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 שביעץמהדורא

 כח"ו קודשא יחודלשם

 יעסוק שיחכים הרוצה ע"ב[ קע"ה רף בב"ב במתניתין חז"ל אמרוא.
 ששנינו זו כעורה וכי ולכאורה וכו: ממונותבדיני

 )ורבים ממונות דיני שאינם הבויש בסוגיות עמוקות וחכמותפלפולים
 יותר אהע'ץ יו"ד לאו"ח השייכות בסוגיות האריכו ז"ל האחרוניםמגדולי
 עה'ע ע"ה דקלך גילמה על ע"ב[ כ"א נתהדהד חז'י שאמרו מה פיעל י'י אולם שיחכים. הרוצה יעסוק ממונות בייני דוקא ולמה חו"מ(מבדיני
 ושהוא רקרא מעמיה מ'אש והוא ממני רחוקה והיא אהכמה כ"ג[ ז'וקהלת
 הגם אסוד( ולא ארבה )אני לבבו את יטרו לא זה כל ועם נשיםירבה
 טעמיה בכה"ג דדרשיק מודה ידידה ר' דגם דקרא סעמיה מפורשדשם
 כמנביא בדבריי ]תיו דוכתי וניאר ע"א[ כ"א ניף בסנהדרין כדאמרינןרקרא

 דקרא טעמיה לחקור להתחכם אין מקום מכל עי"ש[ א' בהג"ה נ"ר ס"ח"כ
 כ"מ[ נשיש מצינו ממונות בדיני אבל שמו. יתברך הבורא גזירתשהוא

 בסברות בזה ומפלפלין ישבע הטענה במקצת כגדה תורה אמדה מהמפני
 רק רהוטך לכאורה קשה והלא ותוסף בש"ס דוכתי בכמה וכןשונות
 הוא כי ח"ן ח"ב ושמות שנחמך ע"א( ק"ו נבט התורה גזירת שהנאמשום
 והלא בב"ד( )שישבע שניהם דבר יבוא האלקים עד במקצת( )שיודהזה



 נצררה שביעאה מהיוראד12ריתתצ
 טעמים לומר שייך זה מה כן ואם דקרא טעמיה דדריש כר"ש פסקינןלא
 בדיני כיוצא )וכן ישבע. הטענה במקצת מודה תורה אמרה מהמפני

 דלמ"ד ע"א[ י"ח ניר בכתובות וכן שם התוספות שכתבו והגםממונות(
 מגו אמרינן דלא מכאן נילף כן ראם מקשינן דקרא טעמיה דרשינןלא

 בעל בפני פניו מעיז אדם ראין מסעם כ' סוף כל סוף מקום מכלעי"'ש
 רמי רחמנא אמר בגמרא שם מ"ש וכן אנושיות סברות שהוא וכו'חובו

 ממונות בדיני הסוגיות בכל וכיוצא וכו' דלודי היכי כי עליהשבועה
 כרחך בעל ודאי אלא סברותיהם. וטעמי דרכיהם אדם בני בטבעיסברות
  משפט פי על ולהכריע ולהשכיל להבין להדיין שנמסר ממונותשבדיני
 ברוב למילתא מילתא ולדמות דינים מהבעלי הצדק מי עםהתורה

 כמעט צריכין זה כל ועם מרובות והלכות מועט מקרא שהואהמקומות
 היינו לאמתו אמת דין לשפוט כדי למילתא מילתא לדמות פעםבכל
 ביהוא ]ומ"ש א'[ ס" נבחו"מ הב"י וכמ"ש משפט באותו גם לאמתושיהיה
 בדיני רק ככולם רובן משפטים בפרשת שהמקרנפת היינו מועטמקרא
 להבין בע"ע צריכין ובע"כ וכיוצא העבריה ואמה ושפחה עבדשומרים
 דקרא דטעמיה שביארוהו חז"ל ובדברי ושורריו דקרא טעמיהולהשכיל
 מצות בצוארי )כי שיחכי"ם הרוצה וז"ש כנזכר[ הבע"ד בטענותלתקור
 אחכמ"ה אמרתי וכמ"ש וכנ"ל רקרא טעמיה ולמצוא להחכי"ם איןהתורה
 יוכל )אז ממונות בדיני שיעסוק כן( שאין מה וכנ"ל. ממני רחוקהוהיא

 טעמיה ולמצוא דינים הבעלי אדם בני  מחשבת ולחדור ולעמוקלהחכי"ם
 להסביר למתפשט )שיוכל היסגו יותר מקצוע לך שאין כנ"ל(רקרא
 לדמות יוכל זה ידי הצל כנ"ע במירשו ההלכה טעמי ולמצואולפלפל
 התורה מקצועות שבשארי )האש נובע כמעין והן כנ"ל( למילתאמילתא
 וכיוצא ע"א[ ב"ו נפסחים מרבו למדה כן אם אלא שוה גזירה דן אדםאין

 בחיני כן שאין מה כ"כ ולפלפל ברחבה להתפשט מקום לו איןוממילא
 בני בדעות ולהתבונן דקרא טעמיה לדרוש בהם רשות שניתןממונות
 הדבור ולהרחיב ולהצרף פלפלתם להמציא יוכלו זה ידי ועל כנ"עאדם



 תתק נצררה שביעאה מהיוראדברי

 א' אות כ"ח סף ה' חלק מלח"א בשו"ת ]וערק נובע( כמעין שהל וישכנזכר

 : בכזה[ אחר באומן בכת"י()עודנו

 תרצ"ב( )שנת לטובה הקיץ בימי השיעור שימוד ובפתיתהב.
 בעה"י אמדתי הע"י תשובה( )ררכי רבתיבישיבה

 פתם וכו' ביבנה לכדם דבותיה כשנכנש ע"ב[ מ"ג )דף בברכות במ"שבזה
 ולהיות הישיבה בני את המחזיקים הבע"ב )היינו אכסניא בכבודכים
 כי ל"ג[ ל' ]משלי עה'צ שם ואמרו שם( דהגמרא וכפשוטו אכסניאלהם
 במי ריב יוציא אפים ומיץ דם יוציא אף ומיץ חמאה יוציא חלבמיץ
 )הים אמו משדי שינק חלב שמקיא במי תורה של חמאה מוצאאתה

 עליו שכועס תלמיד כל דם יוציא אף ומיץ בעיון( התורה ולימודביגיעה
 ומיץ טייר. לדם טמא דם בין להבחין זוכה ושותק ראשונה פעםרבו
 )היינו ושניה ראשונה פעם רבו עליו שכועס תלמיד כל ריב יוציאאפים
 לדיני ממונות דיני בין להבחין זוכה ושותק( ב"פ עליו שכועסאקי"ם
 הרוצה ישמעאל ר' אמר הנזכר( בב"ב מתניתין )והיינו דתנןנפשות
 כמעין והן מדו יותר בתודה מקצוע לך שאץ ממונות בדיני יעשקשיחכים
 ממדרגה בזה דהולך כית לדקדק ויש בפירש"י. ועיי"ש הגמרא עכ"לנובע

 הרי ושותק רבו עליו כשכעס ב"פ בנסיון שעמד התלמיד שזהולמדרגה
 להבחין סכוכה מעלה זה מה כן אם רבו ואהבת התורה אהבת בויש

 מכל כנ"ע עמוקים ממונות דיני כי אם נפשות מדיני יותר ממומתבדיני
 בסנהדרין רק ידונום לא כי יותר וחשובים גרולים נפשות דיני הרימקום
 ולהיות נפשות דיני להבין זוכה אם גבוה יותר מדריגה זה והרי כ"גשל
 חביבות מעלת חשב בזה הוא דהעיקר כית יובן ולדרכנו הסנהדרץ.בין

 האו"ח הט'ץ הכמ"ש כנ"ע בה ולפלפל להעמיק שיוכל רעולמיד עלדווורה

 דק יותר יוכל חסן וכנודע( תורה בדברי לעסו"ק הנרכה על כ"ז[סי

 בלימודים לקח להוסיף שיוכל יותר החשיבות זהו כן על ממונותבדיני
 לומה כנ'י. יותר מעלה חדש דנותיה מדעתיה סברות להוסיףופלפולים
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 וסרר הישיבה בני לומדי החזקת במעלת בזה עוד והארכתישאמרתי

 ולהציע[: להאריך אכ"מהתנהגותם

 רעל הרוח הולד סובב סובב צפת אל וסובב דרום אל הולךג.
 האריז"ל דברי פי על "'ל א'[ ]ק"ית הרוח. שבסביבותיו

 הכלים כסדך אינם "'ס תוהם הרוח כי ודע וז"ל רן מרק טצת"א ]שערבע"ח
 החסד בכלי הוא הרוח וגבורת הגבורות בכלי הוא הרוח של החסדכי
 ובתיקונים בזוהר הנזכר בשמאלא וימינא בימינא שמאלא דיזכללותוז'ש
 הרו"ח שהם הויו"ת בבוא אך וכו' ו"ק ר"ק אינו ועצמותם שט[ ]עייוכו'.
 ו"'ל לעניננו עכל"ה וכו' הז"א נגדל אך כידוע דז"א המוחין סודוהם
 הימין נכנס אז ז"א הרוח של ודה"בב מקיפים בבחינת דהיינובע"כ
 זהו דז"א הכלי פנים בבחינת כן שאין מה כנ"ל בהיפך ולעומתובשמאל
 הולך "רוח" בבחינת וז"ש וה"'ע( אפשר. בדרך רק דברינו )וכלכסדרן
 הוא הרוח שגבור"ת )היינו צפון אל וסובב בהיפך( )ולעומתו דרוםאל

 וזהו מהע"ח. וכנ"ל "הרוח" הולך סובב סובב בצפון דרום והיינובהחס"ד.
 כנ"ל. סובבים המוחין מצוד באים והם וסובבים ומקיפים התכללותענין

 )כנ"ל(: הררית שב סביבותי"ו רעלתעש(

 לכודרה ד'[ ט' ]בהליט מפניך. ויאבדו יכשלו אחור אויבי בשובד.
 לנחוץ עוד צריך אין כבר אחויר אויבי בטיב הלאקשה

 ומלצער מללחום אחור וחזרו שהניוד כית מפניך ויאבדו שיכשלו כךכל
 נגד עומדים עריצים רשעים )בעוה"ר( רואתם עיננו כאשר "'ל אולםעוד.

 פירצתם נגד בגדר ועומדים מחזיקים כל ונגד והאמונה והדתהתוה"ק
 בתהלים מלכנו הוד כבר התמרמר כאשר וקיימים מתחזקים המהועוד
 )חלילה( כזה פנים מהמתר טךבא כהכפירה תו"ה גודל על פעמיםכמה
 בעודם ר"ל הבע"ד כח התגברות וד,וא שתהיה הבחירה למען זהוארקם
 )לסהר כנ"ל דתו ושומרי ותורתו ה' נגד המלחמה בקשרי עודעומדים
 עומד האלו הרשעים של עונשם אכנם כנ'ע, זה ידי על אדם בניהחטיא
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 ונרפו אתור נסוגו )כאשר אחור אויבי בשוב כן על להם להפרעמוכן
 בעד הבע'י התחזקות 9הי אין ואז כנ"ל המלחמה בקשרי מלעמודכבר

 מפניך: ויאבדו יכשלו מיד( עבשם יגיע ואז כנ"ל. וטובתםדפלחתם

 גרמנה לשווייה דמתוייב ע"א[ יפ"א )דף תצא כי פרשת ברעייםה.
 ברא איהו דלש דמאן שקיהו. למיתה גרמיה ומסרוכו'

 במס"נ גרמיה דמסר )דהיעו מטרוניתא ועם מלכא מס טיבו ועבדדמלכא
 ראם להבין וקשה עכל"ה קונו עם חסד דעביד אתתשיב האי ודאיכנ"ל(
 ברא איהו דלאו "דמאן בזה בזוה"ק קראו למה במס"נ גרמיה מסרהוא

 פירש התמה באור כי )והגם מזה יותר חביב בן לך אין הלאדמלכא"
 זה כל עם אצילות בחינת אינם שנשמותיהם דמלכא ברא איהו דלאובזה
 הש'ש דברי פי על ושל קצת( המובן לפשוטו קרוב גם להבין פירושצריך
 של רצונו )לעשות בנים מנהג נוהגים שאתם בזכן ע"א[ י"י ניוקדושין
 עצש את שמחזיק מי וזהו עה"ש בנים קרוים אתם שמו( יתברךמקום
 ברא איוע דלאו מאן קרשיכם ע"כ מקום של רצונו עושים איןעדיין
 בן מבחינת עוד רחוק שהוא כזה עצמו את מחזיק עצמו )בעינידמלכא
 גרמיה ומסר זה( כל ועם וחטאתיו. לבבו נגעי יודע לאשר יתברךלהרום
 מעת ניצל )כי כו' מלכא עם טיבו דעביד )זהו( יתברך. השם  בעדבבשי'נ
  עצמו את מחשיב כי יתברך להרום קרבן לגבי מום בעל ואינוגאות

 כנזכר: ביותר( חביב כן ועל כנ'ע בןשאינו

 את הרוה אם כי וגו' הנימים מן והפולג הגשם ירד כאה2"ר כיך.
 )ישעיה לאכל. ולחם לזורע. ורע ונתן והצמיחה חעלידההארץ

 אבי"ע סוד ג' )שער טל שפע עיין במקובלים הנודע פי על "'ל י[)"ה
 רצת שצל שקם אב"'ע במד וכוץ לעוררך צריך בדנה בהגהתה ו'פרק
 גשורים באברים היק בעש=' התגלות בחינת היינו ואברי"ם א'בריםכ'תות
 שעל )ר',ז הוש"ר חיש ע"ש הזה בעולם בהתגלות צלקות כחות רקח"ו
 גשרם בדרנה )ההששעה השפרם כע והשלג הגירם ירד א'בריש ננוחותר'צק
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 כי וז"ש למטה יתגלה רק למעלה ישאר לא השמים. מן שישדושל"ג
 ולחם לזורע זרע ונתן והצמיחה והולידה הזה( )העולם הארץ את הדוהאם

 ומאן מזל"א מספר ולח"ם והשדה אנשים זרע דויתי חב"ו )הואלאוכל
 והבן: דיהיב( הוא לחייי שובעאדיהיב

 כתב הפלגה דוד בענין צ"חן דף קארעץ ]ד' הגדול קנה ב:כ(דץ"קז.
 זו גם מחשבתם שם לנו נעשה שאמדו פי על אףוז"ל

 כוונו ומולות דבוכבים וממשלת בארצות מערכת כה שבראותםלטובה
 ששם השכינה כנפי תחת ולהיות ההוא הממשלה מתחת עצמם אתלהוציא
 השכינה תשרה הזה המגדל נבנה אם אמרו מחשבתם וזה היחודמקוד
 נשיג זה ידי הצל ההוא הנבואה במראה ונשיג בארצות נפרד ולאאצלינו
 האדונים ואדוני האלקים אלקי עידנא היחוד להיות ומחשבותינו חפצינוכל

 חטאו כי מעט היה והחטא היתה טובה מחשבה זו ומחשבה עליהםמושל
 עוד )ועיי"ש כו' וכו' שם לנו ונעשה ר[ "א ובראשית שאטדובמאמרם
 עליהם ירד ולא הוי' במדת עליהם ירר ע"כ הבוהתה היה לא שכאןשכ'(
 דוד ולכן בזה'ץ ע"אן נ"ט ]דף בקנה עיי"ש וכן עכל"ה וכו' אלקיםבסדת
 עכל"ה השכינה כנפי בצל להסות באו כי הבשר להם נאסר לאהפלגה
 לכבד הפלגה דוד כונת שהיה להלן שם עוד וכ"כ כנזכר לשיטתווהיינו
 וגצם כנ'ל( השרים תחת להיות רצו שלא )וההנו עיי"ש הנכבד הרוםאת

 קדושתו ובדוב הפליאה. ספר שמו, קרא )הכי ונשגבה גדולה פליאהשהיא
 לכאורה הוא כי לתכליתו( המקומות, ברוב להבינו זכינו לאועמקותו.
 דוך ע"כ ק"ז נדף בסנהדרין מפורשת וטשנה חז'י דברי לגמרישתר
 וכר עבוד מה ע"א[ ק"ג ]יף ועיי"ש הבא. לעולם חלק להם איןהפלגה
 וויטק ודחיה גדל ענש ימץ

 גד~
 לערלם חלק להם שאין ממ"ש מזה

 ונלה קדוש איש מדברי כדאי הוא כי בלשונם הדברים הבנועי  עכ"זהבא
 במוקמת הקנה מפפר שם )כנראה וכי ז'ע עתידו ג"4י בעל כזהונורא
 בהקדפתו( וגםדבות

 וטגדהי
 הנהיי אלף בתחלת הראשונים המקובלים

 וגם סליחות כמה ומחבר בפראג מ"ע זי"ע קרא אביגדור רבינוה"ה



 תתצה רשרשה שביעאה מהדוראדברחי

 מדרש. כמו )הקדושים( רבריו שמובא מה שורש. הוא הקנה הקדושאדו
 חשלי כנזכר. כן זהו וגם פליאה. בשם הובאו וכיוצא. דאובני.בילקוט
 כי בקודש לדרכו ז'י מפאנו הרמיי דבינו מ"ש עם ז"ל רבדיויתאחדו

 ממנו רמעולה חלק היינו ב"ב לבוא לעתיד תיקת לידי יבא דברכל
 הקדוש לדבינו עה'א חיים ברבדי כתוב וכן ואכמ'ע. וכר למעלהבשורשו
 שבעת היינו לפני. בא בשר כל קץ -ג[ ]ר עה"ח נח( )פרשת ז"למצאנז
 כי ואם משורשו התכלית וקץ תיקון לידי המבול דוד גם יבא ב"בקו
 לעולם חלק להם שמוין בסנהדרין במתניתן שם אמדו המבול דוד עלגם
 יבא למעלה בשורשו אבל ככולו וברובו בעצמותו דהיינו ודאי אלאהבא

 כדאמדן: ב'צ לעתיד תיקון לידי אחד בכל שיש מה הטובחלק

 הוא הצדיק כן ועל ע"ב[ ר"ח דף קארעץ ]ד, הגדול בקנה שם עורח.
 כמ"ש חי בעלי בשר לאכול שמותר והוא כולם עלמלך

 שאמרו הה וכו' השמים עוף כל ה5ל וגו' וחתכם ומוכסכם ב'[ ט'ובראשית
 השדת מלאכי הי שחטא קידם הריהטת אדם על ע"כ נ"ט ]סנהדריןחילל
 יציד היה אשד הרששת מאדם ק"ו וכו' ין לו ומסננין בשד לוצולין
 מן דבי לו וירד אמצעי בלא פנים אל פנים השכינה עם ודיברראשך
 שלימה בתשובה ששב אף שחטא ובעבוד הגום ודרכי תורה ולמדוהשמים
 עכל"ה תע' באפו נשמה אשר % כל לו השסד כבהמה הקב"ההמעילו
 )בדגה אירא נתרעא ר חלק מנח"א בשו"ת לדברינו ויסוד סיוע זהחזרי

 -ח[ אות כ' ]מערכת קדמות במדבר מובא דוד הצמח ע"ד וכו'( חויתא

 וכהניה ע"ב[ 1"ה דף ]הכ"א בתהיה"ק שאמדוע"מ
 תפילי

  העוד אינו והא
 וכו' בשד מלה"ש לו ששלו הראשח אדם מענין וכתבע בפיך המותרמן
 בפיך המותר מן גביה דוי אח"כ שנאסר אפילו מקודם שוותר כיחוגם

ע%"ש:

 ישועה תשמיע טו"ב המבשיר ד"א הנה לטוב. אצר המניא אליהוט.

 בכ"ע מבקשים אע הע במלאכי בכוכבים כמ"שוגי



 נצררה שביעאה מהיוראדבריתתצו
 ונחמות ישועות טובות בשורות לבשר הנביא אליהו לנו שישלחננהמ"ז
 ואת הקב"ה שא"ל הנביא באליהו י"ז-דן א )במלכים כתיב והנה ב"ב.בכ"י

 ובשד לחם לו מביאים יאעודב"ט נר[ שם וכן לכלכלך צויתיהעודב"'ם
 מעצוך א5ן והלא להבין צריכין ומ"מ ע"מ ה' )דף חולין ש'ש ועיןוגו'.
 ידי על ולא לשמדו ולפרנסו לכלכלו אחר נס באתה להוושעלה'

 בניו על גם מהתם שאינו אכזרים ומין טמא עוף שהמה דוקאהעודבי"ם
 מהם ודק חז"ל בדברי דוכתי ובכמה ע"א[ ש"כ  עידובין בש"סכדאיתא
 מבשדי המה העודבי"ם לאשד לשמר רבעם ונראה חייו. ופרנסת לחמויבא

 ובפתת בשעה"כ הארטט בכתבי כמבואר בשדיקותם ר"ל רעו"תבשודו"ת

 בשער וכן האמת דיין ובירך ז"ל להאד"י לבשר העורבב שבא מה דפסח[ז'
 וקדושתו הגדול כחו לדואות וזהו בידינו וכמקובל בסה"ק ועודהגלגולים

 ע"כ טובות בשודו"ת כל על וממונה טו"ב דגובש"ד הנביא אליהושל
 לא בשודו"ת על הממונים העודבי"ם וגו'( זה לעומת זה )אתלעומתו
 ציוי פי על ובשד לתם לו הביאו המה ואדרבא מפניו נכנעו )ל"ע(טובות
 המקובלים בספרי זה כעץ כתבו ]וכבר כנזכר. ביחוד יתברךהשם

 דקליפה כל"ב כח ולבטל להכניע כל"ב )ב"ן( ג" אליה"ו כי ז'יהראשונים
 בא הנביא אליות משחקים כלבים ע"ב( ס' נב"ק חז'ע אמרו כן ועלכנודע
 לעומת רשעתם כח אז ומבטלים עצמם את מכניעים 12הם היינולעיד,
 עמדו בחירה בעלי הרשעים אשד ובעת כנזכד( בקדושתו ערכוגודל
 ארבע הנעל ונבייר ואיזבל אחאב המה הלא הרמה ער ורדפתםלנגדו
 בהיותם )גם העורבים כקש בעלי השמים עושת אמנם איש וחמשיםמאות
 בעלי איש להיותם כנ"ל( וכו' בטירות על וממונים אכזר" טמאעוף

 חכות בדקות  עכ"פ דשעהם גם המה ע"כ ברע בעצמם בחרו הלאבחידה
 )ולא דן י"ז ]יקרא עה"ק אחרק ]בפרשה ז"ל הרמב"ן בדברי ועייןיותר

 כנפט בקלס העושת בענץ מ"ש וגר לשעירים זבחיכם( את עודיזבלו

 אחד גורל נשם[ עה'ע הנזכר( )בפרשה בדבריו וכן עי"ש העתידיתמגיזיי
 והבן: כנ"ל. בקודשה בהשרשו לפניו נכנעו העורבים העופות ע-כלערטל,

 : נשח[ אות ט' מהדכא דשת]ועין



 תתצז נצררה שביעאה מהיוראדברי

 ע"א[ ה' ]יף חד~ץ הש"ס בגום הקדום באות לעיל שכתבע ו83דץי.

 אליהו אכל דהאיך לכשרה קשה בל"ז דגם שם תתןועיין
 אם באחרונים מ"ש ונזכרתי שתירצו. מה ע"",ש דורין מן שנתעלםבשר
 בזה מ"ש ועיין רוה"ק. בעל ידי הא איסור ספק להתיר לסמוךמותר
 מההוא ע"ב[ נ' ]יף מב"ק שם ומ"ש ט"ז[ סו ]מה"ק ש"י תשורתבשו"ת
 שקיל אי אר"נ ר"נ, טרפיה מריה, שחטיה דדלאי, לאריתא הנפלתורא
 מעת שהתה אם מדרשא בי תנא ואסל רקמחא קבא תורא דהאימריה
  שוהה שהיה ה"נ ידע דמנא זה על ותמה לתורא. אפסדיה לא כשרהלעת

 אלא טריפות בו נמצא היה ואימר בדיקה צריך שהתה ואפילומעל"ע
 גם כן ואם בבדיקה נכשר והיה שוהה שהיה ידע ליראיו ה' סודבע"כ
  עכ"ל רוה"ק פי על לדורות ראין משום ודאי אלא טרפות למהעכשיו
 דהיה ר"נ אמר דלא כלל. מוכרחת ראיה זה אין ולענ"ד ש"י.בתשורת
 וברקוה שוהה כשהיה להיות יוכל רק מעל"ע שהה אם בודאי כשרנמצא
 בודאי טריפה שאז לשחטו למהר לו היה ולא כשר נמצא שכ"פאח"כ
 רק הרוה"ק. על בזה שסמך לא שם הגמרא לומד לכל  פשוט וזהוהפסיד
 אפסדיה לא חכמים לפני לשאול דרכו להוצאות קמח כד לוקח היהשאם
 הוראות פי על אותו שוהה כשהיה רק גועשה כמו לטורפו בודאילתורא
 הראיה וגם וז"ב. כשך שנמצא ומפק אופן היה בפירש"י( )ועיי"שחכמים
 אכלי האלקט דאמר בתראז האשה )פרק ע"ב[ ]קכ"א מיבמות שםשהביא
 דח?'ק בעלי היו כי ]אם רוי'ק בתודת זה שגומד החידוש אין לחטאכוורי

 כמו ז"'ע רבותינו שלאחריהם וגם ואמוראים התנאים כולםאמתיח
 נאמר[ זה מ"מ בע"ה חיבולם ושארי ה' חלק מנח"א בשו"ת כבדשביארתי

 דנשבע וודו בש"ס פעמים כמה זה כעין מצינו וכן שבועה. בלשנןרק
 זה כבר וכתבתי שם בטדדכי זה הקשה כבר משאל'ש היה דהא הרובעל
 וכפקיד כן. הוא הרוב שרק דבר על לישבע מותר אם בתעיבה רבותשנים
 אלא פפק רק ווט רוב כי דב"מ[ ]פ"א מקובצת בשטה פובא מפלוזיהרקום

 השככתן הרוב על לישבע דמין נמצא הכתוב מגזירת התירתושהתורה
 על ידע אם דלעצמו ערי בתשורה שם סיים ומ"מ ראיה אק משםעכ'ש



 מצררך שביעאה מהיורא דבריתתצח
 בדבריו ועיין עיי"ש לאחדים לא אבל לעצמו לסמוך מותר דוה"קפי

 הנביא אליהו לנידת עכ"פ ל'[ סימן תניעא ]מהדורא ש"י תשורתבבל"ת
 פי על שד,יה כנ"ע חולק בש"ס אמד כבד וכו' שהביאו נהעודביםננ'ע

 מיי: קשה ולאהדיבור

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

 דבינו אדומו"ד קדוש מפה ששמע אמת ממגידי מת"ת שמעתיודקנה
 בכפר פ"א כשהיה זי"ע משינאווע יחזקאל מוהד"דהקדוש

 החשש היה ואז ויד"א בכשרות מוחזק שהיה )בגאליציען( אחד נגידאצל
 מש )או ושדאל מכדם רק לזרתות שלא נזהר והיה מאונגאדן היינותעל
 הבעה"ב לו כשנתנו מושב באותו ושם באונגאדן( שקנאו מגאליציעןיד"א
 ואח"כ מה זמן ברביקות עיניו סגד וזה כ"כ. למשומד נודע שלא ייןהכוס
 שלא חומדא רק שהוא ברבד ,היינו בכה"ג כי ז"ל מדבותי מקובלניאמד

 דוה"ק על לסמוך יכולין כנ"ל( ומשומד דנודע ישדאל מכדם דקלשתות
 בזה: כעת להאריך ואין והבן. ושתה. הגפן פדי ובירך הכוסונטל

 בעה"*יא.
 נלימח-

 כלל השלמה הוי מי ע"ב[ ח' ]דף נזיד במסכת
 האי כהי דחיי איניש הוי מי יורדה דד' בשניפירש"י

 רוש וקשה עי"'ש, וכו' שנים( שס"ה )היינו ימים שס'ןק פעמיםכשס"ה
 וירין דשב"י של וחברו רע"ק של תלמידו שהיה תצדה דר בשנימצינו
 שהעמידם זקנים בהחמשה ורשב"י יוודה ד' דקח2ךב ע"ב[ מ"ב ]דףיבמות
 של תלמידו ח"ג[ יונה ]בכנפי מפאם הדמ"ע כפ"ד אבא ר הוא ודברע"ק
 כסדר וכן "בא. ]עיד להחיד"א בשה"ג עיץ שנה מאות די חוחירשב"י

 סמטת ד' חי והנן ר' שגם דצזרומןת ספר נ12מ פ"ח( אות ואמוראיםתנאים
 תלמיד דב ואשר רשב"י של תבירו שדכא מצדה ר בזמן כן ואםשנה
 עוד שמציב וגם שנים. משס"ה יותר ועוד שנים מאות ר חידשב"י
 )בהקרמות הרמשים שחשב וכש שנים סם8ה והדבה כמה שחיו ללהמקודם



 תתצט וצררה שביעאה מהדוראדברי

 שהיה דהרלוני אחיה כי המשניות( לפירוש בהקדמתו וכן החזקהליד
 של רבו ואח"כ דוד של דינו מבית שהיה עד כ"כ וחי מצריםמיוצאי
 ]מלנים המלך לאם כסא ויקם ע"כ[ ב"א ]ב"ב חז"ל דרשו וכן הנביאאליהו

 מאות כמה רב זמן וזהו מלכות של אמה שהיתה רות היינו ב-י"מ[א'
 ייעדה ר' בזמן גם פנים כל על חז"ל בדברי דוכתי בכמה עוד וכןשנים.
 יהודה ר' דקאמר כיון י'ע אולם כנ"ל, כזה דורות מצינו ותלמידוורשב"י
 תלמידיו או ברשב"י מצינו לא וזה מת שהשלים וכיון וכו' בא'מעשה
 אמרו שפיר ע"כ מותו יום עד כזה באופן גדולה א' ונזירות נזיריםשהיו

 כנ"ל: ופירושהבגמרא

 באמת כי י"ל ק"כ[ ]תהלים למלחמה. המה אדבר ובי שלזם אנייב.
 עד ברוה"ק צדקנו משיח מלכנו מדוד נאמר תהליםספר

 הוי פעמים ברוב רואות  ועיננו ב"ב צדק גואל וביאת האחרון הדורסוף
 ורבים לשכינתא ומעיקין ת"ח רגלי ודחקין המצערין בישראל הע"רבריוני
 פרינצי"פ( )בדרך כרצונם לעשות ורצון תכלית שום להם אין כימהם
 קריש שיתפרסם זה ידי שעל הצבור על הממונה התקח קמכוין לצעורירק
 לתורה אדם בני לבות להטות כח לו יהיה לא זה ידי על מחלוקתלו

 הרן( )כמו הממוצעים וגם בלבם  ותזוהו 8מ ההמון כי ואמונתו ה'ועבודת
 כל ידרסו זה ידי ועל צדדים וצד וכת במפלגה הדבר תלוי כייאמרו
 מלכת דוד וז"ש המשמר. על העומד ומזהיר מנהיג כח בלי תוה"קאשיות
 בהשלום( חפץ שהנני )שלום. אדבר וכי באמת( בהשלום )חפץ שלוםאני
 השלום נגד המנגח כאהל ויעמידו למלחמה יותר )עוד למלחמההמה

 נודע כי ואחרי תוה"ק[ נגד ]להיותם אפשריים דגלתי ותנאיםבשפנים
 זזה לאשר להלחם מה נגד ידעו כן ואם השלום מגמתי באמת שזוגלהם
 ח"ו מחלוקת ולעשות מעבודתי ולהפריעני נגדי לעשות מגמתם עיקרכל

 בד"ת מ"ש ]יעיז בב"י: לפניה. אויבינו ויפיל ויצילנו ישחצנו ה'כנזכר(

 נ"ר[: ואות כ"ט אותח"ו



 לצררכן שביעאה מהיורא דבריתתק
 חזי"ת כ"כ[ נטשלי תרצ"ב( ראה פרשת ב' ליום )אור ללה מחזהיג.

 בהאריז"ל ]כמ"ש הרשעים את שמכניעים שם תכ"ה.)בגי
 במלאכתו גדולה( )בזריזות טנדר איש לגמדי( ~הכותםומקונלים[
 בל )כמשמעו( יתיצב מלכים לפני דגלל( בעניני להשתדל שמים)מלאכת
 ובל נפסדות. ובדרנות בחשיכה שהולכים )בדעתם חשוכים לפנייתעצב
 כ"ש ישראל ואפיקורוס ישובת לא באיה כל כי לטוב לבם שיטהיחשוב
 ב"ב ויעזדנו יצילנו הש"י ע"כ[( ע"ח בסנהדרין כדאמרינן טפידפקר

 בכ"י: שלימהבישועה

 נרה בסוף בתחלתה. סופה ונעוץ הש"ס בסיום לעד( מטונים)לטאטריד.
 דשא עולם בן שהוא לו מובטח יום בכל הלכות השונה כלתנדב"א

 דוקא ולאו הבא לעולם חלק להם יש ישראל כל הלא הקושיא תדעוכו'.
 החילוק מאטרות( )כחמשה לעד סמוכים במאמד יישבע וכבד הלכותהשונה
 לאלוק עוד ויש עיי"ש הבא עולם בן שהוא למי הבא לעולם חלקשבין
 זי"ע יהזקישל מכהר"ר ס"ק הה"ק מאדומו"ד ששמעתי מה פי עלמילין.
 הלימוד אח"כ ולפרש כן גם בנגלה הלימוד צ"ל גי שינאוועאבד"ק
 זי"ע והקדושים הגדולים הצדיקים דדך טההו היינו סוד פי עללעצמו
 טעצא שפ"ע תא )לשת בת שמע"י הא[ ס"ה צהלים הכתוב בזהופ"

 הזוה"ק בכל בפ" הלשת שהוא חז"י תא ר"ל ודאי ואח"כ( בנגלה.הגמרא
 בעצמך שלמדת דגללה )ללימוד אזנך והטי ואח"כ( בנסתר. האמתבחכמת
 ארה בעל הגה"ק מחותנו וסיפר בזה עוד ופי' כנד( פי על להבינוותראה
 השלהן אחר קודש שבת בליל דרכו שהיה )מווישניצא( זי"ע עילאידבי

 )שדרה מהרש"א ספר עם ותוספות הגמרא לו לקח חורף( בלילי)ובפרט
 זללה'" אבי אך בעית ולמר עצמו( בפני נדפס ספראז

 הגי'ק )ההנו
 בדרים עילאי דבי ומחיה על שליו וגיד מצאנז( זי"ע חשם דבריבעל
 על בכחודו( )לעצמו ומשרש כן גם לומד הוא ועיונו לימודו שכלחיותו
 הדברי רביע בני הגה"צ בהקדפת ]ועין הנ"ל. אדומו"ר עכ"ד הנסתרדרך
 בפלפל שגם בעצמו הגיד הד"ת מרן גם כי עה"ת ד"ח בספדוחיים



 תתקא רצררה שביעאה מהיוראדברי

 הקבלה לפי גם זה חידוש יוצדק אהגר רק דבר שום אמר לאהלכות
 אצלו )שיהיה הלכות ב"פ( שניו'וע. לשת )היים השונ"ה כל וז"שעכ'ע[
 דבסתר דרך על והא' דגגלה דרך על אחד( היינו מ'פ בכפ"יאשנויות
 )היינו הבא עולם בן שהוא לו מובטח כנ'ע( ועיונו לימודו בעת יוםבכל
 נסתר בדרך רק ההלכות לומדים הבא עולם בחינת דרקיע במתיבתאכי

 בשני הלכות שונה צ"ל ע"כ ומקובלים בזוה"ק וכנודע האמתחיכמת
 בלבד כפריטו רק כשלומד כן לא שאם תסתר נגלה דרכים בשניפעמים
 בן איש כן אם דרקיע מתיבתא הבא בעולם שלומדים ד~וד כפ"ולא
 שמע את קורין מאימתי הש'ש לתחלת הסמיכות וזדן וכנזכר( הבאעולם
 רק חצות 8ר הלילה בתחלת להיות רשי איש הקבלה לימוד )כיבערבין
 של שמע קריאת הוא ש זה במקום ע'ע מהארדוע כנודע ותילךמחצות
 ואילך מחצות )כי חצות 8ר וחכ"א וז"ש( החיצונים מפני להגן כויערבית
 על בעדם( ומגין החיצונים מבריח חקלא מחצרי הקבלה לימוד זמןהוא
 הנ"ל: לתכלית ערבית של שמע קריאת זמן הוא לילה חצות קודםכן

 כ"ז[: אות ר מהדורס בד"ת)יעלז

 י"ל כ"ט[ כ' נמשלי שיבה. זקנים והדר כחם בתרים תפארתטד*
 מי לשעלת ז'ע הראשונים דיעות הנודע פיעל

 היצה"ר התגרות כנגדו לו שיש התנו הניגוד בכח יתברך השם אתשעובד
 טוה מדובר וכבר הש"י עובד ווט ועכ"ז אותו המונעים וטירדותומניעות
 שיש הבחורים זה ולפי וכהנה אמונה בדרכי זי"ע אאמו"ר רב דביבספרי
 בוררי"ם תפאר"ת חזו הניגוד כח תזיינו עדיין והיצר התאוה כחלהם
 בכח לעבוד יוכל זה ינץ העל בגשמיות להם )שיש כחם תפארתם()עז

 מעלה זה לקימת להם יש ת14תם כת שפסק הזקנים כן שאין מההניגוד
 יוכלו זה ינץ העל זקנתם שיבת הדחתם )חז שיבה זקנים והדר כקאתרת.
 יוכלו זה השל זקנתם כבוד מפני יחזר נשמעים ודבריהם לאחריםלהוכיח
 אם בהם יגערו ובוררים הנערים כן יוצק מה ויר"א( תורה לשובהלפעול

 וכסיבן: להשכיח. אתם מי יאמרו כי לעלתם עצמיהמה



 רצררשה שביעאה מהיורא דבריתתקב
 נוהגים אנחנו נאשר האשכנזים כמנהג ויצא( )לפרשת בהפמרהטז.

 בעל הגה"ק בסידור כמ"ש אשכנז כמנהגבהפטרות
 נוסח מאמד מאמרות בתמרם פרברינו עיין אנחנו. ממגים וגע ז"להתניא
 תלואים ועמי ויצא( )פריפת ההפטרה מתה"ל ע45'ש[ ל"ה[ נאותהתפלה
 ההיא הפטדה בכל שייכות שום ידעתי ולא הבנתי לא וגרלמשובתי
 ויוכל מלאך אל וישד שם הנאמד מהכתוב ואדרבא כלל ויצאלפרשת
 )לפדשת שיך בבירור זה עמנו ירבד ושם ימצאנו אל בית לו ויתחנןבכה

 שמך עוד יאמד יעקב לא כ"ט[ ני"ב 9(ו'!ך שם ודש'" רז"ל כפי"דוישלח(
 שאין מה כנזכר. שיכות שים מצאתי לא ויצא לפדשת אבל עיי"שוגו'
 יעקב ויברח ויצא( לפרשת שם בחומשים )שיצא שם האת-ת ההפטדהכן

 פרשת  ענין כפשוטו שהוא שמד ובאשה באשה ישראל ויעבוד ארםשדה
 ד"ת עוזיא כבד ]ואמדתי באשה ישדאל ויעבוד לארם יעקב ויברחויצא
 תתע"גן רמז תהלים )לקיט במדרש חז'ע שדרשו שמחה הבנים אםאש"ה

 פי על גם  עבד ובשבילה כנודע הבית עקרת היתה היא כי ורחל"שזהו
 מזה עוד כתבנו בעה"י עה"ת ושלום חיים ובחי' נסתר פי על גםנגלה

 ההפטרה זהו כי הספרדיים של המדוייקים בחומשים דאיתי שובואכמ"ל[.
 אשכנזים קללות ודוב אשכנזים למיעוט רק הוא למשובתי טלואיםועמי

 כנזכר: וגו' ארם שדה יעקב ויבדח אז ויצא( )בפרשתמפשידין

 נעץ ימי בשב יום בכל נשיאים י"ב קריאת( )או אמידת בעניןיז.
 מנהג נוהגים ואנחנו ג'[ אות תגמא סהדורא הד"ת מ"ש)תיו

 יום דבר בס"ת ליפתן תשעבד בני בעל ז4'ע מהגה"ק עודאבותינו
 )סי ש"ח בנימוקי בעה"י בדברינו עתן בס"ת זה שקורין ומהביומו.
 )ייש הקדחם בשל"ת בשקורו תילם וכי( לסמרר ואיחז וכן בד"ת כ' ס"קהמס"ט
 הטעם )וכנודע ברעלתך פרשת "'ג ביום גם לקרות כתב פסחים(מסאת

 משלהם גדול שלך לאוש-ן דועב"ה שאמד בהעלותך[ ז"פ ברפ"י 81ובאבמדרש
 נעץ 4'ב ביום לקדות טרגים בס"ת שעברין אנחנו אולם נשיאים(ב"'ב
 שלא כדי תנוכה( בזאת )כמו הממרה את עשה כן עד בהעלתך פרשתגם



 תתקג ווורה שביעאה מהדוראדברי

 כיק בלבד )בהעלתך( הפסוקים אלו קריאת בשביל י"ג ביום ס"תלטלטל
 כנ"ל בס"ת כשקורין ע"כ עוד כלל הנשיאים הקרבת יום י"ג יוםשאים
 כנזכר. לסיום "'ב ביום כן גם זה לקרות ז"'ע הקדושים מאבותינונהגנו
 גם ס"ת שמוציאין וחסידים הצדיקים קצת האק ושמעתי ראיתיאולם
 עתה וראיתי זה על ותמהתי בהעלתך פרשת קריאת בשביל י"גביום

 ספה"ע בסדר וכן תק"ע( שנת בוייען  ושנרפאו וישנים הגדוליםבמחזורים
 י"ב ליום בנשיא שכתב קטן( בכרך תקס"ט בשנת סים  ושבדשםונבראים
 המנורה את עשה כן עד בהעלתך פרשת וגם המזבח חנוכת זאת וכו'ניסן
 אותם שקורא למי )וזהו כלל הדפיס לא י"ג וקיום וכו' רצת יהיואח"כ
 לטלטלה שלא בס"ת אותן שקורא למי ומכ"ש שמרם היינו דגרדורמתוך

 קדש מימי ישי שגיא נראה כמנהגם והיינו כמכר( י"גביום

 נרשם הבריות על מדחם ברוך וכו' שאמר ברוך בכונת במירוריח.
 אז( לכות שצריכין מדות )בהי"ג "ואמת" למדתהכונה

 תרין בסוד הח' מדה שהוא ואמ"ת מדת מכונת השייכו"ת בפשיטותונראה
  למזלא  )מצ'יפ( להמשיך עילאה ממזלא רתחי חב"ו מערין ש"עתפוחין
 הבריות" על מרחם "ברוך וז"ש כדאי ואינו הגון שאינו למי וגםתתאה

 חן: ליודעי וידוע כנזכר מזלין מב' מעשיו כל על ורחמיוובבחינת

 ק"גן אות וביראה ]לדודא בד"ת בדברים עשן העוף מליקת בעניןיע(.

 מסה שם לדברינו כן גם סמך יש והנה בצירך.עישש
 לדבר טעם שנתן קכ"דן ]נצוה החינוך בספר הראיה לרבינו כעתשראים
 כאלו שנדבנות יען מעופות הבא קרבן לסלוק התוה"ק ששידתה מהל
 שיצטרך ממלאכית יתבשל ולא לעשותם שימהר הציוי בא לכן מעניבאים
 כפשוטו ותא דמעם ואם עכלנה פגום יהיה שלא הלראות סכין אחרילחזור
 לדכדך ליתן לו שאין עני קדבן שהוא דבשביל יתכן איך האדם ללבלהבין
 יצטרך שלא וכדי פשיטי( ד' רק )ששוה יונה בן או תור קטן עוףרק
 לשובט הצריכותי לא כן על ופאת קטנה נדבה בעד הרבה לשפלהכזע



 רצררה שביעאה מהדורא דבריתתקר
 באופן חי הבעל ולצער אותו למלוק למהר דק כנ"ל סכין ולבדוק~בקש
 גם יטריח הלא אכילתו דביהן הכמהד כדי ודק הבע"ח חטא ומהכזה

 בכבודו בחינוך דואתה דברי כפי ]שהוא פגום בסכין שלאבשחיטתו
ה מצות ת"ס[ ]במצוהובעצמו ל  צער למנוע כדי פגום בספק שלא 
בע"ח

 ועי'
 ]בשער בעה"י בדברינו ובמק"א שחיטה להלכות בפתיחה פמ"ג

 בדרכי כזה ח"ו ואכזריות זדות היתכן בזה[ הארכנו פסח[ במאמרייששכר
 כנזכר המליקה במצות להכהן בזה הקילו דמה קשה ועיד ב(התוה"ק.
 מה שבמקדש קשות מעבודות היא ומהמליקה ס"ד( וזבחים חז'ע אמרוהלא
 אלא כמובן. בשמנתו. יותר הרבה לו נקל ורה בסכין השחיטה כןשאין
 וגם צער שום או הבע"ח הרגיש שלא שמה בארוכה בד"ת כדברינוודאי
 צפרת על מעצמו ראשו  שפשט כית כ"כ וקשה כבידה עבודה היהלא

 שמו יתברך התוה"ק לנותן שיש הנסתרים טעמים )מלבד עיי"שכנזכר
 ולא הכל יודע לא כי מספר ולאין שנעור לאין מחשבותיו עמקומה

ירקד(:

 י"ח[ קס"ו ]תהלים הללויה. עולם העד מעתה "'ק נברך ואבחנךכ.

 ביום ט'[ י"ר ]יכמה עה"ב הפירוש הנודע פי עלי"ל
 הדצ'ה שם יהיה ב"ב צדק גהשל בביאת שלעתיד היינו אחד ה' יה"'הההוא
 הפיוט פי זה פי השל "'ק( )ב"פ יהי"ה והיין יו"ד כן גם הוא'ץבמקום
 תתמלא י"ק( דק וגון )הוא מחציו ככתיבות יקרא עצם פסח( של)לז'

 י"ק( הפעם עוד היעו וחי חציו כמו יהיה השם היינו התיבה )כלתיבתו
 לעמד אנחש צריכין מעשינו מץ )על ואנחנו י"ל חיש בסה"ק.כנודע
 נברך כנזמר( כן שיהיה ב"ב הגורלה לקרב סויימה ותשובהבעבודה
 הבד ש הגפן בהיתו קץ"'ש הפשוט פירוש ההנו בריכה ובושנעקר " מיעז[ פ"א ]בערלה וכן הגפנים את המבריך מ"א[ פ"י ]מלאים)מלשת
 בעצמו גפן איך הפעם עוד רק ההע אחר לצד ומוציאו בארץותוחבו
 דפכם עוד י"ק ההש חק ל'פ )שויה י"ק יצרך( מבר"דן לשתוזוח
 בכל"ם העד מעתה אבל ב"ב. לעתיד רק יוזה חיא כנ"רר מברי"ךכלשת



 תחקה נקררה שביעאה מהיוראדברי

 הנעלם ממדרש כנודע לעול"ם ה' כבוד יהי נקרא לתהו והגאולה)התיקת
 יד כי כנזכר. פ"א "" רק )נהלל הללוי"ה במעשיו( ה' ישמח אזשרק
 ב"ב(. צדק גלל בביאת מחחתו שטניה בעמלק לה' מלחמה י"ק כסעל
 ]ועיין 2ומ: דן הלכה פ"א ]ערלה הירחחלמי בהגהות בעה"י בדברינוועיין

 : פ"ז[ אותלקמן

 עיין ג'[ ]שה"ש הורתי חדר השל אמי בית אל שהבישתיו ערכא.
 עד שפירש שמע( אוסטראר מהר"מ )להה"ק הבחשםבערוגת

 עכל"ה ק"ק להיכל יעי'ב עם עולה ובא כי אמי בית אלשהביאותיו
 שם כמ"ש עילאה( )אגמא אמי בית רמוז הוא כי אפשר( )בדרךו"ע
 מתלתא הכלול הוא כנודע ויעוצב הורתה. חדר בבחינת יעקב עמהועולה
 ד'ין ח'סד ר"ת חד"ר כי שפיר רמוז תהו )אמ"ת( רחמי"ם די"ןהס"ד

 כנזכר: רומזר'חמים

 לאיסור לרב אסי ורב כהנא יב א"ע ע"ב[ ל"ז ]דף ניצה בשייםכב.
 רב שתיק חששו. תחומין לאיסור חששו לאמוקצה

 מקום בכל כי ז"ל מפאנו מהרמ"ע הנודע פי על ונראה הגמראעכ"ל
 צפת והיה מבב"י תלומד הזוה"ק שכתב אבא ר' היינו רב שתיקדאמרינן

 רשות לו היה היא רשב"י מרבו שקיבל כפי סוד פי על טעם בלבו זהעל
 וטעם תירוץ לו היה לא נגלה פי שעל )כיון  שתיק רב כן עללגלתו
 וענינים מקומות בכמה בעה"י מזה וכתבנו עתיקין והדברים דבריו(ליישב

 מהר"מ הגאס עליו ומ"ש קג"בן ]סימן סויר חות שו"ת ]ועייןבחיבורנו
 עיי"ש בצמ"ה או"ח על בינה אמרי הקדמת בסוף מקאליש ז"לאויערבאך

 קט"ק אות ד' ]מהחרא ד"ת בחי' הגדולה לדעתו בעה'* כיונתי בזהוגם

 שא וישכיב נהם כד דוקא מילתא לדשי אמר תשכיב רב ניים כדבענין
 לענין בזה גם שפיר וי"ל ו'ע[ מהאר"י כנודע בפנימיות יותר להשיגיכול
 וצמוקים מץגרת רק מוקצה סקל לא שר"ש כיל רשב"י בדעתמוקצה
 דדיתי 231ה*ף ע"ב( ח"ה ]דף בהזבת ש% בזה מ'[ )בדף לולן כפבוארלבד



 רצךךה שביעאה מהיורא דבריתתקו
 דבגרוגרות שם[ כיסה הסוף שפירש"י מה פי על אפשר( )בדרך י"לוהענק
 כרכרינו נזריז במזיד( )היינו בידים דחאן והוא ראויין והיו הואילוצמוקים

 אין בפנימיות לרשב"י כי ברמז והענין עץ"ע[ א'( אות ג' )מהרוראבר"ת
 יבא שלא דבר לך ואין ח"ו לתכליתו דבר כל נדחה שאין היינו ריקדבר

 מאמרות  בעשרה ז"ל מפאנו הרמ"ע מרן בארוכה וכמ"ש העתידלתיקון
 נקראים ואלו מטלין ולא מורידין בכלל שהם להכעיס הרשעים זולתכנודע
 לגרוגרות ודומה כנ"ל בידים )א'1( הם ודחא ראויים והיו הואילמוקצה
 והבן. זולת לא אבל מוקצה דהוי מודה ר"ש גם כזה דבחינהוצמוקים

 כן על מוקצה ראין רשב"י רבו כדברי ספון בקרבו היה רב כןעל
 הכי אין באמת בלבו היה חששו. לא מוקצה לאיגור בתימה.כששאלוהו

 דבריעו ולא נהגו לא נגלה פי שעל כיון אלא כנזכר( ר"ש )כדברינמי
 שפיר: ואתי רב. שתיק כן על כןההלכה

 ואינק רב בערב אינון מינין והמש ע"א[ ]ס"ה בראשית בזוה"קכג.
 עי"'ש עכל"ה ע'מלקים ר'פאים ע'נקים ג'בוריםניפשים

 המבואר פי על ישתרט( )ה' ר"ע נג"ע )כסדרן( ר"ת אלו כי ו"ץעוד
 בגלותא לישראל דדחקין ע"ר פינון על ובתיזה"ק בזוה"ק פעמיםכמה

 וכ"ל חמש אינון כי י"ל וגם שם כנודע וכו' צרעת נג"ע נאמרהעליהם
 מאן ע"ב[ ג"ח רף נתכ"א בתיזוה"ק ומבואר כנזכר. רצ ע'רב נ'גער"ת

 בב"א: ית"ש בחסדו כיה"ר לענ"ג נג'ע ליה איתהפךדזכה

 פרע הלא מל תנינן בתוספתא ע"אן י"כ ]יף נראשית נזמ"ק עידכד.
 מילה אישן דרגין דתרין בגין מל לא כאילו המילהאת

 בהגהות )וכ"כ שם ובהגהות עכל"ה וכו' וצדק צדיק ונשמור זכורופריעה
 מלכות היית בב"י ומיל"ה ביסו"ד פריע"ה פ" כ' י"ג( דף בזוה"קלעיל
 ופח"ע החיתוך דהיינו המילה עושרן שמקודם כיק כן לומר תמוהחעא

 פריעה שהיא המע"ד קודם במלכות שהמיל"ה לומר שייך ואיןהפריעה
 במלכו'א דמריע"ה ואח'ע ביסו"ד מיל"ה דהיינו לפרש יותר נראהע"כ



 תתקז נקדרה שביעאה מהדוראדברי

 החיתוך עברין מזלפה כי נכון. ברמז לזה תבלין לתת יש וצא כןואם
 בידו רמ"ח ויקח הבדית( מלאך אליהו )זה פנח'ש ובסור פיפיות חרבבסור
 שהם עשין רמ"ח כנגד הדוכדא אבר יסו"ד בחינת המיל"ה זהו כןעל

 שס"ה בגימטריא פריע"ה אמנם כנזכר. רמ"ח במספר עולה כן עלדוכרין
 והבן: מלכו"ת במדת להיותן דנוקבא הלאוין כנגדשהוא

 הדיני זו פרה אמרה אמר במתניתין ע"אן " ]דף נזירבש"ממה.
 אם נזירה הריני הזה הדלת שמר אני עומדת אםנזירה

 שהיה כגק ומתרצינן מישתעיא, מי פרה בגמרא ואמרינן וכד אנינפתח
 בפירוש ובני"ש וכו' עומדת אינה זו פרה כסבורה ואמר לפניו רבוצהפרה

 לפרש נדחקו כשוספות אמירה בלשון מחשבה שמציע לדש"י()המיוחס
 העוברים אדם בני רק דעת לה אין דהרי כן סבורה עצמה שהפרהדלא
 בפשיטות בפי' רחוק וזרא עי"ש וכר תעמור שלא כן כסבוריןאצלה
 בלשת במתניתין והזכירה "כסבור" היינו הנ"ל פירש"י לפיובאמת
 במה וכן כנזכר. להדהמה לה יש דעת וכי קשה ועדיין עיי"ש"אמרה"
 דעת ענין וכי כר הזה הדלת אומר בסמוך זו( )במשנה מלאהדקאמר
 שנדר מי ואם מה רבר אמו לחשוב עץ כלי גולמי שהוא לדלת לויש

 כנזכר הדלת ובפרש בהמה כי זה ידע שלא עד כ"כ עיטה הואבנזיר
 ואין שוטה  בכלל זה הרי כן אם מחשבות ולחשוב לשאול דעת להםאין
 לבר דגו12א( )לתומר י"ל אולם נזיד. נזירתו ואין נדר נדרו ואין בודעת
 " ]נדוים דקי"'ל כיק האלו הראשונים הימים שיעות בתהלוכותשבקי
 למנהג זה שהיה אלא וכר עצפו שציוו חוטא זה חץ נויד מתםע"כ[
 מבולבלים. בדיעות מובהלים. ודמיונות  עצבות בעלי אצל ובפרטולחוק

 על כי שונים.למיניהם
 יז-

 יורדי ]זולת עקימותם לתכלית יבו14 הנזירות
 עץ4ק וחסידי לו ודומה תכבור שמשק כמו אלפים( אלפי מני )אחדסגולה
 מפי התורה גזרה ועכ"ז וכנודע[ הנזירות קבלת נבואה פי על מהםשהיו
 כאלו בדיותת אפשרם מפי שיצא גם דגזירות חל כי שמו יתברךקליע
 גם הבוימו; העל האדם על ונמושם בדמיונם באמת חשבו האגרתםהאלו



 לצררה שביעאה מהדודא ד21ריתתקח
 קרוב גם לדוגמא תראה )כאשד והשלחנות הדלתות עץ נלי הגשמיל

 ]סימז תשובה בדרכי ומובא טשו"ד בשו"ת הגאון בזה מ"שלדורותינו
 כאלו שונות דמיונית בעלי ועיי"ש השלחן ברגלי המנחשים על סק"קקע"ט

 נ"ד[: י"ג אות ו' מהדורא בד"ת ]הריו והבלכנ"ל

 ש"ע בסוף כמבואר הנשמות והעלאת לטובת שהוא הקד"'ש עניןכן.
 אחרי יתום קדיש בכונת בסידור ובהאריז"ל ת"ב( ]סימויו"ד

 תבלין עוד להוסיף ויש דג1תי"ם. תח""ת בסוד שהוא ע""ש כאלקינואין
 תיקה והנה וז"ל מ"ב( בד"ה פ"א הנקורות דרשי )בשער בע"ח המבואר פיעל

 סור שודא שתם והח"י' שלהם הרוח ביאת ידי על היה שמת"והמלכים
 כי האריזתן מכתבי נודע וגם לקריננו. עכל"ה וכו' הנקודים שלהיוש"ר
 בחינת שהוא וכיון יוש"ר. ר"ת רבה שמיה ויתקדש יתגדל מתחילהקדיש
 שפיר הוא ע"כ רמיתו מלכין לי המתים תחיית ענין בע"כ הואיוש"ר
 יזכנו כנזכר. המתים תחחת בסוד ולהחיותן הנשמות להעלאתתיקון

 בכ"י: לפניו נח" השלישי וביוםמיומים

 בסעודת להממבים לחיים אמירת בעת שאמרתי סמה ארשוםכז.
 לאיושט"א 2ךח" ה' עב"ג לאיושט"א תחי' בתיחתונת

 ותורות מאמרות לומר החתונה סעודת בעת שנוהגים מה לענין טובבסול
 ואבותינו רבותים ומדיקים אצל זה ולעומת ומתמנים המשבים הרבנים%
 ושכוות ובדחנות רקודין טעי בכל ושימחו שמחו אלא כן ראינו לאזי"ע

 וסעודות וכלה חתן מזמוטי זמר וכלי להש"י ותשבחות שירותוזמירות
 חז"ל מדברי וטהור קדוש מקורן ובראה דג121תה ימי ז' בכל ושמחהמשתה
 וכוס כום כל העל לבש טהרתה שעשה ברוקק מעשה ע"כ[ ס"ז ודףבשבת
 ולשש רבק לפום וחסדא חיי רבנן לפום וחיי חמרא אמרשהביא

 בד"ת לענ"ד הדברים פירוש עשן כזה בלשון שאמר ]ומהתלמידיהה
 בחתונת אשכנז רבני מנהג לפי ולכרייה ועי"ש[ ל"ח[ אות ד'ומהדודא
 שלא ודברים תלים תלי וקוץ קוץ על דורש )שהיה לרע"ק לו היהבניהם



 תתקט וקררה שביעאה מהיוראדברי
 בר"ת לררוש ד[ ]פ"ט במר"ר כמבואר וחביריו לרע"ק נגלו למשהמלו
 אלף כ"ר כי א( כן עשה לא באמת אולם ומכוברים. ממזמנים אחרלכל

 ותלמידיהם התנאים הגדולים הבידיו ומלבד לרע"ק לו היותלמידים
 תורה לומר ואחר אחר לכל מכבר היה ואם כולם את מזמין היהובודאי
 המשתה ימי שיאריכו מגיע היה אז ואחר אחר לכל מינוטע"ן ה'עכ"פ
 ולא וכיוצא( ואכילה ותפלה השינה שעות )בנכיון ויותר שנים וג'ב'

 שלאחד יב"ה ער רק ס"בן ]סימן אעה"ז ובטוש"ע כתובות בש"ס כןמצינו
 המשתה ימי ז' עד רק במעונו שהשמחה אומרים אין ]ועכשיודגשואין
 מה פי על טעם עור ב( באהע"ז[ שם כמבואך שמחה כל שערבהמשום

 שמחזיקים נראה אז ר"ת שאומדים ירי דעל א'[ אות ]מה"ק בר"תשכתבנו
 על שיהיה כדי ד"ת לומד זה ידי על שצריכים עד ת"ו לע"ה דשתןאת
 ררע"ק ר"ת. שאמרו מציט שלא טעם עוד ג(  עיי"ש. מצוה סעורת זהירי

 הלכה שאל דרע"ק במתניתין ע"א[ ט"י ]דף בכריתות כרטצינולשיטתו
 בהמה ליקח שהלכו עימעום של באיטליה יהושע ור' גמליאל ר'את

 ד' ]מהדרוא בר"ת בהפריע וגם בתוס' וליי"ש גמליאל ר' של בנולמשתת

 לבר לא אז בנש'ק כשמטמאים זי"ע הצדיקים דהך מזה 12למד13 י"ב[אות
 גם שם יוושע ר' כמו חבריו גם רק עצמו את מטריח  בעצמוהמוסתן
 יוכל לא ורע"ק וגשמיים עולמיים רברים וכיוצא בהמה לקנותלטפל
 שלמד כיה ר"ת אמרו לא וע"כ ]בד"ת[ עה"ש באיטליס רק אזלמצאם
 כוס כל ועל הטכוס שתו רק מד"ת יותר גדול ונלה התן ששמחתמהם
 ד( ושמחה רצת ועת תהוה בזמן בךמת ורוב וכו' וחמרא חיי אמרווכוס

 דהכנסת היי כלה להכנסת ת"ת מבטלין ע"א[ י"ז ]דף בכתובות שםאחיינן
 בי12קא כלק[ נפרשה בזוה"ק מצים ה( מת"ת. יותר גדול ושמחתהכלה
 חתן מזמוטי יזר על עתדו ומשצלו ק"ש זמן שבטלו להחכמיםשראה

 יותד. גדול שזהו משמעוכלה

 י"ר נזף דחגיגה בפ"ב הש"ס רברי פי על קצת( צחות ]בררך י"ל 5הי0
 חתן כמזסשטי מתקבצים מלה"ק טסיו מרכבה נמעניה 2ועטקוע"ב[



 הצררה שביעאה מהדורא דבריתתקי
 נדו בסוכה כדאמרינן מרכבה ממעשה התורה בחלק גדול לך ואיזנלה
 הויות קטן דבר מרכבה מעשה גרול דבר דוכתי בכמה ועוד ע"א[ע"ח
 משמע הדמיון( )בכ"ף וכלה חתן כמזמושי אמרינן ועכ"ז ורבאראביי

 ספק זהו וגם להם להדממת שהוצרכו עד מנה גדול וכלה חתןרמזמושי
 מד24"ס קצת( )בצחות בזה עוד ואמרתי ממש. רומה הדמית כ"ףאם

 בחמשה עובר משסיע 10ינו חתן מסעורת הנוגה כל ע"ע ר ]דףברכות
 תן' מד"ת הנהנה כל נפ"ק באבות המתניתין דברי פי על וכיקולות
 רוצה אחד וכל ואגדות תורות לחתומת  הקפואים הרבנים כשאומריםהיינו

 באופן )לעיל בזה דברינו לפי להחתן אמנם וכו/ וגבורתו כחולהראות
 שירבו מה בכל ישמחחע הלא יכבדתצ לא א'[ אוה ]מה"ק הד"ת עפי"דב(

 בשביל הגדולה מצוה סעודת הארוחה לעשות שצריכין משמע בד"תיותר
 הנוצה כל וז"ש חנוכה( הלכות המג"א מי שם )כמובא ת"ח אינושהחתן
 כי בזה )להחתן משסות ואינו חתן ממקפדת כנ"ל( שנצמר שלו)מד"ת
 ונראה בזה יכבדתצ לא כן אם ת"ח החתן שאין בזה מראהאדרבא
 של קווית בחמשה עובר כנ'י( סעודתו. בעת תורחב, לדברישיצטרך
 לתוך" זוכה משמחו שאם שמתהם תהו החתניםשמחת

 )ועיי"ש וכו'
 בזה כשסקייטים ההע דברינו ולפי לכאן( האור"ט שייכות טישבמהרש"א
 עיוצ נראה הקרואים על ד"ת אמירת בלי המשובים כל ואתשישמייהו
 השם וכביבן. ת"ח ולבת בעה"י ת"ח בנשואי מצוה וסעודת תור"הבעצמו
 בביאת ראשינו. על עולם בשמחת וחרדתו שמו למען יעזרעיתברך

 ב"ב:גווילנו

 תלמידים שמונים שם[ ע"א נכ"ח פכה בקרש מילתא ואיכרןכח.

 ר' שבכולם קטן עוזיאל בן יצוע שבכהת גדולוכי

 ודבר גדול דבר וכו', הניח שלא ריבנו על עליו אמרו זכאי בןיוחנן
 כו' וכו' ורבא, דאביי הויות קטן דבר מרכבה, מעשה גדול דברקטן,
 בחשרה( )בעסקר עליו הפרח עוף שכל עומל בן ענתן על תליואמרו
 שבכולם פגדול והענק ההפרש אי מה לכחודה הפלא עץ"ש נשרףסגד



 תתקיא רצררה שביעאה מהרוראדברי

 ה17 2ום מדרגותיו וכל וכו' גדול רבד וציח ולא דיבתן שבכולםלהקטן
 עמיאל בן יונתן של המעלה אולם מזה גדול לך והיש שבכולםהקטן
 תצא שגיתי ואם אפשד )בדרך "ע שבכולם גדול זה ידי על נחשבקף~א
 עו"ף יגביוצ רש"ף ובני ד[ ר ]איוב הכתוב דברי פי על יכפר(רתום
 העבודות וכל והתפלה התודות כל והנה דגל( ומזיקים  השדים)דהיינו
 כל אז יחטפוהו לא המתיקים שהחיצונים בטוחים אין אם יתברךלהשם
 )בדום לו היתה זו גדהלה מדרגה עוזיאל בן ינתן אמנם ת"ו לריקיגיעתו
 ח"ו החוצצים כנ"ל המדקים )היינו עליו הפורח עו"ף שכל נשמדה(מעלת
 ותפלתו תודתו כל )וממילא נשדף סגד ממעל( שבשמים אבינו לביןבינינו
 ע"כ הנרצה לתכלית ונמרצה גדולה מעלה חזן למדום מנד קלוומצותיו
 כזה יקטז ]יצה כנזכר היאת( מעלה ידי על שבכולם גדול נקראשפיד

 : נ"א[אות

 מלך ה' כתיב ]תנינן[ ע"א[ ל"ד ]דף נדאשית ששת בזוה"קכס.
 לשק על יפלא וצת הצד. לעולם ימלוך י מלךה'

 עיר עם בסבסד כבר שעורר וכמו כזה פסוק איש באמת דהא"כתיב"
 ימלוך וה' הארץ תגל מלך ה' כ"ז( )מקאפיטל מדבתוב מורכב שהואתפלה
 לא שלם פסוק זה שיהיה אבל בבשלת( השידה מפהשת )הוא ועדלעולם
 טהרדבו פעמים כמה חז'ל בדברי כן כמו מצינו באמת אך עכ'ינמצא
 מיד על ע"א[ ג' ניו במגילה התוס' וכמ"ש לדרעקפסוקים

"1 
 יזע2וע שם

 הכסף ובתן ע"א[ י"ב ]ין בעדכין וכמו נמצא לא כזה שפסוק העמקבתוך
 בעירובין תע ע"ש מ"י ]דף ומנהות ע"א[ קו"ח ]דף שבת תחן הדין %וקם
 כ"כ ד=עך 117 לא דרבנן ובזוה"ק בש"ס פעמים כמה וכן ע"ב[ ט"ורף

 זה ורן דקרא.בלישני
 בדדן"

 בסידור ורוויתי מקומות. שרוי כמו יתחשב
 מלך ה' )בגלית אאצ"ד שהערה תפלה עיון עם ז",צ הל אאמו'דשל
 מהיות נעמר הכתוב עלע ד(מצרינן ע"ב[ פ"א ]ין ב"ק גריס עיץ שם(וגו'
 עיי"ש בקרא בכה"ג שכתיב משום דק פסוק זה שאין פי על אף וגו'טוב

עכל"ה:



 רצורה שביעאה מהדורא דבריתתקיב
 שמהשל א"ר כדג לקורעו סותר ע"ה ע"ב[ מ"ט )ין שחים בש"סל*

 שלמד גוף שד(1 ת"ח מזקני השמעתי ומגבו. יצחקבד
 ומגבו. דגליון על כתוב והיה זי"ע יששכר בני בעל הק' זקיניבה

 פי הצל ששמעתי. כפי עכל"ה רשע אדם בצלם להסתכל שאסורמשום
  עכ"פ( בגוייהו גניז סובא לפרש יש כי )אם הרבדים פירוש אמרתיזה

 להרגך הבא בכלל שהוא ורוצח רעוע באדם זה סיירי באסת כיבפשטות
 וכו' מכריזין אין אף אומדים ויש בד"ה קום התוס' )וכמ"ש להורגוהשכם
 בצלם להסתכל דאסוד והך  ביי"ש(. ויוהכ"פ. בשבת גם מותר כןששל
 על דפהשל משום נודע והטעם ע"א[ כ"ח )ין מגילה בש"ס הוא רשעאדם
 הראי" כח גדול כאשר בנפשו רע  ענין הדמוע בצלם דגשזכלותידי

 ואכמ'ע דאייתו ידי על בצים שמולדת הראה עוף מענין כנודעודנתכלות
 בטרם להשמר צריכין כן על ח"ו לרעה לנפשו גם בראייתו חוזרוהוא

 שיקרענו לאחד וגם קיים תבניתו דמות צלם שאז )ע"ה( להרשעיהרגהו
 הסת בפני המסתכל ע"ב[ י"ג )בהוריות אסרו ואם בפניו יסתכל אםויהרגהו
 בפניו כשיסתכל פן הטעם "'ל וגם ב( כנזכר. מגבו דוקא צ"לוע"כ ר'י דבה טומאה שודה שבודאי רשע המת בפני שכן סכל ללימודקשה
 אז וכשיניתנו ויניתם עליו ירחם ופן רחמנות פני לפניו ההרוגויעשה
 אם י"ג[ ר )אמהר עה"כ ז"ל אחד גאת בשם נודע וכן להרגו הואיבא
 נש"א שנאמד רכלך שאול מזרע הוא אשד היינו מרדכי היהודיםמזרע

 אגג( זקנך )היית החקקת כאשד תעשה כן ע"כ וגו' שאול ויחמול ט,[ט"ו
 ע'ע הרשע וימן בא ומזה שיב נולד אגג על ובחמלתו שאול )לפנילנפול
 הגיוס המלך וסריסי  עסו מדברים עודם לפניו. תפול נפול אתה(גם

 היהירו ע"כ עתיקין והדברים וטע( עצתם )והופר המן את להביאויבהילו
 והנה כנזכד עליו ירחמו פן בפניו להסתכל ושלא סגבו לקרעו דקבזה
 הנכרמה בין הקודים בין בימית ע"ד הרשעים כל עמלק כהוורשהמה

 ב"ב: לגמוש אותם יעושרדהיתי



 תתקיג רצררה שביעאה מהדוראדבורי

 שלקח הזקן הילל על עליו אמרו ע"ב[ ס"ז )יר כתובות בש"מלא.
 לפניו. לרוץ ועבד עליו לרכוב סוס אחד טובים בןלעני

 עובד וכל הגמ'. עכ"ל מילין ג' לפניו ורץ לפניו לרוץ עבד מצא לאפ"א
 לגצה הצטרכותו לו יחסד אשד מוועודו די זהו וכי ויתפלאישתומם
 אשד שחץ בגאוה כזו רעה מדה ובפרט לפניו עבד שידוץ כזוגדולה
 הקרון על ישב והוא וכו' יקד הבו לצעוק  עבד כמו לפניו ידוץ הזקןהילל
 %א עמך מעשה עהשה בכלל כזה איש וכי ושד מלך כמו סוסו עלאו

 היה אולי כי לומד חשבתי זה העל זה לו למה וגם כזו גדולהבחציפות
 כי )אם וצדיקים גדולים דמים משפחת בימינו בנש"ק כמו בימיהםזה
 טובים בן עני הגמ' מלשון זה גם שנראה וכמו כ'ע ת"ח אינו בעצמוהוא

 השוב לאדם ויויקוהו יכבדוהו אם כי כלום( אינו בעצמו שהואמשמע
 די זה היה ע"כ לפרנסתו כבוד בדרך אדם בני יהנהו אז יחוסומפני

 זה ידי על הלא קשה עדיין אולם כנ"ל ויפרנסוהו שיחזקוהו כדימחסורו
 את שמניח כשיראו אדם בני עוד וישנאהו גאותו מפני לבוז אדרבאיוניה
 יושב וזעא פרסאות ג' לפניו לדוץ עבד בח"ד הזקן הילל בישראלהנשיא

 9הי לפניו הילל רץ אשד מעשה האי היה ואולי בגדוד. כמלךבמרכבתו
 אם הכירו לא ע"כ ב"כ עדיין מפורסם היה ולא לנשיא הילל היהסדם
 כנ"ל. לפניו רץ עבד בכבודו שנוהו שעכ"פ כיק אחד או לפניו היללרץ

 צ"ע:ועדין

 חיץ ולפרו דפסקינן מה במקצת פנים כל על להבין שרישיןלב.
 בשבת אפתי ביום ימול והימיני ביום ע"א[ קל"בנישבת

 אחרי להקש ואין גזה"כ שההא הגם שבת, דוחה ח' ליום בזמנה מילהכי
 ופנימיות ברמז  עכ"פ להבין ובפרט לדדכם יש אם זה כל עם דקדאטעמיה
 מילה גדולה באמת דאם קשה לכאורה באמת כי טוב. מה בוזיתי אזקצת
 כדוהיה וגם בלבד השמיני ביום רק תדחה לא מדוע השבת את חימשינוא
 קל"ז נש0 וקיץ בשבת לדבדזפתו הח' יום והגיע חולה התינוק שאנוס

 השבת ביום ונתרפא מועט בכאב שהיה או הוולדו. כיום הבמלוהו יוםע"א[



 רצררדץ שביעאה מהדורא ד12ריתתקיד
 מקודם אפשר היה לא כי אם כלל בשבת ימלוהו לא כן פי עלאף

 פי על הרמז וי"ל דייקא. השמיני ביום דק דתלוי ודאי אלאוכיוצא,
 ועיי"ש יומץ תמנין דאינת ח' ע"א[ ס"ט רף כ"ג, ]תיקם התהיה"קדברי
 מלך כנגד השמיני ביום חשהוא כ"כ מנלה מצות דחביבה ראי לחיבבאר
 רס"ר ]ס" שלום באות בדברינו ובעה"י שם ראי לחי ובבאר עיי"שהד"ר

 בכללותה דשבת כיון קצת יובן זה ולפי מבגדפם[ ע"א רע"א ]בדףמק"ו[
 שאין מה כנודע הבנין ימי ז' תחת שהוא השביזרת מדה שביתתההיא
 ביום רק אבל מזלה שבה ע"כ מדם יותר גדול הח' מלך הדר מלךכן
 אפשר: בדרך "'ל כן כנזכר. ח' הדר השמיני מלך במד שהא דייקאהח'

 ]תהלים מלך. לבן וצדקתך תן למלך משפטיך אלקים לשלמה.לג.

 דגולך שלמה בנו על המלך דוד שדעזפלל מהע"בן
 הישרים עצמו על לוקח אשר לבנו אב באהבת מלכנו דוד שהתפלקוי"ל
 שלמה ובעד החסיד והמלך כאלו הקדושים ובפרט בניו על יבואושלא
 הרמב"ם )כמ"ש ב"ג צדקינו משיח דוד בית מלכות צ"ל ממנו אהמרבנו

 )הגבורות משפטיך אלקים לשלמה. וז"ש חלק( פרק ריש הטירניותבפירוש
 )ה"מ למלך חטאיו( בעד העונש משפט משפטי"ך וגם אלקי'שמבחינת
 בן רק מלך בן היה לא כי מלך בן ולא מלך  עצמו את קרא בעצמודוד
 ולא עצמו על לו[ מגיעים ואולי ויערים המשפט )שקיבל תן דגדיק(ישי
 וצדקת"ך וגו'( בנים על אבות עת פוקד מבחינת לבש יסוריםלהיות
 שעשה וחסידות וצדקות טובים מעשים שכר טההו אבות  וחכותוהרגו
 יתברך דורים מאת צדק"ה בלשת הזה השכר וקרא לבש. שיתן ביקשדוד
 חסד בתורת דק בוראו אצל לו יש וכלום לך יתן מה אדם יצדק אםכי

 כמעשרו לערש תשלם אתה כי חסד ה' ולך הק ת"כ ]""יט וכמ"שוצדקה
 שלמה )היים מלך %ן תתן( וזה כנודע. צדקה בחפרת רק הוא השכרגם

 כנזכר: מלך( בן מלך שהואבנו



 תתקפו ועוררן שביעאה מהיוראדברי

 שהאדם החש אד"ם בת" שבת ליל הקידוש בכונת בסידור עייןלד.
 המלכות עומד שוים החזה כנגד ויניתנו ז"א בח"המקדש

 הקידוש אמירת והייע וכו' מקיף הוא ליבו"ר כל כי וכ"כ וכו'מעש"ה
 מזה ]וכתבנו ומצמ"ה דבו"ר מחשב"ה נמשך הוא ענין כל והנהבדיבו"ר
 הכפורים הסאת מד"ם ל'[ ]שמות עה"כ הקדוש( עם )מאמר יששכרבשער
 ואכ"מ ביוהכ"פ לתקן צדיכין זוח מ'עשה יקבור מ'חשבה כפ-"ם ר"תכי

 ולכאורה מחשבה הבחינה מהו כאן חשב לא למה להבין וצריכיןלהאריך[
 במחשבה זיכוין שצדיך הם ביה שכתב הכונות דהיינו עומר נראההיה
 הלולב עם כשמקיפין הו"ר בכונת ובסידור בפע"ח במ"ש צ"עאך

 כי מעש"ה דבו"ר אד"ם בבת" הכונה בשעה"כ הוא וכןבהושענות
 הוא מאד"ם מ' ועת הושענות פזמוני שיאמד הוא מאדם ד' אותהדיבו"ר
 )מאד'ש( א' והות ההקפות בעת בידו הלולב הולכת והוא מ'עשהר"ת
 קצת קשה והוא עף"ש הלולב עם המקיף עצמו האדם היינו אד"םהוא
 יהשבד,ו ואיך הנ"ל תלת מדגי הד"ת כולל ונא עצמו ההאדם כיוןלהבין
 המעש"ה חע הלא ועוד ההקפות. בעת הלולב את המוליך שהוא א'בפרט
 בתרתי להו קחשיב ואיך הך והיינו כנזכר הלולב הולכת שהוא מ'מאות
 אמינא. הוי דמסתפינא. ולד"א כנזכד. אד"ם של מ' ובאות א'באות

 ר'[ ה' ]ויקיא  ויה"כ ע"א[ ט"ו ]יף בשבועות חבז"ל דברי פי עלבפשטות

 אמד מר וכו' אסי וד' כהנא כדרב דמי היכי לאפס פרט בשבועההאדיים
 עי"ש הוא. שכן וקסבר במחשבתו שטעה הינו אנסך לבך וכו'שבועתא
 ודעתו מחשבת"ו בכל שצ'לו )הידוע( באד"ם רומז ""5 כן ואםבפירש"י.
 האד'ש כן ואם כנזכר. אד"ם נקרא לא זה וזולת לאנתא )פרטבאמת
 והדבו"ר כנ"ל בקידוש הכונה לענין כמ"ש הכונ"ה והיינו למחשב"הרומז

 "ע כן וטעש"ה דבו"ר מחשב"ה זה והרי כנ"ל שם מבוארוהמעשיה
 בעדי: יכפר הטוב וה' אפשר.בדרך

 בד"ה ות-שב"מ פירש רבבתן עניני בנמהלת ע"א( ע"ג ]דף בב"בלה.
 משום חביב דקא שבד הני כל וכו' לי אה2תעי דבהאמד



 קצורה שביעאה מהיורא דבריתתקטז
 של דבים ברבדים כפשוטו כולו סההו מפרש האיך עובד כל ויפלאעכ"ל וכי לבוא לעתיד צדיקים של שכרן מתן להודיע ומהן מעשיך דבומה

 על אשד הזה בעולם כפשוטו מציאות בלתי המה אשד דדבב"תגוזמות
 לפרש בתיבודיהם מעולם השם אנשי המה הגבורים ראשי כל תפרץ בוכן

 בקודש. לדרכו אתר כל הפרד"ס אופני בכל בזה וחירותם חכמיםרבדי
 יתכן לעת"ל צדיקים של שכדן מתן להודיע ז"ל הרשב"ם מ"שובשלמא

 אלו כל יתכנו ע"כ הטבע מן למעלה הגבה דברים הדבה יהיה לעת'לכי
 עתה ה' מעשיך רבו מה משום דהכונה לפרש אבל כפשוטן גםהרברים
 אות קמא נמהדורא בד"ת ברבדינו ועיין תמוה. הוא הטבעה הזהבקפלם

 להרשב"ם לו היה נסתרה רכונה ",ל אולם בזה. רבב"ה מאמדי בעניןצ"ע
 דאמדו אפילו )היינו ה' מעשי"ך דבו מה בזה שכתוב הקרא בכלבדברים
 כולם באמת( אבל הדין. עשי"י בעולם טבעיות מעשיות תכז"לליה

 דחכמת"א מילין משתעי נאמדו. ונפלאה עליונה )בתכמ"ה עשי"תבתכמ"ה
 המר"ץ מלאה ומליצה( משל הזה בעולם עשי"י' בבחי' הרבדיםלהלביש

 דברי על מ"ש דפדקא באגרא ]ועיין קניניך מטה( של ארץ בחינת)גם
 והיית וצא( בקונ"ך המלך לדדך יוצא כשאתה ע"ב[ כ"ט ]ברכותחז"ל
 דעשי"( במילי כן והלבישוהו באצילות בחכמה לעומקן הדבדיםבכונת

כנזכר:

 אז שתשוור תורתך לולי דרך( תמימי )באשרי אמד מלכנו ן18ךלך.

 עני המלך דוד שהיה שמעתי לא ומעולם בענייאבדתי
 צאן ממכלאות ויקהיל ע'( ע"ח ]תהלים כמ"ש אביו בצאן בעודו גםכלל
 עשהוות הג[ ד ניבכם וכמ"ש לתם וחסר עני שהיה מצינו לא כןגם

 ישי של הצאן שהיה וגם בקליהן את  שמעופרות ע"ב[ פ"ד )חריץצאנך
 והנה ל"ד[ ט"ב א' ןד"ה  עה"כ ד'ן הלכה ""א ב"מ ידה~למי ]ויריןאביו

 שאם כמו פשוטה הכונה ודאי אלא המלך[ דוד שאמד הכינותיבעניי
 ידי רעל צדדים מכמה ד'ל ויסורים נפש  עגמת לו יש אחד שיוםרואים
 שדכא וכית ותועה הנאבד כצא לפעמים שנשא עד למטרד דעתו נחלשזה



 תתקוו יצורה שביעאה מהיוראדברי

 ימול שלא ח"ו מסוכן הוא כן על ויגונו צערו מחמת המוחיןבנפלת
 זה ירי )עשק שעללי תורתך לולי וז"ש ומררגתו ממרתו לגמריויאבר
 אין בבחינת למטה )5י בעני'י אברתי אז דגךתין( גדלות לבחינתבאים
 שיכהין והיינו ר'י  עצבות מתוך שורה השכינה ואין בדעת. אלאעני
 בבחינת ובשורשו שעשועי התורה כן העל הנ"ל( מפני לגמרי ליאברח"ו

 ובטחת לשמחה באים כנ"ל התורה ירי ועל בחוכמת"א( )ת"יבראשית
 י"א[: אות ""י ד"ת ניחפזוכט"ס:

 חרב שבזקנותם לזקנים להם אף ההקצ"ון )איכה שמעוני 12ילקומ1לז*
 %ף 5ף קדשם ברוח )חכז"ל רקאי וי"ל  עכל"הביתם

 את עוד יגדלו אשר תורה ובני יר"א בוף'ב רואין אע אשר אלין(יומיא
 עש אך התורה, ברכי בגרר עכ"פ אבל כמותם. לא אם לת"ת.בניהם
 כלל יטו לא שבניהם גרול בכח נפש במסירות עומדים אינם כיהחסרת
 אבחעם מררכי ררגא נחית יעשו כשבניהם ושתקים רקמררכיהם
 כי אם העת( רוח לפי קצת קדימה הולכים המה כי יאמרו)ובסכלותם

 זה ירי על אבותם מדרכי קצת בנסחתם רק התורה מדרכי פרשולא
 נתגלה בעליל נדתו כבד דיקן 17ל בנדהם בני היינו יולדו אומדבניהם
 כבר סגה )וכמ"ש ממש באיסורים התורה מררכי פרשו כי ח"וקלונם
 המד"ר רברי על תולרות בפרשת עה"ת ושלום חיים בחי' וגם רוכתיבכמה
 הילקוט וז"ש אבותם( בנים ותפארת בנים בני זקנים עטרת הה"רשם
 טרש זעמים וגם ע"א[ ל"ב )קידישיו כן נקראו ת"ח )היינו לזקני"ם להםאוי
 בני )באותם שבזקנותם הנזכר( באופן אבל שנתגדלו. בנים בני כברלהם
 ויאיר ויצילנו. ישמרע ה' ויר"אג תורה )של ביתם חרב כנזכר(בניהם

 בכ"י: ב"ב.עינינו

 י"ג[ מ"ג ואכוה קמח. אין תורה אין אם תורה. אין קמח אין אםלח*

 מאמר חרט נשמת נעייז המחקר בעלי  שכתבו מה פי על"י

 וכמר והמופ"ת והקבל"ה ויו"ש  צעד מטובי דגלה בילשה כי פ"אןג'



 רצררמה שביעאה מהוורא וחבריתתקיח
 חבש( מזפת קטלה ר"ת נקמ"ח קמח אין אם י"ל וזהו בספריהםשביארו
 מאבותיו הקבלה פי על בחושיו התורה להשיג יכולים נאין תורהאין

 נאין קמ'" אץ תורה אין ואם יתברך( השם לנו הראה אשרוד~מופתי"ם
 למזכרת רשמתי כנ'י(. ד"ת ומופתים מקבלה בחוש שקבלנו מהיודעים

ברמז:

 וגמ"ח ואם אב כיבוד וכו' פירוהיהן אוכל שאדם דנדים אלולט.
 לאשתו( איש ובין )י"ג, לחבירו אדם בין שלוםוהבאת

 הוא אמנם צחות. נבדרך י"ל מ"א[ פ"א ]פאה כולם. כנגד תורהותלמוד
 ומנעיל מלביש שהמצוה או"א כיבוד הנזכרות המצות אלו כיהאמת(
 גורם והוא וקילה יום להטפל בכ"ע וצדיך וימציא מכניס וכחמקהמאכיל
 שצריכים לחבירו אדם בין שלום הבאת וכן גמ"ח וגע ת"ת ביטולהרבה
 באיזה שלום לידי שמביא עד ואחד אחד כל עם להבר דובה לעסוקבע"כ
 ז"ל חכ"צ הגאון בזה הכריע כבר אמנם ואהון(. האי נכולי שימצאשפן

 פלס כ"ט ד' ]משלי עה'צ ע"א( ט' דף מ"ק הש"ס דברי פי נעלבתשובה
 בעש צריכין אחרים ידי על לעשותה אפשר שאי במצוה כי רגליךמעגל
 רק שרהנה )מי תורה ותלמוד המצות אלו כל אמרי וז"ש ת"תלבטל
 תורה רק לו שיש מי ע"ב[ ק"ט ניבמות במדרש נוכדאיתא וללמודלישב
 יושבים אם המצוות אלו נכל כולם "כנגד" הוא( אז לו[ אין .תורהאפילו
 כנ'י( לקיימם יכולים שאין להם "כנגד" הוא בת"71 רק ועוסקיםבחדרו
 כנזכר: ת"ת לבסל כשמחוהבין מעגליו לפלס צדיכין כליכיןע'צ

 עת קי"ט[ ]תהלים עה"ב ברכות סוף המתניתין לזה הממיכות הואוכן
 9ז משום תורתך הפרו אומר נתן ד' תורתך הפדו לה'לעשות

 לת"ק נתן ר' בין הוא חילוק דמה שם התויו"ט עמד וכבר לה'לעשות
 כן כי ואם עי"ש וכו' בבכורים ובא וכן פליגי לא דבאמת נתבבזה
 פתילת הצבע כר אומר יתם ר' ין משנה ]פ"ז מקואות בטחגיתין גםמצית
 ד~נא היכא מ"מ בתויו"ט. עי"ש ת"ק 8מ פליגי לא דבאמת וכו'אותו



 תתקים רצררה שביעאה מהיוראדברי

 דהיכא "'ל דלת"ק כיק שפיר אשמעינן נתן רר' ואל דדשינן.למידרש
 המצוה שהוא כנ"ל שלום הבאת או הגמ"ח היינו לה' לימיות עתשהמעשה
 ווידו זומא בנמו תורה והביטול ספק זה הרי יועיל אם ואהון האיוכולי
 נתן ר' קאמר ע"ז כנ"ל יפעול אם הספק בשביל הת"ת יבטל לאאז

 שהנא הגם לה' לעשות עת בשביל כנ"ל לבשל ודאי יעשה תורתךררפרו
 לעסות היינו לה' לעשות עת המצוה הנא זאת עכ"פ יפעול, אםספק

 התלמוד לבשל מקודם לע"ע מחוייב הספק זה ובשביל עכ"פולהשתרל
 כנזכר: לי לעשות עת בשביל אזהתורה

 אותה קול, בת שאני בר"ה ברש"י ע"א[ ל"ג ]דף שטה בש"סמ*
 מפני לשונות בשבעים יודעת כך על הממונהמדה

 לזה פעמים לזה פעמים הלשועת לכל משתלחת והיא להשמיעשעשויה
 המפורש פי על לנכתרות שכונתו בעליל ונראה ז"ל. רש"יעכ"ל

 כ"ת נקראת מלכו"ת תתמה שכינתא כי ע"ב[ ע"ד דף ל' ]חיקקבתיזוה"ק
 )ההנו מד"ה אותה קול בת על הקודש בלשונו רש"י וז"ש עיששקו"ל

 מפני לשונות בשבעים יודעת כך על הממונה דידהעד,( מלכריתמד"ת
 דוד שאמר עדה"כ )הייע הלשונות %ל משתלחת והיא להשמיעשעשויי'
 וגו' עמים דבים כל מלכו"ת[ ]מדת בחיקי גואתי נ"ע ס"ט ]ההליםמלכנ"ו
 תתא"ה רהמכינ"ה גלות הוא אשד אומות ש של לשק שבעיםהיינו

 הלסיעת" "לכל ומ"ש ביניהם ומפורד מפתר הם וישראל בינותם]כביכול[
 שפירש"י היטב באר עה"כ דברים[ ]פרשת לוי בקדושת מ"שעיין

 המדישת לכל )ההנו לזה פעמים לזה פעמים עישש( לשקבשבעים
 הייע ומאת המדה משתלח"ת שהיא למקום ח'ש כנזכרבלשועחם(
 לאדום גלו א'[ נ' ]"יי" אמכם שלח"ה ובפשעיכם כביכול הוהשכים;
 טמיתלדעצ היינו ל"ד ל"ה מטעי נפוי עמהם שכינה לעילם גלו עמהםשכינה

 כנזכר: מדינות לכמה גליותבכמה



 רצררה שביעאה מהיורא דבריתתקכ
 ע"ב[ ל"ג )דף בברכות דאמרינן מה על אחד ממופלג נשאלתימא.

 אמדינן והלא שמים מיראת חוץ  שמים בידיהכל
 לההטיש( )היינו להמיתו ומבקש מתגבר אדם של יצרו ע"כ[ נ"ב ניובסוכה
 כסיתרא"י. נראים מילי והני לו יוכל לא לו שעוזר הקב"הואלמלא
 וצריך  שמים מיראת חוץ שמים בידי הכל דבאמת בפשיטות לווהשבתי
 במ"ר )הנאמר סדקית של כחודו פתח לי פתחו בבחינת להתחילהאדם
 שהאדם כיון אמנם בחירה בני שאנחנו כיון וגו'( לי פתחו עה'צשה"ש
 זה( )לעומת ממנו גדול יצרו אז ה' יראת במעלת קצת ועלהנתרומם
 גדול יצרו מחבירו הגדול כל נ"כ[ ניו בסוכה שם הסמיכות מובןושפיר
 כשהגדיל דאז לו יוכל לא עוזרו הקב"ה דאלמלא קאמר זה ועלהימנו
 יותר ולרתמים דשמיא לסייעתא צריך ואז מתגבר יצרו אז בי"שקצת
 הש"י  יעזרנו כן לו יוכל לא עוזרו הקב"ה אלמלא ואז הס"א( קנאת)מפני
 התוסשות שכתבו מה לפי אכן הג"ה. בכ"י: וב"ב בכ"ע שמו כבוד דברעל

 עיי"ש הדיבור בסוף וכו' שמים בידי הכל בד"ה ע"א[ י' ניובכתובות
 מידי: קשה ולאמתורץ

 גיטין חסדא לרב אביתר רבי ליה לגלח ע"כ[ ר נכף גיטין בשעםמב.
 נתתם ובפני נכתב בפני לומר א"צ לכאן משםהבאים

 בגמ' אח"כ ות" וכו' הוא סמכא בר אביתר דר' לן לימא מאן אר"יוכו',
 ותזנה הס[ נשיפטים דכתיב ידיה על מריה דאסכים הוא אביתר ר'הא
 מה א"ע לאליהו אביתר ר' ואשכחיה וכו' אמר אביתד ר' פילגשועליו
 כך בני אביתר א"ע קאמר ומה בגבעה בפילגש עסיק א"ל הקב"הקעביד
 בר אביתר דר הזה האריכות צריך למה קשה ולכאורה עי"'ש וכו'אומד
 ואיש סמכא בר כי נדע ממפלא אליהו גילוי לו דהיה כיון הואסמכא
 ואשכשך אליהו מפי שאלות דעאל נודן דהלא בקיצור והווקאל הואקדוש
 אלית שהגיד מתרץ מיניה דעדיפא כיון בפשיטות וי"ל אצלו רגילוהיה

 האריך כן על אומר כך בני אביתר מפיו שמועה אמד בעצמושהקב"ה
 פשוט: הה העובדא כללהציע



 תתקכא לצררה שביעאה מהיוראדברי

 ושמחנ"ו ויו"ט. שבת בתפלת התפלה( נוסח למאמד )שייךמג.
 ויש בישועתך נפשנ"ו ושמח נוסחא וישבישועתך

 טעמם )אולי( ונראה נפשנו ושמח אומרי"ם ובשבת ויו"ט שבת ביןמשנים
 )וכבר כנודע התב"ש כר ביו"ט רק הגוף שמחת זמן אינו דשבת ס"לכי

 ועיין שמחה זמן בשבת גם כי בהעליזך[ ]פרשת הספרי מדבדי בעה"יהוכחנו
 בכמה ועוד בהעליזך[. ]פרשת שבת תורת מאמר מאמדות בחמשהדבדינו
 הנפש שמחת שהוא נפשנו ושמח בשבת אומדים כן על ואכמ"ל(דוכתי.
 אומדים כן על כן גם הגוף שמחת זמן שהוא ביו"ט כן שאין מהבלבד
 לומד זי"ע הקדומתם אבותינו ונוסח כמנהג נ"ל אולם )סתם(.ושמחנו
 בהעלתך פ' העפרי )מטעם ויו"ט שבת בין שינוי בלי בשבת גםושמחנו
 צלותא דצלי דמאן האי ע"אן קס"ט ]ח"א מזוה"ק הנודע מטעם ועוד(הנ"ל.
 שמחת לומר מקום היה נפשנ"ו ושמח יאמר ואם יאות כדקא לפרשאצדיך
 כל ויר"א בתורה מזהירות עיניו ודוחק ועוני מלחץ אם גם בלבדהנפש
 הזה עולם וטובת הדעת להרחבת גם צריכין ובאמת בה. ישוו לאחפציך

 לשל שהוא ושמחנ"ו י'ל ע"כ נפשא תחדי דבי סבא )חומד(ובחמר"א
 וכמובן: בגשמיות בין ברוחניות בין ושמחות הישועות כל )סתם(כהלל

 ימות אלא ישע אין פכ"ז[ ]א"ר בתנדב"א חז"ל שאמדו ע"ד א"י713*
 )בביאת בישועת"ך ושמחנו מבקשים שאנו וזהוהמשי"ח

 ב"ב הלזו הגאולה דאין מ"ד כהך הדמב"ם פסק הרי וא"ת צדק.גואל
 עולם ועד )מעתה באמת לעבדך לבנו וטהר נבקש( ע"ז בתשובהאלא

 כבר ד~ליונים בעולמות הגאולה באמת אולם עלימה( תשובהשנעשה
 גילח פדות ט'[ קיא ]תהלים נאמד זה רעל עולמות בכמה בע"כבאה

  בעשיי' הזה לעולם הגיע לא עדיין אך לעמו. הפדות כבר)שנשלח
 כדברי בגאול"ה היינו בישועת"ך זבשנ"ו ושמ"ח כשנאמר אךשבעשי'(.
 על הכוללת לגאולה סיבה והא כי )הגם הנפגש גאולת רק י'יהתנדב"א

 "'ל ע"כ בפרטית( בגאולה לפדש מקום היה מ"מ כנזכר דוצשובהידי



 רנררדץ שביעאה מהדורא דבריתתקכב
 רור בן משיח ידי על שלימה הגאולה שהוא הכוללת בישועת"ךושמחנ"ו

 כנ"ל: אליהו רבי התנאוכרברי

 מושיעים ועלו כ"טן כ"כ ותהלים בגויים. ומושל המלוכה לה' כיכוה.
 נעדריה המלוכה. לה' והיתה עשו הר את לשפוש ציתבהר

 אומרים שאנו מה ט'[ י"ר ניכרית וגו' הארץ כל על למלך ה' והיה כ"א[מ,
 ע"ר דגתוב הסמיכות י"ל לעתיד על שהוא השירה בסוף הפסוקיםאלו

 הנביא שאמר ופירש"י ושית. שמיר לי אין חמה ר'[ כ"ז נישעיהרגתוב
 על דינא מיפקר פן להענישם האו"ה על חימה לו אין אשר הקב"הבשם
 גם יענוש לא כן על נשתנו ומה חשש המה גם כי ישראל על זהידי

 )שממון ושית שמיר אותם עושה היה זה זולת אבל זה ירי עלהאו"ה
 )שהוא עשו הר את לשמש ציון בהר מושיעים ועלו קודם וז"שובישולם(.
 הלא ויענישם ישפשם איך לכאורה וקשה הלז בגלות והאו"ה ארוםשורש
 מקורם( הכתוב בא זה על וכנזכר בישראל דינא מיפקד זה ירי עלדילמא

 כרי לאו"ה לשופטן הוא שהתכלית )כיון בגוים ומושל המלוכה לה'כי
 בגויים המושל יהיה שמו יתברך לברו והוא יתברך להשם המלוכהשתשוב
 זה ירי על שייך לא כן על יתגלה. זה ירי על משלה. בכלומלכותו
 )כיק המלוכה לה' והיתה שסיים זהו וגם כנזכר( ישראל עללקשרג

 ועלו ומ"ש כנזכר( לבדו שמו יתברך שמים מלכות  בעד הואשהמשפט
 כית י"ל הלשון( )כחוק נועועי"ם קאמר ולא וגו' ציון בהרמושיעי"ם
 אדם נסיכי ושמונה וכהזיח אליהו היים הרצת את השופשים שםשיעלו
 לכנסת יושיעו והמה להם ומיחלים מצפים אנו אשר הקדושיםוכהנה
 לזולתם מושיוני"ם אותם קרא שפיר כן על הקב"ה של בשליחותישראל

 בב"א: רצון עזי כן יתברך קרובו עם לישראלהיינו

 פ"ק וההלים סה"כ בעדי במקהלות ררשה תוך שאמרתי מהנור.

 ה' עלתן. יכוננה וזעא בה ילד ואיש איש יאמריצית
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 "זה וגם עמים" "בכתוב )כביכול( יתברך להשם נ"מ זהו מה כידרשוני
 רבו ועוד קרובו. עם בזה ישראל הפליטה שארית על דקאי שם"ילד

 בדורותינו ובפרס העולם כל שתמהו מה בזה ולתרץ וי"ל בזה.הדקדוקים
 ממ"נ ההמון וישאלו ר"ל מחבירו קשה יום כל ומקיפות הצרות רבואשר
 בתשובה אלא תלוי הדבר ואין הקיצין כל וכלו משיח חבלי המה הןאם
 והעבודה התורה ושרי מעלה שרפי זי"ע הקדושים ורבותינו אבותינווכי
 לא המה ואם כבר. בימיהם ישי בן בא לא מדוע כהוגן תשובה עשולא

 אנחנו וכ"ש אבחדייהו נענה מה אנן הראויה תשובה השב דיהספיקו
 הראויה שלימה תשובה לעשות עכל שלא וביד"א ובמוח בכחבעניותם
 ד'[ מ"ג נישויה )אשר פורקנא בהקץ רק תלוי הדבר ואם שלימה.לגאולה

 גם בימיהם התשובה הוקהלה לא כן ועל שמו( יתברך בלבי נקםיום
 הקץ. עדיין אז הגיע שלא כיון זי"ע הקדושים ואבותינו רבותינוכשעשוהו

 גם ונעשה שנסריח שלנו התשובה יוסיף ומה יתן מה בימינו גם כןאם
 אולם נגאל. ממילא הזמן יגיע ואם הזמן. הגיע לא אם נפש.במסירות
 ב"ב דנאולה ותלוי צריכים כאחד שניהם באמת כי מידי קשה לאבאמת
 הזמן יקרב אז תשובה וכשנעשה המיועד בזמן ב( בתשובה א( רבדיםבשני

 שניהם אז רצת העת וכשיגיע שונים( וקיצים רבים זמנים יש כי)וכעדע
 הקדושים. בספרים מזה כבר שביארו וכמו ב"ב. הפייח ויבוא טוביםכאחד
 דוד בית מלכות לציו"ן שכינתו להחזיר הזמן )כשיבוא ולציון י"לוזהו
 בשמותם קראו אשר שלהם שקר בהראות הרשעים יתגברו זה לעומתאז

 הנדחה עיר לצית שמו יתברך ידרוש סרם ובאמת ציו"ן שם עלציוני"ם
 הגאולה. מעכבים המה אדרבא כלום יועילו לא למלכותהלהחזירה
 כח להם יתש למה כן אם שואל ישראל הבן וכאן ארץ וירשיעווירעישו

 על שמו[ יתברך בהשגחתו הכל בע"כ הלא ]כי עולם להרשיע השמיםמן
 זה לעומת זה ואת הבחירה שתהיה כדי רשות ניתן הכל כי התירוץזה
 מלכות לציון שכינתו שישיב קדושים לישראל התקוה נגד כן עלוגו'
 הציצים הם ]להבדיל[ זה לעומת וכראוי כדת ביראה שם ולעבדו דודבוץ

 כנזכר. ומדיחיםהמסיתים



 רזרר~וץ שביעאה מהדורא דבריתתקכד
 ואי"ש אי"ש כרצת לעשות ע"א( נהב במגילה )כדאיתא ואיש אישוז"ש

 יש מדדכ"י בחינת הצדיקים שיעומת היינו והם"ן מדדכ"יזה
 אלו )נתהוו בה ילד ח"ו( ומפריעים המקלקלים הם"ן מבחינתהרשעים

 שמו( )יתברך והוא התכלית( יהיה באמת אבל זה. לעומת זה מפלגותהב'
 לארץ עד השמים מן יכוננה שמו יתברך לבדו הוא )שיק עליתינוננה
 כמו )המספד יספוד ה' בדמע הגאולה. זמן שדות א"ש ה'. ירושליםבונה

 ועשרת אלפים מאה עשירות יחידות )המספד עמים בכתובשכותבים(
 רק כלום עגלה אינה בעצמותה והנו"ל נוללע"ן כותבים וכיאלפים

 וכשכהזבים אלפים עשרת עולה אז 1 עם נוללע"ן ר למשלכשכותבים
 כיון וא"ת ויותר יותר להלאה וכן אלפים מאה וצא אחד נול"לעוד

 וכן 2 או 1 ]הציפער[ הנומעד רק והעיקר נחשבו כלא המהשהנוללען
 לא כלל. נולל"ע שום ולא הבז' הציפערען רק א"כ שיכתבולהלאה
 חשבים 2 או 1 דק המספר עולה יהיה לא אז כי זאת. שאלתמחכמה
 מעלה יעלה אז והנוללען המספדים יחד שניהם כשמעמידין אבלקטנים
 האוץ[ את ]לשבר המשל חין הלאה ועוד ומילליאנען אלפים מאותלמספד
 מפני הנה עד נגאלו ולא בספרים שנכתבו הגאולה קץ זמני שהיובהשנים
 כשיעמידו ואח'ע שעבדו וקצים הזמנים היינו הנוללען אלו לכלעיעצדכנו
 הוא כן גדול היותר ולסול דב להון מספרם יעלה כנזכר 1 המספדאצלם
 ששב יהי'ד ע"ב[ ח"ו ניימא חז"ל הנאמדו וכמו התשובה דוגמת 1המספר
 בעולם יחיד שום שב לא שעדיין לומר והיתכן כולו העולם לכלמוחלין
 להגאל צדיכין הדי העולם לכל מחלו וכבד אחד כבד ששב וא"תכראוי
 שהשמיד חלק פרק בסנהדרץ [ 1 ]סהיאהריל עונות עיכוב  עוד שאיןכיון

 הומנים א( צריכין דשניהם ודאי אלא וכנ"ל[ הגאולה מעכבשבעיסה
 מים שיבר עד בנים ובאו הזמנים כשיעברו וגם התעיבה. וגם ב(שעברו
 ההעב"ם  שכתב וכמו כן גם מעכבת וזהו כנזכר לתשובה בע"כצדיכין
 כנ"ל עמים בכתוב המספר טויל בדרך שניהם וכשיהיה תשובהבהלכות

 שכש על דגושכם ותהי לס ניתן בן לנו נל"ד )יל"ד סלה גום יול"דזה
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 ]ועיר ב"ב. רצון יהי כן ה'[( ט, ]"תעיה הנביא כמאמר ב"ב, צדקהגואל
 נ'[: אות ח"בד"ת

 רבך כמורא חברך וכבוד כשלך עליך חביב תלמידך כבוד ידני713.
 יהיו איך להבין צריכין פ"ד[ ]אבוה שמים. כמורא רבךומורא

 כי )ואם חבירים. הכל רק לרב תלמיד כבוד ואין מורא אין כן ואםשוין
 מ"מ רבך למורא קרוב וכן חבירך לכבוד קרוב רק דהיינו בזהפירש"י
 בעה"י שכתבתי מה פי על בזה וי"ל הדמיע( כ"ף אינו דא"כ ביפררצריך
 לכתוב שלא זצ'י רעק"א הגאת כדבךי שנכע ס"ט[ אות קמא ]מהדינאבד"ת

 חז"ל שאמרו ובפרט יוהרא כעין הוא כי רבך לחתום או תלמידילתלמידו
 למד והא גם כן אם מכולם יותר ומתלמידי ע"א[ " מכות ע"א, ז']תענית

 יהי חכז"ל לשון שפיר וזהו יותד מחבירו למד איזו יודע ומימהתלמיד
 רבו ושאתה תלמידי תכנהו שלא היינו כשלך עליך חביב תלמידךכבוד
 ממנו לומד אתה שגם כיע כחבירך יהיה רק ממנו גדול שאתהכנזכר
 כשלך נחשב בעיניך יהיה לרבו( תלמיד ומורא כבוד בך נוהג הוא כי)אם
 רבך הוא כן אם מכולם יותר ומתלמידי היינו רבך כמורא חבירךוכבוד
 תלמידי )בתור ביותר עליו תשתרר ולא כבוד בו תנהוג אתה גםע"כ
 חז"ל שאמרו כמו שמים כמורא רבך ומורא כנ'י( לצורך. נילא רבך.או

 ת"ח נעשה הוא וכשתלמידך ת"ח לדבות תירא ה"א את ע"א[ נ"ו)בקדושין
 שהוא אחד באדם שפיר ומיירי ת"ח לרבות שמים כמורא הוא כן אםכבר

 והבן:תלמידו

 חיטי זרע ואקל לחבירו שדה המחכיר ע"א( ק"י ]דף ב"ב בש"ש13ח.
 ורעתה אזלו ליה אמר מצי וכו' שעורי וזרעה הואמוזל

 בש"ע חרזן וא' לך ויקם אוטר ותגזר מ"ב[ ]איוב בי מקויים הוהחיטי
 אות ג' ]מהדורס ד"ת בחיבורים עיין וכן כן דמשק ב'[ סעיף שנ"ב ]ס"חי'מ

 מ"ף'א שמיכין לזה נהנה בכה"ק. עחעו ע"ד. סי ה' ]חלק ובמנח"אק
 ובחיבורי עי"'ש מילתא תליא בטול"א ע"א[ כ"י ]ין במ"ק]כדאמרינן



 21ררה שביעאה מהיורא דבריתתקכו
 אשר ככל כ"כ מיצד גדול מולא בר יהיה אשר בעה"י[ דוכתיבכמה
 כי רמוז וי'י רצונו ככל בדיוק לד ויקם אומר ותגזר כל יהיהיאמר
 שורש דרחמי מכילין "'ג בגימטריא שהוא וא"ו ר"ת ו'יקם א'ומדו'תגזר
 ובסידור דוכתי בכמה האריז"ל בכתבי כזפ וכמ"ש וא"ו בחינתסיל"א
 והחג' עישש וט"ו מבחינת "'ג החודש שהוא ב' לאדר ר"ח מוסףבכונת

 מסוגל כי ז'ע אשכנזים וצדיקי גאוני בשם ומקובל שמעתי הנהמט*
 אויביו ויכנעו יפלו זה ידי ועל סוכה מסכת יום בכלללמוד

 בכתוב ל"א[ ]בתהלים זה רמוז כי וי"ל לו. להרע יוכלו שלא מהםוינצל
 שכ"ה הכשר שהוא סכ"ך עם דופ"ן ד"פ בג" )סת"ר בסת"רתסתירם
 לשונות מריב סוכה( המסכת )כשילמדו בשכ"ה תצפגם פניךלכתחלה(

 כנזכר. שונאיו( עמו ויריבו יקטרגו)שלא

 לעמוד. יכולים גמורים צדיקין אין עומדין תשובה שבעלי מקוםב.
 שהיה בע"ת דהיינו ש0 במהרש"א ועיי"ש ע"ב[ ל"ד]ברכות

 מהצדיק גדול הוא ע"כ במחשבה דק וחטא עליה עבר ולא עבירהבמקום
 למקום דהול"ל וכו' עומדין תשובה שבעלי במקום לשון מכוון זהלפי ו"י ונודעים, עתיקין והדברים עיי"ש כלל עבידה במקום היה שלאגמור

 של שיזכה בהשכר שם דפתרי וכמו אחר( בלשון )וכיוצא זוכי"ןשבע"ת
 דיכול תשובה הבעל מעלת דזהו מובן זה פי ועל וגו' ראתה לאעין

 היצה"ר נגד בנסית אחת פעם "עמד" שכבר כיון יותר בנסיוןלעמו"ד
 הפעם עוד יוכל ממילא עליה עבר ולא עבירה במקום שהיההבוער

 תורה של אהלים יושב גמור הצדיק כן שאין מה היצה"ר נגד"לעמוד"
 בטוח ארנו כן על היצה"ר נגד לעמוד עבירה במקום מעולם היהשלא
 במקום דנקט וזהו לידו כשיגיע היצה"ר כנגד בנסיון שיעמוד כךכל

  עומדי"ן. תשובהשבעלי

 יונתן שבכהה גדול הזקן לדיל לו היו תלמידים שמונים רס"רנא.
 ריבנו על עליו אמדו ריב"ז שבכולם קטן וכו' עוזיאלבן
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 מרכבה, מעשה גדול דבר כו' וכו' ואגדות רתכות כהגנה מקרא הניחשלא
 בשעה עוזיאל בן יונתן על עליו אמרו ורבא, דאביי הויות קטןדבר

 ע"א[ כ"ח דף נסוכה נשרף מיד עליו שפורח עוף כל בתורה ועוסקשיושב

 יכול היה ריב"ז שבכולם קטן דאם עובר לכל ויפלא בפירש'ע,עי"'ש
 ונוראים הגדולים וצדקותיו מדותיו מלבד מרכבה מעשה 9ד כץויודע
 גדול על למעלה כך כל הרבותא זהו מה כן אם מקודם שםדחשיב
 קטן שזהו עד כ"כ רהפרש מובן ואינו עליו נשרף הפורח וסעוףשבכולם
 שתעלה ושא דוזכלית רכל ידוע דהיה ו"'ל שבכולם. הגדול חפןשבכולם
 של ועיכוב חציצת באין להקב"ה לנ"ר למעלה עד ועבודתנוחורתינו

 בריב"ז הרבותא ח"ש שבשמים אבינו לבין בינינו החוצציםהמקטריגים
 כי ודגוראים הגדולים לתלמידיו ולימודו ועבודתו תורתו קדושתבכל
 ערכי בספר כמ"ש )היינו עו"ף שכל עחיאל בן יונתן שבכולםגדול

 עליו הפורח דס"א( המלאכים היינו עו"ף כי המקובלים בשםהכינויים
 כל עלה )ונמצא נשרף מיד שבשמים( אביו לבין ביט ולהפסיקו)לחצוץ

 כנזכר(. מרום לשמי מיד ועבודתותודתו

 דבר ובשביל כ"ח[ אות זו ]כמהדודא למעלה כזה כתכתי כברלהנה
 היינו בכפיל"א רבנן אמרו זה ולפי בזה גם הנחתיושנתוסף

 התרגום חיבר שהוא ק5 ביותר לזה עוזיאל בן ישתן הוצרך כילבאר
 מהחיתונים ביותר שמירה צריך כן על אביריים בחינת הוא תרגוםוכל
 מהס"א שייו הצרח עוף לשריפת כנזכר יתירה רבותא אצלו הוא כןעל
 ובבחינת הקול את יוליך השמים עו"ף כי כ,[ " ]ק"לת אצלו ולהיותכנ"ל

 והבן. לו, ממעל עומדים ושרפ"'ם ב'ן ו']"זעיה

 וזעא כעת, שנדפם עקש אוצרכן בסול- הגה התפלה( נוסח)למאמרנב.
 כתב הד[ נעת ז"ל ענגעל יוקר מ' להגאל לבנה" "מאמרהנקרא

 השב כנראה וזרא עכ"ל כתר קדושת )ביוה"כ( בו שסמים ולקי חילשם
 התפלות בכל כתר לומר בהאריקה מקציו ז"א כן כי בטשת()במחכתה"ג,



 יצדך4וו שביעאה מהדורא לנבריתתקכח
 בטעות רק כלל מקור עדם לזה ואין אינו זה באמת אכןביה"כ

 החסידים של ספרד נוסח )הינו ספרד נוסח כל המחזוריםמהמדפיסים
 אשכנז נוסח בדגוחזורים נדפס שמצאו מקום ובכל הארציע( כנוסחשנהגו
 התפלות בכל כן בזה גם עשו כן על "כתר" המה הדפיסו "נעריצך"נוסח
 על אשכנז בנוסח מסודרים שהפיוטים ביוה"כ שחרית תפלת אסויוה"כ
 טמן במאמר מאמרות( )מחמשה בעה"י שביארתי וכמו נעדיצךקדושת
 במוצף רק ביוה"כ כתר קדושת לומר אין שבאמת עיי"ש ה"ה[ )אותהתפלה
 ממקור שנראה וכמוונעילה

 כהאריז'י
 התניא הרב הצדיקים סידור ונוסח

 עישש. ז"ל יששכר בני בעל הרב זקיני קדוש ממנהג וכןז"ל

 ע"א[ ל"ג ומרכות וכו'. עליו לרחם אסור דיעה בו שאין מי כל3ג.

 לרחם אסיד לכל נודע שוטה גם הוא אם וכי  עובד כלויפלא
 יהיה זו טיפה הרלדו טרם כן עליו בגזר והלא ויא, ישראל בר הלאעליו,
 שביארת מה פי על י"ל ודאי אלא ע"ב[ ש"ז מנדה 31דאמרהן וכו'שוטה
 וזקיני הרמ"א דבותיה דברי כפשולן לפרש ד'[ אות ג' )מהדוראבד"ת
 להנותו מותר עצמו את שמאנה מי לענין אין סעיף ש"ח ס" )מחי"מהלבוש
 להשחז וחפץ טסתן רוח בו ונכנס שמים ירא שאינו מי הכונהעיי"ש
 אינו אז להיפך( כו,1 )ובאמת ואמת צרק בדרך שדולך ולומר עצמואת

 חכז"ל שאמרו הה בפוסקים שם כמבואר להנותו ושותר עמיתך .בכלל
 להוטת חפץ באמת המכריע דעת י( )יראת דיעה בו שאין כלכנזכר
 )בולש כנזכר להנחרו מותר שגם כיון עליו לרחם 14מור אז עצמואת

 והבן. בלבד( בשוא"ת רק היהוא עייו לרחם שאין ולאועשה,

 להוסיף 51ש עייש"ה. מסומק מ' אות ג' נסהדורא בדיית בדברינו עייןבד.
 ה' ברצות ד( ש"ז נסש4 עה"ח זה בדרך תבלין בעה"יעוד

 בכתוב[ שהוא כמו ר ]בלי ברצ"ת היינו אתו יכולים אויביו גם אישדרכי
 )מפער הו" שט( כמבואר דטין ר עד שהם הרצ"ב הו" השפות)מספר
 כנודע אחד י היא ישראל שמע )ר"ת אי'ש דרכי כנזכר( הו"השמות
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 מבחינת דפוסית הגדול אויביו לדבות גם )היצה"ר 14יבי'ץ ג"םנספה"ק(
 מבחינת יתברך השם לעבודת )לסייעהו אתו ישלים גחו"ן( היינונח"ש

 כנודע. לאוהב( לו נהפך והיצה"דגשמיות

 שהוא הימ"ד תיקת )היינו יד"ך על חדב"ך אגוד ד'[ מ"ת ]התהלים3ה*
 שעל ק"ש בכוונת כמ"ש בידם פיפיות וחד"ב בבחינת יד"ךעל
 מסתו הנה ובבחינת יצרו את )הכובש גבו"ד בבחינת( והואהמסה,

 ישראל, עמו נדחי למקבץ נזכה זה ידי ועל גבורי"ם ששי"םשלשלמה
 הד"ר )מלך והדד"ך ירושלים( בבנין שהוא ההו"ד )תיקת הוד"ךבבחינת(

 ב"ב. צדק גואל בביאת הנצוצין( כל בתיקון החי"'םמלך

 היה אחד יום אחא א"ר אצ. ביום ג'[ ס" ]פ"ב איכה גנמר"ך3ך*
 עכל"ה. פשרו תשובה קמיו וא"י הקב"ה של אפוחרון

 בד"ה ע"א[ ע"ר ]יף ואתחנן הזוה"ק דברי עם לענ"ד יתאחדווהדברים
 יתעדון ישדאל דכד אוקמוה קרא האי וגו' גדול היום עוד הן ואמדפתח

 מן ויתכנשת קדישא לארעא יתובת באורייתא בזכו קוב"ה לקמיבתשובה
 א'[ ]איכה הה"ד יתיר ולא לישראל גלותא יהא חד יומא ודאי ההאנלותא

 היום עוד הן אמד קוב"ה יתובון לא ואי דוה, היום כל שוממהנתנני
 הזוה"ק במפרשי  )ושק"ש עכל"ה וכו' זכו בלא המקנה האקד עת לאגדול
 שנה אלף הקב"ה של יומו היינו אחד יום על דק הגלות שנגזרהיית
 הדמב'ש כשיטת והיינו ישובו כשלא בעוה"ד דק הוא יותר יתארךואם
 תלוי הרבד ואין הקיצין כל כלו ע"ב[ ]צ"ז חלק בפרק חז"ל דברי פי]על
 אלא נגאלין ישראל שאין תשובה[ ]בהלכות שפסק כנודע[ בתשובהאלא
 דמצינו מה מובן ובזה נגאלין. מנד תצטבה שעושין וכיון התשובה ידיעל

 איתמשך דגלותא ווי רשב"י האמד ותיזוה"ק ע"א[ נ"ה בלק ]זי"חבעה"ק
 שנים אלף על נגזר הוא מתם מ"מ שימן יום בכל לו אחכה דקי"לדא8
 דיש שהיה וכיון ולשיטתו ]עץ"ש[ ושם דד"ש מימרא שיצא מזוהיתכנ"ל
 עוד הגלות זה לפי במתם צ'ט והיה דובדבן אחוי שנה מאות ב'כמו



 רצורה שביעאה מהיורא ד21ריתתקל
 איתמשך רגלותא ככה על ובכה ר"ש צעק זה על שנה מאות ח'נמשך
 לו אחכה שמרים שנה אלף עד בימיהם היה האיך תיקשי ולאכנזכר.
 תיובתא גדולה התקרבה ידי רעל מידי קשה לא זהו שיבוא יוםבכל

 הגאילה שנה בהאלף יום בכל אפילו רצון עת להיות יכול היהיתירתא
 יתארח 1עכ"פ( צ"ד[. אות ]ח"ב בר"ת כן גם מזה וכתבתי וז"פומלימה
 רק הגלות של הגז"ר קוהיה הנ"ל איכה המד"ר רברי עם הדבריםבזה
 עשו שאילו במד"ר ומ"ש הקב"ה( של יומו שנה אלף )שהוא אחר יוםעל

 ושמברם וכדכדי נגאלין מזד תשובה עשו גואם היינו נתפשרו מידתשובה
 כנ"ל.ז"ל

 שאלו על לריב"ל משיח ורא"ל ע"א[ צ"ח ]מהדרק הש"ס רברי לפיוגם
 צ"ה[ ]תהלים היינו הנביא אליהו לו ופירש היום וא"ל מר אתיאימת

 יקיימו אם ער היינו אחר יום על אף החרון שהיה וז"ש תשמעו בקולואם
 כנזכר. תשמעו בקולו אםהיום

 השייכות י"ל ה'[ ק-א ]תהלים בריתו לעולם יזכור ליראיו נתן מרףבז.
 ליראיו נתן טך"ף פ"מ[ ]ב"ר רז"ל שררשו מה פי על לזהזה

 הנסיונות( המה )והן ר"ל הצרות מרוב הדעת ובלבול טירוף היינוטירוף
 ח"ו נתעורר עוד זה ידי ועל המוח בלבול מפני להתפלל קשה אזעכ"פ

 ח"ו יש אבות זכות גם אמנם אבות בזכות לרחמים רק וצריכיןהקטרוגים
 זה לעומת אמנם אבות זכות תמה ע"א[ נ"ה ]בשבת למ"ר להמקטרגטענה
 לא אבות ברית לכ"ע דעכ"פ שם בתוספות ר"ת כרברי זכות לסיש
 )וזה( ליראיו נתן חז"ל( מרברי כנזכר ר"ל ובלבול )טירוף טרף וז"שתמה

 יתבהלו זה ידי ועל יזכור( זהו אבות ברי"ת )היית ברית"ו לעול"םיזכור
 בב"א. עולם ישועת בקרוב ישועתינו ויבואהמקטריגי"ם

 ~'י מדברי רפ"י עיין כ"ח[ ד ]קטלת פצאתי. מאלף אחד אדםנח.
 למקרא נכנפה אדם בני * שבעולם במשג אין פ"ב]ויק"ר

 דברי וידוע ללולאה אחד מהם ויוצא וכר לבידגגד'ןי נכנס אלף זהוכר



 תתקלא יצורה שביעאה מהיוראדברי

 באצבוע מרא"ה להיות להורא'ץק מהם אחד דהיינו מאמרות בעשרההרמ"ע
 א'תר ופית )ר"ת מאל"ף אחד אדם הרבץ נ"ל וזהו וגו'. זה אלקינווהנה
 פ' זרח ד', פי"ב, ובמד"ר מ פ"ב. שמו"ר ]ע=ז התיזוה"ק כלשע מכניהפינוי

 להיות מאמרות( העשיה )כדברי להורא"ה היוצא זהו כי והייתיתרם
 פנוי אתר לית כי באמת ויאמין כשידע שמו יתברך כבודו עלמרא"ה

 והבן. כנזכרמיניה

 קודש בשבת בהשלחן תורה אמירתם בעת הצדיקים נותניםנט.
 שמסתמים שלהם בדרשות הגאונים הרבנים וכןוכיוצא

 ]בסוף בתוי שמצינו לזה יש מקור איזה ולכאורה ובפרט בכללבברכות

נדהי
 רק היינו עי"'ש וכו' בנביאים מצית שכן טוב בדבך הש"ט 12סיימ1

 וגם פעם בכל שיאמרו מאמר בכל לא אבל הש"ס או כולו הספרבסיום
 דווקא. בברכות לא אבל וכיוצא שבח בדברי שסיימו רק ראינו לאשם
 למשה הקב"ה איל ט,[ סח פ"א דברים ]פרשת רבה במדרש מקור נ"לאמנם
 מהכתוב שם וסיים וכו' לבדכן אתה צריך תוכחותיך עליהן וקיבלוהואיל
 טוב ברכת תבא השומעים( )על הייהם ינעם ולמוכיחים כ"ס[ ח"ד]משלי
 ותוכחות. מוסר דברי בשלתן ומאמרים בהתורות שאומרים וכיתעיי"ש
 או"ח ב12"ע המבואר פי על  בדרשתם הרבנים וכן והדרכות. חסידותודרכי
 שהזהיר מה ]ועין ה' דרכי  לעם ללמד בהדרשה ומהעיקר ברנ"א[ תנ"ט.]סר
 בעל צריכין כן על שובה[ שבת הדושות בענין אפרים במטה ככהעל

 בפרט השומעים השל בכלל ישראל על טוב ברכות בדברי לסייםכרחם
כנזכר:

 חרק דגקרא עוף הו"( ערך ]א"ב. ששבני בילקוט מנא בפליאהס.
 ח"י כן ועל הגא ו"ו ה"א יריד )הו"( כמנין מ"דגי'

 זה ח9"ם נמשך ד"ק ממספר כנ"ל לאויר לרבץ נ'ע חי1 עכלנהלעולם
 כנזכר( דגם ממספ"ר )מרושם בדמיך לך ואמר י[ ""י ]ורא"ל הכתובשאמר



 רצורה שביעאה מהיורא דבריתתקלב
 לחזק חיי בדמיך לך ואמר הדברים וכפל כנ'ע( לעולם חי"'ם )נמשךחי"י

 לעולם:הענין

 ו' נש"ב וז"ל הוי[ ערך נא"ב, ראובני בילקוט מובא יזיא בגליאמא.

 גדול סוד בזה ויש וכו' דוד  עיר בא ה' ארון והיהט"ז[
 ס"ק "'ב נבראשית פסוק מן יוצא הו" צירופי "'ב מן הוא והיה צירוףכי

 וכו' בו לדבר ולפה לדוד לשמירה היה השם זה פרעה' שר" אותה'ויראו'
 לפה לך יהיה הוא והיה ט"ז[ ד' נשמות הה"ד מדבר היה השם זהבכח

 שלו ר"ח אשר תשרי לחדש השם שזהו "'ל ובזה עכל"ה. במשההנאמר
 בחיבורי מ"ש עיין הצירוף זה בר"ה אז בתפלה יכוונו ]ואימתי ר"ההוא
 שמים לרחמי צריכין שבד"ה וכיון עיי"ש[ י[ אות ה' נמהדורא תורהדברי

 השם אז מסוגל "'ל כן על תצדק למען אתה וספר בתפלה פהולפתחון
 ולמליץ לפה וגם כנ"ל אז( )מהמקטריגים לשמירה שהוא הנזכרהצירוף

 לטובה:כנזכר

 אשר ת"ח לי סיפרו בביאלאבזעג מתגורר מלפנים בהיותיסב.
 ז"'ע דוד נתן מו"ה המפורסם הה"ק אתזכרו

 )ומדגימם מילה בברית סנדק להיות בעירו הולך כשהיהמשידלאווצי
 לו ואמרו לביהמ"ד( אליו הילד להביא יכלתם היו שלא הקודבעת

 דרך רק לילך רצה לא תשא קטנים במבואות הדרך לקצר אתוההולכים
 כי ואמרתי שמעתי. כאן עד המצוה כבוד משום והשוק הגדולהרחוב
 דמילה ד"א בפרק במקומו נאמן מקור לו יש בקודש ודרכם הצדיקיםדדך
 מילה של )איזמל( לסכין מעמדן הסכנה בשעת 12לא ע"א[ ק"ל דףנשבת
 בזה דמין פשוט וועוד עח"ש מצוה חיבוב משום כל לעין בשוקבנשאו
 רק אלא בשוק בפרהסיא וישאיב האיזמל שיגלה במה להמילה כללצודך
 כמשרש ערכה גודל בשוק כל לעין להראות דגדולה מצוה חיבובמשום

 פשוטו הה דבזכר הצדיק דרך נמי ודגישם



 תתקלג יצורה שביעאה מהדודאדברי

 ]תהלים סלה שאול מיד נפשו ימלט מות יראה ולא יחיה גבר מיסג.

 ע"א[ ע"ס ]יבמות חז"ל רבדי פי על הכתוב רמז י"ל מ"ט[פ"ט

 וגם גמ"ח. רחמני"ם ביישנ"'ם אבינו אבדה"ם בזרע יש סימנים ג'כי
 שמו יתברך לו אמד כאשד אבינו אברהם כי כ"א[ פס"ד ]ב"ר חז'עאמדו
 בחינת )היית מ"י ודיש גלות. ובחד גלות. או גיהנם או לבניושיבדר
 בריש בזוה"ק כדאיתא מי דרגא האי דייקא י"ג[ ב' ]איכה לך ירפאמ"י

 הוא כן אם חסדים ג'ומלי ד'חמנים "ב"ישנים נד"ת גב"דההקדמה(
 היינו( )הנצחיי. מות ידאה ולא ימיה ע"כ( אבינו. אברה"ם מזרעבסימניו
 שבחד מה באמת כי לנצח( )היינו סלה )הגיהנם( שאול מיד נפשוימלט
 משפט עכ"ז הלא וקשה מגיהנם להצילם כדי לבניו הגלות אבדה"םלו
 ישארו שלא דהיינו רדאי אלא מזה ינצלו לא ודבים חודש י"ב בגיהנםוכו'

 כנ"ל פחות( )או חודש י"ב אחרי דק החייבים, גם ח"ו שםכביוקעים
 שירדו האוה"ע כן שאץ )מה ב"ב בתתי" יעמדו עד עדן בגן שכרםיקבלו
 כנזכר: עד( )לעולמי סלה  שאול מיד נפשו ימלט וז"ש וכנודע( ישלוולא

 וגימטריאות תקופות הלכות. גופי הן הן נדה שתחי קינוןסד.
 וי"ל ג'ו פרק סוף ]אבות המשנה. עכ"ל לחכמהפדפראות

 להבינן בחשבנן להעמיק שצריך עמוקות ההלכות )היינו נדה ופתחיקינין
 ]והינו הלכות סול( הלבוש שהוא הגו"ף )בחינת גופני הן הןבפשטות(
 להלן וכנזכר כנזכד גו"ף ובחינת עשי" כגגך שהוא ההלכותפש"ט
 התורה( פנימיות הוא ההלכות של הנשמ"ה כן שאין )מה פרד"ס[בבחינת
 יעקב בקהלת כמ"ש הוי"ה צירופי י"ב תקופות ד' בחינת )שיראתקוצ"ת
 בשמרה( הכא הוי"ה בחינת כי בסתם טמע וגם תקופות[ בערך]עח"ש

 כי עולמות בד' פרד'ש בבחינת וכנודע רמ'ץ בחינת )שוואוגימטריאות
 פורפיר'א שתא לבו"ש בחינת )וניע פרפר14"ת ול'ש( ביצירה. ו1אדמ"ז

 בכל וכצדע מכ?1"ם. בערכי 71ךין 5[ פ"ז נאסת"ר במדרשכלביתא
 ברהטה כמו לחביוץ המלביש לבוש אחד כל וכלמות הר כידגצקובלים
 חכמף'ה והנה וכו' לבריא"ה מלבו"ש יציד"ה וכן לאצילות ומלבישמכסה
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 והוא בבריא"ה )"שיא לחכמ"ה כנזכר( מלבוש פרפראות וז"ש בבריאההוא

 כנ"ל: החכמ"ה( את מלביש כנזכר רמ"ז בחינתהיציר"ה

 בעל הגה"ק רבינו זקיני מקדוש מורשה שלי בזוה"קראיתימה.
 הזוהר ]בהקדמת קרשו כת"י בהגהות זי"ע יששכרבני

 מכאן יתיר[ ולא דשכינתא גרפא תחות וגיורא הזוה"ק ]ע"ד ע"פ י"גרף
 וכו' נכונה מפחה רגמצא רחמים מלא אל בנוסח לומר שלא אזהרההוא
 השכינה כנפי "על" צ"ל לישראל אבל לגר רק השכינה כנפיתח"ת
 עולם כשערי מדגי ררבוותא פלוגתא עזיא זה נגר ראיתי אמנםעכל"ה.
 זי'1 הרועים מלא בעל הגה"ק נערותו. מימי  ועמיתו. תבירוהיינו
 הוד נצח הוא השכינה כנפי ך3ל השכינה[ כגפי ]עיר יעקב קהלתבספרו
 תשא בהשכבה שאומרים וזה ישראל כל  עומרים תחתיהם אשר *(מלכות

 בהשכבה וז"ש שכתב הממוח ב' ]באות  עוד עיי"ש  עכ"ל השכינהכנפי
 כשעולה  הנשמה מנוחת עיקר ששם שכינה כנפי תמית מנוחההמציא
 בודאי בפשוטו הזוה"ק לשון אמנם עכל"ה. מ"נ בסוד רנוקבאליסור
 פ"חן אות מה"ק בד"ת מ"ש ]וע=ו כנ"ל: זקיני קרוש כדברי ומכריעמסייע

 מנשה מ' השר להגה"צ חיים" "נשמת הנחמד בספר עברי מדי הןסו.
 וראיתי בו. להגות ונכת וראוי כדאי אשר ז"ל ישראלבן

 קמא מעט רק סדר על בהג"ה בזה רשמתי דוכתי בהרבה לעוררשיש
 בעה"י: לידי דמטיקמא

 וכנאצל וכר המלך שאול בענין ד( פרק הראשת )במאמר שם מ"שהנה
 ש"ז ]ש"א שכאמר הכתוב נגד וזרא  עכ"ל צלם ובריא וחכיםיותץ

 שרוה י מאת רעה רוח ובעתתו שאול מעם סרה ה' ורוח בשאולפ"ק
 דעת שם ודגיא שב בעלת בענק כה"ק וגם ר"ל, מהרוח בזיעתונפגע

 נפקנה וקם מר.למץ כרגרימ וקם כ"כ קפ"6 זחת כמ"ק למלכות ]5"לק
יאיזי"ס(
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 בזה להטפל כזאת לו היה למה שפלפלו וכמקרנים הפשטניםהראשונים
 בדברי אומן אמונת שהאמין הלז המחבר להרב לו היה מה ידעתיולא
 בן הג( נש"א עה'ע ע"ב[ ב"ב נייטא שמר החליטו והמה מקום בכלחז"ל
 לומר שרצה )ולמ"ד חטא טעם  טעם שלא שנה כבן במלכו שאולשנה
 רוח  ובעתתו כנזכר המלך( שאול )על בפסוק שכתוב הכתוב דבריעם חז'י מאמר יתייחדו ושפיר שם( כמבואר ר'ע והפחידוהו נענש אחרפ"
 כל על לדון אין וממילא הלז מהרוח נפגע ל"ע היה כן אם ה' מאתרעה
 על הדעת בבלבול כ"פ שהיה בעת כלל עת לו יחשב ולא בזהמעשיו
 לעשות היה למה בזה מעשהו מכל ראיה ליקח אין וממילא ר"ל הרוחידי
 דרשו ושפיר שיביא האלו הבלבולי"ם כלומר בהפלפולי"ם ממש ואיןכזה

 אלו שכל כית שנה בן כתינוק המלך שאנל חטא שלא שנה כבןווכז'י
 לו נחשב לא ע"כ ה' מאת בעתתו רוח השלם דעת בלי עשההדברים
 8וץ זהו חטא שלא כית הלז בהרוח נפגע ומדוע ח"פ. כזה לאישלעת
 בזה להאריך ואין עלילות נתכט ולו שמו יתברך תעלומות היודעשל
 תכלית לבלי כאלו וטראים גדדלים באנשים ~מר קרונם בדעתלבאר

 ח"פ: כמובןהידיעה

 דוץענוג והוא צוררי נגד 12להן לפני תערוך ט'( פרק א' האמר שםסז.
 שמדבר )עי"ש עכ"ל וכי הצדיקים זוכים לו אשרהנפלא

 לפני תערוך הנזכר ותתוב שיניא זה מה ייפלא הקליקן( בעגלםמהתעוגג
 גם כי ד[ ט, נקהלת כמ"ש עוד צוררים אין שם והלא צוררי נגדשלחן
 הצוררים ואיה תחרות ואין קנאה אין ושם אבדה כבר קנאתם גםשנאתם
 השנבל אחאב על לקטרג היזרעאלי נבות 12ל רודו זה ע"בן קמ"טושבת חז'י שדרשו דווח ויצא כ"א[ כ"ט א' נמלכים כמ"ש י'ע שלם לנגדו.שמה
 ושיית בעולם גם אמנם ופה בעגלם המה בקוד עליהם שם קטרג כיאם

 זה העל יופלט( )ה' הראשונש במעשיות כזה מציע שנידכן גםבהיותם
 כה"ק כד"ת מ"ש נעיץ כמנר. צוררי נגד שלהן לפני תערוך כן גםשתך

 ת"ח(.*ר8
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 בפירוש ז"ל הדמב"ם בע"מ כתב י"ר( )סרק חיים בנשמת שםסח.

 עשה אם ושתה אכל אפילו כי לו נתבאר אז וז"להמשנה
 הלשון פירוש ידעתי ולא טוב. שכולו בעולם לו טוב אז וצדקהמשפט
 מהעבירות היו ושתיה האכילה כאלו ושתה אכל אפילו )לרבותא(מ"ש

 ולא בתענית יושב )ואם לו שצריך למי הוא מצוה והלא ח"והגדהית
 ובכמה ע"א[ י' ]גררים חז"ל שאמדו כמו חוטא נקרא נפשיה לצערימצי

 דרכיך בכל ו'[ ג' ]משלי סה"כ רל"א[ ]סר או"ח בטוש"ע וכמבוארדוכתי(
 ו'ן; אות ח"ו ד"ת ]וענן ונודע, הפשוט ברבר להאריך וא"צ עי"שדעהו

 הנביא קרדמיה הארץ בכל זאת מודעת וז"ל ר( פרק ב' האמר שםסט.
 לארץ לו הלך הבית ונחרב שנה ארבעים שניבאאחרי

 חכמתו רוב אפלטון קבל וממנו מותו יום עד רבות שנים נום ועמדמצרים
 מאמר חחם. )בנשמת שם עוד וכן עכיע. וכוי מעידים היונים חכמיכאשר

 הגלגול חכמת וגם הסודות חכמת למד הנביא יחזקאל כי כ"א( פרקד'
 יהודי כי כתב אח"כ אבל אפלטון. כמו ערל )ג"כ פיליסטודלאלכסנדר

 ערל בודאי אפלטון אבל אליכסנדרינו. קלימנטו עליו כמ"ש ונימולהיה
 הערלים לציונים האמין איך הנ"ל המהבר הה"ג על ותמהניהיה(

 תורה ולמד עה"ת ח"ו  עבר ירמיה ה' מפי הקדוש הנביא אשרהקדמונים
 ע"א[ י"ג ]חגיגה החררה פי על אסור וודא לנכרי התורה סודות)ובפרט

 ובפרט( בזוה"ק. כמבואר וכר הגון צואית למי דמסד למאן סודותיהובפרט
 ולבני ר[ כ"ה ]בראשות אבינו באברהם ממ"ש תשיבני )השל טמאלערל

 ס"א ]סנהדרין חז'ע שדרשו וכר בע יצחק מעל וישלחם וגו'הפילגשים

 תדר תורה מתן קודם היה זזם להם מסר טומאה שם ז"ל ופירש"יע"א[
 סקל ולהפרידם הזותשא להתיך הדבור פי על האבות[ מעשי ]כלהיה
 יתמיה כן שאיל מה להמויך ומ"צ וע ליתמך ונודע וז"פ בם עקידאיצחק
 מאמיני ויעקב יצחק אברתם זרע אנתנו כן על התורה( נתינת אוויהנביא
 על כלל הישים לדברי בנה נאמע לא מסיני ונתינתה השמים מןבתורה
 ה'נביא

 ואווי
 מירמיה קודש כתבי במצרים אז הפילתצפים הערלים מצש



 תתקלו רצורה שביעאה מהיוראדברי

 בגלות ומוטרד אסוד במצרים בהיותו פטירתו( לאחר או בחייו )עורתניא
 ואמרו מהם ולמדו הנז' זרים ידי בהם ושלטו החורבן אחרי אצלםהמר
 ומאמיניה: התורה יודעי לכל וכמובן )ח"ו( קדוש פה מפיו. למדו כיאח"כ

 )כנראה. ראה לא הרין ימי בולשה בענין י"ז( פרק א' יאמר שםע*
 חקור )מאמר מאמרות בעשרה שמבואר מה הביא( שלאכיון

 היטב בביאור ייטיבו ז"ל מפאנו להרם"ע רואשונים( בפרקיםהרין.
 בח;:ואמיתי

 בילקוט מצאתי לתחה"מ( )ראיה הורני ט'ץ( פרק א' )מאמר שםע~ש*
 אתה עפר כי י"ס[ וגי פסוק על ל"ג[ ]סימן בראשיתפרשת

 עפר ואל אתה עפר כי התורה מן לתחה"ם רמז מכאן תשוב עפרואל
 והגוף האדם בשר אם כי נצחת ראיה וועא תשוב אלא נאמר לאתלך
 העל אמר איך לוקחת ממנה כי האדמה אל שובך ער כמ"ש מעפרהוא
 נהפכה לוט שאמון יאמר לא כי מעצמו הארם יתהפך לא והא תעיבעפר
 ובפרט כלל הבנתי מלא חיים( )בנשמת עכ"ל וכו' מלח בנציב אלאלאשה
  שתחה"מ לאמתו אמת הרבר בגוף הוא אמנם הן נצחת ראיה שד"אמ"ש
 יתברך הבורא מאת רצץ שיעלה בעת כשמש ברור ותהיה התודה מןהוא
 בה' להמאמינים ליסוד עקריהן מהסע והוא ממש. בגופן תעמרושמו

 לרבר רמז בלשון לסניף רק זה כתב הילקוט אולם ח"ו שינוי בליותורתו
 היינו תשוב עפר ואל העפר מן שנוצר היינו הוא הפשוט רהפירוושכנ"ל.
 יישוייב ד[ הב ]קהלה וכ"כ לעפר שוב והיה בעפר שנתעכל הקבורהבעת
 שכתב כיף אך וזע האלקים( אל תשוב )והרוח כשהיה הארץ עלהעפר
 שישוב הינו לומר רמז בדרך זה מץ על יתכן תל"ך כתב הלאתשו"ב
 בדרך גם הינו נצחת ראיה ערצא חיים  בנשמת ומ"ש בתחתים.לקום

 תב"ע: וכנזכר בזה כלל לדבריו והכרח פ" אץ כנ"לפשוט

 קשט ]ההלים שכחתי לא תורתך עורני רשעים חנלי אק]ממקעב.

 מרשעים פשתני מלעסה נשח עה"ח בכה"ק 17כ' ע"ד י"לס"א(
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  תעזוב  עעב ה'[ כ"ג ושמות החומה את  תעזב"1 ח'[ ג' 11"סיה )מלשקעוזבי
 להחזקת מסיעים להיות רוצים כשהרעועים תורתך וחיזוק( סיוע ה"נועמו

 רשעתם להכניס האלו בהחבורות יתערבו שלא גדולה. סכנה הואהתורה
 וא' אחזתני זלעפה וז"ש תוה"ק הדת הנהגת ולהשחית הנפסדותבדיעותם
 חב"ל לקחת נחלתו מב"ל ט'[ ל"ב 1יברים מלשת )חבל"י רשעי"םחבל"י
 יקלקלו שלא גדולה סכנה והוא אלי. )התחברו עודני בהחשרה(וחלק

 שכחתי: לא תרותך עכ"ז(כנזכר.

 בפניו( )שלא עמרם" "בן רבינו למשה ישראל בני שקיאו מהעג.
 מה וכן ו'[ נ"ר וב"י פעמים כמה כדמצינו אביו שםעל

 כיוצנו( וכן עהאי בך )בזמך ע"ש ל"ג נשבת חז"ל בדברי לרשב"ישקראו
 שלא כדי דהיינו לטובה הכונה "'ל בלבד אביו שם על יוחא"' "ברבגים
 ]ומה בלבד. אביו בשם קראו כן על בפניו שלא גם בשמו לרבויקראו
 אפר למלאכא ר"ש רא"ל בסופק בתוס' ע"ב " דף וירא נפ' בזוה"קדמצינו

 לקרות רצה לא קוב"ה דכלפי י'ע בעלמא שכיח יוחאי רבר קוב"הקמי
 כבוד בשם עצמו קרא ורק גאות והדר ה' מפחד שמעה בשמועצמו
 ליואי בר לריב"ל משיח דא'ע ע"א[ 1צ"ח בסנהדרין דמציפ ומהאביונן
 עוי נהרם עיי"ש. אליהו שם שא"ע כמו אביו חכות לכבוד כן גםההנו.

 בעומרן: לל"ג עעי גל מאמר יששכר בגוער בזהבדברתי

 מ"ק נשי ברכות בתו"ש מ"ש ייד היו מאנ'ש אחד שאלניעד.

 נברך המזק בברכת אומרים דלכך בבני"שומובא
 מסתריו לגלות תורה כן שאין מה במדה"ד מגיע שמזונות מפניאלקינ"ו

 בחסדו רק וזרא ומביב לבש רק מחויב איש שמו יתברך הכבוד מלךשל
 נותן הרחמים( מדת )שיצא הף"ה אתה ברוך מברכים כן על פצייתברך
 נצהלים הגדול בהלל בתהלים כתיב הלא והקשוני ידועים והדבריםהחגרה

 ליש נתינת שגם הרי הסד"ו לעולם כי בשר לכל לה"ם כותן כ"ה[קל"ז
 פ להקשות הוו'ע עוד אולם עכ"ד. במדה"ד ולא חסד"ו מחמת רקוהא



 תתקלס יצורה שביעאה מהיוראדברי

 שגם הרי פרנסתי את וקפחתי מעשי את הרעותי קדושין[ )סוףמגמרא
 בבחינת ממילא ממדה"ד גם שבא ואי האדם של במעשיו תלויהפרנסה
 מטיב אם לפרנסה מינה נפקא אין הרי ברא אשר בריותיו לכל מזתהמכין
 בזכותא דלאו ומזוני בני חיי תלת מהנך הוא מנוני וגם מעשיו. מריעאם

 מן ונוזלים )מלשון במיל"א אלא מילתא תליא הטובים( מעשים)היינו
 תליא ז"ל( מפאנו הרמ"ח וכמ"ש שכר יתברך ברצונו הד[ ד' ושה"שלבנון
 חז"ל מדרשי אלו רכל לומד וקשה ע"א[ כ"ח )דף במ"ק כדאמרינןלדלתא
 הא"ס הבורא ברצון תלוי במדה"ד דגם ודאי אלא ס"ה. זה הםחלוקים
 הרעותי מ"ש וגם הנברא לטובת אופן ובאיזה שיחפוץ למי שמויתברך
 הפרנסה דבאמת בסה"ק כמ"ש היינו פרנסתי את וקפחתי מעשיאת

 חי לכל ומשביע שמו יתברך העלית מרצו"ן בצנו"ר הולכתוההשפעה
 אליו תבוא לבל הצינורות ומקלקל בעדו חוצץ עונותיו ירי על רקרצו"ן

 מעשי את  שהרעותי וז"ש עונותיו ידי על לסט"א ח"ו והולכתההשפעה
 ופרנסה כ"ט משפיע שמו יתברך ברצונו אבל כנזכר פרנסתי אתוקפחתי
 במדה"ד גם היינו דין פי על מגיע שפרנסה התושט מ"ש וגםטובה.
 מאומה יהיה לא שמו יתברך חסר"ו בלתי באמת אבל החסד עםמזדווג
 לבאר בזה עוד ויש כנזכר. חסד"ו לעולם כי בשר לכל לחם נותןוז"ש

 להאריך:ואכ"מ

 ופדה ישראל בעזרת קומה ישראל צו"ר מתפלקים שאנו מהעה.

 כיוצא ש ישראל בעזרת קומה היחמן אב אומרים ושויןוכי
 ב"ב גלותית משפלות ישראל כנסת את ולדקים לדתם רחמיםכנויי

 שישא "צור" תואר מזכירין יק קרובה וישועה מרובים לרחמיםשצריכין
 אגם לשדת( )הקשה, הצו"ך הנופכי ח'[ קהד )"הלים כמ"ש הגבורהמדת
 ב"ב שלימה הגאולה שנוגע מחמת הוא כי וי"ל וכנודע )חסדים(מים

 שמו יתברך שהבטיחנו וכיל וגו' הגויים יאמרו למה כי שמיםלכבוד
 יומא כל כן על שניבוא יום בכל לו הגחכה עקרים. מהח"ג והואלגאלנו
 בשוני ח"ו ח"ה זה הדי שמו יתברך הבטחתו לקיים מתעכב וכשהואזמניה



 רצועתן שביעאה מהיורא דבריתתקמ
 טענה לנו יש במדה"ד שגם )לרבותא ישראל צו"ר וז"ש והכופריםהעמים
 כנאומ"ך ופדה ישראל. בעזרת קומה ולהיות( ב"ב לגאלנו וחזקהגדולה
 אררטט דזומ כ'( ל"א ניגריה שמו יתברך שהבטיחנו )מאחד וישראליורדה
 ה' גואלנו ד'[ ט"ז ישעיה ונאמר וגם( לגאלנו. כתובים עוד וכן ה'נאו"ם
 גואלנו שנקרא שמו יתברך לכבודו נוגע )שהוא ישראל קדחם שמוצבאות

 צדיך במדה"ד היינו ישראל צו"ר במדת גם זה ובשביל כנזכר צבאותי
 כנזכר: ב"ב(לגאלנו

 נהניתי ולא וכו' אצבעותיו עשר זקף רבי של פטירתו בשעתעד.
 יפלא ולכאורה ע"אן ק"ד מתיכות קטנה. באצבעאפילו

 מעשיהן בשבח סיפרו לא פטירתן שבשעת צדיקים כמה דמצינוקצת
 דרך באיזו יודע שאינו ע"ב[ כ"ח נכרכות שאמר ריב"ז כמו בכוואדרבא
 רבינו על ויפלא ענותנותם מרוב וכיוצא לגיהנם ח"ו אולי אותומוליכין
 דגשינו כיון זה לומר מוכרת שהיה "'ל אולם בענוותנותו. הנודעהקדוש
 כדדרש הטעם שם ואמרו עשירים מכבד היה דרבי ע"א[ פ"ו )יןבעירובין

 מן ואמת חסד )בזמן( אלקים לפני עולם ישב )אימתי( מדי בדדכא
 ינצרוהו והמה לעניים מזונות שמזמנים עשירים בעולם )שישינצרוהו
 מה' נקיים ומסתם כ"כן ל"כ )כמדבר רבינו במשה מצינו והנהלהעולם(
 מכבד שדויה בחתו העולם יחשדתע פן הקדוש רבינו השש זך'כומישראל
 מ"מ גרול עשיר בעצמו שהיה והגם מנכסיהם שיהנהו בשבילעשירים
 רבנים כמה וכדרך וכיוצא כסף ישבע לא כסף אודם ט'ן ה' נקהלתכתיב

 )ואין פטירתו בלועת אמר ע"כ עשירים( דושה כי )אם בעודף'רומנהיגים
 לא כי העולם( כל לו ויאמינו ע"אן וע"ה נכ"ב מיתה בשעת משטהאדם

 ומתנתו אדם משום מעולם נדגם ד"א קטנה באצבע אפילו מעח?'זנדוויתי
 נוצרים שהמה העולם תיקת רק בשביל זון  עשירים מכבד שורהומה

 כנ"ל: לעניים תחזקתם ידי על העולם אתומחזיקים



 תתקמא לצררה שביעאה מהדודאדברי

 לפני יור"ד או הש"ץ על לשונם בקדושת חז"ל שאמרו מהעז.
 סלא ]שם[ התיבה לפני עוב"ר או ע"א[ ל"ד צ'יטתהתיבה

 לפני לעמוד שצריך )כיון וכר עומ"ד או התיבה לפני עהף'ה בלשתאמרו
 דצזכר בלשת רק אמרו לא כיוצא וכן ואנה( אנה ולרוץ לילך היאהתיבה
 התיבה לפני יר"ד אהגר להשכיל מוסר ולמדו מרפא חכמים שלשוןוי"ל

 לעמוד חטאים ומלא ממעש העני אנכי מי כי נכאה רוחבשפלר'ת
 וכן וכו'( ממעש  העני הגני בהנוסח )וכמ"ש וכו' הצבור בעדולהתפלל
 ב' ופעם לסרב מקודם שצריך היינו יתכן התיבה לפני העוב"רלשון
 כשטומע וגם סט"ז[( נ"נ סיטן ]או"ח וש"ע ]שם[ בגמ' )כדאיתאלהבהב
 באהבתו "חזקה" כמו אצלו יהיה לא התיבה לפני וירד הצבורלקול

  העמוד לפני אחר יתפלל אם בלבבו שיכעס עד עת בכל קולולהשמיע
 כי יחשוב רק במקרה התיבה לפני "עובר" כמו יהיה רק אחרתבפעם
 כנזכר בו כבמסרבו אולי אחרת בפעם וגם מכבדיו. לקול שמע הזהבפעם

 כמובן: אצלו קבוע בחוקהיא

 ]משלי עה"כ זי"ע מרבותינו מדבר אחד קדוש בשם שמעתיעח.
 משרתיו כל שקר דבר על מקשיב מ21ול "ב[כ"ט

 דרכים לו שיש אלקים ביראת מושפל צדיק )הינו מושל כירפתנים
 מוכרח זה ידי רעל הקליפות ממקורי קדושות ניצוצין שמוציאעמוקים
 שקר דבר על מקשיב והשט( מכוערים נוראים דברים  לעשותלפעמים
 לרעה בפשיטות מחשבתו כי יחשבו מהוגנים עתונם מחורתיו)אמנם
 כל אותו( יבינו לבלתי דוצה ע"כ ר"ל שקרים ושדרכיו נפשולתאות
 יעזרט ישמרנו יתברך ודהום בזה( ליזהר צריכין )ע"כ רביעיםמשרתיו
 הלק: עה"ב מ"ש טו"ב( אות ף )מהדורא בר"ת בדברים ]הרע ב"ביושיעט

 תנא קימך* ומוחש דובה טותן ריש ע"א[ ס"ז ]ין גיהץ בש"מעט.
 וכן סובין אלא מת"א אינו שמוציא ומה קימעאמשכח

 צדותיו מחרוסות חדושית שמזיתי מדהוי שנו בניי לתלמידיו ר"שאמר



 וצררה שביעאה מהיורא דבריתתקמב
 טוחן כנודע( רשב"י שהוא )סתם דר"ש וי"ל הגמרא.  8ר'י4 עקיבא רשל
 להלכה שאינן דברים מעט רק )שמשכח היינו קימעא ומוקראהרבה

 ד' מתלמידיו ]ובק"ו דבודות מקוד שהוא לדשב"י "'ל עי"'ש(כפירש"י
 זצ"ל מפאנו הרמ"ע וכתב רב שתיק בש"ס כ'ש דאשכחן רב דהואאבא
 לא סוד פי על רק שאינן ודברים סוד פי על לימודו כל שאמרדהיינו
 אוה ברל מ"ש ןיעהז זה על בחיבורנו גם וכנודע שתק כן על לפרסךיכול

 מיעוט אותו )היינו קימעא  בעיניו( כדאי היה )שלא פהטכח בעה"י[כ"כ[
 טשו לתלמידיו ה"ש יחדיו( הסוד עם להלכה מתאישת לפניו נראהשלא
 דברים לו )שנגלה רע"ק של מדותיו מתרומות תרומות שמדותימדותי
 מהם גם בירר ר"ש ע"כ ד[ )פהט במד"ר כידוע רבינו למשה נאמרושלא
 דמדוש"א וכמ"ש הקדשים וקודש תרומה כמו נק"' סלת דהיינותרומה
 ואמר כנזכר( סוד פי על גם שיתכן מה וזויינו הגמרא על בזהזצ"ל

 וכנ"ל כן עשה אבא ר )ובאמת מדותי ושנו כן יעשן המה שגםלתלמידיו
 בעומר ~"ג עיני גל מאמר כת"י יששכר שער ]וכח" והבן:מהרמ"ע(
 ע"ב[ הי ניר מכות הש"ס מדברי אחר באופן קצת מדה עוד בעה"יכתבתי

 תילוד4 שמעון כרבי אימיהדילידא

 המינים בברכת אומרים שאנו מה להבין זנחתי לא מתלם הנהפ.
 ותשבר תעקר מהרה המינים( )(1 זדת ומלכות)ולמלשינים(

 חים ופכניע שיבים שובר מסייטכם וכן ביטבנו במהרה ותכניעותמגר
 מאמרות חמשה כח" הדין הספרדים[ בסידורי אחרינא בנוסחא]מינים
 ותמגר תשבר כנ"ל הוא המסחפות בכל לכ"ע  עכ"פ התפלה. נוסהבמאמר
 כן ואם בו היסוד עד ולאבד למגר היים לגמרי ולשברם לבטלם)הינו
 משברו יתבטלו אם והלא עצמם את שיכנעת )דהיינו ותכניע לשף(ל"ש
 רק שייך לא "מכניע" ולשק עצסש את ההכניע מי עוד ידדה לאויאבד
 הבירו בשני עצבו את מכניע ונא זה כל 8מ ותוקפו בקיטע שעימדלמי
 שיבים שובר הברכה בסיום תן ניסע( סיתרא"י מ"י הני בזה כן שאיןמה

 ליכנע בר קיד יהיה לא ויאבדו שישברו דכיף כן גם קשה סץני'שומכניע



 תתקמג לצררה שביעאה מהיוראדברי

 ורמב"ם בש'ש הבדכה נקראת שכן מיני"ם רהנה וי"ל בפנינו. עצמואת
 סוטה בשף מדש'ע וידוע המיניינם בדכת נקרא התפלה( נוסח הנ"ל בת"ןועהן
 טרם שעמל הלז אדום בגלות וזהו נ'וצדי י'שי מ'אמיני ד"ת מי"ןכי

 האויבים על כן על הלו המד בגלות אנו ואצלם ביהמ"ק לחורבןוסמוך
 אותנו ומצעדים ומוסרים ומלשינים לנו המצידים מישראל בין מאו'יןבץ
 המינים מלכות כן שאין מה לגמדי אותם וימגר שישבדם מתפקעיםאנו
 אין ב"ב צדק גואל ביאת סרם בעוה"ד  כעת שאנחנו אדום גלותשהוא

 "להכניע" דק עליהם מתפללים כן על לגמרי ולשברם לבטלםבאפשרי
 דנרכה סיום וכן לרצוננו הטוב מרצונם לבם ויטו ויכנע כרצוננושיעשו
 זדים. נאו( מינים ומכניע לגמרי( ולבטלם לשברם נכניף אויביםשובר
 דק לגמרי עתה לעת לבטלם אפשר אי הגדהים אדום המלכות שדיאלו

 להטות ב"ב יושיענו שמו יתברך בידו ושרים מלכים לב ואשרלהכניע
 כנ'י: כדצוננו הנזכרים המושלים שללבם

 נאות דפדקא באגרא זקיני קדוש דברי על אהד שפלג שאלניפא.

 להצדיק פדיון שנותנים הטעם והסביר שהמציא מהז,[
 אות וח"ו כ"ז. אות סה"ק בד"ת מ"ש ניעיך דבר איזה על להתפלץכשבאים

 גם המנהג כן היה שבע"כ שכתב ז'י הד"ן  דרומית בשם עיי"שט"גן
 מבכה"ק הביא לא מדוע הנ"ל ותמה שמה כפבואד אמת נביאי לפניבבואם

 כאשר מטעמים לי ועשה ד'[ כ"ז ~כראשית אבינו יצחק שאמך תולדות(נפישת

 לכאורה כי ורגל וגו' נפשי תברכך בעבור ואוכלה לי והביאהאהבתי
 לאכול אביע( ויצחק הקדוש לבעלה נתנה לא אמנו רבקה וכייפלא

 זקנתו. לעת יברך לא אהבו אשד בנו את וכי וגם אהב. אשרהמטעמיט
 שיצחק כיון ודאי אלא ומטעמים מתעת לו יביא לא אם גם פטירתו.קודם
 למנה המטעמים לו שיביא גם ציוה כן על הבדכה חל שיהיה רצהאביו
 הפדית לנתינת מנה ראיה הביאו שלא מה כי לו והשבתי כנזכר.ופריק
 אושד השפנים ז"ל החיד"א שכתב פסעם ייע לבנו יצחק שאמרמהכתוב
 שכן ומכל המצוה עשיית בעת שתהיה מהם ואהד להתקבל התפלהמסוגל



 לצררה שביעאה מהדודא דבריתתקמר
 אבל מחצה עושה תפלה ה'[ " ]מק"י דאמרינן מזה גדולה )שהואברכה
 בעת שתהיה אבינו יצחק רצה כן על ואכמ"ל( כולה. היא חלה. אםברכה
 )וגם וכו' ומשקה מאכיל דהמצוה אב כיבוד מצות היינו המצוהעשיית
 אך לו שנומרה כמו אמש רבקה היית אם כיבוד מצות קיים אבינויעקב
 כיבוד מצות ויקיים מטעמים לו שרעשה ציוה כן על וגו'( בקולישמע
 הברכה תתקיים המצוה עשיית בעת וכשתהיה יברכהו. לו כשיביא ואזאב

 מילין[: לאלוק הצוד בד"ה ה' אות חנינא מהדודא ד"ת בדברינו ]מיץכנזכר.

 לכם זרעת ה'ב[ ה ]הח~ע עדה"כ זד"ע בגימטריא בס"ד צרק"הפב.
 שהטביע )בטבע שמשימים הזר"ע בסור כילצדקה

 נצמח וממנו האדמה בחרך קטן אחד גרעין שמו( יתברך בראשיתהיוצר
 מחט של כחודו פתח לעשות רק צריכין כך מרובים ופירותיו גדולא"1
 בשביל עשר ע"ב[, ט' ]ב"כ וכו' ופרוטה פרוטה כל כשריון צדקהוילבש

 צדקה הבורה ובסעודת למזכרת רק רשמתי ע"אן קי"ט ]שבתשתתעשר
 ואכמה: בעה"י. בזה עוד אמרתי חנוכה בליל שהוא בפה"ק שעושיםוחסר

 וצדיק צדיק כל לך אין ע"ב( קכ"ד ]דף שרה חיי פרשת בווה"קפג.
 עולמות מאתים לו שאין בחדרה העוסקיםמשתם

 פריו, את לנוטרים ומאתים ח'[ ]שה"ש הה"ד התורה בשבילדכסופין
 וכו' שמו קדושת על נהרגו כאילו יום בכל  עצמם שמוסרים עלומאתים
 אשכחן ההא עובר לכל יפלא דכמיפין עולמות מעתי"ם מ"ש והנהעכל'ה

 ]יף לעיל בתוספתא בסמוך בזה וכמ"ש מעתי"ם ולא דכסיפין עלמיןת'
 עיי"ש דכסופין עלמך משת ארבע מסף שי מאות ארבע עה"כ ע"בןקכ"ג
 כי בזה הנעלם[ ]במדרש כן אמר כאן וגם הדברים יתאחדו כי פשוטונראה
 ר' וגם פריו את לפטרים ושמים כמ"ש החפרה בשביל יירית עלמיןר'

 מאות ד' במספר יחד והוא יום בכל שישנו המס"נ בשביל ייריתעלמין
 עלמין הת' כי סגה ללמוד יום גדול מוסר אולם וק"ל. דכסופיןעלמין
 בה לעוסקים אינם מזה כבראה שברייתא לעוסקים אהסנא דאינוןדכסופין



 תתקמה רצררה שביעאה מהרוראדברי

 אל סנה )גם רק ולסלסל ולפלפל בה אשר והעמוק הנחמד שכלבשבל
 מפירי נגר יום בכל מס"נ גם צריכין אבל(. כנזכר בעה"י לפלפל ירךתנח
 עולמות ד' הבוש יתייחדו ו(מ לבקרים. המתחדשים הכופרים. והמהתודה

 כנזכר: רכסופין עלמין ת'ס"ה

 ככוכבים הרבים ומצדיקי רוקיע כזוהר מתירו והמשכיליםפד.
 וחתום הרברים סתום רניאל ואתה וער.לעולם

 והמשכילים קצת( צחות דדך )על י"ל ג'[ י"ב פניאל וגר קץ עת עדהספר
 מפורסמים המה כי אם ומשכילים. לחכמים רגופורסמים המנהיגים)הם

 ביותר אומנתם לאשר זה כל עם ישראל בני של והאומה הרתלמנהיגי
 באהבתם יש כי העולם קצת יאהבום כן על ומשכילים חכמים בתורודדכם
 רוח בא זה ירי רעל ממאנשיהם מרובה חכמתם ולפעמים היצר. פתייתגם

 )כעין הרקיע כזוהר יזהירו וע"כ( מסכילים. ונעשו באבות[ נ3יאיתאועוקרתן
 בשקיעת ערב לעת מחשיך אך בצהרים מזהיר רבות שבמקומותהרקיע
 המקום לפי א"ע יטו המה כן בקצותי ע"ב[ ל"י שבת בש"ס 31יאמרינןהחמה
 את ומצדיקים ומוכיחים שמזהירים )באמת הרבים ומצריקי כן( לאוהזמן.
 שמים בדום בגדולתם תמיד עומדים והמה מכל יחתו לא המההרבים
 או"ה שליטת בעת השכתי זריחת בעת נראים אינם ביום ]רקככוכבים
 רסני מרבנן צורבא האי ע"ב[ ק"ה בכתובית חז"ל 31דביי אבל לחמה[שמונין
 בעיני נראים המה ע"ע דשמיא במילי להו דמוכת משום מתא בניליה

 אמנם והפשוטים הבורים העולם בעיני קטן )שנראים ככוכבים רק(העולם.
 בעולם הרתקם לגודל רק מאצר ביותר הגדולים המה בעצימתםבאמת
 לקטנים הרבים מצדיקי את העולם יחזיקו כן כקטנים נראיםהשפל

 המה  בעצמותם אמנם כנ"ל אותם ישנאו כי מהם הרתקם מפניבאיכותם
 סתום דניאל ואתה השד. עולם יהיה( כן כנזכר. וטובים הגדוליםעיקד

 והגם כנ"ל יהיה המע"ח מלך של בדורו גם כי רמוז )הינו וגו'הדברים
 מאור פנים בהסתר וחתום הרברים החים אמנם הקץ יהיה וברורשנגלה
 בב"ש(: צדקנו משיח רבא שיתגלה עד שסיון גן מא ע"ע יומיאבסוף



 נקדרה שביעאה מהיורא דבריתתקמו
 1ג1' חשבתם ואתם בך"ה ויחק פרשת ]סוף הקדדם היים באורפה.

 למתכוין דומה זה והרי וז"ל כתב לטובה חשבהאלקים
 הם והרי כלום מתחייב שאינו יין כוס והשקהו מות כוס חבידולהשקות
 ע"ד עובר כל ויתמה יפלא וזעה עכל"ה. שמים בדיני גם וזכאיםפטורים
 במתכוין שמים בדיני גם שפטור לומר יתכן איך כי כנזכר ה'קדוש

 וכבד לרעה היה כונתו והלא יין והשקות המות סם כוס תבירולהשקות
 הפרם אישה י"ג[ ל' ]כמדבר עה"כ ע"א[ ב"ג ]גזיו חד'ל שאמרו מהנודע
 כמובא לה הפר שבעלה ידעה ולא ועברה שנדרה אשה זדו לה יסלחוה'
 טלה בשר בידו ועלה חזיר בשר להעלות שחשב מי וכן ]ר[, ברשעשם

 שפטור האוה"ח כתב ולמה נזיר בש"ס שם וכמובא כפרה עכ"זשצריך
 ישיבתנו( מתלמידי )הראש השיב בזה מצטער ובהיותי שמים. בדיניגם

 לחלק יש כי מפה"ק נ'" קלאן דוד מ' הנפלא בת"ת ובקי החריףידי"נ
 אשה או טלה בשר )כגון היתר דבר בידו ועלה לרעה שמחשבתובמי

 רשות היינו ידיעתה( בלי בעלה לה הפר שכבד ונמצא נדרה עלשעברה
 כשעלה אבל לרעה בתחלה כונתו על כפרה צריך  עכ"פ אז מצוה לאאבל
 גם בכה"ג רפטור י"ל דאז כונתו( מטרת בלתי )גם מצוה  שעשהבירו
 בטעה ע"א ול"י ]ין דשבת בשגיא בשבת מ"ש כעין וחיליה שמיםבדיני
 פטור דאז וכו'( למול לו שהיה תינוקות )בשני מצוה ועשה מצוהבדבר
 ואחותו אשתו זה אדם בני בשני ע"א[ כ"ג ]יף שם דאמרינן נזיר מש'ש'וכן
 לו מדמנה ולזה אשתו לו נזדמנה לזה כמותו כן גם ון~ה בביתעמו

 ותירץ דרכים שני והכא דרך חדא קאמרינן אנן הלא הגמרא ופריךאחותו
 אדם בני בשני דגם הווקל דהא וקשה וכו' בנותיו  ועותי ללוט משלאלא
 אחד רק אשתו להם נזדמנו לשניהם רק כן גם ולזה ואחותו אשתולזה
 נתכוין ואחד בם( ילכו צדיקים י"ג[ ]ההגע בו נאמר )ע"כ לאשתוחשב

 וזון יכשלו 91שעים כובדן על בו נאמר ע"כ אשתו לו ונזדמנהלאתותו
 בגמרא )עיי"ש נשותיהם להם נזדמם דשנותם כיון דרכים בשני הוילא

 וכו' ללוט משל אחר לענין נטו רק כן תירץ דלא כיק ודאי אלאותבין(
 מצוה עשה כן אם אשתו אדם לכל נזדמן באמת ראם להש"ס דר"לבע"כ



 תתקמז ר]ור*ה שביעאה מהיוראדברי

 כשנתכוין גם כפרה צריך ואין בם יכשלו ופושעים לומר שייך לאע"כ
 רעה ולי חשבתם אתם האוה"ח רברי שפיר מיושב זה ולפי עבירהלרבר
 מצוה זה ידי על שנתהוה וכיק רב 8ן להחיות לטובה חשבהאלקים
 על כפרה דצריכין לומר שייך לא ע"כ רב עם להחיות כזוגרולה

 כפרה צריכין אין מצוה שנתהוה שבכה"ג כיון לרעה בתחלהמחשבתם
 כוס לחבירו שנתן למי לדמותו האוה"ת ומ"ש ונכון שפיר ואתיכנזכר

 כפרה( צריך שאין )היינו שפטר יין והיה המות סם של שהוא()בהחשבו
 לעני צדקה מצוה והוי יין של כוס לו שנתן כית הייט שמים בריניאף
 כדאמרינן לעשירים בין לעניים בין רופא גמ"ח הוי עשיר הוא אםאו

 ברברי שפירושו הגם הנז' עכ"ר כפרה א"צ ע"כ ע"ב[ מ"ט ]יןבסוכה
 מצוה מ"מ רחוק קצת הוא מצוה רהוי יין של בכוס שרגא שנמצאהביה"ח
 זי"ע: האוה"ח עיננו מאור אא"ק רברי ולתרץ להבין וכדאיליישב

 בנותיו ושני בלוט שאמרו הנ"ל נזיר הש"ס בדברי אז אמרתיאמנם
 ופושעים נאמר ועליו בם ילכו צדיקים הד[ ]הושע אמרושקליהן

 הוה דווה מאי )%וט(  למיעבר ליה דוה ומאי הגמרא ומקשי בםיכשלו
 איבעי לא אתרא דלפניא נ"מ הגמרא ותירץ בלילה( בנותיו שעשו)מה

 בראשך דוד בית מלכות שורש דעיקר שפיר יונעם ובזה חמדא.למישתי
 פ"ט ]תהלים  עה"כ ד'[ מ"א והראשית רבה במדרש כמ"ש הזאתמהטעשה

 ]%מן מעשה( מקאי )הייט במדום מצאתיו היכן עבדי רוד מצאתינ"א[

 החנו אחיו נשבה כי אברם וישמע י"ד[ י"ד ]בראשית עה"כ כבדשפירשנו
 צדקט ומכרח גבולנו בזה שיצמח המרצה תכלית סץהו בלוט שישהני"ק
 היה לוט חטא הנזכר נזיד הגמרא דברי לפי והנה ב"ב[ ויתעלהשיבא
 מואב בלידת הראשונה בלילה אבל עמה שורש בלירת השניה בלילהרק
 מואבית ולא )סואב ממואב מלכי דוד שורש היה שפיר ע'ע %אש
 ילכו צדיקים נאמר שקליכם בשתיו וי תלוט תנא האם מורע גםע"כ
 אבל הב' בלילה רק חטא נאמר לא בלוט וגם נתכווט מצוה ולשםבם

 כגזכד: חטא לא מואב לידת שורש א'בלילה



 הצררכן שביעאה מהדורא לנבריתתקמח
 משיח אוזך חלק[ ]פרק המשניות בפירוש הדמב"ם מש"כ לפיאולם

 נשא המלך ששלמה וכית ושלמה דוד מזרע להיות צדיךצדקנו
 עמת( בן )לידת הב' בלילה שגם זכות ללמד צ"ל כן ואם  עמוניתגיורת
 צדיקים לוט בנות על נאמד למה דבאמת וצ"ל בעבירה היה לא כןגם
 ולא מדום כמו חרב כולו שהעולם שחשבו אם כי הב' בלילה גם בםילכו
 מצת לשם וז"ש מחדש העולם לבנין זרע מאביהן לחיות הם רקנתאדו
 ע"כ הא' מלילה הא' תתעבר לא פן חששו ע"כ חז"ל שאמרו כמונתכונו
 בנין שתלוי וכית תתעבד בודאי כופניהם אהד  עכ"פ כי השניה גםצריכת
 רחוק מציאות על זאת להעמיד א"א ע"כ בטח שחשבו כפי בזה אזהעולם
 דבב"נ )ומלבד כנזכר שנים צדיכין ועכ"פ א' ובלילה מיד תתעבדשהאחת
 דירי לגבי גם ע"כ נתכונו( שמים לשם והם דהום לזרע חוששיןהעיקר
 לא נח בבני מקום מכל נתכוין תאוה לשם כי בגמרא 2ום אמדו כיאם

 כמ"ש אישות כדרך עמה דד הוא אשד א"א )זולת קרוביו ערותנאם-ו
 כזה נחיצות ובמקום קדם בימות כן שנהגו מטעם רק ז"ל(הרמב"ם
 מעיקרא להיתחב שי"ל זהו כמובן מנהג שייך לא עולם לקיום ששחשבו

 כנזכד: המלך שלמה זרע משם שיצא במה עמתבשורש

 קושיא הך 12הקשה ח'[ אות ח' ס" ]"ימי יצחק בית בשו"ת הרשנישוב
 כהנ"ל ותירץ כנזכד ויחי פרשת סוף האוה"ח רבינו עלהנ"ל

 שנתהווה שם כגת כפרה אפילו צריך אין דעעב י'ע מצוה שעוגנההדיכא
 לתרץ במוסגר שם מ"ש אולם דב. עם להחיות רבה מצוה זה ידיעל
 אדם שבין דבעבידות הכהן השב בעל הגאון דברי פי על זו קושיאעוד

 במחשבה רק אוחטא כית מ"מ ע"כ[ ס"ה ]ייבא מכפר יוה'ע איןלחבידו
 יוי'כ כיפר כבר שבכה"ג ונמצא מכפר יוה"כ לחבידו אדם בין גםאז
 מי עלא כית יוסף אשי לגבי תירוץ אינו וזה  עכת"ד כפרה צריךונרן
 שנתהוה אפילו למצדים שמכדורי גמור במעשה דק בלבד במחשגהחטאם

 וק עשו לא דמעיקדא לומד שייך לא מ"מ לטובה ההואמדגגקהשה
 לעיל: כדאמרן רק לתרץ וזהר אלאבמחשבה.



 תתקמט רוררה שביעאה מהווראדברי

 שכעזב המכ"כ( בשולי בד"ה התשובה )בסוף יצחק בבית שם ראיתישרק:
 פטור בנו דגוגב הרמב"ם שכתב מה פי על שמואל ברכתבשם

 אחיו בגונב ה"ה ע"ב[ פ"ה ]דף סנהדרין ועיין בידו ונמצא דכתיבמשום
 זה דלפי כיק הנ'ל. האוה"ח על הקושיא ליישב רצה זה פי ועלפטור
 ארוכה יצחק( )בבית בזה העלה לא ובאמת עיי"ש פטורים יוסף אחיהיו
 נפש( )גונב בידו מונמצא פסורים אדם בדיני דרק מהגמרא פשוטדהא
 בגונב  ומתועב צר מעשה על דחייב פשוס שמים בדיני אבל יומתמות
 אלא שמים. בדיני זכאי איך לדוכתא קושיא הדרא כן ואם אחיונפש

 בתחלה: לעיל כדאמרינן מחוורתאודאי

 במוסף הפייסן לשון על הנ"ל פי על לתמוה יצחק בבית שם כתבעדך
 שהמה הרשע למלך השיבו לא מדוע מלכות הרוגי בעשרהביוה'ע

 בעצמם אז היו לא הם והנה עכת"ד, אחיהם רק שגנבו מפני פסוריםהיו
 והוא נשמותם גלגול רק אדם בני בדיני בעצמם להתחייב השבטיםעשרת
 ימים שלשה לנו תנה זמן ת"ל בפחס( )שם אמרו שפיר ע"כ שמיםנידי
 ואשמים חייבים א% אם שמים( )בדיני ממרומים הדבר נגזר אם שנדעעד

 כנזכר: יצחק הבית קושיית כ% קשה לאומעתה

 איל וכו' לבקרו תלמידיו נכנ% ריב"ז וכמיהלה ע"בן ב"ח דף]ברכותפו.
 בוכה אתה מה מפני הותק פטיש הימיני עמוד ישראל נדתלמידיו

 והיה וצואריו ושבוו מעלותיו אז הזכירו למה לכשירה סובא וקש"וכו'
 מעולם ולירא לבכות לו שאין כונתם היה ואם רביע, סתם לומרלהם
 האדם בבוא טוב יותר אז הלא האלו ומעלות הזכותים כל לו יש כיהבא
 ע"א[ י' ]יף  בתענית חכז"ל אמרו כי רוח שפלות כשישיג העליטלעולם

 מעלה זה אין כן אם כארז קשה יהיה ד"א כקנה רק אדם יהאלעולם
 כנזכר, החזק פטיש ואבן( )כברזל הימיני עמוד דהי% כארז קשהכשהוא
 שפיר עדה ומנהל מנהיג שאי% דבאדם שפיר לחלק דיש ודאיאלא

 כן שאין מה וכר תפיק שייף וערל שייף כקנה רך התשא אחאיהמעלה
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 קשה במעלת להיות צריך רק כקנה רך להיות יוכל לא הדורלמנהיג
 ישראל ובעד ותורתו ה'  בעד ובפרץ בגרר לעמוד הארי כלב ולבוכארז
 נחהך"מ ההפק ב12ט קכ"חן אות ב' )מהדורא תודה בדברי וכמ"שעמו

 נלא תתקעו ה* את ובהקהיל דן " )במדבר עה"כ ז"'עמפרימישלאן
 לבו שברת בפניהם יציע לא הקהל את ומקהיל העדה שמנהלשניעו
 עיי"ש שלם ולב כח באמיץ מוסרו בכת ולהוכיחם לזכותם רקמחטאיו
 ומנהיגם ישראל נר שאתה ידי )על ישראל נר לריב"ז תלמידיוח"ש

 )להיות החזק פטיש הימיני עמוד בע"כ( צ"ל ע"כ ומדריכםומזהירם
 ה' בער ולהזהיר לעמוד רק( כל מפני יחת שלא החזק כפטישכעתיד
 כל )פ"ה[ באבות שאמרו מה וזכות מעלה לו יש זה ידי ועלותורתו.
 ומדריכם מזהירם שיהיה ידי על ידו על בא חטא אין הדבים אתהמזכה
 שאתה כיון תלמידיו וז"ש הררך מן יטו שלא הרבים את ומזכהלטובה
 חטאיו מעונש יפחד מדוע כן אם כנ'י הרבים ומצדיק וכו' ישראלנר

 יבכה: ולמהכלום

 עד וצדקתו ענוותנותו )מרוב לנפשו יירא כי ריב"ז להם השיב זהועל
 לגבי והן עצמו לגבי הן י"ח יצא לא עדיין כי כן( חשב חקראין
 אותי מהיכין היו ורם בשר מלך למי אלו וז"ש הרבים מצדיקיבכלל
 אגמד אימתו אין מיסרני ואם ערלם כעס כעסו אין עלי כועס שאםוכו'

 לפני אותי שמהיכין ועכשיו וכי עולם מיתת אינו ממיתני ואםעולם
 ואם וכר עולם כעס כעסו עלי כועס שאם הקב"ה המלכים מלכימלך

 ולא המתים בתחיית מאמינים אנו ודוי וכר עולם מיתת מיתתוממיתני
 כוונה אשר ודאי אלא עולם, מיתת ריב"ז( אצל )ובפרט אצלנושייך
 דבו ד"ר מסאתאואן מהר"מ הה"ק בשם  כעת תדפס בזה ישעמוקה
 שצדיך עצם מצד אם אחד לכל שיש הריצחייבות הנה כי בזהנחמד
 על חוב יש ועוד מצותיו על לעבור חולא שמו יתברך קות רצתלעשות
 ממתה ובסרט ולהדריכו המשכיחו  ערבות מטעם לזולתו להועיל אחדכל
 דוו בני העולם כל על ולהוכיח לסימת בקץ שיש מי ובפרט הצבורעל
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 לו שששר מי כל ע"ב[ ח"ד בשבת וכדאמרינן לקולו השומעיםעכ"פ
 העולם בכל עירו, אנשי על נתפס עירו, במגשי וכו' מיחה ולאלמישת
 מהידין ודם בשר מלך לפני שתם וז"ש כולו, העולם כל על נתפםכולו
 רק תחב הוא שיענישו העונש היית מיתתו ש ואיסורו כעט איןאותו
 מיתת וכר אין וז"ש מלו העולם ויא זולתו אחריות עליו ואין עצמובער
 מלכי מלך לפני כן שאין מה אותי(  יענשו לא העול"ם )בערעולזם
 עולם מיתת מיתתו או ואיסורו כעט אשר אותי שמהשכין הקב"ההמלכים
 ביתו לבני (ן להעולם למהות בידו שיש )מי כנזכר העול"ם בעדהיינו
 ריב"ז דברי סיום פ" ובזה כנ"ע( עליהם נתפס מוחה ואינו עירו לבניאו

 היתד עדן לגן אחר דרכים שני לפני שיש אלא עור הלא )שם(שאמר
 היה וזהו הך הינו הלא נדד" "היא בלשת הפירוש הוא ומה וכו'לגיהנם
 8וי דקאמר חין יוליכווצ ח"ו לגיהנם אחי ררכים הב' מפני שלוהפחד

 אלא וכו'. עוד הלא עתצסיף זה ומה וכו' ודם בשר מלך לפני אילועתה
 כעסו וחיא למחות לו שהיה מפני  שמתיירא דקאמרינן במה יובןוראי
 הוכיחם )שלא עולם מיתת מיתתו להלאה תע העולם( )בעד עולםכעס

 לגיהנם אחד ררכים ב' )בעצמי( לפני שיש אלא עוד הלא וי'שוכנ"ל(
 שנזכה רצף יהי מקורם  שמנבגו מה עם הדברים יתייושץ וזהו הנ"להה"ק עכ'י הנהגתי( דרה האיך בעצמי מעשי על אותי )לדק עדן לגןואחד

 בב"ב: עולםלתיקון

 יוניה לא ו(9 מ"ה 2ום יתבטל ואז במוסק פ"ג החיקק הער בע"חפז.
 תסית זה הצל  עכלתי ומ"ג ע"ב של אורות ב'רק

 דחין המאורים( בהמהות בע"ח חים ע"ד מ"ט דף ליעקב אמה )עקץהמקובלים
 ובמבוא ח"ו. שיתבטל ב"ה הוי"ה ד17ם ו' כנגר שהוא ~'ה ר97םיונכן
 מ"ק שם שיתבטל שהטע ז"ל מהנ"נ ודב כתב מ"ב[ ח"ב ב' נשנישעדים

 אמנם קך"'ש מ"ה שם הנא סרג 012 ישלוט ח9 הבירור עפ1אמפלילתו
 9סרמ מיינן במקובלים המדע פי על מתעד מנעצ קצה אפם הינץלהבין

 יזכה ג"ג צדק גואל בבהית כי וגר אחד ה' יהי"ה ד11א ביום טעי"ד
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 בעל מ"ש כנודע יהי"ה והתנו שנ" " עוד יהיה הוא"ו במקום הוידההשם
 תתמלא י"ה( )החט מחציו ככתיבתו יקרא שם פסח( של )בז'הפייטן
 בבחינת שהוא ו' האות כי והיינו יה"( והיינו י"ק. הפעם )עודתיבתו
 ולעתיד שערים( המבוא מלשון )כנ"ל והבירור  התערובות עוד ששםיצירה
 יתגלה בידוד לשום יצטרכו ולא תערובות עגם יהיה לא ב"בלבוא

 רתמן העליון יובל במול עילאה אימא בחינת שהיא ס"ג שםבמקומו
 ע"ב של אודות ב' דק יהיה לא שאז בע"ח וז"ש לחידת עבריןנפקין
 ובמקום וכנ"ל כנודע י"ל הם וע"ג ע"ב כי היינו הק' לשום כנזכדוע"ג
 הפעם עוד דק אז יהיה ב"ן( )מ"ה ו"ה 8מ ס"ג( )ע"ב י"ק עתהאשד
 לעיל נחצין הנ"ל קושית כל מידי קשה ולא כנ'י יהיה הודא ביוםי"ק

 : כ'ן אותכזה

 שלום. ותאמד שבת. ולא חדש לא היום אליו הולכת את מרועפח.
 ח"ו שקד רבד הצדיקת הוציאה דאיך וקשה ד'[ ב'נמלכים

 שחשבה אם מת היה שכבד בעת בביתה שלום כי אחד לכל לומדמפיה
 היה לא  עתה לעת אבל באמת( היה )כאשד בתחה"מ יחיה עודשהנביא
 מ"ש וגם י"ר[ י"ג אות ה' נמהדורא תודה בדברי זה על מ"ש )ועייןשלום
 ואומרים צווחים האלו המקראות ובע"כ  עח"ש( פ"ק אות ןמה"קבד"ת

 אמנם ר"ל. גז"ד של הקשים עתים יש הנה כי רמז בדרך וי"לדרשוני.
 ויו"ט ובשבת קודש ובעתותי דבון בעת יתברך השם ברצות לבטלןיכולים
 העט הנביא, אצל כזה וקשה גדול רבד )לפעול הולכת את מדועוז"ש
 לא ד"ל( כבד נעשא שהיה דין הגזר לבטל גדול נס שהוא המתיםתחיית
 יונס ולא שבת לא החול מיכנת רק היום )שצוינו היום שבת ולאחדש
 ע5"ץ2 צ"ק אות ןמה"ק בו"'ת בעה"י באמת שביארנו כמו חודש נקראעודיו

 המדיד דברי פי ועל שלום ותאמד החול( בימי כזאת לפעול תוכלואיך
 בעיהם תעלום ע'ץ עובדים ישראל שאפילו העילום גדול צ'[ סימן ל"חןפ'
 עיי"ש ביניהם ששלום כיק רע שום בהם לשלוט יוכל שלא הקב"האמד
 רין הגזר כל לבשל תוכל והמלוים זכות בכה דעיכת אשד שאמרהוזוע
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 ואף ר"ל זרה עבודה מעובד יותר חמוד דין גזר לך אין כי קשההיותר
 כנזכר(: רע שום לשלוט יוכל לא השלום ידי על כן פיעל

 כי אמת הצדיקי אדמודי"ם אצל הדדך הנה כי צחות( )ע"י א"יפט.
 דק תורה ביטול מפני החול בימות לביתם ליכנסקשה

 הימים רוב יותר הרבה הם טובים וימים קודש בשבת אמנם ירועיםבעתים
 אצלם וליכנס לראותם יכולים ואז ובסעודות בתפלות יחדיו הצבור עםרק
 בימות ליכנס תוכל )ולא היום שבת ולא חדש לא הולכת את מדועוג"ש
 שלום בשורת )הבאתי שלום ותאמד כנ'ע( ותרצה שתדפוק עת בכלהחול
  לא12תו איש בין לחבירו אדם בין השלום לגמוד לעשות מה כדת עצהאו
 יכניסוני וש התודה פי על נחוץ שהוא שלום וכיוצא הקהלות ביןאו

 כנזכר: ויו"ט( בשבת דוקא לאו החול בימי וגם עת בכל ככה עללדפיקתי

 ]תהלים ועד. לעולם קדשו שם בשד כל ויברך פיירבד י תהלת ישמיר. הרשעים כל ואת אוהביו כל את ה' שומרצ.

 בברכות חז"ל מדברי הנודע פי על הכתובים והמחוך סמיכות י"ל כ'[קב"ה
 בעולם ברשעים להתגרות מענין דוכתי ובכמה ע"ב[ ]ף ומגילה ע"בן)ד
 והנה לו משחקת שעה או גמור רשע ובץ גמור צדיק בין ומחלקיןהזה

 ד12ע להיפך וכן גמוד צדיק שיקרא וכו' לבי זכיתי יאמד מיבאמת
 שמו כבוד למען זכות מליצת י"ל אולם ישמרנו. ה' לו כהבהקתשהשעה
 כבוד היא ש מפלות מיני בכל טפל כשרושע כי ותורתו ואמונתויתברך
 שאין מה פעמים כמה בכתובים כמ"ש מלכותו כבוד והתגלות יתברךשמו
 העומד י'ש להצדיק להרע הרשע ביכולת שאין ד~יבה נעשה רק אםכן

 אדם בני פשוטי העולם ושמרים שברים אז ותודתו ה' בעד ומחסהלמגן
 מילדותו כול בר )שדכא גרם דהצדיק מאף' ש טבעכם סיבה רק הואכי

 יתברך השם כי הדקן יכירו או הרשעים מפלת כשיבא אמנםוכיוצא(
 )רעל אוהביו כל את ה' שומר וז"ש והממשלה. העוז ולו הארץ כלשופט
 לאמתה באמת ה' אוהב שאים הצדיק על ח"ו קשרוג להיות יוכלזה
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 תהלת )אז( ישמיד הרשעים כל ושח ידי( על כי טענה יש זה עלאמנם
 יתברר שמו )מהללים ועד לעולם קדשו שם בשר כל ויברך פי ידברה'
 ונתקדש ונתגדל ומנהיג השופט הוא יתברר השם כי בראותם בשרכל

 כנזכר: יתברך(שמו

 מאת ביהמ"ק( חורבן  )בעת שביקש בךיב"ז ע"כ[ נ"ו דף"חקצא.
 רא"ל לך( דשכן מידי מינאי בעי ליה שאמר )על קיסראספסיינוס

 לר' ליה דמסיין ומצוותא גמליאל דרבן ושועזילתא וחכמיה יבנה ליתן
 דבר היינו מידי לבקש רק רשות לו נתן דהא קורא כל ויתמהצדוק.
 אחד דבר "דוקא" לא מידי ואם )הנזכרים( רברים ג' ביקש והואאחד
 כדאמרינן כולו יבקש לא אם )גם נפשות בהצלת יותר לבקש לו היההלא
 אלפים ולמאות לאלפים השבויים היינו עביר( לא האי כולי דסברשם
 אלא וכיוצא, ח"ו גדולה באכזריות עכ"פ קשים בעינויים ייסרםשלא
 לבקש רשות לו שנתן אהד דבר רק הם הכל דברים השלשה דאלוודאי
 שני בית החורבן ויהיה נגזר שכבר קדשו ברוח צפה ריב"ז דהנהכנזכר.
 למנוע עמהם ללחום מילתא אסתייעא דלא דאמרו שם )וכדאמרינןבעוה"ר
 ולקצר ג' בית בנין הגאולה התקרבות על רק אז חשב כן עלהדררבח
 התורה לימוד ידי ל א( עצות. ג' יש לזה והנה הלז. המר האחרוןהגלות
 בגוים יחגו כי ה[ ח' והושע עה"כ ע"א[ "' )ין בב"ב וכדאמרינןלהרבות
 משתכחין לא בשרייתא ל,ךן ישראל אי [ ) )ובזוה"ק אקבצםעתה

 דוד מזרע שיהיה דיליה ושושילתא דוד בן משיח יזר על כ(בגלול(.
 וצומות ובכיות ובקשות תפלות ידי ל ג( גועלה. אין ומבלעדומלכת

 בזה ביקש כן על שבילם ובתבלונים יבואו בבכי סט ל"א )יזמיהוכדכתיב
 א( ב"ב צדק גואל לבקשת אחד כדבר אחת למטרה רק שהם דבריםהג'

 בז להלאה, שמץ ולהוסיף התורה לימוד ישיבות מקום וחכמיהיבנה
 " ז'י, שפירש"י כמו דוד דכית שולטני תכלה שלא דר"גשרשילתא
 יחרב שלא תעניותיו זזעילו שלא כיק מחדש שיברחע צדוק דר'כצוותא
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 ולבכות להתענות עוד יתחיל )כטרבדיא( פנים כל על השניהבית
 בב"א: הג' בית היינו בחזרה הבית בנין עלולהתפלל

 וקדושין גיטין בטיב יודע שאינו כל ע"א[ הג )יף בקדושיןצב.
 וקשין יוחנן א"ר אסי א"ר עמהן עסק לו יהאלא

 וקדושין גיטין נקט דלכך ובמהרש"א עיי"ש המבול מדור יותרלעולם
 שאינו זה ידי העל ואלפים( למאות )הדינים טילי" נפיש דבגיטיןמשום
 ומכשול חודבא מיניה נפקי ע"כ זה גט לאחר וקדושין הגיטין בסידורבקי
 המבול מדור יותר עוד גדע הוא למה להבין מביכין אמנם עיי"שח"ו
 היה המבול דור דדיה וי"ל כמדע. ובזימה בעדיות כ"כ שטופים היואשר
 דורם באויר התאוה כח מדובה התגברות מפני עלזתם ללמד זכותלהם
 יש כן על מינו בשאינו מין  עצמם את דבקו ועופות החיות שגםעד

 אז יעדם תאות שגעון מפני לאונס קדוב בשוגג אולי אופן באיזולדונם
 בסידור ובפרט בקי ואינו וקדורכן בגיטין שמתעסק מי כן שאין מהכנזכר
 ]אבות וקיניי א"א 8מ ונשואין הקדושין אח"כ ערם זה ידי שעלגיטין

 ידי על מזידים בכלל שהם שכן מכל זדון עולה תלמוד שגגת מ"ג[פ"ד
 גיטין בטיב בקיאים המה כי בערמותם ואומרים העולםשמכשילים
 מדור ביותר בזה עונם גדול כן על ר"ל בעדיות רבים ומכוייליםוקדושין

 ב"ב: ויחשיענו יעורנו ינילנו ה' כנזכרהמבול

 בדור ישראל של וזכותן עלינו השי"ת חסדי להתבונן מהראויובג.
 הנסיונות קלינו עברו ואיך האחרץ בגלות השההשפל

 ישראל לארץ הראשונה בביאה כי עתה ועד מאז ודוד דור בכלהנוראים
 נרדי במסבו ד21לך עד לה~א תורה. מתן אחדי מיד מוכנת היתהאשר
 השחמים ובימי שנה אדבעים במדבר התשעה נסובב וע"כ דיוןנתן

 היו )לא ומעשה אע אמנם שלמה א" )בית בנין עד הגדולותוהמלחמות
 שומת ששה טעות ידי על היה הנ'י וכו'( מעשה לאותו ראוייןישראל
 המה כי אחד 'עונצ' על טוית וורה רבית משה על לדנתין יכלושלא



 לצררה שביעאה מהיורא דבריתתקנו
 וכמ"ש וכו' הצדות בסובבו זה ידי ועל וכו' שירד עד עמו לילוחשבו
 משה בושש כי העם וירא א'ן ל"ב ]שמות עה"כ תשא[ כי ]בפרשת ז"לדש"י

 "יום" בשאלת הטעות היה פנים כל ועל ע""ט פ"ט[ דף נשבתמררז"ל
 הטעות היה שני בית בנין וטרם בבהילותם להתמהמה יכלו ולאאחד

 במגילה כדאמרינן זה וגם וטעה חשב זהו שנה שבעים לבבללמלאות
 ומועטות אחדות שנים על רק היו וטעו שמנו הטעיות 1כל וי"בן הא]דף

 זה ידי ועל שם כנזכר ח' או אחת "שנה" בשאלת הטעות היהועכ"פ
 כמ"ש הגאולה מן נתיאשו אחשורוש סעורת בזמן אז ביהמ"ק נבנהשלא

 ב"ב השלישי המקוה בית בנין טרם וכו' גלף מלהגאל כנואש גויבקדובץ
 אחר חנינא א"ך ע"ב[ ט' ]דף בע"ז ואמרינן בעוה"ד גלותנו ימי ארכואשר
 אלף שוה שדה קח אדם לך יאמר אם הבית לחורבן שנה מאותארבע
 תקח. אל בד"ה ופירש"י וכו' תנא במתניתא תקנה לא אחד בדינרדינרים
 הדינר תפסיד ולמה אבותיך לנחלת הקודש להר ותקבץ הגאולה קץשהיא
 הוא כי אם לשונו נעימת קדושת בזה הקורא כל רעד ותאחזמועכל"ה
 ח"ב ד"ת ]ועחן בזה( )ואכמ"ל כנזכר הלז הזמן אחר כבר זאת בכתבוהיה

 והיינו שנים" "מאה בשאלת הקץ בזככי הדבר נהיה כבר 1עכ"פ צ"ד[אות
 ועדיין ובעוה"ד הקץ עתותי נמצא אשר לזמן זמן בין שנים מאותהרבה
 י"א[ ז'  ]בדאשית הכתוב על ע"א[ קיז ]ח"א מזוה"ק הנודע וכמו באלא

 דחכמתא תרעין יתפתהמ ת"ר בשנת כי נח לחיי שנה משית ששבשנת
 ועדיין תרצ"ד( שנת )היינו ת"ר של "המאה" בקצה כבר אנחנו והנהוכו'
 נמצא ועכ"ז שנים כשעת מח"י יותר הרבה זה עד באש ועכ"פ נושענולא

 ואחד עקרים בי"ג המאמינים קורא ה'  אשר שרידים והרבה הרבהבעה"י
 המתנגדות והרדיפות דבפירות בכל גם שיבא יום בכל לו אחכה כימהם

 ישראל כנסת בעד גדולה מליצה זה והיי הלז. אומן לאמונתומחלישות
 ואונף הזה. היום עד הימעתא תקוף בשבין ליה שברנא מקיימים אשרזה

 יצרו מחבירו הגדול כל ע"א[ נ"ב נסוכה חז"ל שאמרו מפני זהו כיי'י
 בחלום המלך מנשה שאמד ע"ב( ק"ב ]יף בסנהדרין שאמרו וכמו ממנוגדול
 בשיפולי נקיטנא הות התם הות אי חברין מנשה על שאמר אשי ד'לגבי



 תתקנז רצוייה שביעאה מהיוראדברי

 עולט שהיה כוכבים עבודת של יצר )מפני אבתראי ורהטתגלימא
 דיעה הדור של תשא( כי )בפרשת מעשה באותו ע"ש שם(כפירש"י
 אחד יום אפילו לכבשו יכולים היו לא ע"כ יותר גדול יצרם היהוממילא

 של השאלה אגל שני בית בנין טרם שלאחריהם בדורות כן שאיןמה
 כ"כ( חזק שאינו היצה"ר ידי )על לסבול יכולים עתה וגם שניםמעט
 עתה דהנסיון כדמעיקרא מחוורתא באמת אמנם שנה. מאות הרבהאפילו
 חז'ע בהכרי וכמ"ש ר"ל הקליפות התגברות מפני יומיא בסוף יותרגדול

 אשר ישראל של וזכותן לטובתן הוא וע"כ הגלגולים בשערובהאריז'ע
 ובכט"ס: ב"ב ויגאלנו יתברך השם  יעזרנו באמונה עוד לעמודיוכלו

 )מדפוס ע"ד קרח בדף )פליאה( הגדול קנה הקדוש בספרצד.
 ולמה גדולה התורה להשלמת ל' ולמה וז"לקארעץ(

 מעוקמת הז' ינחמנו זה ולמה וכו' מעוקמים נוני"ן הני כדמותנובצלמנו
 הח' בחרו אשר ולמה הר' בתוך י כמו אררה אשר האדמה מןולמה
 למעלה והד' למטה נמשכת הן' רוחי ידון ולמה ולמטה למעלהארוכה
 שלנו סת"ם בספרי גם נמצאו שהם באותיות השינויים ]ואושעכל"ה
 בד"ה ע"ד ק"י דף הגדול בקנה שם )וגם זה הבאתי רק[ בזה.השמטתי

 ולמטה למעלה ומעוקמים הפוכים הנוני"ן שני כדמותנו בצלמנווגם
 בכל כנ"ל שמענו הלא נמצאו לא כי ופלא לאות אלו ורשמתיעכל"ה(
 הגדול התייר בזה הוא אשר אברהם משנת בעל וגם שלע סת"םספרי
 והגחן התמונה ובנוער חעירא רבתי א"ב )בשער והתמוהות הדיעות לכלמאסף

 המקובלים מראשי בסה"ק הוא ולאשר כלל מזה הביא לאוכיוצא(
 למזכרת: רשמתי הששי האלף בתחלתהראשונים

 את יבקש והמלקים היה כבר להיות ואשר הוא כבר שהיה מהסבה.
 קרא דהאי קשה ולכאורה להבין צריכין ס"ק ג' נקהלתנרדף.

 מנדוג שמו יתברך הוא הוא כבר שהיה מה דהא וכו' רישא סיפאלאו
 דק דוקא לאו זזי הדווית כל %ף עד אחרית מראשית המגירומשגית



 הצררה שביעאה מהיורא דבריתתקנח
 ועונש שכר הנהגות בכל אלא הנרדף את מבקש שמו יתברך אשרבמה
 ומפי האריז"ל בכתבי כנודע הענין ו"ע שמו. יתברך השגחתו פירגל

 קרם מימי לזה זה שונאים שהיו אדם בני או משפהות כי וספריםסופרים
 על הבל משורש היא והשני קין משורש רובו שהאחד נשמתםובשורש

 להאריז"ל לק"ת ועיין גלגולם רובי אחרי עתה גם מחבירו נרדף הואכן
 ויעזרגו יצילנו )ה' נוראות ותראה גבולךן את ה' ירחיב ואם ד"ה שופטים]פרשת
 זל"ז משלם האחרונים בגלגולים הבאים בדודות שנפרעות יש וכןב"ב(
 עתיקים והדברים הקודמים בגלגהים כנגדו עשה שתבירו מה ונתקןועקם
 שבפרט פרט כל על ומשגיח ישראל עמו השומר אולם חן. ליודעיוידועים
 כמבואר שורשם. קין מבני )שרובן להרשעים יעזבנו לא שיעורלאין
 את ח"ו לגמרי ולעקור להרע האריו'ל( כתבי ובשאתי הגלגוליםבשער
 חילוקים בזה יש ]ובאמת צדיקים ובכלל הטוב מצד שרובם הבלבני

  עיין גמור רשע לעומת או גמור לשאינו גמור צדיק בן חז'עבדברי
 צופה ]ל"ק בתהלים וכמ"ש עיי"ש[ ע"ע ר ]ין וטגילה ע"ב[ ד ]רףברכות
 ח"ו להצדיק כיזבנו שלא היש וגו' בידו יעזבנו לא ה' וגו' לצדיקרשע

 להרשע מניחו בתחלה אבל ומשמע לגמרי וימיתו הרשעשיבלעוהו
 לא ואף וכוי בידינו אין מהד[ )פ"ר באבות וכמ"ש וכו' להצדיקשירדפוהו
 )גם הוא והבל( קין )בימי שהיה טה וז"ש ואכמ'י. וכו' הצדיקיםמיסורי
 עיי"ש( שופטם פ' מלק"ת כנ"ל המשיח ביאת )קודם להיות ואשדעתה(
 יתברך שהשם הוא דפדף אולם וכנ"ל. והבל קין בימי זה )מעין היהכבר
 הלא ולוצשיומ )להצילו נרדף את יבקש וכאלקים כנ"ל( בידו יעזבמלא

 כנזכר(: יעזרדו רק בו כלה ח"ו לעשותיניח

 האלקי"ם )כמ"ש הנרד"ף הלא נרד"ף את יבקש והאלקים בלשוןוטר"ש
 שם בקהלת במד"ר וד"ל דאמרו משום י"ל הידיעה(בה"א

 קאמל לא כן העל דמוע רודף צדיק אפילו הנרד"ף את יבקשדהאלקים
 יריע חשוב איש ודא וצרדף אם רק משמע דהיה היריעה( )בה"אהנרד"ף
 פנס ברוס"ר בעוה'י שהוא כבו ומשעש מן ברדף והוא מסוייםוצדיק



 תתקנס ובררה שביעאה מהיוראדברי

 קאמך לזה בעלמא איש הוא אם כן שאין מה השמים מן יצילוהוע"כ

 רשע או צריק הוא אם בין בזה( במד"ר ~כראמיינן סתם נרר"ףבלשון
 כנזכר. נרד"ף שדכא כיון בינוניאו

 רבים ידי על או מרעהו נררף %א אם רק מיירי לא דזה פשוטאמנם
 דהיינו תוה"ק גרר מחמת נררף הוא אם אבל יהדפנו.בשנאה

 מדרכו שישוב עד ולהדפו לדדם הבד"צ או הדב על החיוב התורה פיעל
 לא בודאי אז  עוד מרובה פרצה תהיה ולא וייראו ישמעו ולמעןוחיה
 ח' נמכות דפסקינן בשוגג ר"ל ידו תחת ומת שהכה ב"ר משליחעדיף

 היכא כיוצא וכן גולה איש החדרה ומצות בשליחת שבא כיתע"א[
 בכלל הבר"צ או הרב יהיה שלא תוה"ק רת ולהעמיר לרדפושמחוייבין

 ולהרים להקים הזאת רמזורה רברי את יקים לא אנמך ארוך כ"כ כ"זנדברים
 ח"ב בד"ת מ"ש ניעיך וכו' למחות בידו שיש מי כל והאמונה התויהדגל

 ותבא כמונך לרדפו מחוייבים בודאי התורה על שעובר כזה באיש צ"לאות
 כנזכר. בעדה ועומר התוה"ק רגל לנושאברכה

  כעת ובפרט המר בגלותנו או"ה שלגבי כיון טוב. בכי בזהונדקר12ם
 אז המרינות. בכל עת בכל שונים בשפנים נדדפיםואנחש

 הגון שאיש בין הגת בין ישראל כנסת %א נרדף את יבקשהאלקים
 וכט'". יתצלע. וב"ב ויעזרנו. יושיענו עלינו להגן בערינוולעמור



 קצירה שביעאה מהדורא דביריתתקס

 "המהדורא לטובה בזה נשלם וחסדו,בעה"י
 הזיווג שיהיה יפ"ה וסימן באותשביעתה"

 יהי"ה ההוא ביום התנו יפ"ה עולה אדנ'הו"י'
 אחד ה' יודי"ן( בשני יהיה כביכול הו"י')שהשם
 כנודע יפ"ה יהיה הנ"ל היחוד מספר ואז אחדושמו
 כ"ק זקיני ובפרט זי"ע הקדושים רבותינובשם
- הק' בספריו זי"ע מראפשיץ א"אהגה"ק  ונושע 
 תורה דברי המהדורות שארי ובחיבורי ב"בלנצחים
 גואל ביאת היום נכת עד ואור הולך חי'ושארי
 ושוכט"ס. ב"בצדק
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 רצררד: שביעאה מהדורא דבריתתקסב

 יששכר נשיא ניסן ב' )א( בעם לשיקבה"ובעה"י,
 לפני יששכר לשער בהקדמתי]עיין

 תורה "דברי לכתוב אתחיל ניסן[ תודשמאמרי
 שמו יתברך בחסדו נא ויתמשך תמינאה"מהיורא
 וכס"ס ארוכים חיים השמיני מלך הד"רמבחיגת
 בישועתי ומראהו אשביעהו ימים אורך ב"בויקויים
 בכ"י. ב"ב צדק גואלבביאת


