהלה התשובה בימיהם גם
כשעשוהורבותינוואבותינו הקדושיםזי"עכיון שלאהגיעאזעדייןהקץ.
אםכן גםבימינו מה יתן ומהיוסיף התשובה שלנו שנסריח ונעשה גם
במסירות נפש .אם לא הגיע הזמן .ואםיגיע הזמן ממילא נגאל .אולם
באמת לא קשהמידיכי באמת שניהם כאחדצריכיםותלוי דנאולה ב"ב
בשנירבדים א) בתשובה ב)בזמןהמיועד וכשנעשה תשובה אזיקרבהזמן
(וכעדעכיישזמניםרביםוקיצים שונים)וכשיגיע העת רצת אז שניהם
כאחדטוביםויבואהפייחב"ב .וכמו שביארו כבר מזהבספריםהקדושים.
וזהוי"ל ולציון (כשיבוא הזמן להחזיר שכינתו לציו"ן מלכות בית דוד
אז לעומת זה יתגברו הרשעים בהראות שקר שלהם אשר קראו בשמותם
ציוני"ם על שםציו"ן ובאמת סרם ידרוש יתברך שמולציתעיר הנדחה
להחזירה למלכותה לא יועילו כלום אדרבא המה מעכבים הגאולה.
וירעישו וירשיעו ארץ וכאן הבן ישראל שואל אםכן למה יתש להם כח
מן השמים להרשיע עולם[כי הלא בע"כ הכל בהשגחתויתברך שמו]על
זה התירוץכי הכל ניתן רשותכדי שתהיה הבחירה ואת זה לעומת זה
וגו' על כן נגד התקוה לישראל קדושים שישיב שכינתו לציון מלכות
בוץדודולעבדו שםביראה כדתוכראוי לעומתזה[להבדיל] הםהציצים
המסיתים ומדיחים כנזכר.

תתקכד

דברי מהדורא שביעאה רזרר~וץ

וז"ש אישואיש (כדאיתא במגילה נהב ע"א) לעשות כרצתאי"שואי"ש
זה מדדכ"י והם"ן היינו שיעומת הצדיקים בחינת מדדכ"י יש
הרשעים מבחינת הם"ן המקלקלים ומפריעים ח"ו) ילד בה (נתהוו אלו
הב' מפלגות זה לעומתזה .אבל באמתיהיה התכלית) והוא (יתברך שמו)
ינוננהעלית(שיק הוא לבדו יתברך שמו יכוננה מן השמים עד לארץ
בונהירושליםה' .א"ש שדותזמן הגאולה .בדמע ה'יספוד (המספד כמו
שכותבים) בכתוב עמים (המספד יחידות עשירות מאה אלפים ועשרת
כותבים נוללע"ן והנו"ל בעצמותה אינה עגלה כלום רק
אלפים
כ
ילמשל ר נוללע"ן עם  1אז עולה עשרת אלפים וכשכהזבים
ום
כשכותבי
עוד נול"ל אחד וצא מאה אלפים וכן להלאה יותר ויותר וא"ת כיון
שהנוללען המה כלא נחשבו והעיקר רק הנומעד [הציפער]  1או 2וכן
להלאה שיכתבו א"כ רק הציפערען הבז' ולא שום נולל"ע כלל .לא
מחכמה שאלת זאת .כי אז לא יהיה עולה המספר דק  1או  2חשבים
קטנים אבל כשמעמידין שניהם יחד המספדים והנוללען אז יעלה מעלה
למספד מאותאלפיםומילליאנעןועוד הלאהחי
ן המשל [לשבר אתהאוץ]
בהשניםשהיוזמני קץ הגאולה שנכתבובספרים ולאנגאלו עד הנהמפני
עיעצדכנו לכלאלוהנוללעןהיינוהזמניםוקציםשעבדוואח'עכשיעמידו
אצלם המספד  1כנזכר יעלה מספרם להון דב ולסול היותר גדולכן הוא
המספר  1דוגמת התשובה וכמו הנאמדו חז"לניימא ח"ו ע"ב] יהי'ד ששב
מוחלין לכל העולם כולווהיתכן לומרשעדיין לא שב שוםיחיד בעולם
כראוי וא"ת ששב כבד אחד וכבד מחלו לכל העולם הדיצדיכין להגאל
כיון שאין עודעיכוב עונות[סהיאהריל  ] 1בסנהדרץ פרק חלקשהשמיד
שבעיסה מעכב הגאולה וכנ"ל] אלא ודאי דשניהם צריכין א) הומנים
שעברו ב)וגםהתעיבה .וגם כשיעברוהזמנים ובאובנים עדשיברמים
צדיכין בע"כ לתשובה כנזכרוזהו מעכבת גם כן וכמו שכתב ההעב"ם
בהלכות תשובה וכשיהיה שניהם בדרךטויל המספר בכתוב עמים כנ"ל
זה יול"ד גום סלה (יל"ד נל"ד לנובןניתן לסותהי דגושכם על שכש

דברי

מהיורא שביעאה 1ןו41ה

תתקכה

הגואל צדק ב"ב ,כמאמר הנביא ["תעיה ט ,ה']) כןיהי רצון ב"ב[ .ועיר
ד"ת ח"ב אות נ']:

י כבוד תלמידך חביב עליך כשלך וכבוד חברך כמורא רבך
 .713ידנ
ומורא רבך כמוראשמים[ .אבוה פ"ד]צריכיןלהביןאיךיהיו
שוין ואםכןאין מוראואין כבוד תלמיד לרב רק הכלחבירים( .ואםכי
פירש"י בזה דהיינו רק קרוב לכבוד חבירך וכן קרוב למורא רבך מ"מ
צריךביפרר דא"כאינוכ"ף הדמיע)וי"ל בזה עלפי מה שכתבתיבעה"י
שלא לכתוב
בד"ת [מהדינא קמא אות ס"ט] שנכעכדבךי הגאת רעק"א
י
'
צ
ז
לתלמידו תלמידי או לחתום רבךכי הואכעיןיוהרא ובפרט שאמרו חז"ל
[תענית ז' ע"א ,מכות " ע"א] ומתלמידי יותר מכולם אם כן גם והא למד
מהתלמיד ומי יודע איזו למד מחבירו יותד וזהו שפיר לשון חכז"ליהי
כבוד תלמידך חביב עליך כשלךהיינו שלא תכנהו תלמידי ושאתה רבו
כנזכר שאתה גדול ממנו רק יהיה כחבירך כיע שגם אתה לומד ממנו
(אםכי הואנוהג בךכבוד ומורא תלמיד לרבו)יהיהבעיניך נחשב כשלך
וכבוד חבירך כמורא רבךהיינו ומתלמידי יותר מכולם אםכן הוא רבך
ע"כ גם אתה תנהוג בו כבוד ולא תשתרר עליו ביותר (בתור תלמידי
) ומורא רבך כמורא שמים כמו שאמרו חז"ל
אורבך.נילאלצורך.כנ'י
(בקדושין נ"ו ע"א] את ה"א תירא לדבות ת"ח וכשתלמידך הוא נעשה ת"ח
כבר אםכן הוא כמורא שמיםלרבות ת"חומיירי שפיר באדם אחד שהוא
תלמידו והבן:

13ח .בש"ש ב"ב [דףק"י ע"א) המחכיר שדהלחבירו ואקלזרעחיטי
מוזל הואוזרעהשעוריוכו' מצי אמרליה אזלו ורעתה
חיטי הוה מקוייםבי [איוב מ"ב] ותגזר אוטר ויקם לך וא' חרזן בש"ע
ן בחיבורים ד"ת [מהדורס ג' אות
חי'מ [ס" שנ"ב סעיף ב'] דמשקכןוכןעיי
ק ובמנח"א [חלק ה' סי ע"ד .עחעו בכה"ק .נהנה לזה שמיכין מ"ף'א
[כדאמרינן במ"ק [ין כ"י ע"א] בטול"א תליא מילתא עי"'ש ובחיבורי

תתקכו

דברי מהיורא שביעאה 21ררה

בכמה דוכתי בעה"י] אשר יהיה בר מולא גדולמיצד כ"כ ככל אשר
יאמר יהיה כל ותגזר אומר ויקם לד בדיוק ככל רצונו
רמוז כי
י
'
י
ו
ו'תגזר א'ומד ו'יקם ר"ת וא"ו שהוא בגימטריא "'גמכילין דרחמי שורש
סיל"א בחינת וא"ו וכמ"ש כזפ בכתבי האריז"ל בכמה דוכתי ובסידור
בכונת מוסף ר"ח לאדר ב' שהוא החודש "'ג מבחינת וט"ו עישש והחג'

מט* הנה שמעתי ומקובל בשםגאוניוצדיקיאשכנזיםז'עכי מסוגל
ללמוד בכליום מסכת סוכהועלידיזהיפלוויכנעואויביו
וינצל מהם שלא יוכלו להרע לו .וי"לכי רמוז זה [בתהלים ל"א] בכתוב
תסתירם בסת"ר (סת"ר בג" ד"פ דופ"ן עם סכ"ך שהוא הכשר שכ"ה
לכתחלה) פניך תצפגם בשכ"ה (כשילמדו המסכת סוכה) מריב לשונות
(שלא יקטרגו ויריבו עמו שונאיו) כנזכר.

 .מקום שבעלי תשובה עומדיןאין צדיקין גמורים יכולים לעמוד.
ב
[ברכות ל"ד ע"ב]ועיי"ש במהרש"א ש0דהיינו בע"ת שהיה
במקוםעבירה ולא עברעליה וחטא דק במחשבה ע"כ הוא גדול מהצדיק
גמור שלאהיה במקוםעבידה כללעיי"ש והדבריםעתיקיןונודעים,
לפי זה מכוון לשון במקום שבעלי תשובה עומדין וכו' דהול"ל למקום
שבע"תזוכי"ן (וכיוצא בלשון אחר) וכמו דפתרי שם בהשכר שיזכה של
עין לא ראתה וגו' ועל פי זה מובן דזהו מעלת הבעל תשובה דיכול
לעמו"ד בנסיון יותר כיון שכבר "עמד" פעם אחת בנסית נגד היצה"ר
הבוער שהיה במקום עבירה ולא עבר עליה ממילא יוכל עוד הפעם
"לעמוד" נגד היצה"ר מה שאין כן הצדיק גמור יושב אהלים של תורה
שלא היה מעולם במקום עבירה לעמוד נגד היצה"ר על כן ארנו בטוח
כל כך שיעמוד בנסיון כנגד היצה"ר כשיגיע לידו וזהו דנקט במקום
שבעלי תשובהעומדי"ן.

ו"י

נא.

ל הזקן גדול שבכהה יונתן
רס"ר שמונים תלמידים היו לולדי
בן עוזיאל וכו' קטן שבכולם ריב"ז אמדועליו על ריבנו

דברי מהיורא שביעאה נקררה

תתקכז

שלאהניח מקרא כהגנה רתכות ואגדותוכו'כו' דברגדול מעשה מרכבה,
דבר קטן הויות דאביי ורבא ,אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה
שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורחעלי
ו מיד נשרף נסוכה דף כ"ח ע"א]
ז
"
ב
י
ר
ה
י
ה
ם
ל
ו
כ
ב
ש
יכול
עי"'ש בפירש'ע ,ויפלא לכל עובר דאם קטן
ויודע כץ 9ד מעשה מרכבה מלבד מדותיו וצדקותיו הגדולים ונוראים
דחשיב שם מקודם אם כן מה זהו הרבותא כל כך למעלה על גדול
שבכולםוסעוף הפורח נשרףעליוואינו מובן רהפרש כ"כ עד שזהו קטן
שבכולם חפןהגדול שבכולם.ו"'לדהיהידוע רכלדוזכלית ושא שתעלה
חורתינו ועבודתנו עד למעלה לנ"ר להקב"ה באין חציצת ועיכוב של
המקטריגים החוצציםבינינו לבין אבינו שבשמים ח"ש הרבותא בריב"ז
בכל קדושת תורתו ועבודתו ולימודו לתלמידיו הגדולים ודגוראים כי
גדול שבכולם יונתן בן עחיאל שכל עו"ף (היינו כמ"ש בספר ערכי
הכינויים בשם המקובלים כי עו"ף היינו המלאכים דס"א) הפורח עליו
(לחצוץ ולהפסיקו ביטלבין אביו שבשמים) מיד נשרף (ונמצא עלה כל
תודתו ועבודתו מיד לשמי מרום כנזכר).

להנה כבר כתכתי כזה למעלה [כמהדודא זו אות כ"ח] ובשביל דבר
שנתוסף הנחתיו גם בזה ולפי זה אמרו רבנן בכפיל"א היינו
לבאר כי הוצרך ישתן בן עוזיאל לזה ביותר ק 5שהוא חיבר התרגום
וכל תרגום הוא בחינתאביריים על כן צריך שמירה ביותר מהחיתונים
מהס"א
עלכן הוא אצלו רבותאיתירה כנזכר לשריפת עוף הצרח
כנ"לולהיות אצלו [ק"לת " כ],כיעו"ף השמיםיוליך את הקול ובבחינת
["זעיה ו' ב'ן ושרפ"'ם עומדים ממעל לו ,והבן.

שייו

נב.

(למאמר נוסח התפלה) הגה בסול -אוצרכן עקש שנדפם כעת ,וזעא
הנקרא "מאמר לבנה" להגאל מ' יוקר ענגעל ז"ל נעת הד] כתב
שם חיל ולקי שסמים בו (ביוה"כ) קדושת כתר עכ"ל וזרא כנראה השב
(במחכתה"ג ,בטשת)כיכןז"א מקציו בהאריקה לומר כתר בכל התפלות

תתקכח
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ביה"כ אכן באמת זה אינו ואין לזה עדם מקור כלל רק בטעות
מהמדפיסים המחזורים כל נוסח ספרד (הינו נוסח ספרד של החסידים

שנהגו כנוסח הארציע) ובכל מקום שמצאו נדפסבדגוחזורים נוסח אשכנז
נוסח "נעריצך" הדפיסו המה "כתר" עלכן עשו גם בזהכן בכל התפלות
יוה"כ אסו תפלת שחרית ביוה"כ שהפיוטים מסודרים בנוסח אשכנז על
קדושת נעדיצך וכמו שביארתי בעה"י (מחמשה מאמרות) במאמר טמן
התפלה (אות ה"ה]עיי"ש שבאמתאיןלומר קדושת כתרביוה"כ רקבמוצף
ונוסחסידורהצדיקים הרבהתניא
ונעילהוכמו שנראה ממקור
יז
ה
כ
ר'ביבעלבני יששכר ז"ל עישש.
ארה
ז"לוכן ממנהג קדושזקיני

3ג .כל מי שאין בו דיעה אסור לרחם עליו וכו'.
ויפלא כלעובדוכי אם הואגם שוטהנודעלכלאסיד לרחם
עליו ,הלא בר ישראלויא ,והלאבגזרעליוכן טרם הרלדוטיפהזויהיה
שוטה וכו' 31דאמרהן מנדה ש"ז ע"ב] אלא ודאי י"ל עלפי מה שביארת
בד"ת (מהדורא ג' אות ד'] לפרש כפשולן דברי דבותיה הרמ"א וזקיני
הלבוש (מחי"מ ס" ש"ח סעיף איןלעניןמי שמאנה את עצמו מותרלהנותו
עיי"ש הכונה מי שאינו ירא שמים ונכנס בו רוח טסתן וחפץ להשחז
את עצמו ולומר שדולך בדרך צרק ואמת (ובאמתכו 1,להיפך) אזאינו
בכלל.עמיתך ושותר להנותו כמבואר שם בפוסקים הה שאמרו חכז"ל
כנזכר כל שאין בו דיעה (יראת דעת המכריע באמת חפץ להוטת
את עצמו אז 14מור לרחם עליו כיון שגם מותר להנחרו כנזכר (בולש
ועשה ,ולא שאין לרחם היהוא רק בשוא"ת בלבד)והבן.
ומרכות ל"ג ע"א]

י)
עייו

ן בדברינובדיית נסהדורא ג' אות מ' מסומקעייש"ה51 .שלהוסיף
בד.עיי

עוד בעה"י תבלין בדרך זה עה"ח נסש 4ש"ז ד) ברצות ה'

דרכי אישגםאויביויכולים אתוהיינו ברצ"ת[בליר כמו שהוא בכתוב]
(מספר השפות הו" הרצ"ב שהם עד רדטין כמבואר שט) הו" (מפער
השמות הו" כנזכר) דרכי אי'ש (ר"ת שמע ישראל היא אחד כנודע

י
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נספה"ק) ג"ם 14יבי'ץ (היצה"ר גם לדבות אויביו הגדול דפוסית מבחינת
נח"שהיינו גחו"ן) ישלים אתו (לסייעהו לעבודת השם יתברך מבחינת
גשמיות והיצה"ד נהפך לו לאוהב) כנודע.
3ה* [התהלים מ"ת ד'] אגוד חדב"ך על יד"ך(היינו תיקת הימ"ד שהוא
על יד"ך בבחינת וחד"ב פיפיות בידם כמ"ש בכוונת ק"ש שעל
המסה ,והוא בבחינת) גבו"ד (הכובש את יצרו ובבחינת הנה מסתו
שלשלמה ששי"ם גבורי"ם ועלידי זה נזכה למקבץ נדחי עמו ישראל,
בבחינת) הוד"ך (תיקת ההו"ד שהואבבנין ירושלים) והדד"ך (מלך הד"ר
מלך החי"'ם בתיקון כל הנצוצין) בביאת גואל צדק ב"ב.

3ך* גנמר"ך איכה [פ"ב ס" ג'] ביום אצ .א"ר אחא יום אחד היה
קמיו תשובה פשרו עכל"ה.
חרון אפו של הקב"ה
"
יואתחנן [יף ע"ר ע"א] בד"ה
אק
ו"
והדברים יתאחדו לענ"ד עם דברי הזוה
פתח ואמד הן עוד היום גדולוגו'האי קרא אוקמוה דכד ישדאליתעדון
בתשובה לקמי קוב"הבזכו באורייתאיתובת לארעא קדישאויתכנשתמן
ר הה"ד [איכה א']
נלותא ההאודאי יומא חד יהא גלותא לישראל ולאיתי
נתנני שוממה כל היום דוה ,ואי לא יתובון קוב"ה אמד הן עוד היום
גדול לא עת האקד המקנה בלאזכווכו' עכל"ה (ושק"ש במפרשי הזוה"ק
היית שנגזר הגלות דק על יום אחד היינו יומו של הקב"ה אלף שנה
ואם יתארך יותר הוא דק בעוה"ד כשלא ישובווהיינו כשיטת הדמב'ש
[עלפי דברי חז"ל בפרק חלק [צ"ז ע"ב] כלו כלהקיציןואין הרבד תלוי
אלא בתשובה כנודע] שפסק [בהלכות תשובה] שאין ישראל נגאלין אלא
עלידי התשובהוכיוןשעושין תצטבה מנדנגאלין .ובזה מובן מהדמצינו
בעה"ק [זי"ח בלק נ"ה ע"א] ותיזוה"ק האמד רשב"יווי דגלותא איתמשך
דא8דקי"ל אחכהלו בכליום שימן מ"מ מתם הואנגזרעל אלףשנים
כנ"למזוהיתשיצא מימרא דד"שושם [עץ"ש]ולשיטתווכיון שהיה דיש
כמו ב' מאות שנה אחוי דובדבן והיה צ'ט במתם לפי זה הגלות עוד

תתקל
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נמשך ח' מאות שנה על זה צעק ר"ש ובכה על ככה רגלותא איתמשך
כנזכר .ולא תיקשי האיך היה בימיהם עד אלף שנה שמרים אחכה לו
בכל יום שיבוא זהו לא קשה מידי רעלידי התקרבה גדולה תיובתא
יתירתא היה יכול להיות עת רצון אפילו בכליום בהאלף שנההגאילה
ומלימה וז"פ וכתבתי מזה גם כן בר"ת [ח"ב אות צ"ד]1 .עכ"פ) יתארח
בזה הדברים עם רברי המד"ר איכה הנ"ל קוהיה הגז"ר של הגלות רק
עליום אחר (שהוא אלף שנהיומו של הקב"ה) ומ"ש במד"ר שאילו עשו
תשובהמיד נתפשרוהיינו גואם עשו תשובה מזדנגאליןוכדכדי ושמברם
ז"ל כנ"ל.
וגם לפי רברי הש"ס [מהדרק צ"ח ע"א] ורא"ל משיח לריב"ל על שאלו

ו [תהלים צ"ה]
אימתאתי מר וא"להיוםופירשלואליהוהנביאהיינ

אם בקולו תשמעו וז"ש שהיה החרון אף עליום אחרהיינו ער אםיקיימו
היום אם בקולו תשמעו כנזכר.
 .מרף נתןליראיויזכורלעולםבריתו [תהלים ק-א ה']י"להשייכות
בז
זהלזהעלפי מה שררשו רז"ל [ב"ר פ"מ] טך"ףנתןליראיו
טירוףהיינו טירוף ובלבול הדעת מרוב הצרות ר"ל (והן המה הנסיונות)
עכ"פ אז קשה להתפלל מפני בלבול המוח ועלידי זה עוד נתעורר ח"ו
הקטרוגיםוצריכין רק לרחמים בזכות אבות אמנם גם זכות אבותישח"ו
טענה להמקטרג למ"ר [בשבת נ"ה ע"א] תמה זכות אבות אמנם לעומתזה
יש לס זכות כרברי ר"ת בתוספות שם דעכ"פ לכ"ע ברית אבות לא
תמה וז"ש טרף (טירוף ובלבול ר"ל כנזכר מרברי חז"ל) נתןליראיו (וזה)
יזכור לעול"םברית"ו(היית ברי"ת אבות זהויזכור) ועלידי זה יתבהלו
המקטריגי"םויבואישועתינו בקרוב ישועת עולם בב"א.

 .אדם אחד מאלף פצאתי.
נח
[ויק"ר פ"ב אין במשג שבעולם
וכר זה אלף נכנס לבידגגד'ןי וכרויוצא מהם אחד ללולאהוידועדברי

י
בעניייןארדפם"ינכמנדפבהרילמ~ק'
רא

[קטלת ד כ"ח]

*
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הרמ"ע בעשרה מאמרותדהיינו אחד מהםלהורא'ץקלהיות מרא"ה באצבוע
והנה אלקינו זהוגו' .וזהו נ"ל הרבץ אדם אחד מאל"ף (ר"ת ופית א'תר
י מכניה כלשע התיזוה"ק [ע=ז שמו"ר פ"ב .מ ובמד"ר פי"ב ,ד' ,זרח פ'
פינו
יתרם והיית כי זהו היוצא להורא"ה (כדברי העשיה מאמרות) להיות
מרא"ה על כבודו יתברך שמו כשידע ויאמין באמתכי לית אתר פנוי
מיניה כנזכרוהבן.
 .נותנים הצדיקים בעת אמירתם תורה בהשלחן בשבת קודש
נט
וכיוצאוכןהרבניםהגאונים בדרשות שלהם שמסתמים
בברכות בכלל ובפרט ולכאורה איזה מקור יש לזה שמצינו
[בסוף
י
ו
ת
ב
12סיימ 1הש"ט בדבך טוב שכן מצית בנביאים וכו' עי"'שהיינו רק
נ
יום הספר כולו או הש"ס אבל לא בכל מאמר שיאמרו בכל פעם וגם
הי
בדס
שם לא ראינו רק שסיימו בדברי שבח וכיוצא אבל לא בברכות דווקא.
אמנם נ"ל מקור במדרש רבה [פרשת דברים פ"א סח ט ],איל הקב"ה למשה
הואילוקיבלועליהן תוכחותיךצריך אתה לבדכןוכו'וסיים שם מהכתוב
ם (על השומעים) תבא ברכת טוב
[משלי ח"ד כ"ס]ולמוכיחיםינעםהייה
עיי"ש וכית שאומרים בהתורות ומאמרים בשלתן דברי מוסר ותוכחות.
ודרכיחסידותוהדרכות .וכןהרבנים בדרשתםעלפי המבואר ב"12ע או"ח
[סר תנ"ט .ברנ"א]ומהעיקר בהדרשה ללמדלעםדרכיה'[ועין מהשהזהיר
על ככה במטה אפריםבענין הדושות שבת שובה] על כןצריכין בעל
כרחםלסיים בדברי ברכות טוב על ישראל בכלל השל השומעים בפרט
כנזכר:

ס.

בפליאה מנא בילקוט ששבני [א"ב .ערך הו")עוף דגקרא חרק
גי' מ"ד כמנין (הו")יריד ה"א ו"ו הגא ועלכןח"י
לעולם עכלנהחי1נ'ע לרבץלאויר כנ"ל ממספר ד"ק נמשך ח"9ם זה
שאמר הכתוב [ורא"ל י]ואמרלךבדמיך (מרושם ממספ"ר דגםכנזכר)
""י

תתקלב

דברי מהיורא שביעאה רצורה

חי"י (נמשךחי"'םלעולםכנ'ע) וכפל הדברים ואמרלך בדמיךחיי לחזק
הענין לעולם:
א מובא בילקוט ראובני נא"ב ,ערך הוי] וז"ל
מא .בגליאיזי
ט"ז] והיה ארון ה' באעיר דודוכו' ויש בזה סוד גדול
" יוצא מן פסוק נבראשית "'ב ס"ק
כי צירוף והיה הוא מן "'ב צירופי הו
ויראו' אותה' שר" פרעה' זה השםהיה לשמירה לדוד ולפה לדבר בווכו'
בכח זה השם היה מדבר הה"ד נשמות ד' ט"ז] והיה הוא יהיה לך לפה
הנאמר במשה עכל"ה .ובזה"'ל שזהו השם לחדש תשרי אשר ר"ח שלו
הוא ר"ה [ואימתייכוונו בתפלה אז בר"ה זה הצירוףעיין מ"שבחיבורי
דברי תורה נמהדורא ה' אות י] עיי"ש]וכיון שבד"הצריכין לרחמי שמים
ולפתחון פה בתפלה וספר אתה למען תצדק על כן "'ל מסוגל אז השם
הצירוף הנזכר שהוא לשמירה (מהמקטריגים אז) כנ"ל וגם לפה ולמליץ
כנזכר לטובה:
נש"ב ו'

סב.

בהיותי מלפנים מתגורר בביאלאבזעג סיפרולי ת"ח אשר
זכרו את הה"ק המפורסם מו"ה נתן דוד ז"'ע
משידלאווצי כשהיה הולך בעירו להיות סנדק בברית מילה (ומדגימם
בעת הקוד שלא היו יכלתם להביא הילד אליו לביהמ"ד) ואמרו לו
ההולכים אתו לקצר הדרך במבואות קטנים תשא לא רצהלילך רק דרך
רחוב הגדולה והשוק משום כבוד המצוה עד כאן שמעתי .ואמרתי כי
דדךהצדיקים ודרכם בקודשישלו מקור נאמן במקומו בפרק ד"א דמילה
נשבת דף ק"ל ע"א] 12לא בשעת הסכנה מעמדן לסכין (איזמל) של מילה
בנשאו בשוקלעין כל משום חיבוב מצוה עח"ש וועוד פשוט דמין בזה
צודך כלל להמילה במה שיגלה האיזמלוישאיב בפרהסיא בשוק אלא רק
משום חיבוב מצוה דגדולה להראותלעין כל בשוק גודל ערכה כמשרש
שםודגי נמי דרך הצדיק דבזכר הה פשוטו
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ה ולא יראה מות ימלט נפשו מיד שאול סלה [תהלים
גבריחי
ל
ע
ל
"
י
י רבדי חז"ל [יבמות ע"ס ע"א]
ז
מ
ר
ב
ו
ת
כ
ה
]
פ"ט מ"ט
פ

כי ג' סימנים יש בזרע אבדה"ם אבינו ביישנ"'ם רחמני"ם גמ"ח .וגם
אמדו חז'ע [ב"ר פס"ד כ"א]כי אברהם אבינו כאשד אמד לו יתברך שמו
שיבדר לבניו או גיהנם או גלות .ובחד גלות .ודיש מ"י (היית בחינת
מ"י ירפא לך [איכה ב' י"ג] דייקא האי דרגאמי כדאיתא בזוה"ק בריש
ההקדמה) גב"ד נד"ת "ב"ישנים ד'חמנים ג'ומלי חסדים אם כן הוא
בסימניו מזרע אברה"םאבינו .ע"כ)ימיה ולא ידאה מות(הנצחיי .היינו)
ימלט נפשו מיד שאול (הגיהנם) סלה (היינו לנצח)כי באמת מה שבחד
לו אבדה"ם הגלות לבניו כדי להצילם מגיהנם וקשה הלא עכ"ז משפט
וכו'בגיהנםי"ב חודשודבים לאינצלו מזה אלארדאידהיינו שלא ישארו
כביוקעים שם ח"ו גם החייבים ,דק אחרי י"ב חודש (או פחות) כנ"ל
יקבלו שכרםבגןעדן עדיעמדובתתי" ב"ב (מה שאץכן האוה"ע שירדו
ולאישלו וכנודע) וז"ש ימלט נפשו מיד שאול סלה (לעולמי עד) כנזכר:

 .קינון שתחי נדה הן הן גופי הלכות .תקופות וגימטריאות
סד
פדפראות לחכמה עכ"ל המשנה[ .אבות סוף פרק ג'ווי"ל
קינין ופתחי נדה(היינו ההלכות עמוקות שצריך להעמיק בחשבנןלהבינן
בפשטות) הן הן גופני (בחינת הגו"ף שהוא הלבוש סול) הלכות [והינו
פש"ט ההלכות שהוא כגגך עשי" ובחינת גו"ף כנזכד וכנזכר להלן
בבחינת פרד"ס] (מהשאיןכן הנשמ"ה של ההלכות הואפנימיות התורה)
תקוצ"ת(שיראבחינתד' תקופותי"בצירופיהוי"ה כמ"ש בקהלתיעקב
[עח"ש בערך תקופות] וגם טמע בסתם כי בחינת הוי"ה הכא בשמרה)
וגימטריאות (שווא בחינת רמ'ץ וכנודע בבחינת פרד'ש בד' עולמותכי
דמ"ז ו1אביצירה .ול'ש) פרפר"14ת(וניעבחינתלבו"ש שתאפורפיר'א
כלביתא במדרש נאסת"ר פ"ז 71 ]5ךין בערכי מכ?"1ם .וכצדע בכל
דגצקובליםכי הר וכלמות כל אחד לבוש המלביש לחביוץ כמו ברהטה
מכסה ומלביש לאצילותוכן יציד"ה מלבו"ש לבריא"הוכו' והנה חכמף'ה

התקלד

דברי מהדורא שביעאה רצררה

אבבריא"הוהוא
הואבבריאהוז"שפרפראות מלבושכנזכר) לחכמ"ה("שי
היציר"ה בחינת רמ"ז כנזכר מלביש את החכמ"ה) כנ"ל:

מה.

ראיתי בזוה"ק שלי מורשה מקדושזקיני רבינו הגה"ק בעל

בני יששכר

זי"ע בהגהות כת"י קרשו [בהקדמת הזוהר

רף י"ג ע"פ [ע"ד הזוה"ק וגיורא תחות גרפא דשכינתא ולא יתיר] מכאן
הוא אזהרה שלא לומר בנוסח אל מלא רחמים רגמצא מפחה נכונה וכו'
תח"ת כנפי השכינה רק לגר אבל לישראל צ"ל "על" כנפי השכינה
עכל"ה .אמנם ראיתי נגר זהעזיא פלוגתא ררבוותא מדגי כשערי עולם
היינו תבירו ועמיתו .מימי נערותו .הגה"ק בעל מלא הרועים זי'1
בספרו קהלת יעקב [עיר כגפי השכינה] ך3ל כנפי השכינה הוא נצח הוד
מלכות *) אשר תחתיהםעומרים כל ישראלוזה שאומרים בהשכבה תשא
כנפי השכינה עכ"ל עיי"ש עוד [באות ב' הממוח שכתב וז"ש בהשכבה
המציא מנוחה תמית כנפי שכינה ששם עיקר מנוחת הנשמה כשעולה
ליסור רנוקבא בסוד מ"נ עכל"ה .אמנם לשון הזוה"ק בפשוטו בודאי
י כנ"ל[ :וע=ו מ"ש בד"ת מה"ק אות פ"חן
מסייע ומכריע כדברי קרושזקינ

 .הן מדיעברי בספר הנחמד "נשמתחיים" להגה"צ השר מ' מנשה
סו
בן ישראל ז"ל אשר כדאי וראוי ונכת להגות בו .וראיתי
שיש לעורר בהרבה דוכתי רשמתי בזה בהג"ה על סדר רק מעט קמא
קמא דמטילידי בעה"י:
הנה מ"ש שם (במאמר הראשת פרק ד) בענין שאול המלך וכר וכנאצל
ץוחכים ובריא צלם עכ"ל וזרא נגד הכתוב שכאמר [ש"א ש"ז
יות
פ"ק בשאול ורוח ה' סרה מעם שאול ובעתתו רוח רעה מאת שרוה
נפגע בזיעתו מהרוח ר"ל ,וגםכה"ק בענק בעלת שב ודגיא שם דעת

י

ק ["5ל למלכות כמ"ק זחת קפ" 6כ"כ וקם כרגרימ מר.למץ וקם נפקנה

יאיזי"ס)

דברי מהיורא שביעאה רצררה

תתקלה

הראשונים הפשטנים וכמקרנים שפלפלו למה היה לו כזאת להטפל בזה
ולא ידעתי מה היה לו להרב המחבר הלז שהאמין אמונת אומן בדברי
חז"ל בכל מקום והמה החליטו שמרנייטא ב"ב ע"ב] עה'ע נש"א הג) בן
שנה שאול במלכו כבן שנה שלא טעם טעם חטא (ולמ"ד שרצה לומר
פ" אחר נענש והפחידוהו ר'ע כמבואר שם) ושפיריתייחדו מאמר
י
'
ז
ח
עם דברי הכתוב שכתוב בפסוק (על שאול המלך) כנזכר ובעתתו רוח
רעה מאת ה' אםכןהיה ל"ע נפגע מהרוח הלזוממילאאיןלדון על כל
מעשיו בזה ולא יחשב לו עת כלל בעת שהיה כ"פ בבלבול הדעת על
ידי הרוח ר"ל וממילאאין ליקח ראיה מכל מעשהו בזה למההיה לעשות
כזהואין ממש בהפלפולי"ם כלומר הבלבולי"ם האלושיביאושפיר דרשו
כבן שנה שלא חטא שאנל המלך כתינוק בן שנהכית שכל אלו
ז'רי
ו
ים עשה בלי דעת השלם רוח בעתתו מאת ה' ע"כ לא נחשב לו
כב
וד
ה
לעת לאיש כזה ח"פ .ומדוע נפגע בהרוח הלזכית שלא חטא זהו 8וץ
של היודע תעלומות יתברך שמו ולו נתכט עלילות ואין להאריך בזה
לבאר בדעת קרונם ~מר באנשים גדדלים וטראים כאלו לבלי תכלית
הידיעה כמובן ח"פ:

סז.

שם האמר א' פרק ט') תערוךלפני 12להן נגדצוררי והואדוץענוג
הנפלא אשר לו זוכים הצדיקים עכ"ל (עי"ש שמדבר
וכי
מהתעוגגבעגלםהקליקן)ייפלא מהזהשיניא ותתוב הנזכר תערוךלפני
שלחן נגד צוררי והלא שםאין צוררים עוד כמ"ש נקהלת ט ,ד]כי גם
שנאתם גם קנאתם כבר אבדה ושםאין קנאהואין תחרותואיה הצוררים
שמהלנגדו .שלםי'ע כמ"ש נמלכים א' כ"ט כ"א]ויצא דווח שדרשו
'י
ל
זב
חנ
ושבת קמ"ט ע"בן זה רודו 12ל נבות היזרעאלי לקטרג על אחאב הש
אםכי קטרג שםעליהם בקוד המהבעגלם ופה אמנם גם בעולם

ושיית

בהיותם גם שנידכן מציע כזה במעשיות הראשונש (ה' יופלט) העל זה
י שלהן נגדצוררי כמנר .נעיץ מ"ש כד"ת כה"ק
שתך גםכן תערוךלפנ
*ר 8ת"ח).

תתקלו
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סח
 .שם בנשמת חיים (סרק י"ר) כתבבע"מ הדמב"ם ז"ל בפירוש
המשנה וז"ל אז נתבאר לוכי אפילו אכל ושתה אם עשה
משפט וצדקה אז טוב לו בעולם שכולו טוב .ולא ידעתי פירוש הלשון
מ"ש (לרבותא) אפילו אכל ושתה כאלו האכילה ושתיה היו מהעבירות
הגדהית ח"ו והלא מצוה הוא למי שצריך לו (ואם יושב בתענית ולא
מצי לצערי נפשיה נקרא חוטא כמו שאמדו חז"ל [גרריםי' ע"א] ובכמה
דוכתי) וכמבואר בטוש"ע או"ח [סר רל"א] סה"כ [משלי ג' ו'] בכל דרכיך
דעהו עי"ש וא"צ להאריך ברבר הפשוט ונודע[ ,וענן ד"ת ח"ו אות ו'ן;
סט .שם האמר ב' פרק ר)וז"ל מודעת זאת בכל הארץ קרדמיההנביא
אחרי שניבא ארבעים שנה ונחרב הבית הלך לו לארץ
מצריםועמדנוםשנים רבותעדיום מותו וממנו קבל אפלטוןרוב חכמתו
 .וכן עוד שם (בנשמת חחם .מאמר
כאשר חכמי היונים מעידיםוכויעכיע
ד' פרק כ"א) כי יחזקאל הנביא למד חכמת הסודות וגם חכמת הגלגול
לאלכסנדר פיליסטוד (ג"כ ערל כמו אפלטון .אבל אח"כ כתבכייהודי
היה ונימול כמ"שעליו קלימנטו אליכסנדרינו .אבל אפלטון בודאי ערל
היה) ותמהני על הה"ג המהבר הנ"ל איך האמין לציונים הערלים
הקדמונים אשר הנביא הקדוש מפי ה'ירמיה עבר ח"ו עה"ת ולמד תורה
י החררה [חגיגה י"ג ע"א]
(ובפרט סודות התורה לנכרי וודא אסור עלפ
ובפרטסודותיהלמאן דמסדלמיצואיתהגוןוכרכמבוארבזוה"ק .ובפרט)
לערל טמא (השל תשיבני ממ"ש באברהם אבינו [בראשות כ"ה ר] ולבני
' וישלחם מעל יצחק בע וכר שדרשו חז'ע [סנהדרין ס"א
הפילגשים וגו
ע"א] ופירש"י ז"ל שם טומאה מסר להם זזם היה קודם מתן תורה תדר
היה [כל מעשי האבות] עלפי הדבור להתיך הזותשא ולהפרידם סקל
יצחקעקידא בםוז"פונודעליתמךועומ"צלהמויך מהשאילכןיתמיה
הנביאאווינתינת התורה)עלכןאנתנוזרע אברתםיצחקויעקבמאמיני
בתורה מן השמים ונתינתהמסיני לא נאמע בנה לדבריהישים כללעל
מצשהערליםהפילתצפיםאז במצריםכתבי קודשמירמיה
נביאה'

ואווי

דברי מהיורא שביעאה רצורה
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תניא(עורבחייואו לאחר פטירתו)בהיותובמצריםאסוד ומוטרד בגלות
המר אצלם אחרי החורבן ושלטו בהםידי זרים הנז' ולמדו מהם ואמרו
אח"ככי למדומפיו .פה קדוש (ח"ו)וכמובןלכליודעי התורהומאמיניה:
ע* שם יאמר א' פרק י"ז) בענין בולשהימי הרין לא ראה (כנראה.
כיון שלא הביא) מה שמבואר בעשרה מאמרות (מאמר חקור
הרין .בפרקים רואשונים) להרם"ע מפאנו ז"ל ייטיבו בביאור היטב
ואמיתי בח;:

ע~ש* שם (מאמר א' פרק ט'ץ) הורני (ראיה לתחה"מ) מצאתי בילקוט
פרשת בראשית [סימן ל"ג] על פסוקוגי י"ס]כי עפר אתה
ואל עפר תשוב מכאן רמז לתחה"ם מן התורהכי עפר אתה ואל עפר
תלך לא נאמר אלא תשוב וועא ראיה נצחתכי אם בשר האדם והגוף
הוא מעפר כמ"ש ער שובך אל האדמהכי ממנה לוקחתאיך אמר העל
עפרתעיב והא לא יתהפך הארם מעצמוכי לא יאמר שאמוןלוט נהפכה
לאשה אלא בנציב מלח וכו' עכ"ל (בנשמת חיים) מלא הבנתי כלל ובפרט
מ"ששד"א ראיה נצחת הן אמנם הוא בגוף הרבר אמת לאמתו שתחה"מ
הואמן התודה ותהיה ברור כשמש בעת שיעלה רצץ מאת הבורא יתברך
שמו תעמרו בגופן ממש .והוא מהסע עקריהן ליסוד להמאמינים בה'
ותורתובלישינוי ח"ואולםהילקוט כתבזה רקלסניףבלשון רמז לרבר
כנ"ל .רהפירווש הפשוט הואהיינו שנוצר מן העפר ואל עפר תשובהיינו
בעת הקבורה שנתעכל בעפרוהיה שוב לעפר וכ"כ [קהלה הב ד]יישוייב
העפר על הארץ כשהיה (והרוח תשוב אל האלקים) וזע אךכיף שכתב
תשו"ב הלא כתב תל"ך יתכן על מץ זה בדרך רמז לומר הינו שישוב
לקום בתחתים .ומ"ש בנשמת חיים ערצא ראיה נצחת הינו גם בדרך
פשוט כנ"ל אץפ" והכרח לדבריו כלל בזה וכנזכר תב"ע:

עב.

[ממק אק חנלי רשעים עורני תורתך לא שכחתי [ההלים

קשט

ס"א)י"ל ע"ד 17כ' בכה"ק עה"ח נשח מלעסה פשתנימרשעים

תתקלח
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עוזבי (מלשק "11סיה ג' ח'] תעזב" 1את החומה ושמות כ"ג ה'] עעב תעזוב
עמו ה"נוסיועוחיזוק) תורתךכשהרעועיםרוציםלהיותמסיעים להחזקת
התורה הוא סכנה גדולה .שלא יתערבו בהחבורות האלו להכניס רשעתם
בדיעותם הנפסדות ולהשחית הנהגת הדת תוה"ק וז"ש זלעפה אחזתני וא'
חבל"י רשעי"ם (חבל"י מלשת 1יברים ל"ב ט'] מב"ל נחלתו לקחת חב"ל
וחלק בהחשרה) עודני (התחברו אלי .והוא סכנה גדולה שלא יקלקלו
כנזכר .עכ"ז) תרותך לא שכחתי:

עג.

מה שקיאובני ישראל למשה רבינו "בן עמרם" (שלא בפניו)
על שם אביו כדמצינו כמה פעמים וב"י נ"ר ו'] וכן מה
שקראו לרשב"י בדברי חז"ל נשבת ל"ג ע"ש (בזמך בך עהאיוכןכיוצנו)
בגים "בריוחא"' על שם אביו בלבד"'ל הכונה לטובהדהיינוכדי שלא
יקראו לרבו בשמו גם שלא בפניו על כן קראו בשם אביו בלבד[ .ומה
דמצינו בזוה"ק נפ' וירא דף " ע"ב בתוס' בסופק רא"ל ר"ש למלאכא אפר
קמי קוב"ה רבריוחאי שכיח בעלמאי'ע דכלפי קוב"ה לא רצה לקרות
עצמו בשמו שמעה מפחד ה' והדר גאות ורק קרא עצמו בשם כבוד
אביונן ומה דמציפ בסנהדרין 1צ"ח ע"א] דא'ע משיח לריב"ל ברליואי
ההנו.גם כן לכבוד חכות אביו כמו שא"ע שם אליהועיי"ש .נהרםעוי
בזה בגוער יששכר מאמר גל עעי לל"ג בעומרן:
בדברתי

עד.

ייד

שאלני אחד מאנ'ש היו
מ"ש בתו"ש ברכות נשי
ומובא בבני"ש דלכך אומרים בברכת המזק נברך
אלקינ"ו מפני שמזונותמגיע במדה"ד מה שאיןכן תורה לגלות מסתריו
שלמלךהכבודיתברך שמו איש מחויב רק לבשומביב וזרא רקבחסדו
יתברך עלכן מברכים ברוך אתה הף"ה(שיצא מדת הרחמים)נותן
פהצדי
בריםידועים והקשוני הלא כתיב בתהלים בהלל הגדול נצהלים
החגרהו
קל"ז כ"ה]כותן לה"ם לכל בשרכי לעולם הסד"והרי שגם נתינתליש
והא רק מחמת חסד"ו ולא במדה"ד עכ"ד .אולם עודהוו'ע להקשות פ
מ"ק

דברי מהיורא שביעאהיצורה

תתקלס

מגמרא (סוף קדושין] הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתי הרי שגם
הפרנסה תלוי במעשיו של האדם ואי שבא גם ממדה"ד ממילא בבחינת
המכיןמזת לכלבריותיו אשר בראהריאין נפקאמינה לפרנסה אם מטיב
אםמריעמעשיו .וגםמנוני הוא מהנך תלתחייבניומזוני דלאו בזכותא
(היינו מעשים הטובים) תליא מילתא אלא במיל"א (מלשון ונוזלים מן
לבנון ושה"ש ד' הד]ברצונו יתברך שכר וכמ"שהרמ"ח מפאנו ז"ל) תליא
לדלתא כדאמרינן במ"ק (דף כ"ח ע"א] וקשה לומד רכל אלו מדרשי חז"ל
חלוקים הם זהס"ה .אלא ודאי דגם במדה"ד תלוי ברצון הבורא הא"ס
יתברך שמו למי שיחפוץ ובאיזה אופן לטובת הנברא וגם מ"ש הרעותי
את מעשי וקפחתי את פרנסתי היינו כמ"ש בסה"ק דבאמת הפרנסה
וההשפעה הולכת בצנו"ר מרצו"ן העלית יתברך שמו ומשביע לכל חי
רצו"ן רק עליריעונותיו חוצץ בעדו ומקלקל הצינורות לבל תבואאליו
ההשפעה והולכת ח"ו לסט"א עלידי עונותיו וז"ש שהרעותי את מעשי
וקפחתי את פרנסתי כנזכר אבל ברצונו יתברך שמו משפיע כ"ט ופרנסה
טובה .וגם מ"ש התושט שפרנסה מגיע על פי דין היינו גם במדה"ד
מזדווג עם החסד אבל באמת בלתי חסר"ו יתברך שמו לא יהיה מאומה
וז"ש נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסד"ו כנזכר .ויש עוד בזה לבאר
ואכ"מ להאריך:

עה.

מה שאנו מתפלקים צו"ר ישראל קומה בעזרת ישראל ופדה
ושוין אומרים אבהיחמן קומה בעזרת ישראל שכיוצא
וכדי
תם ולדקים את כנסת ישראל משפלות גלותית ב"ב
כנויי רחמים ל
שצריכין לרחמים מרובים וישועה קרובה מזכירין תואר "צור"שישא
מדת הגבורה כמ"ש ("הלים קהד ח'] הנופכי הצו"ך (הקשה ,לשדת) אגם
מים (חסדים) וכנודע וי"ל כי הוא מחמת שנוגע הגאולה שלימה ב"ב
לכבוד שמים כי למה יאמרו הגויים וגו' וכיל שהבטיחנו יתברך שמו
לגאלנו והוא מהח"ג עקרים .הגחכה לו בכליום שניבוא על כן כל יומא
זמניה וכשהוא מתעכבלקיים הבטחתויתברך שמוהדיזהח"הח"ובשוני

יק

תתקמ

דברי מהיורא שביעאה רצועתן

העמיםוהכופרים וז"ש צו"ר ישראל (לרבותא שגם במדה"דישלנו טענה
גדולה וחזקה לגאלנו ב"ב ולהיות) קומה בעזרת ישראל .ופדה כנאומ"ך
יורדה וישראל (מאחד שהבטיחנו יתברך שמו ניגריה ל"א כ') דזומ אררטט
נאו"ם ה'וכן עוד כתובים לגאלנו .וגם) ונאמרישעיה ט"ז ד'] גואלנו ה'
צבאות שמו קדחם ישראל (שהואנוגעלכבודו יתברך שמו שנקראגואלנו
צבאות כנזכר ובשביל זה גם במדת צו"ר ישראלהיינו במדה"דצדיך
לגאלנו ב"ב) כנזכר:

י

עד
 .בשעת פטירתו של רבי זקף עשר אצבעותיו וכו' ולא נהניתי
אפילו באצבע קטנה .מתיכות ק"ד ע"אן ולכאורה יפלא
קצת דמצינו כמה צדיקים שבשעת פטירתן לא סיפרו בשבח מעשיהן
ואדרבא בכו כמו ריב"ז שאמר נכרכות כ"ח ע"ב] שאינו יודע באיזו דרך
מוליכין אותו אולי ח"ו לגיהנם וכיוצא מרוב ענותנותם ויפלא על רבינו
הקדושהנודע בענוותנותו .אולם"'ל שהיה מוכרת לומר זהכיוןדגשינו
בעירובין(ין פ"ו ע"א] דרבי היה מכבדעשירים ואמרו שם הטעם כדדרש
דכא בד מדי (אימתי) ישב עולם לפני אלקים (בזמן) חסד ואמת מן
ינצרוהו (שיש בעולם עשירים שמזמנים מזונות לעניים והמה ינצרוהו
להעולם) והנה מצינו במשה רבינו (כמדבר ל"כ כ"כן ומסתם נקיים מה'
ומישראלזך'כ הששרבינו הקדושפן יחשדתע העולם בחתו שדויה מכבד
עשירים בשביל שיהנהו מנכסיהם והגם שהיה בעצמו עשיר גרול מ"מ
כתיב נקהלת ה' ט'ן אודם כסף לא ישבע כסף וכיוצא וכדרך כמה רבנים
ומנהיגים בעודף'ר (אםכי דושה עשירים) ע"כ אמר בלועת פטירתו (ואין
אדם משטה בשעת מיתה נכ"ב וע"ה ע"אן ויאמינו לו כל העולם)כי לא
א נדגם מעולם משום אדם ומתנתו
נדוויתימעח?'זאפילו באצבע קטנהד"
ומה שורה מכבד עשירים זון בשביל רק תיקת העולם שהמה נוצרים
ומחזיקים את העולם עלידי תחזקתםלעניים כנ"ל:

דברי מהדודא שביעאה לצררה

תתקמא

עז
 .מה שאמרו חז"ל בקדושת לשונם על הש"ץ או יור"ד לפני
התיבה צ'יטת ל"ד ע"א] או עוב"ר לפני התיבה [שם] סלא
אמרו בלשת עהף'הלפני התיבה או עומ"דוכר(כיון שצריך לעמודלפני
אלילך ולרוץ אנה ואנה)וכןכיוצא לא אמרו רק בלשת דצזכר
התיבההי
וי"ל שלשון חכמים מרפא ולמדו מוסר להשכיל אהגר יר"דלפני התיבה
בשפלר'ת רוח נכאה כי מי אנכי העני ממעש ומלא חטאים לעמוד
ולהתפלל בעד הצבור וכו' (וכמ"ש בהנוסח הגני העני ממעש וכו') וכן
לשון העוב"ר לפני התיבה יתכן היינו שצריך מקודם לסרב ופעם ב'

להבהב (כדאיתא בגמ' [שם] וש"ע [או"ח סיטן נ"נ סט"ז]) וגם כשטומע
לקול הצבור וירד לפני התיבה לא יהיה אצלו כמו "חזקה" באהבתו
להשמיע קולו בכל עת עד שיכעס בלבבו אם יתפלל אחר לפני העמוד
בפעם אחרת רק יהיה כמו "עובר" לפני התיבה במקרה רק יחשוב כי
בפעם הזה שמע לקולמכבדיו .וגם בפעם אחרתאולי כבמסרבובו כנזכר
בחוק קבוע אצלו כמובן:

היא

עח.

שמעתי בשם קדוש אחד מדבר מרבותינו זי"ע עה"כ [משלי
כ"ט "ב] מ21ול מקשיב על דבר שקר כל משרתיו
רפתנים כי מושל (הינו צדיק מושפל ביראת אלקים שיש לו דרכים
עמוקים שמוציאניצוצין קדושות ממקורי הקליפות רעלידי זה מוכרח
לפעמים לעשות דברים נוראים מכוערים והשט) מקשיב על דבר שקר
(אמנם מחורתיו עתונם מהוגנים יחשבו כי מחשבתו בפשיטות לרעה
לתאות נפשו ושדרכיו שקרים ר"ל ע"כ דוצה לבלתי יבינו אותו) כל
משרתיורביעים (ע"כ צריכין ליזהר בזה) ודהום יתברך ישמרנו יעזרט
ט ב"ב [הרע בדברים בר"ת (מהדורא ף אות טו"ב) מ"ש עה"ב הלק:
יושיע

עט.

בש"מ גיהץ[ין ס"ז ע"א] רישטותן דובה ומוחש קימך* תנא
משכח קימעא ומה שמוציאאינו מת"א אלאסוביןוכן
אמר ר"שלתלמידיובניי שנו מדהוישמזיתיחדושית מחרוסותצדותיו

תתקמב

דברי מהיורא שביעאה וצררה

של ר עקיבא 8ר'י4הגמרא.וי"ל דר"ש (סתם שהוא רשב"י כנודע)טוחן
הרבה ומוקרא קימעא היינו (שמשכח רק מעט דברים שאינן להלכה
כפירש"י עי"'ש) "'ל לדשב"י שהוא מקוד דבודות [ובק"ו מתלמידיו ד'
אבא דהוא רב דאשכחן כ'ש בש"ס שתיק רב וכתב הרמ"ע מפאנו זצ"ל
דהיינו שאמר כל לימודו עלפי סוד ודברים שאינן רק עלפי סוד לא
יכול לפרסך עלכן שתק וכנודע גם בחיבורנו על זהןיעהז מ"ש ברל אוה
כ"כ] בעה"י] פהטכח (שלא היה כדאי בעיניו) קימעא (היינו אותו מיעוט
שלא נראה לפניו מתאישת להלכה עם הסודיחדיו) ה"ש לתלמידיו טשו
מדותי שמדותי תרומות מתרומות מדותיו של רע"ק (שנגלה לו דברים
שלא נאמרו למשהרבינוכידוע במד"ר (פהט ד] ע"כ ר"שבירר גם מהם
תרומהדהיינו סלת נק"' כמו תרומה וקודש הקדשים וכמ"ש דמדוש"א
זצ"ל בזה על הגמרא וזויינו מה שיתכן גם על פי סוד כנזכר) ואמר
לתלמידיו שגם המה יעשןכן ושנומדותי (ובאמת ר אבא עשהכןוכנ"ל
מהרמ"ע) והבן[ :וכח" שער יששכר כת"י מאמר גלעיני ~"ג בעומר
ע"ב]
כתבתיבעה"יעוד מדה קצת באופן אחר מדברי הש"ס מכותנירהי
דילידא אימיה כרבי שמעון תילוד4

 .הנה מתלם לא זנחתי להבין מה שאנו אומרים בברכת המינים
פ
(ולמלשינים) ומלכות זדת ()1המינים) מהרה תעקר ותשבר
ותמגר ותכניע במהרה ביטבנו וכן מסייטכם שובר שיבים ופכניע חים
[מינים בנוסחא אחרינא בסידורי הספרדים] הדין כח" חמשה מאמרות
במאמרנוסההתפלה .עכ"פ לכ"ע בכל המסחפות הואכנ"ל תשבר ותמגר
(הינו לבטלם ולשברם לגמרי היים למגר ולאבד עד היסוד בו ואםכן
ל"ש לשף)ותכניע (דהיינו שיכנעת את עצמם והלא אם יתבטלו משברו
ויאבד לאידדה עודמי ההכניע את עצסש ולשק "מכניע" לאשייך רק
למישעימד בקיטע ותוקפו 8מכל זה ונאמכניע את עצבובשניהבירו
מהשאיןכןבזההני סיתרא"י ניסע) תןבסיום הברכה שוברשיבים
ומכניעסץני'ש קשה גםכןדכיף שישברוויאבדו לאיהיהקידברליכנע

מ"י

דברי מהיורא שביעאה לצררה

תתקמג

את עצמובפנינו .וי"ל רהנה מיני"ם שכן נקראת הבדכה בש'ש ורמב"ם
ןועהן בת" הנ"ל נוסח התפלה) נקרא בדכתהמיניינםוידוע מדש'ע בשףסוטה
כי מי"ן ד"ת מ'אמיני י'שי נ'וצדי וזהו בגלות אדום הלז שעמל טרם
וסמוך לחורבן ביהמ"ק ואצלם אנו בגלות המד הלו על כן על האויבים
בץמאו'יןבין מישראל המצידים לנו ומלשינים ומוסרים ומצעדים אותנו
אנו מתפקעים שישבדם וימגר אותם לגמדי מה שאין כן מלכות המינים
שהוא גלות אדום שאנחנו כעת בעוה"ד סרם ביאת גואל צדק ב"באין
באפשרי לבטלם ולשברם לגמרי על כן מתפללים עליהם דק "להכניע"
שיעשו כרצוננו ויכנעויטו לבם מרצונם הטוב לרצוננווכןסיום דנרכה
שובר אויבים נכניף לשברם ולבטלם לגמרי) ומכניע מינים נאו) זדים.
אלו שדי המלכות אדוםהגדהיםאי אפשר לבטלם לעת עתהלגמרי דק
להכניע ואשר לב מלכים ושרים בידו יתברך שמו יושיענו ב"ב להטות
לבם של המושלים הנזכרים כדצוננוכנ'י:

פא .שאלני

שפלג אהד על דברי קדושזקיני באגרא דפדקא נאות

ז ],מה שהמציא והסביר הטעם שנותניםפדיון להצדיק
ך מ"ש בד"ת סה"ק אות כ"ז .וח"ו אות
כשבאים להתפלץ על איזה דברניעי
שכתב שבע"כ היה כן המנהג גם
ט"גן עיי"ש
בשםידארמומתיתכפבהדו"אןדז'י
שמה ותמה הנ"למדוע לאהביא מבכה"ק
בבואםלפנינביא
נפישת תולדות) שאמךיצחקאבינו ~כראשית כ"ז ד'] ועשהלימטעמים כאשר
אהבתי והביאהלי ואוכלה בעבור תברכך נפשי וגו' ורגל כי לכאורה
יפלא וכי רבקה אמנו לא נתנה לבעלה הקדוש ויצחק אביע) לאכול
המטעמיט אשראהב .וגםוכי את בנו אשד אהבו לא יברך לעתזקנתו.
קודםפטירתו .גם אם לאיביאלו מתעתומטעמים אלאודאיכיון שיצחק
אביו רצהשיהיה חל הבדכה עלכןציוה גםשיביא לו המטעמים למנה
ופריק כנזכר .והשבתי לוכי מה שלא הביאו ראיה מנה לנתינת הפדית
מהכתוב שאמר יצחק לבנוייע פסעם שכתב החיד"א ז"ל השפנים אושד
מסוגל התפלה להתקבל ואהד מהם שתהיה בעתעשיית המצוה ומכל שכן

תתקמר

דברי מהדודא שביעאה לצררה

ברכה (שהוא גדולה מזה דאמרינן [מק"י " ה'] תפלה עושה מחצה אבל
ברכה אםחלה .היאכולה .ואכמ"ל) עלכן רצהיצחקאבינו שתהיה בעת
עשיית המצוההיינו מצות כיבוד אב דהמצוה מאכיל ומשקה וכו' (וגם
יעקבאבינוקיים מצות כיבוד אםהיית רבקה אמש כמו שנומרה לו אך
שמע בקולי וגו') על כן ציוה שרעשה לו מטעמים ויקיים מצות כיבוד
אבואזכשיביאלויברכהו .וכשתהיה בעתעשיית המצוהתתקיים הברכה
כנזכר[ .מיץ בדברינו ד"ת מהדודא חנינא אות ה' בד"ה הצוד לאלוק מילין]:

פב.

צרק"ה בס"דבגימטריא זד"ע עדה"כ [הח~ע ה ה'ב] זרעת לכם
לצדקה כי בסור הזר"ע שמשימים (בטבע שהטביע
היוצר בראשית יתברך שמו)גרעין אחד קטן בחרך האדמה וממנו נצמח
א" 1גדולופירותיו מרובים כךצריכין רק לעשות פתח כחודו של מחט
וילבש צדקה כשריון כל פרוטה ופרוטה וכו' [ב"כ ט' ע"ב] ,עשר בשביל
שתתעשר [שבת קי"ט ע"אן רשמתי רק למזכרת ובסעודת הבורה צדקה
וחסרשעושים בפה"ק שהואבלילחנוכה אמרתיעודבזהבעה"י .ואכמה:

פג.

בווה"ק פרשתחיי שרה [דף קכ"ד ע"ב)אין לך כל צדיקוצדיק
משתם העוסקים בחדרה שאין לו מאתים עולמות
דכסופין בשביל התורה הה"ד [שה"ש ח'] ומאתים לנוטרים את פריו,
ומאתים על שמוסרים עצמם בכליום כאילו נהרגו על קדושת שמווכו'
עכל'ה והנה מ"ש מעתי"ם עולמותדכמיפיןיפלא לכל עובר ההא אשכחן
ת' עלמין דכסיפין ולא מעתי"ם וכמ"ש בזה בסמוך בתוספתא לעיל[יף
קכ"ג ע"בןעה"כ ארבע מאות מסף ארבע משת עלמךדכסופיןעיי"ש
ונראה פשוטכי יתאחדו הדברים וגם כאן אמרכן [במדרש הנעלם] בזהכי
ר'עלמיןיירית בשביל החפרה כמ"ש ושמים לפטרים אתפריו וגם ר'
עלמיןיירית בשביל המס"נ שישנו בכליום והוא יחד במספר ד' מאות
עלמין דכסופין וק"ל .אולם מוסר גדול יום ללמוד סגה כי הת' עלמין
דכסופיןדאינון אהסנאלעוסקים שברייתא כבראה מזהאינםלעוסקים בה

שי

דברי מהרורא שביעאה רצררה

תתקמה

בשבל שכל הנחמד והעמוק אשר בה ולפלפל ולסלסל רק (גם סנה אל
תנחירךלפלפלבעה"יכנזכראבל).צריכין גם מס"נ בכליוםנגרמפירי
תודה והמההכופרים .המתחדשיםלבקרים .ו)מיתייחדו הבושד' עולמות
ס"ה ת' עלמין רכסופין כנזכר:

 .והמשכילים מתירו כזוהר רוקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים
פד
לעולםוער .ואתה רניאל סתום הרברים וחתום
הספר עד עת קץוגר פניאל י"ב ג']י"ל (על דדך צחות קצת) והמשכילים
(הם המנהיגים רגופורסמים לחכמים ומשכילים .אם כי המה מפורסמים
למנהיגי הרת והאומה שלבני ישראל עם כל זה לאשר אומנתם ביותר
ודדכםבתורחכמיםומשכיליםעלכן יאהבום קצתהעולםכייש באהבתם
גםפתייתהיצר .ולפעמים חכמתם מרובה ממאנשיהם רעלירי זה בא רוח
ועוקרתן נ3יאיתא באבות] ונעשומסכילים .וע"כ)יזהירוכזוהר הרקיע(כעין
הרקיע שבמקומות רבות מזהיר בצהרים אך מחשיך לעת ערב בשקיעת
כן המהיטו א"עלפי המקום
החמה 31יאמרינן בש"ס שבתל"י ע"ב]בקצותי
והזמן .לאכן) ומצריקי הרבים (באמת שמזהיריםומוכיחיםומצדיקים את
הרבים המה לא יחתו מכל והמה עומדים תמיד בגדולתם בדום שמים
בעת שליטת או"ה
ככוכבים [רק ביום אינם נראים בעת זריחת
י
ת
כ
ש
ה
שמונין לחמה] אבל31דביי חז"ל בכתובית ק"ה ע"ב]האי צורבא מרבנןרסני
ליה בני מתא משום דמוכת להו במילי דשמיא ע"ע המה נראיםבעיני
העולם .רק)ככוכבים (שנראים קטןבעיניהעולםהבוריםוהפשוטים אמנם
באמת בעצימתם המה הגדולים ביותר מאצר רק לגודל הרתקם בעולם
השפל נראים כקטנים כן יחזיקו העולם את מצדיקי הרבים לקטנים
באיכותם מפני הרתקם מהםכי ישנאו אותם כנ"ל אמנם בעצמותם המה
עיקד הגדולים וטובים כנזכר .כן יהיה) עולםהשד .ואתה דניאל סתום
הדבריםוגו' (הינו רמוזכי גם בדורו של מלךהמע"חיהיה כנ"ל והגם
שנגלה וברוריהיה הקץ אמנםהחים הרברים וחתום בהסתר פנים מאור
בסוףיומיא ע"ע מא גן שסיון עד שיתגלה רבא משיח צדקנו בב"ש):

תתקמו

דברי מהיורא שביעאה נקדרה

פה .באור היים

הקדדם [סוף פרשת ויחק בך"ה ואתם חשבתם 1ג'1

אלקים חשבה לטובה כתב וז"ל והרי זה דומה למתכוין
ן שאינו מתחייב כלום והרי הם
להשקות חבידו כוס מות והשקהו כוסיי
פטוריםוזכאים גםבדיני שמים עכל"ה .וזעה יפלא ויתמה כל עובר ע"ד
קדוש ה' כנזכר כי איך יתכן לומר שפטור גם בדיני שמים במתכוין
ן והלא כונתו היה לרעה וכבד
להשקות תבירו כוס סם המות והשקותיי
נודע מה שאמרו חד'ל [גזיו ב"ג ע"א] עה"כ [כמדבר ל' י"ג] אישה הפרם
וה' יסלח לה זדו אשה שנדרה ועברה ולא ידעה שבעלה הפר לה כמובא
שם ברשע [ר],וכן מי שחשב להעלות בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה
שצריך עכ"ז כפרה וכמובא שם בש"ס נזיר ולמה כתב האוה"ח שפטור
גםבדיני שמים .ובהיותי מצטער בזה השיב (הראש מתלמידי ישיבתנו)
ידי"נ החריףובקי בת"ת הנפלא מ' דוד קלאן נ'" מפה"קכי יש לחלק
במי שמחשבתו לרעה ועלה בידו דבר היתר (כגון בשר טלה או אשה
שעברה על נדרה ונמצא שכבד הפר לה בעלהבלי ידיעתה)היינו רשות
אבל לא מצוה אזעכ"פצריך כפרה עלכונתו בתחלהלרעה אבל כשעלה
בירו שעשה מצוה (גם בלתי מטרת כונתו) דאז י"ל רפטור בכה"ג גם
בדיני שמיםוחיליהכעין מ"ש בשבת בשגיא דשבת[יןול"י ע"א בטעה
בדבר מצוה ועשה מצוה (בשני תינוקות שהיה לו למול וכו') דאז פטור
וכן מש'ש'נזירדאמרינן שם[יף כ"ג ע"א]בשניבני אדםזה אשתו ואחותו
עמו בבית ון~ה גם כן כמותו לזה נזדמנה לו אשתו ולזה מדמנה לו
אחותוופריך הגמרא הלאאנןקאמרינן חדא דרך והכאשני דרכיםותירץ
אלא משל ללוטועותי בנותיו וכו' וקשה דהא הווקל דגם בשניבני אדם
לזה אשתו ואחותו ולזה גם כן רק לשניהם נזדמנו להם אשתו רק אחד
חשב לאשתו (ע"כ נאמר בו [ההגע י"ג] צדיקים ילכו בם) ואחד נתכוין
לאתותו ונזדמנהלו אשתו ע"כ נאמרבו על כובדן 91שעים יכשלו וזון
לאהוי בשני דרכיםכיון דשנותם נזדמם להם נשותיהם (עיי"ש בגמרא
ותבין) אלא ודאי כיק דלא תירץ כן רק נטולענין אחר משל ללוטוכו'
בע"כ דר"ל להש"ס ראם באמת נזדמן לכל אדם אשתו אםכן עשה מצוה

דברי מהיורא שביעאה ר[ור*ה

תתקמז

ע"כ לאשייך לומר ופושעים יכשלו בםואין צריך כפרה גם כשנתכוין
לרבר עבירהולפי זה מיושב שפיר רברי האוה"ח אתם חשבתםולי רעה
אלקים חשבה לטובה להחיות 8ן רב וכיק שנתהוה עלידי זה מצוה
גרולה כזו להחיות עם רב ע"כ לא שייך לומר דצריכין כפרה על
מחשבתם בתחלה לרעהכיון שבכה"ג שנתהוה מצוה אין צריכין כפרה
כנזכר ואתי שפיר ונכון ומ"ש האוה"ת לדמותו למי שנתן לחבירו כוס
ן שפטר(היינושאיןצריך כפרה)
(בהחשבו שהוא) של סם המותוהיהיי
ה
ק
ד
צ
ה
ו
צ
מ
ס
ו
כ
אףבריני שמים הייטכית שנתן לו
ל
ש
ן
י
י
לעני
והוי
או אם הוא עשיר הוי גמ"ח רופאבין לענייםבין לעשירים כדאמרינן
בסוכה[ין מ"ט ע"ב] ע"כ א"צ כפרה עכ"ר הנז' הגם שפירושו ברברי
הביה"ח שנמצא שרגא בכוס שלייןרהוי מצוה הוא קצת רחוק מ"מ מצוה
ליישב וכדאי להבין ולתרץ רברי אא"ק מאורעיננו האוה"חזי"ע:

אמנם אמרתי אז בדברי הש"סנזיר הנ"ל שאמרו בלוט ושני בנותיו
שקליהן אמרו [הושע הד]צדיקיםילכו בםועליו נאמרופושעים
יכשלו בם ומקשי הגמרא ומאי דוה ליה למיעבר (%וט) מאי דווה הוה
(מה שעשו בנותיו בלילה) ותירץ הגמרא נ"מ דלפניא אתרא לא איבעי
למישתי חמדא .ובזהיונעם שפיר דעיקר שורש מלכות בית דוד בראשך

מהטעשה הזאת כמ"ש במדרש רבה והראשית מ"א ד'] עה"כ
נ"א] מצאתי רוד עבדי היכן מצאתיו במדום (הייט מקאי מעשה) [%מן
שפירשנו כבד עה"כ [בראשית י"ד י"ד] וישמע אברםכי נשבה אחיו החנו
[תהלים פ"ט

הני"ק שיש בלוט סץהו תכלית המרצה שיצמח בזה גבולנו ומכרח צדקט
שיבא ויתעלה ב"ב] והנה לפי דברי הגמרא נזיד הנזכר חטא לוט היה
רקבלילה השניה בלירת שורש עמה אבלבלילה הראשונה בלידת מואב
ממואב (סואב ולא מואבית
ש %א ע'ע שפיר היה שורש דוד
י
כ
ל
מ
ע"כ גם מורע האם תנא תלוט בשתיו שקליכם נאמר צדיקים ילכו
בם ולשם מצוה נתכווט וגם בלוט לא נאמר חטא רק בלילה הב' אבל
בלילה א' שורש לידת מואב לא חטא כגזכד:

וי

תתקמח

לנברי מהדורא שביעאה הצררכן

אולם לפי מש"כ הדמב"ם בפירוש המשניות [פרק חלק] אוזך משיח
צדקנוצדיךלהיות מזרע דוד ושלמהוכית ששלמה המלך נשא
גיורת עמונית ואםכן צ"ל ללמד זכות שגם בלילה הב' (לידת בן עמת)
גםכן לא היה בעבירה וצ"ל דבאמת למה נאמד על בנות לוט צדיקים
ילכו בם גםבלילה הב'כי אם שחשבו שהעולםכולו חרב כמו מדוםולא
נתאדו רק הם לחיות מאביהן זרעלבנין העולם מחדש וז"ש לשם מצת
נתכונו כמו שאמרו חז"ל ע"כ חששופן לא תתעבר הא' מלילה הא' ע"כ
צריכת גםהשניהכי עכ"פ אהדכופניהםבודאי תתעבדוכית שתלויבנין
העולם אז בזהכפי שחשבו בטח ע"כ א"א להעמיד זאת על מציאות רחוק
שהאחת תתעבדמידובלילה א' ועכ"פצדיכין שניםכנזכר (ומלבד דבב"נ
העיקר חוששין לזרע דהום והם לשם שמים נתכונו) ע"כ גם לגבידירי
אםכי אמדו 2ום בגמראכי לשם תאוהנתכוין מכל מקוםבבני נח לא

נאם-ו ערות קרוביו (זולת א"א אשד הוא דד עמה כדרך אישות כמ"ש
הרמב"ם ז"ל) רק מטעם שנהגו כן בימות קדם ובמקום נחיצות כזה
שחשבו שלקיוםעולם לאשייך מנהג כמובןזהושי"ל להיתחבמעיקרא
בשורש עמת במה שיצא משם זרע שלמה המלך כנזכד:

ס" ח' אות ח'] 12הקשה הךקושיא
שוב הרשני בשו"ת בית יצחק ["ימי
הנ"ל על רבינו האוה"ח סוף פרשת ויחי כנזכד ותירץ כהנ"ל
הדיכא שעוגנה מצוהי'ע דעעבאיןצריךאפילו כפרה כגת שם שנתהווה
עלידי זה מצוה רבה להחיות עם דב .אולם מ"ש שם במוסגר לתרץ
עוד קושיא זו עלפי דברי הגאון בעל השב הכהן דבעבידות שבין אדם
לחבידו אין יוה'ע מכפר [ייבא ס"ה ע"כ] מ"מכית אוחטא רק במחשבה
אז גםבין אדם לחבידו יוה"כ מכפר ונמצא שבכה"ג כבר כיפריוי'כ
ונרן צריך כפרה עכת"ד וזה אינו תירוץ לגבי אשייוסףכית עלא מי
למצדיםאפילו שנתהוה
חטאם במחשגה בלבד דק במעשה גמור
ו
ד
כ
מ
ש
רידמעיקדא לא עשו וק
מדגגקהשה ההוא לטובה מ"מ לא שייך לומד
במחשבה .אלא וזהר לתרץ רק כדאמרןלעיל:

דברי מהוורא שביעאה רוררה

תתקמט

שרק :ראיתי שם בבית יצחק (בסוף התשובה בד"ה בשולי המכ"כ) שכעזב
בשם ברכת שמואל עלפי מה שכתב הרמב"ם דגוגב בנו פטור
משום דכתיב ונמצא בידוועיין סנהדרין [דף פ"ה ע"ב] ה"ה בגונב אחיו
פטור ועלפי זה רצה ליישב הקושיא על האוה"ח הנ'ל .כיק דלפי זה
היו אחי יוסף פטוריםעיי"ש ובאמת לא העלה בזה (בבית יצחק) ארוכה
דהא פשוט מהגמרא דרק בדיני אדם פסורים מונמצא בידו (גונב נפש)
מות יומת אבלבדיני שמים פשוס דחייב על מעשה צר ומתועב בגונב
נפש אחיו ואם כן הדרא קושיא לדוכתא איך זכאי בדיני שמים .אלא
ודאי מחוורתא כדאמרינןלעיל בתחלה:

עדך כתב שם בבית יצחק לתמוה עלפי הנ"ל על לשוןהפייסן במוסף
ביוה'ע בעשרההרוגי מלכות מדוע לא השיבו למלך הרשע שהמה
היו פסוריםמפני שגנבו רק אחיהם עכת"ד ,והנה הם לאהיו אז בעצמם
עשרת השבטיםלהתחייב בעצמםבדיניבני אדם רקגלגול נשמותםוהוא
נידי שמים ע"כ שפיר אמרו (שם בפחס) ת"לזמן תנהלנו שלשהימים
עד שנדע אםנגזר הדבר ממרומים(בדיני שמים) אם א%חייביםואשמים
ומעתה לא קשה כ %קושיית הבית יצחק כנזכר:

[ .ברכות דף ב"ח ע"בןוכמיהלהריב"ז נכנ%תלמידיו לבקרווכו'איל
פו
תלמידיו נד ישראל עמודהימיני פטיש הותקמפני מה אתה בוכה
וכו' וקש" סובאלכשירה למה הזכירו אז מעלותיו ושבוו וצואריו והיה
להם לומר סתם רביע ,ואם היה כונתם שאין לו לבכות ולירא מעולם
הבאכי ישלו כל הזכותים ומעלות האלו הלא אזיותר טוב בבוא האדם
לעולםהעליט כשישיג שפלות רוחכי אמרו חכז"ל בתענית[יףי
' ע"א]
איהיה קשה כארז אםכןאין זה מעלה
לעולם יהא אדם רק כקנהד"
כשהוא קשה כארז דהי %עמודהימיני (כברזלואבן) פטיש החזקכנזכר,
אלא ודאי דיש לחלק שפיר דבאדם שאי %מנהיג ומנהל עדה שפיר
התשא רך כקנהשייף וערלשייף תפיקוכר מהשאיןכן
המעלה

אחאי

תתקנ

דברי מהיורא שביעאה רנררה

למנהיג הדור לא יוכל להיות רך כקנה רק צריך להיות במעלת קשה
כארז ולבו כלב הארי לעמוד בגרר ובפרץ בעדה' ותורתו ובעד ישראל
עמו וכמ"ש בדברי תודה (מהדורא ב' אות קכ"חן ב12ט ההפק נחהך"מ
תתקעו נלא
מפרימישלאן ז"'ע עה"כ (במדבר " דן ובהקהיל את
שניעו שמנהל העדה ומקהיל את הקהל לא יציע בפניהם שברת לבו
מחטאיו רק לזכותם ולהוכיחם בכת מוסרו באמיץ כח ולב שלם עיי"ש
ח"ש תלמידיו לריב"ז נר ישראל (עלידי שאתה נר ישראל ומנהיגם
ומזהירם ומדריכם ע"כ צ"ל בע"כ) עמוד הימיני פטיש החזק (להיות
כעתיד כפטיש החזק שלא יחת מפני כל רק) לעמוד ולהזהיר בער ה'
ותורתו .ועלידי זה יש לו מעלה וזכות מה שאמרו באבות (פ"ה] כל
המזכה את הדביםאין חטא בא עלידו עלידי שיהיה מזהירם ומדריכם
לטובה ומזכה את הרבים שלא יטו מן הררך וז"ש תלמידיוכיון שאתה
אם כן מדוע יפחד מעונש חטאיו
נר ישראל וכו' ומצדיק הרבים
יה יבכה:
'מ
נל
כלוםכו

ה*

ועל זה השיב להםריב"זכייירא לנפשו (מרוב ענוותנותו וצדקתועד
אין חקר חשב כן)כיעדיין לא יצאי"חהןלגבי עצמווהןלגבי
בכלל מצדיקי הרבים וז"ש אלו למי מלך בשר ורםהיומהיכין אותי
וכו' שאם כועסעליאין כעסו כעס ערלם ואםמיסרניאין אימתו אגמד
עולם ואם ממיתני אינו מיתת עולם ועכשיושמהיכין אותי לפני
וכי
עלי כעסו כעס עולם וכר ואם
מלך מלכי המלכים הקב"ה שאם כועס
ממיתני מיתתו מיתת עולם וכר ודוי אנו מאמינים בתחיית המתים ולא

שייך אצלנו (ובפרט אצל ריב"ז) מיתת עולם ,אלא ודאי אשר כוונה
עמוקהיש בזה תדפס כעת בשם הה"ק מהר"מ מסאתאואן ד"ר דבו
נחמד בזה כי הנה הריצחייבות שיש לכל אחד אם מצד עצם שצדיך
לעשות רצת קות יתברך שמו חולא לעבור עלמצותיוועודיש חובעל
כל אחדלהועיל לזולתו מטעם ערבות המשכיחו ולהדריכו ובסרט ממתה
על הצבור ובפרטמי שיש בקץלסימת ולהוכיח על כל העולםבני דוו

דברי מהיורא שביעאה רצורה

תתקנא

עכ"פ השומעים לקולו וכדאמרינן בשבת ח"ד ע"ב] כל מי שששר לו
למישת ולא מיחה וכו' במגשי עירו ,נתפס על אנשי עירו ,בכל העולם
כולו נתפם על כל העולםכולו ,וז"ש שתםלפני מלך בשר ודםמהידין
אותואין כעט ואיסורו ש מיתתו היית העונש שיענישו הוא תחב רק
בער עצמוואיןעליו אחריותזולתוויא העולם מלו וז"שאין וכר מיתת
עולזם (בער העול"ם לא יענשו אותי) מה שאין כן לפני מלך מלכי
המלכים הקב"השמהשכיןאותי אשר כעטואיסורו אומיתתו מיתת עולם
היינו בעד העול"ם כנזכר (מי שיש בידו למהות להעולם )ן לבני ביתו
אולבניעירוואינו מוחה נתפס עליהם כנ"ע) ובזהפ"סיוםדבריריב"ז
שאמר (שם) הלא עור אלא שיש לפני שני דרכים אחר לגן עדןהיתד
לגיהנםוכו' ומה הוא הפירוש בלשת"הי
אנדד" הלא הינו הך וזהוהיה
ן דקאמר 8וי
הפחד שלו מפני הב' ררכים לגיהנם ח"ו יוליכווצחי
עתה אילולפני מלך בשר ודא
יכו' ומה זה עתצסיף הלא עודוכו' .אלא
חו
ם
וראי יובן במה דקאמרינן שמתיירא מפני שהיה לו למחות וחיא כעסו
כעס עולם (בעד העולם) תע להלאה מיתתו מיתת עולם (שלא הוכיחם
וכנ"ל)וי'ש הלא עוד אלא שיש לפני (בעצמי) ב' ררכים אחד לגיהנם
ואחד לגן עדן (לדק אותי על מעשי בעצמי האיך דרה הנהגתי)
י
'
כ
ע
הה"ק הנ"לוזהויתייושץ הדברים עם מה שמנבגו מקורםיהי רצף שנזכה
לתיקון עולם בב"ב:

 .בע"ח הער החיקק פ"ג במוסק ואז יתבטל 2ום מ"ה ו) 9לאיוניה
פז
רק ב' אורות של ע"ב ומ"ג עכלתי הצל זה תסית
המקובלים (עקץ אמה ליעקב דף מ"ט ע"דחים בע"ח בהמהות המאורים) דחין
יונכן ר97ם ~'ה שהוא כנגר ו' ד17ם הוי"ה ב"ה שיתבטל ח"ו .ובמבוא
ב' ח"ב מ"ב] כתב ודב מהנ"נז"ל שהטע שיתבטל שם מ"ק
שעדיםנשני
מפלילתו עפ1א הבירור ח 9ישלוט  012סרג הנא שם מ"ה קך"'ש אמנם
להביןהינץ אפם קצה מנעצ מתעד עלפי המדעבמקובליםמיינ
ן 9סרמ
י"ד טע ביום ד11איהי"ה ה' אחד וגרכיבבהית גואל צדק ג"ג יזכה

תתקנב

דברי מהיורא שביעאה לצררה

השםהוידה במקום הוא"ויהיהעוד" שנ" והתנויהי"הכנודע מ"שבעל
הפייטן (בז' של פסח) שם יקרא ככתיבתו מחציו (החט י"ה) תתמלא
תיבתו (עוד הפעם י"ק .והיינו יה") והיינו כי האות ו' שהוא בבחינת
יצירה ששםעוד התערובותוהבירור (כנ"ל מלשון המבוא שערים)ולעתיד
לבוא ב"ב לא יהיה עגם תערובות ולא יצטרכו לשום בידוד יתגלה
במקומו שם ס"ג שהיא בחינת אימא עילאה במול יובל העליון רתמן
נפקין עברין לחידת וז"ש בע"ח שאז לא יהיה דק ב' אודות של ע"ב
וע"ג כנזכד לשום הק'היינוכי ע"ב וע"ג הםי"ל כנודע וכנ"ל ובמקום
אשד עתה י"ק (ע"ב ס"ג) 8מ ו"ה (מ"ה ב"ן) יהיה אז דק עוד הפעם
ולא קשה מידי כל קושית הנ"ל נחצין לעיל
י"ק ביום הודא יהיה

כנ'י

כזה אות כ'ן:

פח .מרוע את הולכתאליו היום לא חדש ולא שבת .ותאמד שלום.
נמלכים ב' ד'] וקשה דאיך הוציאה הצדיקת רבד שקד ח"ו
מפיה לומד לכל אחדכי שלום בביתה בעת שכבד היה מת אם שחשבה
שהנביא עודיחיה בתחה"מ (כאשד היה באמת) אבל לעת עתה לא היה
שלום(ועיין מ"ש על זה בדברי תודה נמהדורא ה' אות י"ג י"ר] וגם מ"ש
בד"ת ןמה"ק אות פ"ק עח"ש) ובע"כ המקראות האלו צווחים ואומרים
דרשוני .וי"ל בדרך רמזכי הנה יש עתים הקשים של גז"דר"ל .אמנם
יכוליםלבטלן ברצות השםיתברך בעתדבוןובעתותי קודש ובשבתויו"ט
וז"ש מדוע את הולכת (לפעול רבד גדול וקשה כזה אצל הנביא ,העט
תחיית המתים שהוא נס גדול לבטל הגזרדין שהיה נעשא כבד ד"ל) לא
חדש ולא שבת היום (שצוינו היום רק מיכנת החול לא שבת ולא יונס
עודיו נקרא חודש כמושביארנו באמתבעה"יבו"'ת ןמה"ק אות צ"ק ע"5ץ2
ואיך תוכל לפעול כזאתבימי החול) ותאמד שלוםועלפי דברי המדיד
ןפ' ל"ח סימן צ'] גדולהעילום שאפילו ישראלעובדים ע'ץ תעלום בעיהם
אמד הקב"ה שלאיוכל לשלוט בהם שום רעכיק ששלוםביניהםעיי"ש
וזוע שאמרה אשדדעיכת בכה זכות והמלוים תוכל לבשל כל הגזררין

ד12רי מהיורא שביעאה קוררה

תתקנג

היותר קשהכיאין לך גזרדין חמוד יותר מעובד עבודה זרה ר"ל ואף
עלפי כן עלידי השלום לא יוכל לשלוט שום רע כנזכר):

פט .א"י (ע" צחות)כי הנה הדדך אצל אדמודי"םהצדיקי אמתכי
י ליכנס לביתם בימות החול מפני ביטול תורה דק
קשה
בעתיםירועים אמנם בשבת קודשוימיםטובים הם הרבהיותר רובהימים
רקעםהצבוריחדיו בתפלות ובסעודותואזיכולים לראותםוליכנס אצלם
וג"ש מדוע את הולכת לא חדש ולא שבתהיום (ולא תוכלליכנס בימות
החול בכל עת שתדפוק ותרצהכנ'ע) ותאמד שלום (הבאתי בשורת שלום
או עצה כדת מה לעשות לגמוד השלוםבין אדםלחבירוביןאיש לא12תו
אובין הקהלות וכיוצא שלום שהוא נחוץ על פי התודה וש יכניסוני
לדפיקתיעל ככה בכל עת וגםבימיהחול לאו דוקא בשבתויו"ט)כנזכר:

צ.

כלשםהרשעיםלעיושלמםיר.ועד .י

שומר ה' את כל אוהביו ואת
ירבדפי ויברך כל בשד

תהלת

קדשו

[תהלים

קב"ה כ']י"לסמיכות והמחוךהכתובים עלפי הנודעמדבריחז"ל בברכות
(ד ע"בן ומגילה [ף ע"ב] ובכמה דוכתי מענין להתגרות ברשעים בעולם
הזה ומחלקיןבין צדיק גמור ובץ רשע גמור או שעה משחקת לו והנה
באמת מי יאמד זכיתי לבי וכו' שיקרא צדיק גמוד וכן להיפך ד12ע
שהשעה כהבהקתלו ה'ישמרנו .אולםי"ל מליצת זכות למען כבוד שמו
יתברך ואמונתו ותורתוכי כשרושע טפלבכלמיני מפלות שהי
א כבוד
שמויתברך והתגלות כבוד מלכותו כמ"ש בכתובים כמהפעמים מהשאין
כן אם רק נעשה ד~יבה שאיןביכולת הרשע להרע להצדיקי'ש העומד
למגן ומחסה בעד ה' ותודתו אז שברים ושמרים העולם פשוטיבני אדם
כי הוא רקסיבה טבעכם ש מאף' דהצדיק גרם (שדכא בר כולמילדותו
וכיוצא) אמנם כשיבא מפלת הרשעים אויכירו הדקןכי השם יתברך
שופט כל הארץולו העוז והממשלה .וז"ש שומר ה' את כלאוהביו(רעל
זה יוכל להיות קשרוג ח"ו על הצדיק שאים אוהב ה' באמת לאמתה

תתקנד

ד12רי מהדורא שביעאה רצררדן

אמנם על זה יש טענהכי עלידי) ושח כל הרשעים ישמיד (אז) תהלת
ה' ידברפיויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד (מהללים שמו יתברר
כל בשר בראותםכי השם יתברר הוא השופט ומנהיג ונתגדל ונתקדש
שמו יתברך) כנזכר:

צא.

"חק דף נ"ו ע"כ] בךיב"ז שביקש (בעת חורבן ביהמ"ק) מאת
אספסיינוס קיסר (על שאמרליהבעימינאימידי דשכן לך) רא"ל
תןלי יבנה וחכמיה ושועזילתא דרבן גמליאל ומצוותא דמסיין ליה לר'
צדוק .ויתמה כל קורא דהא נתן לו רשות רק לבקש מידי היינו דבר
אחד והוא ביקש ג' רברים (הנזכרים) ואם מידי לא "דוקא" דבר אחד
הלאהיהלו לבקשיותר בהצלת נפשות (גם אם לא יבקשכולוכדאמרינן
שם דסבר כולי האי לא עביר) היינו השבויים לאלפים ולמאות אלפים
שלא ייסרם בעינויים קשים עכ"פ באכזריות גדולה ח"ו וכיוצא ,אלא
ודאי דאלו השלשה דברים הכל הם רק דבר אהד שנתן לו רשות לבקש
כנזכר .דהנה ריב"ז צפה ברוח קדשו שכבר נגזרויהיה החורבן בית שני
בעוה"ר(וכדאמרינן שם דאמרו דלאאסתייעא מילתא ללחום עמהםלמנוע
הדררבח על כן חשב אז רק על התקרבות הגאולה בנין בית ג' ולקצר
הגלות האחרון המרהלז .והנהלזה ישג'עצות .א) לידילימוד התורה
להרבות וכדאמרינן בב"ב(ין "' ע"א] עה"כ והושע ח' ה]כי יחגו בגוים
עתה אקבצם (ובזוה"ק ( ] אי ישראל ל,ךן בשרייתא לא משתכחין
בגלול) .כ) על יזר משיח בן דוד ושושילתא דיליה שיהיה מזרע דוד
מלכת ומבלעדו אין גועלה .ג) לידי תפלות ובקשות ובכיות וצומות
וכדכתיב (יזמיה ל"א סט בבכי יבואו ובתבלונים שבילם על כן ביקש בזה
הג' דברים שהם רק למטרה אחת כדבר אחד לבקשת גואל צדק ב"ב א)
יבנה וחכמיה מקום ישיבות לימוד התורה ולהוסיף שמץ להלאה ,בז
שרשילתא דר"ג שלא תכלה שולטני דכית דוד כמו שפירש"יז'י,
כצוותא דר' צדוק שיברחע מחדש כיק שלאזזעילו תעניותיו שלא יחרב

"

דברי

מהדורא שביעאה ועררנה

תתקנה

הבית השני על כל פנים (כטרבדיא) יתחיל עוד להתענות ולבכות
ולהתפלל עלבנין הבית בחזרההיינו בית הג' בב"א:

צב .בקדושין (יף הג ע"א] כל שאינו יודע בטיבגיטין וקדושין
לא יהא לו עסק עמהן א"ר אסי א"ר יוחנן וקשין
לעולם יותר מדור המבול עיי"ש ובמהרש"א דלכך נקט גיטין וקדושין
" (הדינים למאות ואלפים) העלידי זה שאינו
משום דבגיטין נפישטילי
בקיבסידורהגיטיןוקדושין לאחר גט זה ע"כנפקימיניה חודבא ומכשול
ח"ו עיי"ש אמנם מביכין להבין למה הוא גדע עוד יותר מדור המבול
אשרהיו שטופים כ"כבעדיותובזימה כמדע .וי"לדדיה דור המבולהיה
להם זכות ללמד עלזתם מפני התגברות מדובה כח התאוה באויר דורם
עד שגם החיות ועופות דבקו את עצמם מין בשאינו מינו על כן יש
לדונם באיזו אופן אולי בשוגג קדוב לאונס מפני שגעון תאות יעדם אז
כנזכר מהשאיןכןמי שמתעסקבגיטיןוקדורכןואינובקי ובפרטבסידור
[אבות
גיטין שעלידי זה ערם אח"כ הקדושין ונשואין 8מ א"א
י
י
נ
י
ק
ו
פ"ד מ"ג] שגגת תלמוד עולהזדון מכל שכן שהם בכללמזידים עלידי
שמכשילים העולם ואומרים בערמותם כי המה בקיאים בטיב גיטין
וקדושיןומכוייליםרבים בעדיות ר"ל עלכן גדולעונם בזהביותר מדור
המבול כנזכר ה' ינילנויעורנוויחשיענו ב"ב:
 .מהראוי להתבונן חסדי השי"תעלינווזכותן של ישראל בדור
ובג
השפל השה בגלות האחרץואיךעברוקלינוהנסיונות
הנוראים בכל דור ודוד מאז ועד עתהכי בביאה הראשונה לארץ ישראל
אשר היתה מוכנת מיד אחדי מתן תורה .לה~א עד ד21לך במסבו נרדי
נתן דיון וע"כ נסובב התשעה במדבר אדבעים שנה ובימי השחמים
והמלחמות הגדולות עדבנין (בית שלמה אמנם אע ומעשה (לאהיו
ישראלראויין לאותו מעשה וכו')א
" היה עלידי טעות ששה שומת
ת על 'עונצ' אחדכי המה
שלא יכלו לדנתין על משה רביתהנו'וירהטוי

תתקנו

דברי מהיורא שביעאה לצררה

חשבו לילו עמו עד שירד וכו' ועלידי זה בסובבו הצדות וכו' וכמ"ש
דש"יז"ל [בפרשתכי תשא] עה"כ [שמות ל"ב א'ןוירא העםכי בושש משה
מררז"ל נשבת דף פ"ט] ע""ט ועל כל פנים היה הטעות בשאלת "יום"
אחד ולא יכלו להתמהמה בבהילותם וטרם בנין בית שני היה הטעות
למלאות לבבל שבעים שנה זהו חשב וטעה וגם זה כדאמרינן במגילה
[דף הא וי"בן 1כל הטעיות שמנו וטעוהיו רק על שנים אחדות ומועטות
ועכ"פ היה הטעות בשאלת "שנה" אחת או ח' כנזכר שם ועלידי זה
שלא נבנה ביהמ"ק אז בזמן סעורת אחשורוש נתיאשו מן הגאולה כמ"ש
בקדובץגוי כנואש מלהגאל גלףוכו' טרםבניןבית המקוה השלישי ב"ב
אשר ארכוימי גלותנו בעוה"דואמרינןבע"ז [דף ט' ע"ב] א"ך חנינא אחר
ארבע מאות שנה לחורבן הבית אם יאמר לך אדם קח שדה שוה אלף
דינריםבדינר אחד לא תקנה במתניתא תנאוכו'ופירש"י בד"ה אל תקח.
שהיא קץ הגאולה ותקבץ להר הקודש לנחלת אבותיך ולמה תפסידהדינר
עכל"ה ותאחזמו רעד כל הקורא בזה קדושת נעימת לשונו אםכי הוא
היה בכתבו זאת כבר אחר הזמן הלז כנזכר (ואכמ"ל בזה) [ועחן ד"ת ח"ב
אות צ"ד] 1עכ"פ כברנהיה הדבר בזככי הקץ בשאלת "מאה שנים"והיינו
הרבה מאות שניםבין זמן לזמן אשר נמצא עתותי הקץ ובעוה"דועדיין
לא בא וכמו הנודע מזוה"ק [ח"א קיז ע"א] על הכתוב [בדאשית ז' י"א]
בשנת ששמשית שנהלחיי נחכי בשנת ת"ר יתפתהמ תרעין דחכמתא
וכו' והנה אנחנו כבר בקצה "המאה" של ת"ר(היינו שנת תרצ"ד)ועדיין
לאנושענו ועכ"פ באש עדזה הרבהיותר מח"י כשעת שניםועכ"ז נמצא
בעה"י הרבה והרבה שרידים אשר ה' קורא המאמינים בי"ג עקרים ואחד
מהםכי אחכה לו בכליום שיבא גם בכל דבפירות והרדיפות המתנגדות
י זה מליצה גדולה בעד כנסת ישראל
ומחלישות לאמונת אומן הלז.והי
זה אשרמקיימים שברנאליה בשבין תקוף הימעתא עדהיוםהזה .ואונף
כי זהו מפני שאמרו חז"ל נסוכה נ"ב ע"א] כל הגדול מחבירו יצרו
גדולממנווכמו שאמרובסנהדרין[יף ק"ב ע"ב) שאמד מנשה המלךבחלום
לגבי ד' אשי שאמר על מנשהחבריןאי הות התם הות נקיטנאבשיפולי

י'י

דברי מהיורא שביעאהרצוייה

תתקנז

גלימא ורהטת אבתראי (מפני יצר של עבודת כוכבים שהיה עולט
כפירש"י שם) ע"ש באותו מעשה (בפרשת כי תשא) של הדור דיעה
וממילא היה יצרם גדוליותר ע"כ לאהיויכולים לכבשו אפילויום אחד
מה שאין כן בדורות שלאחריהם טרם בנין בית שני אגל השאלה של
מעט שנים וגם עתה יכולים לסבול (עלידי היצה"ר שאינו חזק כ"כ)
אפילו הרבה מאות שנה .אמנם באמת מחוורתא כדמעיקראדהנסיון עתה
גדוליותר בסוףיומיא מפני התגברות הקליפות ר"ל וכמ"ש בהכרי חז'ע
ובהאריז'ע בשער הגלגולים וע"כ הוא לטובתן וזכותן של ישראל אשר
יוכלו לעמוד עוד באמונה יעזרנו השם יתברך ויגאלנו ב"ב ובכט"ס:

צד.

בספר הקדוש קנה הגדול (פליאה) בדף קרח ע"ד (מדפוס
קארעץ) וז"ל ולמה ל' להשלמת התורה גדולה ולמה
בצלמנו כדמותנוהנינוני"ן מעוקמים וכו' ולמה זה ינחמנו הז' מעוקמת
ולמה מן האדמה אשר אררה כמו בתוך הר' ולמה אשר בחרו הח'
ארוכה למעלה ולמטה ולמה ידון רוחי הן' נמשכת למטה והד' למעלה
עכל"ה [ואוש השינויים באותיות שהם נמצאו גם בספרי סת"ם שלנו
השמטתי בזה .רק] הבאתי זה (וגם שם בקנה הגדול דף ק"י ע"ד בד"ה
וגם בצלמנו כדמותנו שני הנוני"ן הפוכים ומעוקמים למעלה ולמטה
עכל"ה) ורשמתי אלו לאות ופלא כי לא נמצאו הלא שמענו כנ"ל בכל
ספרי סת"ם שלע וגם בעל משנת אברהם אשר הוא בזה התייר הגדול

י

מאסף לכל הדיעות והתמוהות (בשער א"ב רבתי חעירא ובנוער התמונה והגחן
וכיוצא) לא הביא מזה כלל ולאשר הוא בסה"ק מראשי המקובלים
הראשונים בתחלת האלף הששי רשמתי למזכרת:

סבה.

מה שהיה כבר הוא ואשר להיות כבר היה והמלקים יבקש את
נרדף .נקהלת ג' ס"קצריכיןלהבין ולכאורה קשהדהאי קרא
לאו סיפא רישא וכו' דהא מה שהיה כבר הוא הוא יתברך שמו מנדוג
ומשגית המגיר מראשית אחרית עד %ף כלהדווית לאו דוקא דק

זזי

תתקנח

דברי מהיורא שביעאה הצררה

במה אשר יתברך שמו מבקש את הנרדף אלא בכל הנהגות שכר ועונש
רגלפי השגחתו יתברך שמו .ו"ע הענין כנודע בכתבי האריז"ל ומפי
סופריםוספריםכי משפהות אובני אדםשהיו שונאים זהלזהמימי קרם
ובשורש נשמתם שהאחד רובו משורשקין והשניהיא משורש הבל על
כן הוא נרדף מחבירו גם עתה אחרירובי גלגולםועיין לק"ת להאריז"ל
[פרשת שופטים ד"ה ואםירחיב ה' אתגבולךן ותראהנוראות(ה'יצילנוויעזרגו
ב"ב) וכן יש שנפרעות בדודות הבאים בגלגולים האחרונים משלם זל"ז
ועקםונתקן מהשתבירו עשהכנגדובגלגהיםהקודמיםוהדבריםעתיקים
וידועיםליודעיחן .אולם השומר עמו ישראלומשגיח עלכל פרט שבפרט
לאין שיעור לא יעזבנו להרשעים (שרובן מבני קין שורשם .כמבואר
בשער הגלגולים ובשאתי כתבי האריו'ל) להרע ולעקור לגמרי ח"ו את
בני הבל שרובם מצד הטוב ובכלל צדיקים [ובאמת יש בזהחילוקים
בדברי חז'ע בן צדיק גמור לשאינו גמור או לעומת רשע גמורעיין
ברכות [רף ד ע"ב] וטגילה[ין ר ע"ע עיי"ש] וכמ"ש בתהלים [ל"ק צופה
ו להצדיק ח"ו
רשעלצדיקוגו' ה' לאיעזבנו בידווגו' היש שלאכיזבנ
שיבלעוהו הרשע וימיתו לגמרי ומשמע אבל בתחלה מניחו להרשע
שירדפוהו להצדיקוכו' וכמ"ש באבות (פ"ר מהד]איןבידינווכוי ואף לא
מיסורי הצדיקים וכו'ואכמ'י .וז"ש טה שהיה(בימיקין והבל) הוא (גם
עתה) ואשד להיות (קודם ביאת המשיח כנ"ל מלק"ת פ' שופטםעיי"ש)
כברהיה(מעין זהבימיקין והבלוכנ"ל .אולם דפדף הוא שהשםיתברך
לא יעזבמ בידו כנ"ל) וכאלקים יבקש את נרדף (להצילוולוצשיומ הלא
יניח לעשות ח"ו כלה בו רק יעזרדו כנזכר):

וטר"ש בלשון והאלקים יבקש את נרד"ף הלא הנרד"ף (כמ"ש האלקי"ם
בה"א הידיעה) י"ל משום דאמרו וד"ל במד"ר בקהלת שם
דהאלקים יבקש את הנרד"ף אפילו צדיק רודף דמוע העל כן לא קאמל
הנרד"ף (בה"אהיריעה) דהיה משמע רק אם וצרדף ודא איש חשוביריע
ברוס"ר פנס
וצדיק מסויים והוא ברדף מן ומשעש כבו שהוא

בעוה'י

דברי מהיורא שביעאה ובררה

תתקנס

ע"כ יצילוהו מן השמים מה שאין כן אם הוא איש בעלמא לזה קאמך
בלשון נרר"ף סתם~כראמיינן במד"ר בזה)בין אם הוא צריק או רשע
אובינוניכיון שדכא נרד"ף כנזכר.

אמנם פשוט דזה לאמיירי רק אם %א נררף מרעהו או עלידי רבים
בשנאה יהדפנו .אבל אם הוא נררף מחמת גרר תוה"קדהיינו
עלפי התורההחיובעל הדבאו הבד"צ לדדם ולהדפו עד שישוב מדרכו
וחיה ולמען ישמעו וייראו ולא תהיה פרצה מרובה עוד אז בודאי לא
ן נמכות ח'
עדיף משליח ב"ר שהכה ומת תחת ידו ר"ל בשוגג דפסקינ
ע"א] כית שבא בשליחת ומצות החדרה איש גולה וכן כיוצא היכא
שמחוייבין לרדפו ולהעמיר רת תוה"ק שלאיהיה הרב או הבר"צ בכלל
נדברים כ"ז כ"כ ארוך אנמך לאיקים את רברי רמזורה הזאת להקיםולהרים
ך מ"ש בד"ת ח"ב
דגלהתויה והאמונה כלמי שישבידו למחות וכו'ניעי
אות צ"ל באיש כזה שעוברעל התורהבודאימחוייביםלרדפוכמונך ותבא
ברכה לנושא רגל התוה"ק ועומר בעדה כנזכר.
ונדקר12ם בזה בכי טוב .כיון שלגבי או"ה בגלותנו המר ובפרט כעת
ואנחש נדדפים בשפנים שונים בכל עת בכל המרינות .אז
האלקים יבקש את נרדף %א כנסת ישראלבין הגת בין שאיש הגון
ולעמור בערינו להגן עלינויושיענוויעזרנו .וב"ב יתצלע .וכט'".

תתקס

דבירי מהדורא שביעאהקצירה

בעה"י וחסדו ,נשלם בזה לטובה "המהדורא
שביעתה" באותוסימןיפ"השיהיההזיווג
הו"י' אדנ' עולה יפ"ה התנו ביום ההוא יהי"ה
(שהשם הו"י' כביכול יהיה בשני יודי"ן) ה' אחד
ושמו אחד ואז מספרהיחוד הנ"ליהיה יפ"ה כנודע
בשם רבותינו הקדושים זי"ע ובפרט זקיני כ"ק
הגה"ק א"א מראפשיץ זי"ע בספריו הק'  -ונושע
לנצחים ב"ב ובחיבורי שארי המהדורות דברי תורה
ושארי חי' הולך ואור עד נכת היום ביאת גואל
צדק ב"ב ושוכט"ס.
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מהדורגל ממינתה
מסדי הש"י רוב רחשו ,חנני הש"י בזכות אבותינו
הקדושים,אראליםותרשישים,חכמי חרשיםונבונילחשים,
חסידיםופרוורים,מוסדידורודורתקומםזי"ע.אדםמועזים

לעולם.

חיםאלעזרשפירז
בעהמח"םשו"תמנחתאלעזר,אותחייםהשלום,דבריתורה,

ושאריחיבורשבעה"י
בלאאמו"רהנה"קא"שאלקיםשרהתורהצביתפארתישראל,
בעלדרכיתשובהובארלחיראי,ושאריחיבורים,זי"ע.

ונוקיעלנצחיםבכלענינים,וביאתגואלצדקבמהרהבשעואם.,

תתקסב

דברי מהדורא שביעאה רצררד:

בעה"י ,לשיקבה"ו בעם (א) ב'ניסןנשיא יששכר
[עיין בהקדמתי לשער יששכר לפני
מאמרי תודש ניסן] אתחיל לכתוב "דברי תורה
מהיורא תמינאה" ויתמשך נא בחסדו יתברך שמו
מבחיגת הד"ר מלך השמיני חיים ארוכים וכס"ס
ויקויים ב"ב אורךימים אשביעהו ומראהובישועתי
בביאת גואל צדק ב"ב בכ"י.

