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 א'כז רצררה תשיעאה מהיוראדברי

 תורהדברי
 תשיעאהמהדורא

 לא חטאים ובדרך רשעי"ם בעצת הלך לא אשר האיש אשריא.
 הדקדוקים א'[ א' ]תהלים ישב. לא לצים ובמושבעמד

 עמד החטאי"ם אצל ולמה רשעים עצ"ת רשעי"ם אצל נקט למהידועים
 כי וי"ל לצי"ם( )ובמוש"ב ישיבה לשון הלצי"ם אצל ולמה עמידה()לשון
 בדרך טלפים ופושטים תוה"ק מדת ולהדיח להסית בזדון רשעים דרךהנה

 ביותר ולהמנהיגים לטובתו יחפצו כי באמרם ואחד אחד לכל"עצה"
 וכיוצא להם טוב ואז הרשעים( )כרצון שלום בדרך העדה לוהתנהלו
 הלך לא אשר האיש אשרי וז"ש "עצות" לאלו ויקראו רמיותבפתויות
 החט"א נקרא כן כי שוגגים )רם חטאי"ם ובדרך )כנזכר( רשעיםבעצת
 בעצמם החטאים המה גם יעשבו כי אם בדרכם כן )גם עמד לאבשוגג(
 על אחרים את להחטיא רוצים שאינם ובפרט כונתם לטובה כיבשגגתם

 כי רשעים בתמוז הל"ך נאמר כנ"ל הרבים ומחטיאי בזדון ברסתר"םכן
 יחיד בחטאי לאבדון יותר פעם בכל הולכים אז ח'ץ  לעצתם ישמידאם

 מחטיאים אינם שוגג חטא"'ם כן שאין מה הל"ך נקרא כן עלודבים
 לעמוד  עכ"פ רק להלאה הולכתם שאינם עמ"ד רק נקרא כן ועלאחרים
 להליץ שדרכם אותן )היינו "~ב לא לצים ובמושב טוב( לא כן גםעמם
 שאין כיון כעצתו לעשות אין אז בטבעו לץ רק וחוטא פושע אינו אםגם

 סליק ד"ק ע"ב[ ל' ]דף בשבת רש"י שבחב כמו ומיושבת מכרעת דעת*
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 בו אין מקום מכל לצון של אינו ואפילו עליו מיושבת שוחק דעתשאין
 החלטה שצריכין ישיבה ]היינו ובמושב וז"ש ז"ל רש"י עכ"לישוב

 מיושבת ושוחק לץ דעת שאין ]כיון ישב לא לצי"ם של[ והואמיושבת
 כנ"ל: לצון[ של אינו ואפילועליו

 ורק מכתבר הגיעני שליט"א, וכו' הה"ג לידי"נ מ"ש אעתיקב.
 קצת נפניתי וטרדותי( ומיחוסיי בכאביי )בעונותי,עתה

 גדולה עיר באיזה דירתך ולקבוע הרבנות להניח שברצונך מ"שלהשיבך
 ובקשת - וכו' בידך יחזיקו ואבותיהם י"א בחורים עם וללמוד קטנהאו

 לא עירו בני כי ממש בהם יש הטעמים בעוה"ר כי אם הנה -תשובתי
 ירידי כת"ה ה' מלחמות כי ידעתי כי ואם לפרנסתו כראוי בידויחזיקו
 עליה מתא דשמיא עניני וכל והישיבה הת"ת היינו הקהל עול וכלנלחם
 מרבנן צורבא ע"אן ו' דף ]מ"ק ש"ס )ועחן ויותר כחו בכל ונושאםמוטל
 לדאבון והן במק"א( מזה וכתבנו דמיא עליה דמתא מילי כל במתאדאיכא
 יספיקו הלא זאת את להבין ירצו ולא יכירו לא קהלתו אנשי אםלבנו
 מעט כי )אם בליעל אנשי איזה ביניהם שיש אלא עוד ולא פרנסתודי

 בהתרחקותו, יועיל מה עכ"ז יצערהו אשד הידוע, הרשע ובראשםהמה(
 מקום בכל הלא כנ"ל אם מקומו. ויקבע יפנה ואנה דירתו.ובעקירת
 לפעמים ומגרע אחר גם וכשיבא בעירו ישיבה מנהיג רב ישמסויים
 הרב שיוכלו והשבתי ביארתי כבר הרב. של מקודם שהיה הישיבההכנסת
 אשר השלוה ואיה ירק? ארוחת או חריבה הפת ואיה בידו למחותוהקהל
 דאתדא מרא הרב תרעומת ועכ"פ ומדון ריב אך הוא הלא שםימצא
 ממכתב ומ"ש בכבוד. פרנסה ולא שמחה היא מנוחה לא זה איןוהלא
 וסקיצה ועניוות צדקות בדוב נכתב הוא כי אמת זצ"ל, רעק"אהגאון
 ונשאר זה קיים לא הדי כי למעשה ולא להלכה רק אבל וישרה,נכונה
 הנעודכן בני פירצת ראה וכעתיד לבו ממרירות כתב רק שלו,ברבנות
 הדש, ובימים תורה לתלמוד בניו שיגדל אחד גם אין באשכנז בעירושם

 לבניו שעשתן זי"ע מראפשיץ הגאה"ק זקיני בשם ]ושמעתי שםוכמ"ש



א'כט רצררזץ תשיעאה מהרוראדברי

 גם היינו בניכם את אותם ולמרתם מקיים הוא שבזה שאמר בחייורבנים
 בתורה ויעסקו ההוראה עול עליהם שיהיה כדי בידינו המקובל כפיכוונתו

 כמוב17 בלבד ובחסידות בקבלה ולא ובהודאהבגפ"ת

 את ושנא מקיים מעורי הנני לאשר לבי ומרירות בעניי נחמתירזאת
 צרות בעת ובפרט וחניכא שום בכל הארמודו"ת את וגםהרבנות

 מאמר כי ררכי חשבתי זה כל עם ר'ע לי יעשו אשר ומסירותוהרדיפות
 למעשה להלכה בש"ע וקיים שדיך דוכתי ובכמה ע"א[ ט"ו דף ובסוכהחכז"ל
 פטודין וכו' תגריהן ותגרי ותגריהן הן ומזוזות תפילין ספרים כותביכי

 הם כי אם בתורה. האמורות מצות ומכל התפילין ומן התפלה ומןמק"ש
 התפילין או הספרים ממציאים שהם כיון וכספם מסחרם לצורךעוסקים
 לאביהם ישראל בני ולהשיב הרת בתיקון שעוסקים הרבנים שכןומכל

 בכלל הן הקדושה תורה שמידת לידי ויביאום מעונות וינצלוםשבשמים
 ות"ת והביהמ"ר כנסיות ובתי ומקואות ומורים והמלמרים השובי"םהקהל

 ומתנות פרס יקבלו כי אם וכהנה, וכהנה בשר של ומקולוןוישיבות
 אם גם בעדינו זכות מליצת יש כן ואם פרטיים, מאנשים זה עלמהקהל
 ומוכרחים זה עסק טיררת ירי על ה' מצות ומכל התורה לימור מןיחסירו
 יחידים או רבים לרכיל והס"א היצה"ר נגד מלחמה תעשה בתחבולותכ"פ
 אשר דאתרא מרא ברב זה וכל - יבין. והמבין בזה טרורים ישראלמבני
 מה בזה לעשות הקהל ומנהג ותקנת הממשלה פי על בכחו פנים כלעל
 מאומה אליו ישמעו לא ממנו למטה או ישיבה ראש רק יהיה אם כןשאין
 וא"ת - ישראל לבני זאת שממציאים וס"ת ספרים לתגרי כ% רומהואינו

 בידו שיש מי כל ע"ב( ע"ד נדף בשבת חכז"ל שאמרו מה זה  לעומתכי
 וזדן וכו' צ"ק אות ח"ב בד"ת הש"ל נחצין וכו'. עירו בני ב"ב עללמחות

 כן איש בשבז אך עליו. שמוסל כיון אביר הרב על לכמירה עתרהסרר
 לריעיו ש ביתו לבני פשוט בעה"ב אצל גם שייך למימת בידו שיש פיכי

 וכיוצא ישיבה ראש ש מלמר רק יהיה אם וגם בקולו שישמעווידידיו

 המשנה להמליץ בזה והשבתי ומכיריו. לרעיו לסימת בירז שיש זהשייך
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בב'"
 החיוב שעליו דמתא הדב )היינו בשמירתו שחבתי כל ע"בן ט' ]דף
 העת יבטל אם )גם נזקו את הכשדתי כנזכר( להשגיח הדתבשמירת
 כנ"ל( וכו' תפילין תגרי וכדין יענש, ולא יחק לא זה כל עם כ"פויחטא
 וביאת לטובה המשמד על לעמוד יעזדנו יתברך והשם למבין בזהודי

 ושוכט"ס: ב"ב צדקגואל

 הלשון יפלא לכאורה א'[ ]איכה קום. אוכל לא בידי אדנ' נותנניג.
 כמו ודאי אלא ישראל כנסת עוד תקום שלא ח"והזה

 בית קום תוסיף לא נפלה ב'( ה' ]עמוס עה"כ ע"ב[ ד' ]ברכות חז"לשדרשו
 אז( ליפול להוסיף אפשר שאי תחתונה דיוטא )עד כשנפלה היינוישראל
 יצרק מי הדי"ן במדת )כי אדנ' נתנני יורמז וזהו ישראל בתולתקום

 ישראל( )כנסת קום בקשתנו( אמנם א"ע )להתיר אוכל לא בידילפניך(
ב"ב:

 מכתבו וכו'. המפורסם הגאון הדב לידידי מ"ש בזה אעתיקד.
 לבוא ביחוד ביקש ואשד טוב מזל בברכת והנניהגיעני

 ומה כתובה בברכה ואחתום וכו' וכמוסים גלויים טעמים מכמה אוכללא
 הנה כבראקינה ארצנו ושבות עמו שבות שישוב בברכה כהד"גדסיים
 מ"א[ ]פ"א באבות חכז'ע )ואמדו אנפי לתרי קצת דמשתמע לישנאהוא

  בדיעותיהם הטמאות בימינו המפלגות כדרך וד"ל( בדבריכם הזהרוחכמים
 על שמו יתברך הבסיחנו באמת כי להו דאית וחניכא שום כלומאנשיהם

 מצרים מא-ץ העלה אשר י חי עוד יאמרו שלא רוכתי בכמה נביאיוידי
 כדאמרינן טפל מצרים ויציאת עיקד ב"ב העתידה זו וגאולה וגו' אםכי

 מכבראשונה טוב יותר הדבה ידיה כן אם ע"א( וי"ג ע"ב ףב ]דףבברכות
 ]בבוטת חכוכן ואמרו עזרא ידי על שהיה שני( )בבית שניה ביאהובפרט

 וכר לארץ בכניסתם עזרא בימי נס ששות ישראל היו שראףים ע"א[ד'
 הרמב"ם שפסק ב"ב לשישית בביאה כן שאין מה דמטא שגרםאלא

 שדוורן וכיון התשובה יזה על אלא נגאלין גבראל לאק תשתנה[]בהלנות
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 לקבץ נ'" ושא ויהיה החטאים ימחלו וממילא נגאלים מידתשובה
 מגיא ברביא בע"ע יהיה כן על הטבע ידי על ולא נס ירי עלגליותינו

 ושוכט'": מכבראשונהיותר

 אחר לחכם תוב'צ עיה"ק לירושלים שהשבתי מה בזה אעתיק עודה.
 דברים איזה ושאל שכתב מה וכוץ הה"ג כבוד הי"ו.מידידינו

 בעונותי. מכחי ויותר הפנאי מסת לפי אשיבבד"ת

 ובמכילתא י"א[ ]סופ"ד קידושין בירושלמי דאיתא מה על שהקשהמה
 הטוב דשב"י בשם ט"ו[ ]סר'פ סופרים במסכת וכן בשלחן]פרשת
 בכבודו רשב"י למ"ש לכאורה סותר זה והרי מוחו את רצוץשבנחשים
 בשם ע"ב[ ]ס"ת יתרו פרשת בזוה"ק וכן ע"א( ק"ז ]דף ח"ג בזוהרובעצטו
 כי להורגו אין כן על מלעילא ליה רלחשי עד לב"נ קטל לא דנחשר"א
 ר"א מדברי כת"ה שהקשה מה והנה עכת"ד. דקוב"ה שליחותא עבירהוא
 מנח"א בשו"ת בעה"י שביארנו כמו מעיקרא מידי קשה לא אביו ר"שעל
 פלוגתא שנמצא פעמים מהרבה כן גם שם וחשבנו באודך ר[ ס" ד']חלק
 להלכה ובפרט בר"ת כי להלכה ובריתא במתניתין לר'ש רשב"י ביןבש"ס
 ]חלק בזוה"ק שמבואר מה ורק בארוכה עיי"ש אביו על בן לחלוקיוכל

 רודאי הנחש על ר"ש שאטד עצמו רשב"י מדברר כנ"ל אמוך פרופתג'[
 ביותר מפוגע שהוא האפעה להרוג היית נירא לנא לאדחשא אזילדא

 הנה שנימם. שנהרגו במצרים( מצדים וסכסכתי כ( י"ס נמשיה)וכמו
 שלא אחד על ודוון נדהו בא נחשם להלכה דשב"י ח"ו יאמר דלאפשיטא
 כיק מזה יהיה מה לראות ויעמוד יברח היא יניח רק עצמו אתיציל
 ווי ובחשר כלל להאמר ניתן לא הע הקב"ה, של שלווי בודאישהוא
 נס" או"ח בנשוקי שכתבע מה וציץ כן עושה אם בנפשו מתחייבהאדם
 דהזאב סנהדרין[ ]ויש מפורשת ממשנה להקמרות יא"ת ברירך. ב'ן ס"קק"ד
 לדוגן הקודם דבל ס'י לש ורק כ"ג של בסנהדרין סיתתן תעחשוכו'
 עצמו את להצטדק הנחש יבא וכי מזנו מי את למיערה קשה וגםזכה
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 בכל דמיידי ודאי אלא ר"א. קאמר שפיר והלא עצמו על זכות ללמודאו
 במתניתין וכדאיתא תרבות בני שהיו בייתי נחש כן וכמו וזאב באדיאלו
  שהם דבזמן ס'ע וד"א מועדים הם וכו' והארי דהזאב ע"ב[ ט"ו ]דףבב"ק
 גם שהיה ידוע אמנם לעולם. מועד הנחש רק מועדים אין תרבותבני
 בבתים )תוב"ב( עיה"ק בידהשלים לסו כסל דרכם זה שלפנינובדור
 והעמידו לשתות ביום ידועים בזמנים כ"פ חורו מתוך הנחש שבאהישנים

 יתקלקל זה ידי שעל אמרו כי להמיתו וייראו מיוחד בכלי חלב משקהלו
 המורות בעבירות עוד ד5פרדיים אצל )ובפרט בהבליהם וכיוצאפרנסתם
 למה לדמות בזה סמכו ואולי ישמדנו( ה' וגו' לגד עורכים שליותר

 לו מזומנת פרנסתו בחלום נחש הרואה ע"א[ נ"ז ]דף בדכות חז"לשאמדו
 שם אמרו דהא לבהקיץ דמיון אינו דזה ופשוט פרנסתו אבדה הרגווכף
 להאריך כדאי ואין ד'ע מת בהקיץ וכשנשכו פרנסתו לו נכפלהנשכו
 שם סנהדרין ממתנ" כנראה הוה כן עכ"פ רבדיהם רעל חלומותםעל

 על ויעמוד השור בעל יבא הנסקל שור כמו הבעלים בפנישהעמידוהו
 בנימוקי באורך קושייתנו קצת ליישב יש ]ובזה בפירש"י עי"'ששורו
 סכ"נ במקום עקבו על שכרוך הנחש בפני יפסיק לא דהאיך כנ"לש"ח
 )והגם כנ"ל[ בייתי בנחש אולי דמיירי ודאי אלא שבת אפילושדוחה
 שלא בימינו בייתי ברדלס או זאב להיות יוכל איך להבין נוכלשלא
 לקומערי"ע להעמיד היה ואולי להם צודך ומה בקליו את גם ויהרוגידרוס

 עם קצת ורגילים בימינו גם ששכיח כמו אותו להרואים ממקולהשתכר
 שתם דנו זה ידי ועל אדם שדיגו פעמים כמה יארע זה כל עםבעליהם
 על שהעיד מ"א[ ]פ"ו דעדיות במתניתין שאמרו וכעין כנזכר. מועדכשור
 מפשיטות, כמובן לבקריו התרנגול שייך והיה בירושלים שנסקלתרנגול
 יותר יכולין היו בימיהם אשף ושורשת דורשת היותר היער חיותאך

 לדונם ושכיח צריכין ררו כן על בביתם תרבות כבני לנהגם ~חש[]אולי
 עפרא איך כן גם תבין )ומזה - בימין כן שאין מה כנזכרבסנהדרץ
 בהגימנ4היו"ם טפשתם כלומר חכמתם ללומדי הבוא ומארה לשמיי'טמאה

 וראש בכפירתם ]ימ"ש[ שהמציאו הבל יקר14ה אשרמוחפעק-שעלט



 א'לג לנדרה תשיעאה מהיוראדברי

 בכל וחכמתם וכמבהיתם לימודם בכל אם כי האלו הארורים שלחזיר
 הקופין את ללמוד יוכלו לא בימינו ובפרט העולם קיום של שנההאלפים
 נתהפכו בעגך שנה אלפים ששה לפני איך אחד דיבור לרבד אפילו]אפען[
 חכמת נקרא נוה מזה גדול שטות לך היש המדברים אדם לבני הקופיןכל

 וזנמ'ל(. האלו הארורים המינים הנבערים אצל העולםבריאת

 הנה רשב"י רברי בסתירת קושייתו תיקשי דלא לענינינו נחזורעכ"פ
 נ"א נסי' ה' חלק במנת"א בתשובה בארוכה ביארתי בעה"יכבר

 היה שרשב"י שמצינו רבות קושיות כמה ?"ד לאורהן עוד יצא ולאככתובים
 עשו ומה רשות ערבית תפלת לענין ע"ב[ כ"ז )דף בברכות תלמידאותו
 מה וכן הכונות לפי ערבית תפלת בלתי העולם כל אז הלהיתבתיקון
 וכתבי ובזוה"ק מחנק חמוד הרג ע"ב[ מ"ט רף בסנהדרין רשב"ירס"ל

 ודאי אלא ע"ב[ ז' ]יף בסוכה הסוכה ציור לענין וכן להיפך נמצאהאריז'ל
 קיים נשאר כן להלכה הרוב והחליטו שהסכימו טה כפי להלכהדהעיקר
 שרבו כיון כלל אחר באופן להעולם פסק לא רשב"י וגם ח"ו שינויבלי
 וגם שהוחלטה הלכה כפי החליט בפנימיות הכונות גם ע"כ חבריועליו
 אז טפח אפילו ושלישית כהלכתה שתים סוכה בנין לפי גם הכונהכתב

 בסוכה שם כראיתא דפנות ר להיות צריך סוכה ס"ל היה ר"ש הואכי

 עד אומר ר"ש מריאה ניקבה ע"א[ מ"ב ]חייו כגק דוכתי בכמה עודוכן
 ואכמ'ע. וכו' הסימפונות לביתשתנקב

 הלכה שנפסקה כמו להעולם רשב"י דפסק פשוט כן גם בבאןאמנם
 לסמוך ידעו המה עמו שהלכו האלו התנאים מעלות בערךאך

 שאד אמנם כנ"ל דמעפה את ולהרוג לטובתם רק בא הנחש כי הנסעל

 וכמובן. הנס על ממכין איןהעולם

 )דאמרי העולם הגדת הוא מוחו את רצוץ שבנחשים טוב מ"שאך
 קידושכן ]בסוף שם אמרו דהא כך כל מדפיק אינו ולהלכהאינשי(

 לא דגויים א'[ משיף קנ"ח ]סי ביו"ד פסקינן והרי הרוג שבגוייםטוב



 רצדרפה תשיעאה מהדוראדבריאקד
 שבגויים טוב דהיינו נח בני מצות שבע מקיימים ואם מעלין ולאמורידע
 צחות דרך דרק ודאי אלא בש"ך. ועיי"ש להרגו אסור בודאי כןאם

 שם וכן בפירושן, יש רבים ופנים מדוייקת( להלכה )ולא נאמרואגדה
 ולמחות הטבח את להרוג דמצוה כפשוטו נאמר וכי עמלק של שותפוטבח
 בגנות הפליגו וכמעט כדאמרן. רק ודאי אלא עמלק. שותפו כמו שמואת

 הנחשים את ה' ויעולה ו'[ כ"א ]כמדבר כמ"ש בכללותה הס"א שהואהנחש
 אשר צפעונים נחררם בכם משלח הנני י"ז[ ח' ]יכמיה וכן וגו'השרפים

 יצילנו. ה' וגו' ונשכו לחש להםאין

 כפשוטו דאינו פשוט מוחו את רצוץ שבנחררם טוב שאמרו בזהדגכן
 או בחרב ראשו את לחתוך יותר בנקל להרגו יוכל אם וכיוכנ"ל

 דהכונה ודאי אלא דוקא. מוחו את לרצוץ רק כן יעשה לאלדורסו
 ואין מוחלט טוב אין טו"ר תערובות שמעת נודע הנה כי קצת()בפנימית

 בכל עתה ולעת ב"ב צדק גואל בביאת הגמור הבירור עד מוחלטרע
 טמון נמצא טוב הוא בשורשו היינו ובמוחו בפנימיתו יש ר"ל רעדבר

 בכונת ופע"ח שעה"כ ]ועיין שבנחשים הטו"ב( )חלק טוב וז"שומכוסה
 דקדושה נחש היינו וכו' נחש ובא צר רחמה זו אילה בסוד פסח שלז'

 ותמצא )ותשברו מוחו את רצוץ בזה[ להאריך ואין  עיי"ש קטנותובחינת
 ששם בשורשן הגבורות המתקת בסוד בשורשו במוחו היינו בתוכוהטו"ב

 יבין: והמבין טובים( רגו במוחןלמעלה

 על תטה זה כל ועם ומבין המאמין אחד חכם תלמיד בשם ובק"שך.
 אומן אמונת שאלת בהושענות בשמי שהדפיסומה

 צדקינו משיח שיבוא בשביל מס"נ יחד כולנו עליהם יקבלו אםלהשומעים
 לבבי הצר מאוד כי והגם לזה. המקור הנ"ע ושאל תמה ההוא כיוםב"ב
 כשד שיתגלה למס"נ טוב ברצון בפנימיתו וידגיש יבין לא בלבבואם

 שהסופר פיגול מחשבת עוד שחשב עד שמו יתברך ואחדותומלכותו
 הלא קולמסו פליטת הוא כח"ה מ"ש ובאמת - קולמסו פלטהשכתב



 אדא ועררה תשיעאה מהיוראדברי
 זה כל עם - שמו יתברך הבורא לאהבת ונרצה אמת לב שלקימום
 הגאת של בספרו מבוארים הרברים בקצרה. בתשובה רברים קצתארשום

 וכין צמח ואת ולירושלים כד"ה א' ררחא ]ח"א דבש יערות זי"ערבשכבה"ג
 על נפשי מוסר הריני עולם של רבונו בלבו לומר איש כל וחייבת"ל

 בית מלכות והחזרת צית בבנין לראות כראי אני אין ואם שמךקדושת
 ירושלים בנין אפילו רואות יהיה לא ועיני שמך  קדושת על אמותדוד

 ונטושים העלובים בניך על ותרתם שמך יתקדש למען דוד קרןוהצמיח
 אות יקמל ]יעיז  עכל"ה. ברבים שמך ומקדשים יהודך על הסובליםבגזלה

 כזאת עליהם שקבלו זי"ע הקדושים ורבותי מאבותי שמעתי וכןצ"כ[
 שלמה שם בעל מפה"ק זרע הגה"ק אאזש"ר לגרמי' עביד יותר)ועוד
 דיבוריו מתק בתוך מאנ"ש לרבים ונשמע קדשו מפה נעורי בימישמעתי
 לחרתך ]ר"ל[ ומראים גדולים ביסורים למות עליו מקבל הוא כיהקדושים

 צדקנו. מטרח סגד ב"ב שיבא בשביל רק קטנות ורצועות חתיכותגוש
 ובודאי אמת( צדיק לאותו ומכירו ויודעו השומע ראש שערותותסמר
 דבש היערות לדברי וסמוכים מובן. והוא כנ"ל חכמים דברי לשמועמצוה
 ושם אחד וגו' ישראל בשמע ד'[ ף ]דכריס הוא בק"ש המס"נ כיהנ"ל
 ע"ז עובדי השמות צלקי ולא עתה אלקינו עידנא ה' ז'ע בפירש"ימשדש
 עמים אל אהפוך א כי ט'[ ג' ]צפניה שנאמר אחד ה' להיות עתידהוא
 טץ הד מסויה ונאמר אחד שכם לעבדו ה' בשם כלם לקרא ברורהשפה

 בבחינת ששרנו מי וממילא עכל"ה אחד ושמו אחד ה' יהיה ההואביום
 ב"ב צדק גועל בביאת לעתיד רק יתגלה יהיה שיהו אח"ד על כזהמם"נ
 יתברך אחדותו על מס"נ לו אין כן אם ז"ל רש"י הקרוש מלשתכנזכר
 בכל לו "אחכה הוא מהם שאחד עקרים י"ג בגימטריא אח"ד וגםשמו
 בקמ"י דוכתי בכמה עוד טוה וכתבתי מס"נ צריכין זה העל שיבוא"יום

ואכמ'ע.

 זרה עבודה דברים שלשה על רק מעיבים אין במם"נ מדינאוב14מי2
 גדרלי העירו וכבר שבת על הלא דמים ושפיכות עריותגילוי



 נצררה תשיעאה מהיוראד22ריאיו
 ח"א כמנח"א כדכדנו ]יעכז ז"ל אספד מהד"י בתשובת עיין בזההאחרונים

 ושפיכות עדיות מגילוי יותר חמידא שבת דהלא דוכתה ככמה ועוד ע"דסימן
 ליה חמירא דאובת ע"א[ ה' ]ין חולין תנא כהאי דפסקינן כיוןרמים

 מומר לבד שבת המחלל דנעשה כ'ן ]סימן ביו"ד כדפסקינן זדהכעבודה
 דלמדו גזה"כ דזהו ותירץ השבת בעד מס"נ א"צ ולמה כולה התודהלכל

 בש'"מקראי
 בסירוד מהאדיז"ל מ"ש לכאורה יותר עוד קשה באמת אמנם

 מס"נ. או  עצמו על לקבל שמך את יקידשו מנוחתם רגל שכת[]מנחת
 רק נפש, מסידות צריך אין לחללו שלא היינו שבת קדושת עלוהלא
 מידי קשה לא אולם דת(. על להעביד נתכוין אינו )אם הנ"ל. רבדיםלג'

 הוא לזכות צדיך שאין דבר על גם נפשו למסוד שדוצה החסידרבאמת
 ]שיש דדכים בפדשת מ"ש ועיגן הדמב"ם וכמ"ש אוהבו אברהם כמולו
 כשאינו חסידות ממדת וגם כן הוא ודאי גמוד בישראל אבל ב"נ לעניןב'[

 ותורתו ה' אהבת בקרבו בועד אם נפשו למסוד ומצוה מותרמחוייב
 המדרור בע"מ ע"כן ג' דף ]חגיגה התוס' מ"ש ונודע קיימת לעדואמונתו

 בלעדם אין כי זה על זה מעידין השלשה אלו וישראל והשבת הקב"הכי
 שבת שמידת  בעד באהבה נפש המסירות מסולא מובן כן ועל חד.והכל
 נפש במסידת הגאולה על בתפלתנו כשמעודרים וגם כיוצא. וכןקודש
 וממילא ככה על נפשינו מסרנו כבד כי לעצמינו נגיעה שום לנו איןאז
 ד"ת ]ועין ודש. עונותינו בשביל תפלתינו לעכב מקסדג שום יוכללא

 כנישתא בי אפילו נח[ סי"פ ]זרח בתיזוה"ק הכונה י"ל וזהו קמא[ אותח"ד
 מן לה פדקינן נפש( במסירת )היינו יצת כדקא בתיובתא הדדין איחרא

 תנועת בעת עתה הוא ב"ב צדק גועל ביאת אמונת כי ובפרטגלותא.
 על להעביד בנתכוין כמו להו( דאית והניכא שום )כלהקאלאניססע"ן

 וכמ"ש דת, בלי בני דבים המה אשד ותושביה א"י לבני ולהתחברהדת,
 זה על נפש מסידות שצדיכין ארצי את ותטמאו ותבאו ז'[ כ'לרמיה
 אמתת הראש עד כזה הכולל ברבד שכן מכל דמסאני עדקתא עלאפ"1
 ב"ב. צדק גואל בביאת שיהיה אחד י בפ" שמו יתברך מציאתואמיתת



 א'לז רצררה תשיעאה מהרוראדבירי

 מבני )בעוה"ר( הם והאמונה הדת על  להעביר והמסיתים המיניםואשר
 הנכרים. מן יותרישראל

 בשעה"כ עיין ב"ב. צדק גואל ביאת על המס"נ על לעיל מ"שוהפנדק
 עתה אך וז"ל וכו' אמנם בד"ה ו'ן ררוש ק"ש ]נוותלהאדיז"ל

 הקץ זו ולסיבה למעלה כתיקות זיוג לעשות יכולין אין בעוה"רבזמנינו
 זו לסיבה באות האדם על הבאות והצרות הרעות רוב וכמעטמתארך
 קידוש על נפשנו שנמסור במה בזה תיקון קצת יש זה כל עםאמנם
 והרשענו טובים מעשים שום בנו אין אפילו כן ידי על כי לב בכלהשם
 וכו'  עונותינו מתכפרים להמצוה נפשנו טמירת ידי על הנה להפליאעד

 מתכפרים אז מרצוננו הכלחי נפש מסירת ידי על אם ומעתהעכל"ה
 מקודם )עיי"ש ב"ב צדק גואל ביאת ועיכוב הגלות אריכות שהםעונינו
 ישראל שאין תשובהן ]בהלכות הרמב"ם ובט"ש בשעה"כ( לזהבסמוך
 המסירת אם שכן ומכל וכנודע מעונותיהם התשובה ידי על אלאנגאלים
 הנרצה המטרה טחהו ב"ב צדק גואל ביאת על באמת במחשבתנו הואנפש

וכמובן.

 לבי דאבה ומאוד עוד, ויחכם לחכם ותן פרקים ראשי רקרכר~בתי
 ללטוד להתחיל כמו שבאה"ק גדולים ת"ח עם יצטרכואם

 בהידושי נדפס כבד וגם לכת"ה כבר מ"ש דברינו נכונים וארוד כזה. ב'א'
 ויותר הקודש ובמקום שטה ה' בעיר ביתר ר"ל הבוף'ד מהתגברותד"ת
 צדק גואל לביאת ונזכה יאריך. שנותינו את וה' להאריך. ועת כה ביאין

 ושוכט'ע(: בימיםבטהרה

 זרעו יהיה בארץ גבור מאוד חפץ במצותיו ה' את ירא איש 14שריז.
 הוא י ירא דתם וקהוה ב'[ קטב 1תה*ט יבמיך, ישריםדור

 שיהיו כן גם וזרעו בניו את לברך ליה הוה כן אם מובחר היותרדבוב
 אותו ולברך לפאר ליה הוה שב היותד %א ב(ןץ" "גבור ואם ה'ישר

 ונתוץ טוב ריוחת הוא ה' ירא דראמת "י חטו אלא בזה דקבעצנו



 רצורה תשיעאה מהדוראדבריאשח
 וכו' כמלאכים הראשונים ואם ביד"א מתמוטטים ולבות הדורותלאשך
 יצדו את הכובש גבור איזה רפ"ד[ אבות חכז"ל ואמרו ודוד דוד בכלוכן
 היצה"ר נגד גבוד יותר להיות צדיך )בנו( זרעו היינו שלאחריו דוד כןואם

 במצותיו ה' את ירא איש אשדי וז"ש כנזכר ודוד דוד בכל יותדהמתגבר
 צ"ל בניו אבל ואבותיו עצמו מצד ויד"א במצות חפץ שהוא מאודחפץ
 האדציו"ת( ותאות יצדו את כובש להיות זרעו יהיה באד"ץגבו"ד

 לגבורה צדיך היה לא בעצמו שהוא )מה יותר שלאחריו בדודשמתגבר
 בדרכי דוד אחדי אור יבורך ישרים דוד יקויים זה ידי ועל כך( כלכזו

 הימים: כל ביד"א הישריםאבותם

 ונימן מילה הלכות על שלום אות בחיבודימ בע"ה כתבנו הנהח.
 ז'ץ צדיקים כמה שהמניעו הטעם בהנדפם[ ע"א רע"א דףרס"ר

 התיזוה"ק רבדי פי על אולי היה כונתם כי מוהל )קבוע( שו"במלהיות
 הד"ר לבחינת בשמינ"י מילה לענין אונאה[ משער ש"י ובע"ח כ"ג[ותתיז
 אומנתו שהו השוחט ע"כ עיי"ש חי רק מיתה בו נאמד שלא הח'מלך

 אח"כ אולם כנ'ל המילה כונת אצלו יתכן לא בע"ח של חיותןשלוקח
 ועושת בהמות ששוחט ידי על החיות לוקח דהשו"ב לחלק יש פןחשבתי
 דק אשד החישם מדת היפך חז נקרא דלא י'ל ותהי מצוותן כךחיש

 בלק"ת מצות במעמי דאיתי עתה אולם כנודע. מלכין בז' נאמד אדםבבני
 שום יען בדגים שחיטה שייך שלא דגמונם כתב שמינק ]פושתלהאריז"ל
 כן על זו ממדה שאינם רעופות בהמות כן שאין מה ח"י בחינתנקראים
 החיי"ם בהינת זה שייך בבע"ח שגם לדברינו ראיה וזת שחיטהצדיכין

 כנזכד: אדם( בבני דוקא)הלא

 צית על תוב"ב טבריא בעיה"ק הקודש ב(49ן בהיותי בעה"י הנהט*
 וכל הת"ת של בפיהם שם ומקובל ז"'ע ריב"ז הדלקיוהנא

 התרקמם בן אליעזר ר' האלקי ואובא תלמידו גם כי והמדינה העידאנשי
 על באהל שם דגעשה הגג תפת לו סמוך שם נף'כ זי"ע הגדול()ע"א



 א'לט רנךרה תשיעאה מהיוראדברי

 לקברי סמוך ]וחע קבלתם כפי ריב"ז תלמידי מששדי שם וגםקבריהם
 הגדול ר"א קבר ששם שאמרו מה והנה זי"ע[ והשל"ה הרמב"םדבותינו
 ת"ח בסנהדרין אמרינן בהא א( זה. על גדול ספק בלבי שיש אזאמרתי

 נושאין שהיו פירש"י %ור קיסרי מן רע"ק בו פגע שבת למרצאיע"א[
 ר'ש אחר י ע"בן ל"ב 3שם דאמרינן ]והגם ללוד מקמיי ר"א שלמטתו
 בקסרי נפטר הנדאה כפי אמנם בלוד ד"א דר 12היה ברור משמן%יד
 מקובן ושכעין רואין אנו פנים כל על ללוד[ ונששהו חולה היהששם
 מירושלים רחוק הוא וטבריא ירוסה~ם של דרומית בצד שדכא לודשל
 ג' או ב' בעדך מרחק הוא לטבריא מלוד כי נמצא אשר צפוניתבצד
 ורש"י הגמרא מדברי ננרשן ההם בימים אז הנפטר את לדגליךימים
 שה%יטש כ% מצינו ולא %וד מקטרי רק ממרחק הוליכוהושלא

 ל"ז[ נהקדמה להאריז"ל הגלגולים בשער מצינו רהא קשה ב(לטבריא.

 כתלש מוקף אחר חצר ושם וכו' לטבריא מחוץ בד"ה הצדיקיםמציוני
 ש סמוך ר"א שם שנקבר כ% הוכיד ולא עכל"ה ריב"ז קבור שםוכו'

 ידרשלים4 מסעות בספר בשמי נדפס ]וכן רבו. ריב"זבאהל

 ומראים שאמרו כמו שהוא באמת י"ל כי נחמתי שובי אחריאולם
 שדד במוצש"ק שמוליכותן בסנהדרין ומ"ש ר"א גם קבורששם

 ר'ש תלמידי בין שהלך ללוד מקסרי רע'ק בו  רבן דושאתו תהלתהינו
 בכך ימים איזה הלכו ואם טבריא 9~- נשתקץ ומלוד ללוד ~נשש%פתו
 כ"ה 3יד במ"ק כדאמרינן והאמוראים התנאים בימי כן שניח אז היההלא

 גופו פירש"י קימת ששלדו כאן וכו' למקום ממענם ד,לףבך אריןע"אן

 ימים וכמה כמה הארון את להוייך כן היה שדורך דדי עי"שקיים
 ד~שצדכו והא וכבודם( קדושתם מפני קיימת שלדן בודאי היה)ובצדיקים

 הטעם וי"ל נראה לטבריא ריב'ץ( רבו לקבר )סמוך עד רב מרחקלהוללת
 על עליהם בלבו היה הוא וגם לו שונאים הדור חכמי שהיו משוםפשוט

 וכן ג"ח נ"ה נ"ר י"ג נ"מ מה"ק ד"ת בחיבורי באורך בזה )ועייןשברבודי

 ס"ח 3יו במהדרין די* בבי"ס וכנראה קי"ט(( קי"ח )"ית תנעאבמהדורא



 ועררה תשיעאה מהיוראדבריא'מ
 מפני פטירתו קודם אמות ד' בריחוק תלמידיו גם שישבו כנ'יע"א[

 ש"ג מ"ק בידח~למי שנראה כמו ]ודלא באודך ברבדינו עי"'ששבדכוהו
 בדברינו הירושלמי בהגהות עי"'ש בהייו עוד חבריו שקדבוהו א'[הלכה

 שונאים הי1 דיינים ל"ו[ סעיף שס"ה ]סימן יו"ד בש"ע פסקינן והנהבעה"י[
 מר"י חסידים מספד זו הלכה ומקוד זא"ז להניחם אין בחייהם לזהזה

 שכל ז"'ע מאשכנז וכו' המרדכי הראשונים רבותינו של רבןהחסיד
 בוראי ע"כ זי"ע והאמוראים התנאים מדבותינו קבלה דברי היורבדיהם
 מפני חבדיו הת"ת בין לקברו לא הגדול ד"א צוה קרובה()בהשערה
 דגם ג'[ סימן ד' ]חלק מנת"א בשו"ת בדברינו ]וזמין כנזכר ושנאההקפידא
 ציוה כן על זא"ז[ להניחם שלא בכה"ג קפידא יש גדולים ת"חבשני
 שעודרתי מה וגם עיי"ש. דיב"ז דבו לקבר סמוך לסבדיא להוליכובודאי
 תנא י"ל הנה מד"א ולא ריב"ז מקבר דק נזכר שלא הגלגוליםמשעד
 מפי ששמע מה דק שדשם זי"ע הרח"ו דבים דול דרכו היה ]וכןושיד
 גריס הנ"ל( )דבו דבה דגבדא ספיקא ואפקת זי"ע האר"י הגדול דבינודבו

 האר"י אצל הדח"ו שהיה הלז קצר ובזמן ספק או שמעתי שכך נ"לבלשון
 ואכמ"ל[: כנודע. ושייר תנא והדבה נס דרך על היההכל

 בילקוט הדאוני העידוני( כי נזכרתי ועתה כביד, זה )שאלוני וקןי.
 האחרונים בךפ1טי אבל הראשון. )ברפוט תתפלו[ ]איכהשמעוני

 ויטמאו אדמתם על יושבים ישראל בית -ז[ ל"ו ]יחזקאל ורכותיה]תהדלח[(
 שתה שמטמאין פי על אף ישראל בארץ עמי בני יהות הקב"ה אמדשתה
 וחניכא שום וכל )שר"י( הכופרים הציונים כנראה לקחו זהו והנהעכ"ל
 לחץ שבתוכם( והעקומים החגדים והלומדים הצבועכם )ובפרט להודאית
 שהמה יתברך השם רצון ח'ץ זהו כי ישראל בני להכשילמטרתם

 יעשו( המה ה' שנא אשר התועבות וכל שבת ומחללי וכופרים)הפושעים
 זהו באמת אבל כנזכד אותה שמטמאין פי על אף ישראל בארץיתיישבו
 מהמקרא הביא דאיך כרחו. בעל כן הפירוש אין כפשוטו וגם גמודטעות
 שתה ויטמאו אדמתם על יושבים ישראל בית -ז[ ל"ו ]יחזקאלדכתיב



 א'מא יצורה תשיעאה מהיוראדברי

 ישראל בית וכמ"ש להיפך כתיב שם הלא ~ו' והלואי כפשוטו הרצוןשוהו
 היתה הנדה כטומאת ובעלילותם בדדכם אותה ויטמאו אדמתם עליושבים
 הרצף זה יהיה ואיך עות )עיי"ש וגו' עליהם המתי ואשפוך לפנידדכם
 יתברך מהשם מרוחק הנדה כטומאת שהם עליהם אומר אםלמעלה
 לכמו וגו' בארצות ויורו בגויים אותם ואפיץ להלן שם כמ"שויענישם
 האחרונים וגם הראשונים דבותיכן הבטיחנו עתה וגם בעוה"דשמקויים
 כל יסכימו אם גם כי ואתחנזן ]בהפטורת יהונתן באהבת הגאוןכמ"ש

 ל12ם נלך לא ב"ב צדק גואל ביאת טרם הקודש לארץ שנלךהממלכות
 מקודם ילכו ואם צדקיה. משיח ידי על השמים מן אותנו יקראוטרם

 עיי"ש4 ר"ל אחריתם תהיה ומדה אף בחרי אח"כ משםיגדשום

 שאמד כמו והוא אותה( שמטמאין )אעפ"י בא"י בני יהוון בזה מ"שוגם
 עמי בני יהוון הלואי וגו' במרבר יתנני מי עה"כ )לעיל(בסמוך

 באמת יתברך רצונו התהו קס"ד וכי עלי מלינין שהיה במדבר שהיהכמו
 עלי מלינין ויהו א"ק ולא חו"ל שם )והלא במדבר שיהיה הלואיובפשוט
 הקודש לארץ משה נכנס לא מלינין שהיו האלו החטאים בשבילוהלא
 ב"ב שלישית הביאה עד צרודות והצרות הגליות אלו כל היו זה ידיועל

 ותודתי עזבו אותי הלואי ראינה[ )פתיהתא במד"ר זה כעין וגם עד.לעולמי
 כפשוטו שהוא קס"ד וכי ז'ן( הלכה פ"א חגיגה בירושלמי הוא )וכןשמרו

 בו שיכפרו היינו יתברך השם את שיעזבו יתברך השם בזה חפץוכי

 הלא תורה לומדי שיהיה רק )ח"ו( בו וימדדו יאמינו או )חלילה(לגמדי

 או"ה חכמי ויש הכומרים גם והלא ר"ל מות סם לו  נשתסית התודהאו

 ה"ב[ פ"א רוושלמי וכו'  לעשות מנת על שלא והלומד בתורהשלומדים

 פילאה. הגדה )בילקוט( שזהו ודאי אלא מזה. מלאים חכז"ל מאמרי כלוכן
 שהתמרמר רבות וכהנה הנ"ל אגדות כמו הוא השכל אל קצתולקרב

 המשל בילקוט שם )וכמ"ש בניו גלות השל ביהמ"ק חורבן עלהקב"ה

 המתמרמר האדם כעין שאמר כביכול עד עיי"ש( עמו בנו לקח שלאלמלך



 רצועתן תשיעאה מהיוראדבריא'מב
 שהיה אעפ"י בני עמי היה הלואי רברים בהפלגת ומליצתובקינתו

מקניטני.

 לרבינו קטן בתשב"ץ כמ"ש התנו אותה "שמטמאין" אעפ"י בזהרם"ש
 על עיי"ש( תמיר עולת בחידושי )והובא ז"ל מרוטנבורגמהר"מ

 עליהם כי ועבורה בתורה לעסוק מנת על שלא הקודש לארץהבאים
 במקום שם נחשב רשל החטא ארצי את ותטמאו ותבואו ז'[ כ' ]יזמיהנאמר
 שנחשב פי על אף והיינו עיי"ש גדול לעון מלך( בהיכל )כמוהקודש
 ותבואו בבחינת שמה חוטאים כאשר והם כנ"ל לגרול הקטן החטאשם

 בחורבן אותם הגלתי מאשר טוב יותר היה זה כל עם כנ'יותטמנה
 מתחרט הקב"ה ארבעה ע"כ[ ג"כ ]סוגה חז"ל שאמדו בבחינת ]כמובידגמ"ק
 לעצת לשמוע אסור זה כל ועם כיצה"ר ואחד בראם אשר יום בכלשסיוע
 רק חייב איני כן אם שברשע מה על מתחרט שהקב"ה כיק עומריצה'ד
 את ותטמאו ותבואו ז'[ ב' ]ירמיה הכתוב מזה ראיה וגם והבן[ ח"ולהיפך
 ארצי שמחטיאים גרול היותר להחטא ה' בשם הנביא שחשבארצי

 זה דדוי פשוט וראי אלא להיפך )ילקוט( המדרש יאמר ואיךבעונותם.
 כנ'ע בניו על ארם כעין כביכול וגעגועים התמרמרות בררך רקמימרא
 ]בהלכוה הרמב"ם כמ"ש הוא רב זמן זה מתרצינו גלית שכבר כיוןובאמת

 מיד תשובה שעושין וכיק תשובה ידי על אלא נגאלין ישראל איןתשובה[
 הרבים את ומחטיאים חוטאים להיפך עושים דנאל הרשעים ואלונגאלים.
 אמונה בלי כפירה בררך לארץ ובאים שלהם מינות וספרי ספרבבתי
 השת הארץ את ומטמאים עולם ומבלי הגאולה מעכבי בודאי הםותורה
 פי על אף בנ"י על רק ומתמרמר בוכה כביכול הקב"ה ואיןישראל.
 נאמר שהליום וכופרים מינים על לא אבל הם ישלשל בכללשחוטאים

 שאין ה"ד[ פ"נ ]פאה בירושלמי וקיי"ל ישובון. לא באיה כל הס[ י]משלי
 כי בטוש'"3 בידים בעה"י ברורה הלכה ורק המדרש, מן הלכהלמדין

 מומטים ר5ה כי מהם גרועים ועוד גמורים כנכרים דינם ומיניםרנופוים
 )בשמט נחשבו לא בהם הדבקים וכל המה ע"כ לכל כנודעלהכעיס



 א'מג 21דרה תשיעאה מהקראדברי

 הילקוט רבדי עליהם כלל שייך לא וממילא ישראל בני בבללובארץ(
 הארץ מן רשעים ב"ב ינער יתברך והשם ישראל בבני שמייריהנ"ל

 בב"א: צדקנו מסרח ידי על לאדצינווישיבנו

 עובו אותי הלואי חז"ל שאמדו מה הקודם( יבדצוד ייל ומ"שיא.
 הראשונים ושסידים אמת ממגידי שמעתי שמרוותורתי

 הו"4 שם צ"ל כי בתורה שעוסק מי אלא חורין בן לך אין )פ"קבאבות ריי שאמרו מה על הצדיקים מרבותינו המקובל פי על שפירשוז"ל

 מזה( ז'ע להאר"י רוה"ק ביעד )וכמ"ש תמיד עיניו לנגד בכ"אמצוייר
 )על במחשבתו אז מצויד ואינו עמוק בעיון בתודה עוסק כשהואאמנם
 רגע נשיפסיק בדיעבד פטור הוא ב"ה הו"4 שם ציור עיונו( עומקידי
 ע"נ ]יח"נ הוא חד וישראל אודייתא קוב"ה ויען העיק מחמת בע"כמעט

 וז"ש )כביכול( ובעצמו בכבודו יתברך בהם דבוק הוא כאלו או והויע"א[
 לא תמיד עיניו לנגד הו4 וציוד יתברך ה12ם )מדביקות חורין בן לךאין

 מי אלא אחד( רגע אפילו ממנה להבטל חורין בן אתה היאיחשה
 וידוע בתורה. כנודע( מ"ט )רימז או"ח הט'ץ כמ"ש ופלפול עס"ק)לשון 12עומ"

 בעסקם ז"ל מניקלשפורג שמעלקא ר' רבי הגה"ק בישיבת כיומקובל
 דבי הגה"ק זקיני של הכהודה דבו( פקודת פי )על ואת היה העיוןבעומק

 ט"ו ]תהלים הכתוב עת בכל עכ"ז להזכיר מסאיב זי"ע ליב כקשהר'

 באבות מ"ש הנזכר הקדוש רבו ופירש תמיד" לנגדי הו"4 "שויתיח'ן
 רבינו הגדול מתלמידו וביקש לעצמו. מחמיר היה ועכ'ץכנזכר

 יתברך בה' )מהדביקות עזבו אותי הלואי וז"ש כנזכר. הכתוב אתשיזכיר מרומ'י
 לא או כי שמרו בעיונן )ללמוד תורתי ואת מחרר( ומעט קצת זמןעל

 נ'[: אות ף מהדה-א יאת ]"רע שמעתם כאן מי כנזכר. לעון כ"כנחשב

 אשד מחזה תרצ"ה בשלח קודש שבת ערב ו' ~ום אוד בחלוםיב.

 מאהד דהלולא יומא שהיה צדיקים במושבישבתי

 ]תשיא בתדרים הכתוב רמו לפרש א בדעתי ועלה ז4'ע הקדושיםמאבותי



 הצררכן תשיעאה מהדוראדבריא'מד
 ישראל בני נקרא נע"ד כי כרבדיך לשמוד ארחו את נער יזכה במהאפק

 הצדיקים ועבדיו ואמונתו ה' באהבת ודבקים בניו והנקראיםהכשדים
 "לבני". קראתי וממצדים "ואוהבהו" ישדאל בע"ד כי א'[ י"א והושעכמ"ש
 של בעולם למרום עליה היא"צ ביום ושנה שנה בכל צדיק לכל ישוהנה
 אמנם ערעור לאין העליונים בעולמות עולם ועד מעולם אחד כלמעלה
 התפלות ומקבלין קברו על שלו הנד"נ חלקי ונמשך נתגלה היא"צביום
 בתשובה לשוב אחד כל וצריך ובתורתו בו הדבקים לכל ישדאל בנישל

 ועל ויראתו. ותודתו הצדיק ובמדות במעלות קצה באפס  עכ"פולהתדבק
 יזכה במה וז"ש הלז. מהצדיק נשמה עיבור בבחינת לישועה זוכה זהידי
 את במישע( מהכתוב כנ"ל ה' אוהבי המאמינים ישדאל בני )היינונעד
 ההוא ביום שנה בכל שנעשה הצדיק את ולכבד לזכות )היינוארחו

 יותר( שלמעלה לעולם עוד עלייתו ידי על מאתנו רחוק יותר"אורח"
 אתו שייכות לן יש ומצותיו ה' בתורת )כשמתדבקים כדבריךלשמור
 רעיוני ע"כ דמיטב( מזלי ובכל קודש שפע וישפיע נשמה עיבורבבחינת

 ל"דן: אות יקמז )יעיז כנזכר, בחלום משכביעל

 מהיד"ב הה"ק הגדול רבינו בשם ז'י דבותינו הצדיקים אמרויג.
 מעלת )בהפלגת אמד כי ממעזריטש המגידזי"ע

 בתורה נכתב לא מדוע בעיניו תמוה כי קודש( שבת בערב השינהוצודך
 נכתב לא מדוע בשמו וי"א קודש. שבת בעדב לישן שצריכיןשבכתב

 ולדעת שמעתי. כאן עד ש"ק. בעדב לישן שצריכין הדברות בעשרתזהו
 נכתב היה אם מעלתו שבח די לא וכי יותר עוד לכאורה יפלאהי"א
 אולם הדברות" "בעשדת כתוב שיהיה דוקא צריך ולמה שבכתבבתורה
 בעת בש"ק יישן שלא כדי ש"ק לצורך הכנה שד"א כית בפשוטי'ע

 יהיה שלא ד~סעודה אחדי וכן בהלימוד לקימוש וקודם והזמידותהסעודה
 וצחמרה העבודה הוא אז אשד ש"ק בליל כבהמה דעת בלי ומתנמנםנרדם
 וכשישק וכונתו. מוחו ולרמזיק ובעבודתו. שבת קדושת בנועםביותר
 כבר הושמעתי ש"ק. בליל וצלול זך מווי ניוער יהיה או םץצ~ןבעדב



 א'מה רצררפה תשיעאה מהרוראוחברי

 מהש"א המפורסם הה"ק זקיני ביצם שסיפר מה זי"ע הק'מאאמו"ר
 קודש שבת בליל שישן מי את ומגנה מדחה שהיה זי"עמדזייוב
 בעלי רבותיט הקדושים הצדיקים זה בכלל שאין וידוע ואכמ'י.בד~מעודה
 קודש שבת סעודת בעת ודביקות נשמה עליית להם שהיה באמתמדרגה
 בעה"י לדעת נוכחנו בעניותן ואנחנו אז ישנים כאלו נדמה עםולההמון

 הנ"ל הק' אמר למה וכו'[. ממש בדביקות היו דק ש כ% ישנו לאכי
 בתורה כי שפיד י"ל כנ'ל הדברות בעשרת נזכר לא מדוע בעיניודתמוה
 והכיש הש512 ביום ודניה ה'[ ב"ז נשסות כמ"ש נזכר הוא באמתשבכתב

 הרחוקים גם לש"ק הכנות כל רז"ל מזה דלמדו וכיון יביאו אשראת
 שאינו בסכין שגם ר"ג[ ס" שבת ה' טוש"ע נב"י הסכין  השחזת כגוןמנחיצות

 שהוא ש"ק בערב השינה שכן מכל וכיוצא ולאכול לחתוך יכוליןחד
 כי לדע"ת י"גן ל"א נשמות נוכמ"ש ש"ק בליל צלול בדעת ער יהיהלמען
 גנזי, בבית לי יש טובה מתנה ע"ב[ " ושבח וכמ"ש מקדשכם ה'אני

 השינה כן ואם והודיע"ם( לך לישראל ליתנה מבקש ואני שמהושבת
 התמיה רק כן על וגו' והכינו הששי ביום והיה בכלל בודאי שבתבערב

 זכור בכלל נזכר טימוא לומר נואץ כנ"ל דוברות בעשרת נזכר לאמדוע
 נפסחים היין על זכרית היינו דשם א( הדברות[ ]בעשרת השבת יוםאת

 מ"ב ובריש בף'ש וגם שבת בערב להכנה ולא לזכרו יום בכל וכן ע"אןק"ו

 כשהל רק להשכיחו שבאת מאחר זכרית תבע1ילין לעירוב כאמךרביצה[
 פשוט: וזה שבת( ערב בבל הלא בע"שיו"ט

 תהלה רומיה לו המרא הגאת קדישא הסבא מפי שמעתייד*
 ירושלים באהיל מ"כ זי"ע אלפאנדארימהרש"א

 לגילום ידו נותן היה שלא בקודש( מנהגו כן גם וראיתי ידוע זוכךתוב"ב
 שלום בפיו אומר היה ורק נכבד. ת"ת מפורסם לאיש בהכרח( וכמורק

 במדישת וכתיגו זה ורק אבותינו שערום לא התחרשות ררך ווו כיואמד

 שלתם ולהשיב בפה לומד רק אבותינו הנהיגו לא מקודם אבלאירופא.

 מי אך וכר שסיפר מעשה פי על בזה ביותר שנזהר עביד לגרמית]והוא



 מזדרחה תשיעאה מהדוראדבריא'מו
 שייך שלא במקום גם )אמת( לתירוץ פ"א שאירע זה לו היה לא שיודע
 קדושתו בגודל כי לשלום ידו אחד לכל ליתן יצטרך שלא כדי וכו'לגזור
 לו נותן היה )אם אחד כל ביד הרגיש כאשר לסגול לו קשה היהאולי
 חקר ואין וכו' ינקה לא ליד יד מגחינת נפש ונגעי העונות אתידו(

 זי"ע[ התורה שר הס"ק של ונפלאותיו מחשבותיו עמקו ומהלמדרגתו
 הלא כי בזה. ארשום אך לדחותו אין מילתא אמד )זצללה"ה( רבהוגברא
 שלום לו והחזרתי שלום לי ונתן וכו' קסמא בן אר"י פ"ו[ ]כאבותמצינו
 "ונתן" קאמר זה על ליד מיד היה שלום של דהנתינה משמע וכו' ליאמר
 בלשון וכדמציע ביניהם הדיגור שהתחיל ל"י אמ"ר נאמר ואח"כ שלוםלי

 ולא ביד נתינה שהו בהזאות כ"פ וגו' הכהן ונתן י"ר[ "'י ]ייקראהתורה
 בך"ח ע"א[ ר"ה ]דף מקץ פרשת סוף בזוה"ק וכן פשוט. וזה כללבדיבור

 גם משמע שלם לון 1יהיב לגבי" קריב וכו' ב"נ האי דחזי כיון יומי1ר'
 ק"'ז[ אות ד מהדורא בד"ת בדברינו ]יעייז קצת. צ"ע ע"כ בידיה דיהיבכן

עיי"ש4

 אם יין בשתיית לחיים אמירת  בעת ידיהם ליתן שנהגו מה וכןכשד.
 בשנת וכן לחיים 1אמרין ע"א[ ס"ט ]תכ"ד בתיזוה"ק נמצאכי

 לנתינת אמנם ותלמידהון, רבנן לפום וחמרא חיי כוס כל ל ע"ב[ ס"ז]דף
 ומאאזמו"ר מאאמו"ר זה נהוג לא ואצלינו מקום. בשום מצינו לא אזיד

 בעת ידו ונותן במנהגינו כ% בקי שאינו מרחוק אחד כשבא אולםזי"ע.
 ושמעתי ידיר. להחזיר שלא לביישו מד"א אין בודאי לחייםאמירתו
 לחיים להשיב או לתת כן שנהם זי"ע הק' מרבותינו צדיקיםמכמה
 זי"ע הק' אאמו"ר ככה על ששאל בעת שמעתי והנה ידיהם.בנתינת
 לתת  שנהגו לשתן המקור מניין זי"ע מעוינאווע אדוש"ר הק'מרביע
 בדדך אז והגיד לוה מקור ידעתי לא והע"ב לחיים. יין שתיית בעתידם

 דבריו ובפרט ע"ב( חט ]ע"ז תלמוד צריכה ת"ח של חולין ]שיחתבדיחותא
 ידיה ליה יהב ע"ב[ ה' ]ברכות הגמרא פי על לזה מקור יש אוליז"ל[

 הרבה כששותה רק שייך זה אך בק"ת( בכונת יל"י השם ר"ת)שהוא



 א'מז פוררה תשיעאה מהיוראדברי

 אמנם לעוקמיה. הר" לי יהיב צריכין אז )מבושם( בגנח שודא עדכ"כ
 להשיבו שלא מהדרר אין העולם( )כמנהג ידיהם לי נותנים אם אעשהמה

 ויחודים ענין בודאי יש ועוד שמעתי אמנם קדשו. עכ"ד להםלהחזיר
 דרכיהם בכל כמו כנ"ל לחיים בשתיית ידם לתת שנהגולהצדיקים

 קי"ק: אות ח"ד ד"ת ניעלזבקודש.

 מדיפי ומלאכי( זכריה )חגי אינהו ע"א[ ג' ניו מגיה ולש"סטז*
 לא והוא ופירש"י נביא לאו ואיהו נביאי דאינהומיניה

 רש"י כתב שם במגילה ע"אן י"ר מדף אמנם נבואה בשום לישראלנשתלח
 ובטורי הלז. הגמרא דברי מטעם נביאים מ"ח בין לדניאל חשב"דלא
 רק האיטר אליו נהייחד ולא כלל נביא זדה דלא זה פי על כתבאבן
 ממילא צ"ע אבן הטורי דברי ]והנה עיי"ש חלום ידי על או מלאך ידיעל
 שלמה גם רהלא נביא יקרא לא ע"כ חלום ידי על דניאל שראהמ"ש
 ניו במגילה שם נחשב כן פי על ואף חלום ידי על רק ראה לאהמלך
 מלאך ידי על רק שראה אבן בטח-י מ"ש וכן נביאים המ"ח בין ע"אןי"ג
 נביאים[ המ"ח בין שם חשבו אעפי"כ המלאך רק ראה לא אלקנה גםוהלא
 במתכת"ה אמנם איברא( בד"ה מ' סימן מאהע"ז ח"ב סופר חרם בשו"ת)ועיין
 נבהרת כי דניאל( )עדך נתן במאורות המובא הארמ"ל בכתבי מ"ש ראולא

 נבואתו הוית ובעת שם עד אז נשמתו שנפלה יזע העשיי' מסוף היהדניאל
 רגלין דמטו עד בזוה"ק כמ"ש יומיא בסוף עדפיה איך בפעללרשת
 בסהרברגלין

 אותיות שבו אדנ"י א'י
 דניא'י

 ולי"ש נבואתו היה שמשם
 בישעיה להארידע בלק"ת ]ומרין )בדניאל( במוש הפסוקים בגוערבמקורו
 משיח יבא אז ברגלין רגלין דמטו 3וי כי לנצח המות בלע ח,[ ]ס"העה"כ
 האמת חזה אשה כאלו בדברים ובפרט הארינמל מרבינו גדול לנו ומיב"ב[

 דאינדו מיניה עדיפי אינתן בזה דגמרא דברי בפירוש י"ל אולםלאמתו.
 ואידו מלמעלה( הנביאים יניקת ששם מנעה שיניקתם )היינונבטת
 או רק הנביאים שאוש כמו עיקרן מנויה שיהיה הוא נביא ל(1)דניאל(

 שכן דמיוני ולפעל כנ"ל בעשיה ולמסה ב"ב( הגאולה )על נבואהובעת



 הצררה תשיעאה מהדוראועבריקמח
 מיניה עדיפי אינהו ע"כ דצפרא( בקדדותא כנ'י ממש הגאולה קודםיהיה

 נביאים שארי כמו מע"ה היית ממנו למעלה נבואתם ונביעתמיניקתם
כנזכר:

 שובו בעיו תבעיון אם י"ב[ כ"א ]ישעיה עה"כ להאריז"ל 2:לק"ר2יז*
 י"ל ולענ"ד תרגום בלשון זה מ"ש הטעם עיי"שאתיו

 לגאולה קרוב יהיה בעת לעשות איך העצה מורים הפסוקים  שאלוכיון
 אם )עדיין( לילה וגם משיח( של בוקרו )זמן בוקר אתא שומר אמדכתב

 בלשון נאמר ע"כ ותשובה בתפלה הגאולה לקרב לזה העצה בעיותבעיון
 יקטרגו שלא כדי ע"כ[ הב ]שבת בו מכירין השרת מלאכי שאיןתרגום

 יעזרנו יתברך השם ח"ו. הגאולה  יעכבו ולא כזאת בעתהמקטריגים
 שכתבו גדול שבח שהוא בקדיש זה כעין ]ומצינו ב"ב. ויגאלנוויושיענו
 ארמי בלשון אומרים כן ש17ל ועונין ד"ה ע"א ג' ברכות ]תוס'הראשונים
 בעה"י[: במק"א מזה וכתבנו חמירא בכל וכן וכו' יקטרגו שלאכדי

 17אמרו ע"ד י"ל נ'רוצה צוהריך מ'שכני ד'[ א' ]שה"ש ר"ת אמןיח.
 המברך מן יותר אמ"ן העונה גדול ע"ב[ י"ג ]כרכותחז"ל

 לבו בדביקות בקודש מעלין להיות )להעונה( יותר ממשיך שהאמןוהיינו
 ולהוסיף להכתרך להלאה עוד נ'רוצה א'חריך "מ'שכני תהו להש"יוכונתו
 אחריך משכני )בטווי'ש( דבתוב הכתוך זהו וחיבה באהבה ונרוצהבקודש
 לב מקרב לעבדו כהסכיתו חדרי )בפנימית חרדיו המלך הביאנינרוצה

 עדיו נרוצה ושמחה )באהבה בך ונשמתה נגילה והיינו(ודביקות.
 כנזכר: אותנו( ברצונו ]כביכול[בהמשכתו

 ]תהלים ורגלי ידי כארי הקיצני מרעים עדה כלביס סבבוני כ2ייל2*

 ופחותי בזויים חציפין )כלבין בכלבים דמתח-ל קהוהכ"בן
 פקק וי"ל ומושל( ומלך התקיף ארי'ה )החש כאר"י הקיפוני ומסיםערף

 רק כן המה )בעצמותם כלבים סבבתי באמת כי מלכנו דוד התנצלזה

 שהקיפוני )היינו הקיצוני )אבל( מדעים עדת ופחותים( בישיןכלבין



 קמט נעדרה תשיעאה מהיוראדברי

 כארי ישראל( בני ועמו ותורתו לה' ידי מעשי לפרוע הרעהבפעולתם
 )להפריע ורגלי ידי וכנזכר(  לעשות כה בחשיבותו לו שיש ארי)כמו
 ב"ב: יצילנו ה' )ח"ו(. הבע"ד מכח וזה ובפרט( בכלל לה' לעשותלבלתי

 בריה וחברי בריה אני דיבנה דרבנן בפומחהו מרגלא ע"א[ י"ז )ברכותכ*
 אינו  שהוא כשם למלאכתו משכים והוא למלאכתי משכיםאני
 מרבה אני תאמר ושמא במלאכתו מתגרד איני אני כך במלאכתימתגדר
 לשמים לבו שיכוין ובלבד הממעיט ואהד המרבה אהד שנינו ממעיטוהוא
 עם הברי שפי' פירש"י לפי ובפרט דרשוני ואומר וצווה הגמראעכ"ל
 רש"י על קשה העד במהרש"א כבר  שהקשה כמו הברי ליה וקריהארץ
 בשביעית מחבירו לולב הלוקה במתניתין ע"א[ ל"ט ]דף בסוכה שפירשז"ל
 קרי לא וזהו ד~רץ בעם כדין בעל מיירי דהא מהביד"ו גרסינןדלא

 קט לפי נינהו סיתרא"י מילי והני הביר"י הכא ליה קרא ואיךהביר"ו
 ע"א[ מ"ט )פסחות דאמרינן במק"א הארץ עם בין לחלק בע"כ וגםדעתנו.

 חכמים לדברי צחת שאינו בע"ה מיירי דהתם וכיוצא כדג לקרעודמותר
 רש"י דברי )לולא רק בהם להאריך ואין ובדבריהם בהם מורדואדרבא
 לומד רק ע"ה הבירו באינו בזה בע"כ דמיירי ז"ל המהרש"א וכ"כז"ל
 האלקי המקובל הה"ק של דבריו וכעין דבריו פי על י"ל עיי"ש(מעט

 בד"ת בדברינו וכמובא צבי עטרת בעל מזידיטשוב זי"עמהרצ"ה
 מודה ש'כ[ כ"ת נכדכזת וח'י מרבדי בסיום מ"ש דסוד ס,( אות ה']מהדורא

 חלקי שמת ולא הגם( )הנגלות. ביהמ"ד מיושבי הלקי ששמת לפניךאני
 הנסתרה האמת בהכטת עוסקים הסוד בעלי )שנקראים קרנותמיושבי

 י'ע נמי והכי עיי"ש גבוהות( והקרנים גן ח' שגיאל שכתוב ע"דוהגבוהה
 למעשה( הלכה לברר התורה בנגלות שעוסק בריה. )השובה בריהאני

 בעיר מלאכתי אני האמת( וחכמת בנסתרות שעוסק )השובה בריהוהברי
 לימוד זהו וכמו בה והולכים ונו"נ שעוסקים אדם בני הרבה)שמצויים
 שאין זרועה שדה )כמו היינו בשדה מלאכתו בנסתר( )העוסק והואהנגלה(
 )בנגלה( למלאכתי משכים אני עיזו( ידעו לא וכנתיב אדם. בני בהדודתך
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 עוסק )היינו מתגרד אינו שהוא כשם )בנמעד( למלאכתו משכיםשוא

  בעומק בזה דק בום יעסוק שלא בחכמה אחרים רבדים מפניומתגרד
 )בנסתר במלאכתו )כנ"ל( מתגדר איני אני כך )בנגלה( במלאכתיובעיון(
 מחמת וריבוי מעלה לי שיש )היינו מדבה אני תאמד ושמא שמה(בעיונו
 ]ישראל[ בני לעם ולהורות והעולם דבים צרכי שהוא בנגלה עוסקשאני

 בספרים הדבה ללמוד שצריכין מחמת מדבה אני וגם יעשון. אשדד,מעשה
 לאשד המה מעטים כי קבלה מספרי יותר שיעוד לאין ודבה בכמותשיש
 וכמו בעה"י בלבו דמשער כצום חד וכל כ"כ בכתב לבאר אפשראי

 להעלותו שכן מכל להרהר דא"א למעלה וכהנה אתיידע דלא רישאבבחי'
 מפלפלין לאשד בנגלה כן שאין מה בזה דספרים מעטים כן על כתבעל

 )במעט ממעיט והוא כנזכר( מדבה אני כן על לאלפים בספריםומוסיפין
 לאו כי העולם לדוב אינו וגם כנזכד בפנימיות להם זכינו אשדבספדים

  הממעיט ואחד המרבה אחד שנינו במקצת( אפילו רא סביל מוחאכל
 העוסק אחד לשמים לבו לכוין שצריכין )היינו לשמים לבו שיכויןובלבד
 הרי בזה ש בזה ובקי חריף שהנני לבו יגבה שאם בנסתד כמובנגלה
 ]ומה לשמים(. לט להיות צדיך דק ישמרנו ה' ח"ו ועפל מתגאהזה

 בדברינו עיין רגגמעיט או ברי12א דתני המדבה אם יותר הרבותאטימוא
 עיי"ש4 ק"ון אות ד' נמהרוראברית

 מחמת כן ואם בד"ה מצורע( נפרשת יוסף יעקב שלדות בעיה"קכא.
 מצות מצד או קולו להרים בוש שהוא בגלותשהדעת

 סגולה ליחידי אף בגלות והריבוד בחשאי ולומד ומתפלל מלומדהאנשים
 טעמה מכמה ביחידי אפשד ואי קולו לויים ודוצה בגלות שלו דעתשאין
 שיצא עמלק אז והשמחה הכונה לקודד קרל שאין ומאחר זה ממגכנודע
 מפי ומרא השכל מוסר שודא יזע העתקתיו עכל"ה וכו חותךהיצה"ר
 זי'1 הקדוש הבעש"ט דבשכה"ג דבו מתודת ומשקה דולה גרולכהן
 והן בחפרה הן אחד כל להחמיק צדיכין זה כל  ועם אבחדי' נעני מהואנן
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 יתמרנו והוא יתברך להשם לבנו לכוין הכונה המעורד בקול ובכ"ענתפלה
 כ"ט[. אות ]ועזיזב"ב

 בוש שהוא מי על מוסר בתוכחת כנזכר בתולדות שם ומ"שכנב.
 או"ח בש"ע וצא הנה וכו' הכונה המעורר קולולהרים

 אחד צריק בשם בזה ושמעתי עליו המלעיגים מפני יתבייש מלא א'[]רימז
 ותפלתו בתודתו מתייהא אחד )אמ ~צים אם ל"דן ג' ]כשלי עה'שלפרש
 שלא ולחסד לטובה בערו יליץ לברו( שמו )יתברך הוא הלצים(ספני

 בכ"ע: הלצים וידדפוהויזיקוהו

 את דעה הארץ מלאה כי קרשי הד בכל ישחיתו ולא ירעו לאבג.
 בביאת לעתיד על נאמד רזהו כיון י"ל ט'[ י"א ]"תעיה וא'ה'

 לחרותנו גדול בשופר תקע ביום ג"פ זה על מתפללין ואש צדקגואל
 במילואנו דע"ה היינו דע"ה הארץ מלא"ה כי ח"ש שם. בסידודועיע
 תקע מקול הארץ )שיתמלא כנזכד תק"ע בגימטריא ה"א עי"ןדלית

 גדול(:בשופד

 דע"ה האר"ץ היינו רע"ה האד"ץ )שיתמל"א( מלאה כי א"יכד.
 ה"י ואו פעמים ה"י יו"ד יחוד רצ"ה( )אלף גי'במץלוא"ו

 עמלק במחיית דק ח"ו( )נפרדים י"ק כס יד כי עוד יהיה שלאהיינו
 במלואם ו" פעמים י'ק וטובם במילואם יהיה אז ב"ב השמיםמתחת
 ארצה הץ12 אתכם אףצה ניתוה בדית כ'[ ]כיחזקאל מ"ש י"ל ובזהכנזכד.
 כנודע אלף א' ירדוף איכה בסוד לאלף אלף )בהחזרת רצ"האל"ף

 התכליתי ניחוח ריח שיהו כנ"ל ו"ק פעם י"ק מספר וזדיו ז'ע(בראשונים
 גם "'ל בו, רצ"ה( )אלף וארצ"ה הבי'א 121 א'ן החגי מ"ש וגםכנוכד

 הנז': כונה פי עלכן

 זרע כעה"ק חאזטן"ר קודש מפה עלומי( )ממי שמעתי הוכה.
 סוטר בתוכחת שהגעיש טררשותי באחד שלמד,( שם)בעל
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 בתוך מקודם ההגיד )לנפער( ויפחד ידאג קדשו( )אמדי שומע כלאשר
 מוסר בדברי ולשון פה אפצה לכך מכם גדול אני כי תחשבו לבלדבריו
 זאת אגיד כן ועל מכם גרוע אני באמת אך ולהוכיח. להדריךלהזהיר
 פני על חדש גשר יעשו או ויתקנו יבנו אשר  בעת כי משל דרךעל
 יפול ופן נהרס כי לעבור יוכלו לא הישן הגשר ועל וזורם השוסףהנהר
 יוכלו וביום שומר יעמידו כן על שם בעגלה העובר הנהר לתוךהנופל
 האדומה ומנורה העששית די לא לילה בחשכת אבל ולהזהירלהשגיח
 )ויסתכן שמה ויעבור ידרוך שלא בעגלה להעובר להראות ויעמידושידלקו
 אדומה בזכוכית העששית של הזה הסימן יבינו לא דבים כי ח"ו(וימות
 ששומע עת בכל ומכריז המזהיר שומר בלילה שמה להעמיד מוכרחיםע"כ
 היא", וגלויה גדולה סכנה כי ותעברו תסעו "אל שם בקרוב נוסעתעגלה
 אדם רק וחשוב גדול לאדם צריך אין כזה השומר לאיש כי ממילאומובן
 להכרת בלילה ובפרם באמונה מלאכתו שיעשה רק מאוד ופשומשפל

 כי יענש וענש בראפר דמו הוא הזה השומר יתרשל ואם כנ"ל.ולהודיע
 לשמוע לי מה בעגלה הנוסע כסיל יאמר אם וגם עליו. מהנעשההאחריות
 ברוחת יפול ואז לדרכי אסע ואני ממנו גדול אני הלא הזה המכריזצעקת

 ר"ל. כ"פ ויהרגויפצע

 העבירות ועשיית הזה העולם מצב וצא הרעוע הגשר כי מובןוהנמשל
 )הוא לילה בחשכת ובפרט ר"ל נפרד יבקש נפשולתשת

 כנזכר שמה ויפלו יעברו שלא מאוד מדחפת הסכנה בגלות( פניםההמתר
 והלא למנורה שנמשלה 711 החורה היא )האדומה( אש מנורת לסימןוגם
 ההכרח כן על בתוכה ויבינו יחכמו רבים לא ה' נאום כאש דבריכה

 להציל להופיע קולו ולהרים להזהיר אנשים שפל כמוני שומרלהעמיד
 אוכיח לא ואם וצדקתו( ענוותנותו מדוב הגיד )וכה כנזכר נפשותמסכנת
 ומובן ולהזהיר להוכיח היינו למחות בידו שיש מי כל עיי האחריותהלא

 בשחת יפול מוסר בתוכחת דגעוהר לקול ישמע לא אשר מי כימכללא
 רשות לע ניתן לא ]הלאשר קצת בתינוי עכתד"ה יצילע( )ה' לויפעל
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 ודרשותיו השו"ת בשלימות חיבוריו להדפיס הקדושה( צוואתו פי)על
 במקומות מדבריו מביא הנני ש"כ בפרד"ס באגדה והן בהלכה הןוחידושיו
 הק' בחיבוריו דוכתי בכמה ז'ע הגה"ק אאם"ר נהג וכן בעדף'ידבות
 בשלימות. חיבוריו על היה צוואתו ודק אאזמו"ד כיק מחה לא זה עלכי

 שלא כמדומני אשר מאלו גם ובפרס ז"ל מרבדיו כ"פ וכן בזהונזכרתי
 נפשותינו. ולעודד טוב. לוכדון יהיה ולמען קדשו בכת"י גם כללנכתבו

 זי"ע( דובבות.ושפתותיו

 )ישא לאחדים ישיהנה כ"ת. י"ב )משלי ישתנה איש נלנ ו144גהכך*
 קצת צחות ררך על 1"י רובתה בכמה ועוד ע"א.ע"ה

 "לאחרים" לשון על לכאורה לתמוה יש באמת כי לאמת( קרוב)אמנם

 שום להם שאין אחדים כי ואוהביו לקרוביו או לירידיו ישיחנההוויקי
 לדוח. רבדיו וזורה העצים אל כמרבד יהיה הלא ודאגותיו למכאוביוחוש
 בחכמתו( )המפודים מהה"ק צחות דדך ששמעתי מה פי על י"לאולם

 -ק י"ט )ייקרא עה"כ גארליץ אבריק זי"ע הלברשטאם ברוךמו"ה

 הס )ויקיא כתיב הלא לכאורה לתמוה ויש בלבבך אחיך את תשנאולא

 אך אחיו את לאהוב שמחוייב שכן כל כן אם כמוך לדעך ואהבת-"1
 בני )משאדי יחדיו אחים היית קרובים בזה דגרע ודאי אלא ובשרועצמו

 אבותם ירושת מפני לזה זה שונאים אזם המה רוב פי על כיישראל(
 ביותר ד~קרובים וכהנה וכיוצא מחבירו יותר לאהד שאוהב אחיו קנאתאו
 את תשנא לא התוה"ק הזהירה כן על ללה זה שונאים דגה יותר לוהזה

 ונוחים טובים לאחים )כראוי אותו תאכזב לא אם פנים כל שעל וגו'אחלי

 היינו וגו' אחיך את תשנא לא וז"ש תשנאווו לא פנים כל על לוה(זה
 שארי כן שאין מה כנזכר דותו תשנא לא תעשה ואל בשב פנים כלעל
 הלא ובפועל בלב אהבה הינו כמוך לרעך ואהבת לצאת יוכל ישדאלבני

 להם )שאין לשתיים הדאגה שישיחבה י"ל זה וכעין כנזכד השנאהשלצלת

 החט לידידים ישיבתה אם וגם מוסתרת( שגאה להם אין וממילאקורבה

 ויביים ובדאגתו בצדתו בלבבם וישטינו צבועים ואוהבים קרוביםכ"פ
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 לחנם יצערם למה באמת ידידים המה אם וגם וא' ולפ"ע מכשוללירי

 מה המה חטא( בלא יטרים אין )כי חטא וצא אם כי בצדתולהשתתף
 בביתו וידידתו מקרבתו רוחוקים )דייקא( לאחרים ישיחנה כן עלחטאו
 היכרות להם ריאין כית שמה( ז"ל )כפירש"י סובה ושסד לו יתנוואוז.
 אולי ע"ע וכיוצא למעמדו או לעסקו ליכנס נגיעה להם ואיןמיוחדת

 כנזכר: באמת ליעצויוכלו

 העקרה ותגל תשיש שוש ברכות בז' שמרים שאנו מה אמרתיכז.
 וכלומר התנהצה ע"ד בשמחה לתוכה בניהבקיבוץ

 כי הפירושים בכל ר'י שאול" "יורדי היינו א"י מעולי כעתהמהומה(
 ולמה מכחישים המה העיקרים( וכל צדק שאל )בביאת ד~מתיותהאמונה

 בצדק ונב14 הבטיחנו וכאשד תצלח לא ווזיא ה' פי את עוברים אתםזה
 בעה"י בחיבורנו דוכתי בכפה הבאתי וכאשר זי"ע. ואבותיהדבותינו
 אשר הקדחתה השכינה לכבוד משל דרך ועל ועוד( תמיד. בעולתובפרט
 כטס יושבת אשר לאשה יבטיחו וכאשר מזהיבי כותל מכותלנו זזהלא

 ונצה מח"ד. הרחק הים למדיגת רב זמן זה ממנה נתלהקו בניה כיעקרה
 כי ומובן אליה ישובו ישראל בני כי השמועה.  והגיעה החצועה.נתעורר
 ולשטוח בקרוב לראותם ותשוקתה ותקותה רום שמי עדי גדלהשמחתה
 בניה לא והמה הספינה ידי על באו לבבה ומך למסה אחיש אמנםפטומה,
 כי שבן והנמשל מקורם מאשר ביותר צערה גודל לשער שכל זריםרק
 משיח ידי על אליה שישוט לבניה )כביכול( תצפה הקדחתה השבעהמדת

 משחיתים בנים ב14 לבבה ומד רוח למורת והנה גליות בקיבוץצדקינו
 בנים נקראים אין מקום של רצונו עושין כפאין ע"א( ל"ו נבקידושיןדגודע חזי כמאמר בניה אינם חצה דישדש ארץ את ויטמאו וכופריםקלים
 יחתוך יצות הגוערם )דייקא בביר בקיבוז )רק( העקרה תשיש שושוז"ש
 לתפהשמו(

 )כנ'י
 )שאז בשמחה ב"ב( צחק שאל בביאת גליות בקיבוץ

 ישמהנו יתברך  השם מזוה'"ק( כנודע מקודם ולא במעשיו ה' ישם"חיהיה
ב"ב:



 א'נה ועורה תשיעאה מגיוראדברין

 נקרא מפר בירושלים עתה שנדפם שראיתי פל מלתא ואיכרןכח.ן
 אלקים מלאכי מאת קדושים דיבורים חכמים""משנת

 הקדושים ויונח ובנע מקאילין זי"ע הגדול אהרן ר' הרב הקדושיםג
 לא' שאמר הנז' הקדוש בשם כתוב שמצא בהקדמה שמה וראיתיזי"ע.

 כן גם האדם יכול שבשבת ההגם שבת בחי' הוא א"י וז"ל לאה"ק שנסע]
 זה שיצא להאמין אוכל לא והנה עכ"ל שבת הוא אעפי"כ לחטואח"ו
 רבותינו לדברי סותר וההוא מלבד כי א( ז"ל. וקדוש צדיק אותומפי

 החוטא כי קטף בתשב"ע ז'ע מרוטנבורג המהר"מ )בראשם ז"להראשונים
 מלך של מהיכלו רחוק שהוא בע'ע חטא מאשר יותר גרע ישראלבארץ
 ממשפחתנו כי )אם הוא והמסדר המו"ל הנה ב( כ"ש באיברינווכמובא
 פעמיםבכמה

 ואווי
 הפאליסטיני"ם מכת הכל( מן אהוב האמת אך ממנדט

 מקצת חן בם. אנון ולא התורה( קיבלו שלא )מלאכים. ויוחדיםעולים
 לא אך להו דאית ווציכא שום כל כתותם בכל לואריך אין ויותרשבחו.
 שיאמרו בכתבים להם להאמין טכל ואיכרה זי"ע דוקדושים אבותיטבדרך

 גם כ"פ ד"ת בה" וכמ"ש למרבות כאלו זיופים נעווה וככה עתהשמצי
 מ',1 איכרן וגם ודעימיע הקדוש מהבעש"ט שהמה( )שיאמרוממכתבים
 לתלות שרצו באיכה שמעוני הילקוט ע"ד "[ אות זו ]כמהיוראל4

 מטמאין אם אף ישראל ביד"ץ לדור מצוה כי )הציאניסטען(הפושעים
  בנפשותם, האלו החטאים קדקד על שם והכיתי בעוטתיהם ח"ושתה

 הוא כנראה אולי זה וגם שה"ש. ולהטעותם, אחרים להחטיא עודשרוצים
 ישוקל ארץ כי מעול בדרך גדול בס"ט לתלות הנ"ל בי זעףתוספות

 ר"ל עולם ותל הגרבן והוא  שבת שם כעשמללץ לא אבל לשבתדומה

 ב"ב וינאלט יצילט וה' ואכנני. מקומות ושארי אביבבתל

 וז"ל כתב ייגע בעהם"ט הקדוש חטט נשם %נ שם בכתרכס.
 חביב יותר בודאי גדולה בשמחה כשהיאהתפלה

 שהשל כששיי זה על ומשל ובכיה ועצבות מתפלה יותר לפניוומקובל

 טיט כן פי על אף גדולה במשה ודם בשד מלך לפני ומתחנןומבקש



 וקררה תשיעאה מהדוראדוקריאינו
 גדולה שמחה המלך לפני מסדר כשהשר אבל מועט דבר אלא לונותן
 כמו מרובה מתנה המלר לו מתן אז בקשתו גם מבקש השבחומתוך
 כ"פ מבואר דהא הדברים יפלא ולכאורה  עכל"ה לשררותשנותנין
 ופועלת חשובה ובכייתו וצעקתו העני תפלת כי ובזוה"ק ובגמראבכתובים
 שמו יתברר שבחו וזהו ס"ק נ"י נטיעיה דכא ואת אשכון וקדוש מרוםיותר
 ננעלו לא דמעות שערי וגם אבית ירים ומאשפות מרום מף שפליםמגביה
 קושיות חבילות זה על לכאורה ויש ח"ו( ננעלו השערים שכל בעת)גם
 אשר זי"ע הבעש"ט הגדול רבינו קדוש אמרי קצת ולהבין דעת למעןאך
 בעה"י שכתבתי מה לפי י"ל האמת ממקור דבריו ושורש נחיהבצלו
 לכוין צריך תפלה כי אילין[ לאלוק ועוד בד"ה ה' אות שתנא נמהדוראבר'ת
 כל לשום שלא צ"ל כן השל כונה צריכות מצות למ"ד תפלה מצותלשם
 לקיים שמים לשם להיות צריך רק תפלתו ידי על בקשתו שיעשומגמתו
 בתולדות כתב וכן ע"א[ ב' ]תשיה תפלה זהו שבלב דעבודה עשהמצות
 הבעש"ט הגדול רבו מתורת וכהזקה הדולה הגדול )מהכהן יוקעיעקב
 כנזכר מ"ע קיום בבחינת רק כן גם זי"ע דומב"ס כוונת כתהוזצ"ל(
 ]כהקרמה )וכמ"ש בשמחה להיות צריך שמ"ע וכיון עי"ש בד"ת שםומובא

 לכל ההכה שאמר האריז"ל רבינו בשם ג'[ פהג דוד לב חרדים,לספר
 גם אמר שפיר כן על רבה( בשמחה המצות קיום ידי עלדבודרגות
 יותר זוכין בשמתה תפלה מץ על כי כנ"ל זי"ע הבמק"ט רבינולהבנתנו

 הוא  שתתקבל ד~זפלה ותטו בשמחה דתפלה עשה מצות שמקייםיען
 ידי על וגם לקיימה. כשמכוין דתפלה המ"ע גם חזן המצוה קיוםבשעת
% וכמ"ש התפלה קודם הקב"ה של שבחושמספר  )מכהר כנ'ע ~שת 
 החנו וכו' השבח ומתוך גדולה שמחה המלך לפני מסדר כשהשר טוב(שם

 תפלתו זה מץ ועל בשמחה בודאי שצ'לי מקודם וכיוצא דזמרהבפשקי
 בעת כי הארמש בסידורי החילוק באמת נמצ14 וכן כנזכר. ביותרנשמעת
 להיות צריך עונותיו וככרת בשעת רק בשמחה צ"ל וכיוצא דזמרהפשקי
 צ"ל זה זולת אבל הכשנחנן לבכות חצית בשעת וכן ומתחרט ונעצבדואב

 כמדע:בשמחה



א'נז יצררןץ תשיעאה מהיוראדברי

 ל"י ]יף רברכות ממתניתין נראה דהרי קצת עיון צריך אמנםל*
 יותר לפעול יכול המלך לפני עבד בחינת דכשהואע"כ[

 אות ב' ]מהרררא בר"ת ברברינו ועיין המלך לפני שר בבחינת שהואממי
 להאריך: ואכ"מ ולחלק לתרץ יש אמנם ע55"שק"אן

 פרשת הזוה"ק דברי על ס"בן אות קמא ]מהדורא בד"ת במ"ש הנהלא.
 אאמו"ר שהראה וכו' בב"נ אית מרעין ע"ב[ ]קע"אתרומה

 חכז"ל המה ידעו אשר שטראהלע"ן הרענטגע'ן מעשי מפורש משםזי"ע
 לעולם או נתגלה לא כי אם "בכח" קדשם ורוח הגרולה חכמתםבקרושת
 וכבר לזה המיוחדים הרופאים ידי על בימינו כמו כל לעין"בפועל"
 הגרולים בעיירות פראפ' הד"ר לאזני שהגיעו עד בזה רברינונתפרסמו

 לאות ואת הביא בקראקא מפורסם שרקט"ד עד מזה שלהםבאקעדעמיע"ן
 )והוא פולאני"ת בלשון הרענטגע"ן בפעול"ת חיבורו במערכותופלא
 ברצונו כי אחד ומפורסם גדול רב לי הגיד עתה אמנם גדול(. השםקירוש
 מדבר אחר קדוש בשם ששמע מה פי על כזה אלו הזוה"ק דברילפרש

 להסתכל ר"ל וגעל"ב-ווכ"ט( הירקון למחלת הסגולה  ידועה( היא )וכןז'י
 בו שרואין מראה כמו )פאליר"ט( המלוטש שחיטה של סכיןבחלף

 רצה ובזה להירקון. רפואה ישיג אז השני בצדו וכן צורתו בווכשיראה
 הנ"ל )געל"ב-זוכ"ט( ירקון כגון בב"נ מרעין אית הנזכר בזוה"קלפרש
 סכין בחלף עצמו את שרואין מראה היינו רפרזלא מראה בחרוכו'

 הכונה ושאין הנ"ל עביר אסותא ליה ואתי הנ"ל הסגולה כפיהטלוטש
 לא דבריו כפי אשר יראה הרואה באמת אמנם לרענסגע"ן הנוכרכלל

 ההוא דאעבר ער בהאי סגי ולא ונ"ל הווה"ק דברי המשך כלליתחרשו
 רברק נציצי דיושיט רשרביטא כגוונא דא ולססרא דא לסטראמדאה
 תהו הזוה"ק עכ"ל וכו' לעיינין נציץ דקא רברק ופשיטא ובההואלאנפוי
 אל )מהפאויטי"וו שעוברים הרענטגע"ן על רק בטוב יתפרשלא

 שרסוטין צריך וגם עבר אל  מעבד בזה( ולשונתם חכמתם כפיהנעגאטי"וו



 עוררה תשיעאה מהדוראדבריקנח
 מדאה על אבל יתעקש( שלא מי )לכל כמובן הרענטגע"ן זהוונציצין
 כמובן: זה יתפרש ולא שמיה דכד מאן סכין ושום שחיטה של וסכיןהחליף

 אשד שלמה שם נעל זי"ע אאזמו"ר קדוש מפה ישמעאלילב.
 בטן חדדי היורדים ותוכחותיו אמרותיו בתוךהגיד

 השם והנהגת מזלם רוע על ומתרעמים לבם יזעף ה' על אשד אלועל
 כסיל המלך. בהיכלי סאלא"ן בתוך ההולך כמו משל( )בדרך עמםיתברך
 החדד ובפרט ארץ יכסה והחשך שמה בא לילה באישון הולך.בחגוך
 ופנינים מזהב הנחמדים הבית כלי והנה נד. שום אז ידלק לא שמהוהבית
 אך ולתפארת ולשימוש לנוי שם שיעמדו וכיוצא וסולחנות הכסאותכמו

 של בעץ יכשל שיפנה מקום בכל מעט ילך כאשד בחשך שםבהיותו
 כי חמתו ועל אפו על לו ויהיו וכהנה ושלחנות הכסאות כגוןדבלים
 שידליקו פנים כל על או השמש בזרוח אמנם ידן על ויפול בהםיכשל
 באופן אפשר ואי היופי לצודך שמה ממודד נכון הכל כי ידאהנדות
 צדיך כן כי יחשבו המה דעתם לפי הגלות בחשך ההולכים כןאחד,

 באמונה פנים כל על )או ב"ב המשיח מלך של אורו בזדוח אמנםלהתנהג
 שינוי בלי להיות צריך כן כי כל לעין ויתבדר יראו( אוד. ותודהלמצוה

 ב"ב: לבנו וישמח עינינווידאו

 דה?"ס בליקוטי הנה מילי. הלולי דבי אגרא ע"ת ו' דף]כדכותלג.
 דצדיקיי' הלהבא סוד זה הנה וז"ל ז"ל( )מהרח"ו בזה פ"להאדישך

 בתודה אם כי העמק אין העולם מן הצדיק פטירת ביום בו חז"להנאמדו
 מחתליו פירוש מה4 דהלולא אגרא וז"ר הוא חידש אשד טוביםובמעשים
 חסדא דדב בהלולא ע"כ[ ק"א ]יף רות בזוהר ועיין הוא שתודשודבריו
 דק הצדיק פטירת יום על הלולא לשון לכשרה מציע לא והנהעכל"ה
 שהב"י נתלוית פטירת בעת ע"כ[ דמ"ז ]יח"ג באדד"ז כדאמרינן דשב"יעל
 לערוגת הוספת אד" שם בשו"ת ועין דרשב"י להלולא ואתכנשועאלו
 אמנם בזה ז?ד4%4יך מה י"ר[ ס" או"ח ]חלק ז"ל מזסלב להנאתהבושם



 אצם רצךרה תשיעאה מהדוראדברי
 נקרא דצריק פטירתו יום רכל מצינו כנ"ל הש"ש בלקוטי רמריז"לברברי
 עם כאחר הדברים ויתאחדו כנ"ל הלולא רבי אגרא שפירש כמוהלולא
 יומא זה יום שנקרא יכמותן נכסוף הגאונים תשובת ב12ם ז"ל רש'*רברי

 ומקרוב מרחוק % שמת ביום גרול אדם קבר על שמתאספיןדהלולא
 כמ"ש בשמו שאומרים מלולא או מילי והיינו עיי"ש מפיו שמהלהואומרים

 כנ"ל: להאריז"ל הש"סבלקוטי

 חידש אשר חובש ובמעשים בתורה כנ"ל הש"מ בליקוטי ימ"שלדי.
 והזהיר והנהיג והרריך הצדיק שנהג טובים מעשיםהיינו

 ושירכקו שמו יתברך לעבורת טוב מצאם כי אחרים כן להתנהג ככהעל
 לטובה היא"צ תכלית וזהו שאפשר( מה )כל כמווט להתנהג מררכיווילמדו
 עיבור בסור ונתעלה הנפטר להצדיק יתדבק זה ידי ועל ועבורהלתורה

 י"כ[: אות לעיל ]שהן ובקשתי%, תפלתינו ויפעלו ויפעולנשמה

 הש'ט רברי גם לפרש יש הנ"ל הש"ס ~יקוטי שנ' ובזהלה.
 פירשו שתיקותא טמיא רבי אגרא בסמוך, שם,בברכות

 ברכות ברש"י ועיי"ש מתש של עצמות בית וי"א אבל ביתהמפרשים
 של שבחיו מלספר האבל בבית  ישתקו למה קשה ולכשרה ע"א[ י""]יו
 רנרי ולפי טומאה לשת 012( נ"מ רף להל )כמו אותו שקורא ובפרטמת

 באנשים רמיידי בע'ע ודאי אלא מטמפון אין צריקים קבריהזוה"ק
 כ"פ האבלים לנחם והולכים בכלל אפילו צדיקים שאינם פשוטים)המתים(

 תורותיו או והלולי בשבחיו למפר מה אין אז ע"ע וריי יקרא משוםרק
 ירום: ההוא בעת והמשכיל  שתיקותא עור צ"ל כן על רימתשל

 משמרין אלמלי רשב"י משום יוחנן א"ר ע"מ[ קחח ]דף בשבתלך*
 רבזה ושל נגאלין. כרר כהלכתן שבתות שתיישראל

 שבתות בשתי האמת חכמת ומגלה דורש רשב"י וחלקי התנאאשפעינן
 שער סירה שעיי נעיז דואשונים במקובלים המבואר פי על ההנו)רייקא(

 שהא ועע'ד בינייה היש התחתו"ן ושבתן העלע"ן שבקת בסוד וכהיה[כ'.



 יגורדו תשיעאה מהיוראדבריא'ס
 בתיקון הגאולה התקרבות תלוי כי וידוע עיי"ש לבינה השביעי"תמדה

 נפקין דמתמן בינ"ה בחינת יתגלה וא ישראל עמו נדחי מקבץהיסו"ד
 שת"י  ישראל משמרין אלמלי וו"ש  כנורע  החמשים שער לחירוןעברין

 אז( ויסו"ד, בינ"ה התחתון  ושב"ח  העליון  שב"ת )היינו כהלבתןשבתו"ת
 כנזכר(: הגאולה התקרבות תלוי )דבזה נגאליןמיד

 קאמר ולא שבתות שתי ישראל משמרי"ן לשון דקאמר מה א"ילז.
 לראות לאחרים יוצא פועל כמו משמרי"ן רקשומרי"ן

 המנהיגים זה על מצווים וביותר השבת שישמרו לאחרים לפעולולהשתדל
 הפועל כח כי קודש שבת ממחללי והחזקה מעות יקש ושלאוהאדמורי"ם

 ורבותינו אבותינו מפי זה על שהוזהרנו וכמו לנפשם ויזיקבנפעל
 זי"ע.הקדושים

 בדרך י'ע תחתון ושבת עליון שבת שבתות ב' מבחינת לעילומ"ש
 ובפרט עצמם את הרועים הנ"ל למנהיגים ומוסרצחות
 מקואות בטבילת קודש שבת שישמרו יאמרו המה אם גםבאמעריקא
 עליו"ן שבת בחינת אצלם הוא כי בכונות ותורות ותפלותוסעודות
 למטה( וששמרו )בפשטות תחתו"ן שבת לא אבל למעלה()בכונתם
 )ובפרט שבת המחללי את ושירחיקו וב"ב המה בזהירות מלאכהבשביתת

 וצדה בושה לאותה ואבוי אוי ר"ל קודש שבת מחללי בעצמם בניהםאם
 )היינו שבתות שתי ישראל שמרו אלמלי הזהיר זה ועל תבוא( לאאשר
 שלומם ואנשי ביתם ובני המה וליזהר לשכור תחתת( שבת גםבע"כ

 נ"חן. אות ח' מהדודא ]הדיץכנ"ל:

 במצרה הזריז כל אומך רשב"י ע"ב[ מ"ג ]דף מנחות בש"שלח.
 דברי פי על "'ל שכינה פני ומקבל זוכה זו)ציצית(

 ציצית במצות זהיר שהיה באחד במעשה ע"א[ מ"י ]ין שם להלןהש"ס
 על ר"ל הזנות מעבירת תה"ל פניו על לו טפחו ציציותיו ד באווכו'
 צדיק יסוד במדת יוסף כי ע"א[ רפט זח"א נעזז בזוה"ק ונודע הציציתיזע



 א'סא נצררה תשיעאה מהיוראדברי

 רשב"י ח"ש וכו' זכה לא דא שמר דלא ומאן שכינת"א אפ"י למחמיזכה
 זוכה ע"כ( חסא מאותו ניצול ממילא זה ינץ )ועל ציצית במצותזרת

 )כנזכר(: שכינה פניומקבל

 בשעת עליו לסמוך ר"ש הוא כדאי ע"בן ט' )דף בברכותלט.
 "בשעת ולשון בש"ס דוכתי בכמה עוד וכןהדחק

 ר' שאמך ע"בן ס"ה )דף סבכה הש"ס רבדי פי על י"ל )דוקא(,הדחק"
 בנו ר"א )ואם הדין מן העולם כל את לפטור יכולני רשב"י משוםירמיה
 והאחרון סופ"ו ע"ד העולם שנברא מיום עמו( עוזיה בן יותםוהמלך
 במהרה צדק גואל ביאת קודם )שהוא אדום גלות של סופ"ו בעתהכביד
 כדאמדינן )אדום( רומי מלכי כנגד בנפשו נועמד הוא שרשב"יבימינו(
 ובפרט יהרג. שגינה שמעון אז המלך אמר כן הלל ע"א[ ל"ג )דףבשבת
 הזוה"ק ובכח בכחו רשב"י וזהו אדום גלות ימי באחרית אלין יומיאבסוף
 גלותא מן ויפקון משיח מחבלי להציל בתראה בדרס דיתפרנסיןחיבורו
 יששכר שער בחידושי עוד בעה"י מזה ודיברנו בסה"ק. )וכמבוארבכחו
 הדח"ק שע"ת נקראים הימים ואלו בעומר( לל"ג עיני נ"ל במאמר]כת"י[
 )דק אמרו  שפיר כן על בזוה"ק כמבואר דותקא בתר )דגלותא(בדוחקא
 בגועת בעדנו שעומד הדחק בשעת עליו לסמוך ר"ש הוא כדאיברשב"י(
 בד"ת גדברינו )וריין כנזכר: סומכין אגו זכותו היל האלו בשנים היינוהדחק

 ס,ן. אותעה"ק

 ומניפה ידה תחת ידו מניח שכהן א'[ הלכה נפ"ג סוסה ננירווטלמימ*
 שכהן הוא מכוער )דדבר כאוד הדבר אין וכיופריך

 ליד יזץ בין חוצץ מפה מביא ותירץ פנ"ם( איש. אשת יד תחת ידומניח
 בלא )הלעולם זקן כהן מביא ותירץ( )בתמים. חוצץ ואינו )ופריך(האשה
 מצוי יצה"ר רואין ילד תימס אפילו או( מכוער. הדבר אין ובזקןמפה,
 קדודכם צדיקים לכמה ההיתר בהמך נראה ומכאן כזו(. )מועטתלשעה
 לישועה הצריכים הנערם את ברכו אשר עולם וגרני פרבותיטז"ל



 והדרשות תשיעאה מהיוראדבריא'סב
 באשה כי אם  נשיאתה טרם הכלה או האשה ראש על ידםומניחים
 כן על הרבד כמכה"ר ח"ו נראה זה כל 8מ מפסיק ראשה שקלהמטפחת
 דאינו כיון חציצה שייך לא )בזה המפסיק מיוחדת מטפחת עודלוקחין
 )בברכתם לוקחים שאין אותן וגם בסוטה( שם כמו ידו להניח מדינאחיוב

 אפילו לברך זיע הק' מאאמו"ד ראיתי לא כי ]אם מיוחד מטפחתלאשה(
 מנהג לחשב צריכים אך בפיו ברכשי רק וכלל כלל ידו בהנחת הכלהאת

 בזה המסקנא על סמכו בע"כ כנ'י[ זיע הקדושים ורבותינואבותינו
 להרואים כיעור וחשש יצה"ר שיך לא כזו מועטת דלשעהבירושלמי

 והנה[. ד"ה כ"ה ס" ח"ג כסנח"א מ"ש ניעלזכנזכר:

 שלמה( שם )בעל זי"ע אאזמו"ר קרח? מפה שמעתימא.
 אומר היה שלא ור"ח טוב רום בשבתבתפלתו

 רק וכו' יום ובכל היום שתצילני ש"א ור ביהר"מ גיהנם" של"ומדינה
 לעולם נרד ושתחיל ברית" בן שאינו ובין ברית בן שהוא "בין מגשםהיה
 בר'" גם העקידה אומד היה שלא כיון שמים ירא אדםיהא

 שם כמבואר
 כבוד משום שיצא מוסבר וכן ז'י(. שבתי הר )שסידת האדיז"לבסידור
 מדינה שיצילט אז להתפלל אין כן על אז שולט גיהנם שאין יו"טשבת
 גיהנם[ נעיד קדמות במדבר כממשו גיהנם שולט אין ר'ח וכן גידתםשל

 ע-ש. פ"ר אות וח"ה צ"ו אות ןמה"ק בר"ת בדבך115ועיין

 זי"ע מהלי"ש הה"ק אדומו"ר בשם גדול מאדם שמעתימב.
 על הבאים כך כל דחפו אתת פעם כימשהנשמע

 כי עד השלתן בעת השידיים לקיחת בעת או ברכתו לקבל קודששבת
 ן הלחץ מרוב באונס ווילי שוגג היה כי פם"יא וסיבן ש"ק נדנכבה

 לשם כונתם הנה עזיא שטיטן הוא סטה כי האיטי מצד דקפיד  עכ"זהדחק
 אם כי ש% יתברך המרא רפט זה וווין והיתמם השהרים )בחטיפתזומים
 יחי על בשוגם )גם חש?א שבת הילול פגיע ה"ה לא לשובה כונתםהוה
 כ"ז וישובי טשלשת כן לו ננץ ויקחת יעקב בבני י"ג[ ר )סחבנית תעשזה



 א'סג ועורנה תשיעאה מהיוראדברי

 בצד"ק לשון כ'ץ עשו כי ידעין מנא היינו גוברות צלפחר בנות "כן"ד[
 המצוה שיהיה והייט יתברך השם מצות צום כאשר מזה( יגיע אםוכרשי
 זי'"3 ארומו"ר  עכד"ק כנ"ל בשוגג גם  עבירה גויית הלא מצוהגוררת
 כלומד הפראים. )החפידי'ש( להברידים מוסר האברו ומזה]וצ'י[

 ותויתו: שמו למען אמת בררך ויורנו יצילנו ה'רמשוגעיס

 אמך יהודה דמ"ר לאו אי יוסי א"ר ע"ב[ ע"ב ]ין קדושין בשעםמג.
 לבוא( לעתיד טהורים )רממזרי יוסי כר' הלכהשמהשל

 חבורות חבורות פופל )היינו צוורני צוורני מינן מפיק אליהו אתיהוי
 רגם ברורה ראיה נראה מזה פירש"י( עיין לבוא. לעתיד מישראלרבות
 ה' ]סהדורא בר"ת שביארנו כמו העליון בעולם עתה )וגס לבואלעתיד

 הרמב'ט רבותינו כברי על מלובלין הקדוש רביה בשם כ'["ות
 בב"ר הלכה  שפוסקים כמו בע'צ יפסקו עיי"ש( תשובה בהלכותחשיאב"ר

 פסקו האיך הארץ את לשהר שיבא לאליהו נ"מ מה זה דזולת מטה.של
 כהאמרך חגווי אלאעתה.

 והקשו פקשינן לשפרא בד"ה בהיס' ע""[ י"" )ין בקדושין שט723*
 קדושין בה רתפסי לומר הוא והמרא אדרבא דהאהתוס'

 לומר קדושין בה תפסי דלא לומר הוא דחובח-א ותירצו לעלמאלשסרה
 ולא מטפר הולר ורה לא קדושין בה רתפמו אוטמים היו ראי ממזרדהולר

 שבכולן שמר והייתי וכו' יבם מזקוקת כריתות חיבי שאר לומדהייתי
 יסו דלח לאו רק איט ממזר איסור ההא וקשה ע9"ש. מטוך %11אין
 ואין קדושין בה תפסו דלא שמרים אם כן שאין מה ה' בקהלמטהר
 איש אשת 1טר ךד,יה וישתפה ויקדשגה אחר רבא לעלמי שתהניסרים
 בלאו רק שומא מממיר יותר חשר זון והצוחר התוארם בלא )גברתבחנק
 הוכיח לא ממפלא וך'כ ליבם זקוקה ובסוך בה ברש דבשביל לחטרחיהק

 כ"כ ומנשף חייתי לא לש שעתד כ"ש פציט דהא אה1 זהשכששפה

 נחם מ ש* 1חיהאא חפש 9"ז אחית ח~%1קהפ



 רצדרשה תשיעאה מהדוראדבריא'סד
 דמקדש וכל מקובצת ובשיטה בתתני כמ"ש אבא שירצה מנת על כמודהוי

 רבנן דאפקעינהו ע"אן ל"ג וגיטין בסוגיא )כנודע מקדש, דרבנןאדעתא
 שיפקיעו כיון בכה"ג מקום בכל יהיה לא ממזר גם כן דאםלקדושין(
 נחית דלא ודאי אלא לוה לחוש לחומרא לה שייך ולא הקדושיןהחכמים

 ואכם'ע: עיף צריך ע"כ זה. מטעם להכאכלל

  לענין דדייני עידא ד"ה בתונו ע"א( ע"י ]ין בקדושין שם עורמה.
 ראיה סההו שכתב דדייני שודא מיש ור"ת רש"יפלוגתת

 לב בסברת היינו דלתני דשודא שכתב רש"י לשיטת וסתירה ר"תלשיטת
 רב דא"ל וכר שטרות בשני אמךינן ע"בן צ"ד ]דף בכתובות דכאהדין
 תליא דבסברה אמרת ואי ההנא לצ ומר דיינא אנא ששת לרבנחמן
 מסברת עדיפא %ה לא נחמן רב דסברת פשיטא קבוע דחן לנו מהמילתא
 דבאמת רש"י לדברי ליישב נראה לפע"ד ושלם התחי  עכ"ל ששתרב
 כל אדם בני של דו"ד בד"ת תושב ועוסק קבוע דיין שהוא דמי כןדכא
 יותר ומכיר אדם בני בדיעות יותר וסביר בקי הקבועות( )בשעותהימים

 שודא אם גם וע"כ הבע"ד, תבירו או משקר האחד אם ודעתםתחבולותם
 דקבוע דה"א נחמן דרב "'ל ג"כ למי לנטות בסברתו דתליא היינודדייני
 מי כן שאין מה למי להכריע לידע והבע"ד  בהענינים יותר ובקיסביר
 בדיני )גם בתורה גדול הוא אם גם קבוע דיינא להיות בזה עוסקשאינו

 וק'ע: לרש"י ולק"פ נחמן רב כמוממונות(

 המרעוד בפתהשץ בעה"י שאמרתי ממה דברים מקצת רשיבפר2מך.
 קיט[ נתהללו עה'ע תשובה( )דרכי רבתי בישיבהלקיץ

 "אפץ אמת דיר במחשבה הראשית יל לעלם כי וגר אמת דברךראש
 צצם ובמאמריע( בברבורנו פעמים כפה הלו. עי"כ כבר )וכנל"ןהאמת
 דאם להשסע חשנה יע וסוף באמצע גם אם כי לבד בהראשית דילא
 פפדה. רחמנא דזצנס )הגם באונס תחלתה )ח"ו( בכלל זה דהרי י"ל כןלא

 לרצעה בעבירה בעילתה דווי בעלה על וטרשה ברצת וסופהאמצא



 א'סה רצררה תשיעאה מהיוראדברי

 רק וראקצית התחלה לזכותה מהני דלא מזה ראיה כן אם סופהמחמת
 בהראש די לא ואמנם רברך רא"ש וז"ש לטובה הסוף ער להיותצריך

 היינו מהא"ב פף תוך ראש )שהוא אמ"ת להיות[ צריך רק בלברוהתהלה
 עיין צ"ל כולהו כנודע( בסוף והתי"ו באמצע והמ"מ בראשיתהאל"ף
 וראשית בהפתיחה ויר"א ללמור תורה עול עליהם שיקבלו רק ולאלטובה

 בלבר:הזמן

 מקרבן שקד מ"ט ע"אן ק"ד ]דף בשבת חז"ל שאמדו מה אמנם713.
 האפשרי הריועק ובתכלית מיליה מרחקא אמ"תמיליה

 קרוב טעם עור וי"ל עיי"ש כנ"ל( באמצע והמ"ם סוף 8ףמראשית
 מן מבודע עד שמש משירח ביותר לחפשו צריך שהאמת משוםלפשוטו
 שיבואו אלינו לה' מי הארץ בקצוות נפזרים לקבץ הקצה אלהקצה

 ב"ב: גליות ולקיבוץ שמים ל12ם הקרושה תורה לימודלתכלית

 הדב ל"ו[ נ' ]יזמיה סה"כ ע"א[ " ]יף במכות חז'ע שאמרו ומהמח.
 ולכאורה בבר בר ביחירות שלומר מי על ונהולו הבדיםאל

 ואכמ'ע. לכת והצנע ביורדות שלומד למי מעלה כ'1 יש הלא קצתקשה
 מיתת שהוא חרב עונש יצירי שלרמד זה בשביל מגיע וכי יוקשהוגם
 להיות צריך הלימוד שעיקר כיון י'ע אמנם ר"לסייף

 בעיי
 היטב הדק

 פלפולים פעמים כמה יתחדש הבירור ומתוך לאמתו הלכה ולברדלפלפל
 בישיבה, כשלומדים אמנם זה ירי על גאוה לידי לבא ויכולין נאיםופ-חים

 באמת הנלהב האיש חע 1ש8(. חז'י שאמרו כמו מכון, יותרומתלמידי
 וזה מפרק וזה מקשה זה ברבים תורה של ררכם כך כי להתגרות לואין
 נבנה אשר וכ"פ טובחן ופרפראות הילהףם ויבנו 2רתהדש עד וכו'בונה

 ולומר מהם אחר שום להתגבות יוכל ולא התלמידים היינו מרביםהנשלוק

 נאה פלפול דבר לו ונתחדש יחידי שלומר מי כן שאין מה  עשיתיועי
 מתגאה ווכי הוה רישין את לי עשה בתורה מץ ועוצם כחי קלייבא

 ע"ע. עובד כא"י רווח גסות בו שיש אדם כל ע"ב[ ד' נסירה חר'לשנפשרו



 רצררה תשיעאה מהדוראדבריפסו
 בד שלומדים הבדים אל חרב וז"ש )חרב( בסייף מיתתו העובדהונע"ז
  עובד כאלו דהוי כנזכר( )בחידושיו גאוה לידי יבא זה ידי שקלבבד

 יצילנו: ה' שוטה( גאה כל כמ"ש ונואל"ו )וז"ש כנ"ל זרהעבודה

 לחדש זכה אם מחומר לקרוץ להתגאות הא אין נאמת אמנםמט.
 הרי האמת אל כיון לא דאם כנ"ל בתורהחידושים

 זה הרי האמת אל כיון ואם ר"ל חמורעונשו
 מה א'[ כ"כ )ייק"י בכ~

 הקב"ה מפי מסיני, למשה נאמרו כלן רבו לפני לומר עתיד ותיקשתלמיד
 שזכה יתברך השם חסדי ולהכיר לרודות ויתפעל יכנע אדרבא זה יריועל
 המלך שלמה מ"ש בזה ו"ע כנזכר בסיני נאמרו עוד ודבריו לוהלכוין
 מה פי על השמש תחת חדש כל ואין ט'ן א' )קהלת אדם( סכל)החכם
 שבכתב תורה היינו )מלכות( וירח )ז"א( שמש כי המקובליםשכתבו
 ז"'ע משגנז חיים דברי בעל הגה"ק רבינו מ"ש נודע )וכבר פהושבעל
 כי פה שבעל תורה המה הן לאמתן[ נומכוונים שמחדשים החידושיםכי
 ומובא שבכהב לתורה נספח בכלל הוא כבר עתה ציי ונדפס שנכתבמה
 ונמצא ז"ל( מלימנוב הה"ג אחיו בדסכסת גיטין על לוי בית בספרזה
 חדש כל אין ח"ש כנ"ל )ז"א( השמש תחת הוא כנ"ל פה שבעל תורהכי
 חרש )כנ"ל( השסש תחת כנ"ל( פה שבעל תורה שדכא שמחרשים)גם

 כנ"ל: רבינו למשה נאמר כבר כיחדש

 הרעה ימי יבוית לא אשר עד בחורותיך בימי בוראיך את יזכורנ.
 א'[ יקב )קהית חפץ. בהם לי אין תאמר אשר שניםוהג"ש

  רתיחת בלה  ושבהב הזקנה לימי אדם מכל החכם רגולך שקרא מההנה
 ברשיעי אסו והלא רועי' "ימי שיצה"ר( של שונות ותאותהילדות
 האמה אל לכוין יותר נקל היצה"ר כח בהתקרר ובודית עסקינןושופטני
 הרעה יבר אותן קורא ולמה )עכ"פ( הזקנה בימי יתברך ושים אתהיעבוד
 תאות בהם אין לאשד כי הלי עה"כ נום בספורנו בזה כתב כבראולם
 יתברך הגש בדרכי מתנהג אם אן לצדקה יחשב לא ע"כ עודהגוף
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 י"ל חפץ" בהם לי אשר "שנים מ"ש להבין אולם עי"'ש התורהבשמירת
 שמו(, )יתברר רצונו מפני רןונר בטל מ"ד[ )פ"ב באבות חז"ל רבדי פיעל

 תאוות מהלוי וקיוי וציפויים בהשקפות הילדות ברתיחת וצעוריםובימי
 יתברך. השם רצון מפני עצמו רצון לבטל לה דבר זון הנהשונות
 חפץ בהם "לי" אין אשר שנים וז"ש זה לעשות יוכלו הזקנה  בעתאמנם
 העצמיי ורצו"ן חפ"ץ ל"י שאין וז"ש רצונ"י מבטל שהנני היינו)רצת(
 הכל רק רצוני עוד לי ואין רצוני לבטל באבות( )רחז"ל מקיים הננירק
 רוה נחת אין כן אם עוד וניגוד נסיון זה אין כן ואם יתברך השםרצון
 עליו: יתגברו ושעכ"ז הניגוד כח ויש שולט שהיצה"ר בעת רקכ"כ

 הרבנית מורתי אמי ציון על בעה"י. במקהלות שאמדתי נחמה3א*
 )ערב בסליחות הפזמון ע"ד זללה"ה המפורסמתהצדיקת

 וחסדיך רחמיך והשבטים ואמהות אבות ברית וזה וכו' ברית זכורר"ה(
 ושוב נשחטים היום כל ועליך ונמרטים למוכים זכור י"ק עתים.ברבות
 זכו"ת ולא אבות ברי"ת מ"ש הפייטן נשמר והנה עכל"ה וכו'ברחמים
 זכו"ת תמה כי ע"א[ ג"ה )רף בשבת מ"ר י"ת לצאת ליזהר כדיאבות
 ברי"ת פנים כל דעך בתוה ר"ת שם כתב הלז למ'ד גם אמנםאבות
 אמנם וכו' אבות ברי"ת מ"ש שפיר ואתי מדוייק  ומעתה תמה לאאבות
 זכו"ת מקום בשום נאמד לא בתוה"ק כי לדקדק צריכים ואמיצתמ"ש

 הורים היינו ראשונים ברית להם וזכרתי במ"ש כנראה נכללו )רקאמרו"ת
 והיה הצדיקים הוול"ל והשבטים מ"ש וגם הקודמים( ואמותינואבותינו
 בהפיוט המשקל בשביל כי ח"ו הדעת על להעלות )ואין וכיוצא הכלנכה
 בדורי יורדתם הם כי שקבלנו שהפיוטים נודע הלא כי לשונםעקמו
 רבדיהם וכל זי"ע עליון קדושי מרכבה יורדי דבותינו מחבריהםקודש
 שכתבתי וכמו פנימיות סודות אות בכל בגוייה גניו סובא אשכגאלי
 אבות ברי"ת א( דייק. שפיד כי וי"ל דוכתי( בכמה בעה"י בחיבורייכבר

 ואמדנת ב( תמה(, לא עלמא לכולי אבות ברי"ת כי כנ"ל ז'י ר"ת)לדברי
 עיי"ש צ"ח[ אות ה' ]מהרורא בד"ת קצה ונדפס כבר  שכתבתי מה פי)על
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 כבודה משכן אשד זי"ע והטהורה הקדושה אמי פטירת על שאמדתימה
 אם שגם בטנה בן מדחם עילה אשה התשכח ט"ו[ ס"ט ]ישעיה עה"כבזה

 אותנו ישכחו לא ביותר רחמניות שהם האמהות אבל ח"ו ישכחוהאבות
 ע"כ  בעדנו רחמים לעודד ישכחו לא בודאי שהמה ואמהו"ת וז"שוכו'
 תשא כי בפרשת מבואר )כי והשבטים ג( שמעודדים(, זכותם לנויעמור
 בקהל ח"ו כלה יעשה שלא הקב"ה שנשבע בנביאים פעמים כמהוכן

 שרב"ט ע"ב[ ה' ]דף הודיות וכן ע"א[ פ' ]דף בפסחים דמצינו וכיוןישראל
 להגן כדאי בעצמו ושבט שבט כל ע"כ קה"ל כן גם איקריאחד

 עליי"ת להו"ר בהושענות ואמדתי שכתבתי מה פי על י"ל וגםולהושיענו.
 השבטים עשרת שם שהם ומקובל הנודע פי על להושיענו שיעלושבטי"ם
 הקדושים ובפרט הנגלים ישדאל מבני יותר והדבה הדבה מאתנונעלמו
 העשרת עם שבטי"ם איקדי כן ואם סמבטית לנהר מעבד משהובני

 רחמיך ד( ב"ב(, עלינו יגן הצדיקים זכות וזכותם הרוב המה כישבטים
 בגלות בעיה"ק דוכתי בכמה שמצינו כמו )היינו עתים בדבותוחסדיך
 זכור עתים" "בדבות מחמת ע"כ מכפר הגלו"ת שאריכו"ת הלז המדאדום
 היום כל ועליך ונמרטים למוכים ה( ב"ב(, ולגאלנו לרחמנו שמויתברך
 לא גם הגאולה ונתקרבה במצרים השלים השיעבוד קישוי )היינונשחטים
 כן אמן ב"ב הגאילה קץ למהר ישלימו כנ"ל צרודות וצדות ההריגותכי פי אדום בגלות שכן מכל חז"ל שאמדו כמו אז שנה מאות הר'הגיע
 גאולתנו להתקרבות מוכיחות טענות ובקשות הלשונות אלו וכל רצון(יהי

 ותכנסו שתאשש היקרה אמי ממך נבקש כן על וכר ב"ב נפשינוופדות
 אשר ושע הקדומכם ואבותינו ראש למעלה הקדושים ואמותיך אבותיךעם

 בישועות בכ'" לנצחים שנושע שמים רחמי לעודד הלז באהל פהמשכנם
 ב"ב: צדק גחול ביאת והעיקר ובפרטבכלל

 בענין וויל זי"ע הבעש"ט הקדוש מרבינו טוב שם כתר בספרנב.
 וסטך ודעתם טובות מחשבות מיני כמה ישפחשבות

 חיבן תצ"א שהוא אמת מובלע ובו ת"ד שקד מספר כי אמת יששקד
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 אמ"ת מספר שבין ורכיכות המספר והו מה להבין זכינו לא ועדייןוברן
 וי"ל בזה ההפרש מהו כנ"ל שכתב )ת"ר( שק"ר מספר בתוךהמובלע
 )קנ"ט( קט"ן מספר הוא ת"ד למספד תם"א ממספר ביניהם שההפרשכיון
 קט"ן כי יעק"ב יקום מי נא טויח כ'[ זי נעמוס הכתוב יאמר מה י"לובזה
 שברך כי"ם גדול הזוה"ק הקדמת בריש חז"ל שאמרו )ע"ר מ"י היינוהוא
 זה ועל לך ירפא והגאולה[ הבינה גדלם אר"ל מ"י ררגא האי רייקאמ"י
 הרמג"ם כמ"ש הגאולה לצורך  העונות מהילת נ"א מל"ח מקודםביקש
 ליעקב אמת )תתן יעקיפו יקום התשובה( ירי על אלא נגאלים ישראלשאין
  )בדיעותיו הוא קט"ן עתה( )לעת כי מגלותא( ולהרימו להקימו אמת.מדת

 הוא שק"ר מספר לבין בינו ההפרש אשר אם"ת ממדת ורחוקומעשי"ו
 ואת רק  עתה  לעת ורשמתי בזה רמזים  עוד וויש והבן. כנובר.קט"ן(

למזכרת(:

 שנה שמונים בן שהיה חנינא ד' על עליו אמרו ע"כ[ נ"ר7"%קנג.
 ושמן חמין חנינא א"ר )ואח"ם( וכו' אחת רגלו על  עומדוהיה
 ולכאורה הגמ'. טרייר זקרתי  בעת לי עמדו הן בילרותי אמישסכתני
 הקזת כגון רפואות בענין גם חז"ל רברי כי רואין אע דהרי קצתיפלא
 כדברי לעשית )להבדיל( הרופאים  עתה הזרו בהן כיוצא העלוקותהדם
  לענין סק"אן קע"ג )סימן המנ"א מדברי שנודע )הגם כיוצא וכן בגמראחז"ל
 ג' בסיסן ש"ח בנימוקי מזה כתבנו וכן הטבעיים  שנשתנו אמצעיםמים

 הטבעיים נשתת לא דוכתי ובכמה הוא כללא לאו מקום נוכל ג'(ס"ק
 בחמין או בשמן הילדים בסיכת כי נודע והנה ורפואתם( עניניםבהרבה
 לרפואת ש אבריו לתדלק (י לבריאתו בזה תועלת טים יפעוללא

 דרומה ודאי אלא אותן המייבשים בסממנים רק רפואתם אשראבעבועותיו
 וה על חנינא ר' של הגופניות בכופתיו הלאמר למה בגבריהו גניווסובא

 חזק היה ושהתנעת בכורתיו רק בגופניות דוקא דל~1 אח"כקאמוינן
 כנחלש הלא ותורתו ה' בעד לבו קמטת מכל נפל לא בולטתו גםואמין
 וללס"ד באמת ומצותיו ה' אמונת בעד בגבעים ה' בעזרת לעמודחשקו
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 ושסר'ן יתברך( השם לעבודת חמימו"ת )ההנו חמין וי'ש וכו'ללמד
 אמ"י שסכתני כנודע( ע"כ[ ]פ"ה במנזת כדאמרינן התורה לחכמ"ת)הרומז
 וכו' את כבד ע"ש רע"ו דף ]ח"כ בזוה"ק כדאיתא פה שבעל לתורה)רומו
 אלא ישראל עם ברית הקב"ה כרת ולא פה שבעל תורה דא אמ"ךואת

 ביבמות אמרינן וכן ע"ב[ ]ס' בגיטין כדאמרינן פה שבעל דבריםבשביל
 בנינ'ץ את ]מקטנותן[ שמגדלות דיינו הבנים א"ם האשה בענין ע"א[]מ"ג
 ה' מתורת ח"ו יתקרר )שלא זקנותי בעת לי עמדו הן לתורה(והיינו

 ויתגבר יעמוד, רק בזקנותו וחטטיו וכחו עורקיו חלישת ידי עלועבודתו
 ה' כנ"ל( בקטנותו ושמן חמין סיכת ידי על וזהו נעוריו בימי כמועוד

 יי'ר: וכן ב"ביעזרנו

 נוסח )מאמר מאמרות בחמשה כמבואר מנהגינו התפלה( נוסח,למאמרנד.

 וקדוש גדול מלך אל כי קדוש אתה בברכת לומר עולאהתפלה(
 האר"י כתבי פי על בטור שנמצא התיבות מנין על יתר שהוא יעןאתה
 כדי כנראה ופא כנ"ע וכו' מלך אל כי שיאמרו לשתן טעם אולםז"ל

 שאנו ובזה הקדוש האל שמסיימים חתימה מעין לחתימה סמוךשיהיה
 יתברך השם בקדושת מיירי לא סלה יהללוך יום בכל וקדושיםמסיימים

 דקיקה כיק הנזכרת בנוסחא סצהגיט שפיר לחשב ויש קושיא איש זהאך
 מירי לא ובודאי חד וישראל אורייתא קובייה ע"א[ ע"ג ]ח"גבזוה"ק
 דוכותי חיוני אלא כביכול הקב"ה  עם מסהר חד שהם  עםבפשוטי

 רק

 עלייבקדושי
 ח"ש כביכול יתברך בהשם גדול וחלק שייכות להם ש"2

 חד בהם שפיר שייך )הקדושים( אלו סלה יהללוך יום בכלוקדח2י"ם
 הקדוש האל חתימה מעין לחתימה סמוך שפיר הוי ע"כ קב"ה עם)כביכול(

כנזכר:

 הצנתכם בטד אצילות )סדר סל שפע חניין במקובלים איתאבה.
 אתית( )גי בחינת שהם בינה חכמה כתר בסודודועחות(

 סיעה כמדע כי רמת ונ'ע עה"ק טצוהצ"ח. אור צ'" אור קדשתןקיר
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 הוא הכת"ר וספידת כח"ב השלשה אלו העלית במקורו כהללהכת"ר
 כן ועל כנודע האריז"ל ובכתבי בתיזוה"ק כמבואר קמש נקודתבחינת
 צ'ה ק'דמון ר"ת כנזכר( מכיו"ב )הכלול כתיר בהינת קסת כירמוז

 כנזכר: בו הכלולים הנ"ל שרות ג' אלומ'צוחצח

 בסידורי הנוסחא )כן והעשי"ת אור מאורי רעל התפלה( נוסח ולמאמרנר.
 )הנוסחא( האריז"ל סידורי וגם המפרדי"ם ובסידוריהאשכנזים(

 בהול שאמרו ז"ל גדולים צדיקים בשם וידעתי שמעתי הנהשיצרנית
 עלי' שם )על שיצר"ת תזוה"ם ובר"ח הומצח'( עולם שם )עלשעשית
 הבריא"ה לעולם העלי' שם )על שברא"ת וביו"ט היציר"ה(לעולם

 האצילות( לעולם העליי' שם )על שאצל"ת ובשבת יו"ט( בכונותוכמבואר
 בזה לשנות שאין זיע הקדושים אבותינו מנהג ליישב נלע"דאמנם
 הפשוט שכפירוש כיון שיצר"ת או שעשי"ת משניהם א' בסידוריםהנוסחא
 )וכן וגלגליהם וכוכבים והירח השמש הינו או"ר מאור"י עלבזה

 על פשוט והנה אחר( ופירוש כונה התיבות אלו על כתב לאבהאריז"ל
 הכוכבים שכל ט'( הלכה ופ"ג התורה יהדי בהלכות יעל הרמב"ם רבדיפי

 שאמר מי את ומכירין וכר הם והשכל ודיעה נפש בעלי כולםוהגלגלים
 על עכל"ה וכו' מהם שלמעלה המלאכים את ומכידין וכו' העגלםוהיה
 עולם שהוא היציריה מעולם למעלה אינם הנ"ל אור המאודי פניםכל

 )כנחזר מהם למעלה הם המלאכים ואדרבא בדמריז"ל כנודעדמלאכי"ם

 כנ'ע וגלגליהם אור המאורי על לומר ענין איש כן ואם ג'ל(מדומב"ם
 למעלה היק ביציר"ה ש בעשי"" רק שהם כשן אצילו"ת או בריא"הלשון
 אבל בבריאה או באצילות הוא ויו"ט בשבת הזמנים קדושת עלייתואם

 כנלע"ד: שיצר"ת או שעשי"ת לשון רק שייך לא אצלם אורהמשירי

 בקרציית אדם שישמה השמה"ה פ"חן לולב ה. )סוף הרמב"ם כך2גנ3ז.
 וכר הוא גדולה עבודה בהן שצוה האל ונאהבתהמצוה

 השמח"ה ידי על כי רומז י"ל ד"א גדול"ה עבודה בלשונו ומ"שעכל"ה



 הנורה תשיעאה מהיוראדבריא'עב
 באים בעצבו"ת העבורה ידי על כן שאין מה דגדלויא למוחיןנאים

 פסח של ז' בכונות )וכמבואר ח"ו סכנה וזהו דקטנו"ת מוחיןלבחינת
 להמשיך עיי"ש( הקטנות כונות בעניני שעוסק למי ופע"חבשעה'ע
 באים בשמחה יתברך השם בעבודת לעוסק כן שאין מה חלילההדינים
 וז"ש וכס"ס גדולים חסדים ומביא גדול אור שהוא דגדלו"תלמוחין

 כנזכר: הוא גדול"ה עבודהשבשמחה

 לחם לו מביאים והעורבי"ם הנביא באליהו ו'[ י"7 ]מ"א כלניבנח.
 מדוע לתמוה ויש איזבל(. מפני במחבא )בהיותוובשר

 לכלכלו. כזו גדולה מצוה לשליחות זכו טמאות עושת דוקאהעורבי"ם
 המלכה איזבל נגד סכ"נ מפני אדם בני שום בפני לגלות יראו כיודגם

 מ"מ בם המחזיקים וכל איש וחמשים מאות ארבע הבעל ונביאי)בעוה"ר(
 היונים( )הידנו טהוךים עופות 12ל דירתן כי ע"בן ק"ת ]סנהדרין מצינוהרי
 ע' תיקון בתיקונים )וכן שם ויואב המלך רדוד מעשה כהאי הצדיקיםעם

 ומאי ידועה( היונה ידי ל כרוספדאי דך' אמיה במעשה ע"ב[ קל"ו]דף
 אליהו גבי בניהם( על גם מרחמים שאינם )האכזרים הטמאים העורביםבעי

 להטהר עתיד וטמא רע דבר וכל מוחלט רע אין כי כנודע אולםהנביא.
 שמו( יתברך בחסדו )הקרובה שלימה בגאולה ב"ב תיקון לידיולבוא

 בשעה"כ שכתב )וכמו בצפצופם ר"ל בשורות שלוחי שהעורביםוכנודע
 על ומלכות בשם אמת דיק שבירך שהאדישם במעשה דפסת[ ל7']בנדוש
 תלפיות( מדרש בספר בכללותו זה ידוע וגם העורב בשורת צפצוףידי
 להגיע ידעו( בשרשי" מזלייהו ידעי לא דאינוו )אע"ג בשאיפתםע"כ

 אליהו את להחזיק ולחם בשד הביש הם ע"כ ב"ט לבשר התיקוןלמטרת
 בב"ס הנביא אליהו שישלח 7'[ נ"ב ]"יעיה בכתוב נאמר שעליוהנביא
 מבשיר ולירושלים אלקיך מלך לציון אומר ישועה כהגמיע שלוםמבשייר
 עח"שן: ט' אות ז' מהדודא בד"ת לעיל בזה ס"ט ]ועחז אנש. ב"ב בב"סאתן



 א'עג ובדרה תשיעאה מהיוראדברי

 המפורסמת הצדיקת הרבנים ההאשמה( )חמותי ח"ז לי סיפרהנט.
 הדב זקיני בת מביאלאבזעג זצללה"ה רחל דינהמ'

 בשנה כי מהאהב ז"'ע שמעלקא יקותיאל מוהד"ד המפודכםהקריש
 וקודם אז נחלש תרכ"ב( )שנת בהו"ר הנזכר הקדוש אביה שלהאחרונה
 וביקעה הנ"ע והחביבה הצעירה בתו אצלו נכנסה השכם בבוקרהתפלה
 בקודש בעבודתו כנהוג והושענות העמוד לפני היום יתפלל שלאאותו
 אומדים אנחנו הלא לה והשיב בזה אליה שמע ולא חלוש( הוא)לאשד
 עוד )כל בקרבי שהנשמה זמן כל וכו'( בי שנתת נשמה )באלהי יוםבכל

 עכד"ה שמו( יתברך לפניך ומתפלל )ומהלל לפניך אני מודה בי(נשמתי
זי"ע:

 שצריכין הדמב"ם בשם ג'[ ס"ק תקכ"ט ]סימן יו"ט ינות במג"אס.
 נקרא לא זה רזולת בהמה בשד ובע"כ ביו"ט בשדלאכול

 מרדכי והבאתי ב'[ ]ס"ק או"ח בנימוקי שם ברבדינו ועיין לשמחהבשד
 שם שציין ה'ן דף ]ע"י מש"ס קשה  עדיין והנה עיי"ש לאאמר'דתשובה
 ויום דמוכות א' יום בהם ואין הטבח את שמשחיטין פרקים בר'במג"א

 מדפין אין אם גם קשיא מקום ומכל הטעם בתוספות עיי"ש פסח שלז'
 לא ולמה בהמה בשר בכזית וחייב הוא יו"ט עכ"פ כ"כ בסעודותאז

 וצ"ע: כנודע שחיטה בלא בשד לכזית רא"א כיון בע"כ בהמתוישחטו

 לכאורה אדמתינו מעל התרחקנו מארצנו גלינו חטאינו ומפנימא.
 יותר( )הצדה לרבותא זה מה עובד כלישתומם

 )על מארצנו גלינו חטאינו שמפני כיף הלא אדמתיגו" מעל"ונתרתקנו

 זה מה ברחמיו( ב"ב השלישית גאולה עד שמו יתברך הבודא גזירתפי
 מצות הלא הקודש מארץ פדלאות קפיר או פתקאות אלף נתדחקת אםנ"מ

 בעוה"ר קיים המקדש בית שאין בזמן עתה כלל נוהג אינו דגללחת
 ומפני הפשוט פשט בזה הדא האריי'ל ברידוד המבואר הכונה ודאיאלא

 )של אדמתים מעל ונתדחקנו מטה( )של מארצנו בסידור כתבחטטינו



 נעדרה תשיעאה מהדוראדבריצעד
 מארצנו שגלינו העיקר היינו וכו' ולדאות לעלות יכולים אנו ואיןמעלה(
 מע"ל שנתרחקנ"ו יען צדק גואל בביאת נושענו לא ועדיין מטהשל

 מלכות( מדת )וא"י מירושלים לבנו שנתרחק היינו מעל"ה ש"לאדמתינ"ו
 שפסק )וכעין בתשובה שבנו ולא וכו' פנים אל פנים וכמים מעל"הש"ל

 אנו איז כן על התשובה( יזם על אלא נגאלין ישראל שאיןהרמב"ם
 ב"ב: ויגאלנו ירחמנו וה' וכו' ולראות לעלותיכולים

 לשק היינו וא"ת )בלא ישראל ישה"ת ז'[ ח"ד כתיב בתהליםסב.
 הרבה לשק )בוא"ו( ישועות ז'[ ]י"ג וכתיביחיד

 היינו )בוא"ו( ישועות כי וז"ל אחד וצדיק גדול בשם ושמעתיישועות
 ביאת אחת ישועה היינו וישוע"ת בכ"ע שצריכין ישועות מיני צרכיבכל
 דברי פי על זה על ביאור וי"ל  הישועות. כל שכוללת ב"ב צדקגואל
 ולכאורה המשי"ח. ימות אלא יש"ע אין פכ"ז[ ]א"ר אליהו דביהתנא
 גם מרובים ישראל עמך וצרכי רבות ישועות צריכים לא וכימקשים
 דעיקר דוכתי בכמה כבר שביארנו כמו ודאי אלא המשיח ביאתקודם
 רק כולו( )להכלת י12ע ואין ב"ב צדק גהעל ביאת על להתפלתצריכין
 עדיין יושעו לא גדולות אפילו פרטיות בישועות כיזאת

 הנצרכות ישועות יש וליחידים לפרטיים אמנם המר בגלות עודנהבהיותנו כויי דג~
 ישוע"ת פעמים כמה שכתוב ע"מ הנ"ל רבדי יובן זה פי רעל המהורבות
 מה אליהו דבי התנא כדברי הכע ישועת זהו כי וא"ו( )בלאישראל
 עודנה בהיותנו גם ואחד אהד כל של רבות ישועות הוא בוא"ו כןשאין

 כנ'ע:בגלותנו

 בתוככי ה' בית בחצרות ישי לכל נא נגדה אשלם לה' נדריסג.
 מוש לכאורה עקציה הנה הת[ קט"ז ותהלים וגר.ירושלים

 חצרות המקדש הבית כי יודעים אם אין וכי ירושלים "בתוככ"'הלשק
 וטיש "בירושלען' לומר די היה פנים כל על וגם בירושלים הוא ה'בית

 ההב בשם כא"אן תקס"א ס" ]או"ח הפמ"ג דברי פי על וסי"בתוככ"'



א'עה יצךך(ק תשיעאה מהיוראדברי

 הבעש"ט הקדוש דבינו של גיס זצ'ע קיטיבר גרשת כח"ההקדוש
 אלקי חלק היינו הצימיו"ת )חלק האלקים ועיר וכו' עיר כל בראותיזצ'ע
  )עד תחתיה שאול עד מושפלת שמה( תוה"ק ורת שכיננן כבודהיינו

 הכל קה"ק ושם עיה"ק בירושלים באפת כי ב"ב( יתברך ה12םשירחמו
 זאת לידע הלהעמיק להכיר ירצה שלא למי )אך פנימה ה' כהיכלהוא
 החיצוניות שנראה )היינו בחצרו"ת וז"ש ר"ל( המות סם לו נעשיתהיא

 בתוככ"י( לשון פנימיות הוא )הכל בתוככ"י ה' בית בחצרות(בחינת
 והמ"י:ירושלים

 הציאניסטע"ן נגד מוסר בתוכחת בדד12ה שאמדתי ממה קצתסד.
 נתן אשר פברכים שאגו מה על ר'ע שלהם כתותוכל

 קטן עולם )הוא עולם וחיי שבכתב( תורה ונא )ז"א. אמת תורתלס
 בעולם עשיה לבחינת שנמשך ע"א[ רז ]התוה"ק שבע"פ תורה פהמלכות
 יותאמו( יחדיו פה לשבעל שבכתב תורה חיבור )הייע בתוכנו נסעהוה(

 בגיטין כדאמרינן פה שבעל תורה ידי על רק שבכתב תורה לנו איןכי
 וכו' להתגייר שמאי לפני שבא דנכרי ע"א[ י"א )ין בשבת וגם ס'[]דף

 עיי"ש: עלי סמוך נמי פה דעל סמכת קא רירי עלי לאודאמר

 דגוסורה המבטלים ביפינו )הציונים( הארורים ששרם %יאמנם
 דובה גרועים כנזכר פה שבעל תורה עיקר שזורמאבותיע

 אז )שאלו המקדש בית חורבן בזמן שהיו בריוני מהני דמיון( )בליוהרבה
 תשלום כבר הגיע ובאמת וכו' ירושלים את בגבורתם להציל בדמיונםטעו
 אבל( כעדע. וכו' שימר שקד שוא עיד ישמר לא ה' ואם שני ביתזמן

 בגיטץ כדאסךינן שבישראל התורה גדהי פדחי ואימה ארץ דרך להםהיה
 )גם כבוד בהם ונהגו דחפו רבן יאמרו ריב"ז גבי 12אמרו ע"א[ י"י]ין

 את הדחס ידקרו הלא הרשעים אלו כן שאין מה פותן לאמיבחשבם(

 ישמרמ ה' לכל כידוע רע ויסמרו ויבנו דיקטים ישראל רבניגדעי
 ב"באויגאלמ



 נצררה תשיעאה מהדוראדרוריא'עו
 שם ובגמרא מעיים חולי על אחיי' בן ה'[ משנה ]פ"ה בשקליםמה.

 והיו הרצפה על יחף הולכים הכהנים שהיו ידיעל
 לידי באים היו בעזרה( יין לשתות )שיסודים מים ושותים בשדאוכלים
 ]הלכות בדמב"ם ועיין בעה"י מאתנו הירושלמי ובהגהות עי"'ש מעייםחולי

 תמיד הממונה הרופא בהן עוסק 12היה שכתב י"ד[ הלכה פ"ז המקדשכלי
 חולי על תמיד חולים שהיו ומשמע שתח"י. ואנשיו הוא אותןלדפאות
 דע רבד ידע לא מצוה שומד הלא כך היה דלמה וקשה כנזכרמעיים
 במעיהם בריאים שיהיו הטבע היפך דזהו כיון לומד ואין ה'[, ח']קהלת
 מצוה שומד לענין דאמרו כהאי והוי כו' וכו' יחף הרצפה על שהלכוהגם
 נסים עשרה דהא אינו זה שאני. היזקא דשכיח היכא ע"ב[ ח' "סחיםוגו'

 בבית זבוב נדאה שלא כגון ס"ה[ ]פ"ה באבות שנזכרו וכו'שנעשי
 בהמות לאלפים המטבחיים ובבית בירושלים חם במקום הואהמטבחיים

 זה כל עם העזדה ומנקת שרוחצת עובדת המים אמת היה כי )אםכזה
 ברם ארכובותיהם עד שילכו אהדן לבני הוא שבח ע"ב[ ס"ה ]פסחיםאמרו

 וכיוצא הטבע היפך יותר גדול נס והוא ואכמ"ל( אחד במקום מנהוכתבתי
 ועובדים ומשכימים זהבים להיות וצריכים עבודה העובדים לכהניםובפרט
 ולמה מחלה בלי וחזקים בדיאים באנשים דק אפשר אי וזה גדולהעבורה
 בע"כ וצ"ל להמעיים כנ"ל להם יזיק ושלא בריאים שיהיו נס נעשהלא

 י"ל וגם קצת. ביסודים  עכ"פ עבודה שיעבדו היה יתברך השםשרצון
 שנתגאו היו( כהנים והמץ הצעירים מרבית )בין הכהנים אותןבשביל
 דאמרינן בגל מחט לו שנאבד כמו והם ושידותם בעבודתם בגשמיותונהנו
 שלא בכ"ע נתרפאו זה כל ועם וגר מצוה שומד דל"ש בפסחיםשם

 כל יהיה לא אז ב"ב הג' בית עדי מחדש. מעבודתם יבטלום ולאיפרעום
 כנודע: יתברך השם בעבודת ובפרט דהו כל אפילו נגע וכלמחלה

 פוקד ז'( )לתיקה ינקה לא נחשב הוא רז"א תיקונים בש' הנהסו.
 ט'( )תיקל רבעים ועל שלשים על ח'( )תיקת אבותעון

 לבני אפילו  ועונשים תקיפין דינין המה אלו הלא כי עובד כלויתפלא



 א'עו רצררה תשיעאה מהיוראדברי

 בזה הקודמים ו' התיקונים כן שאין )מה ורבעים שלשים על אחריוביתו
 בע"ח המבואר פי על )שבסוד( בפשטות וי"ל רחמים( של מדותהמה
 דז"א תיקוני' בהט' מאירין מכילין הי"ג כי ז"ל בהאר"י דוכתיובכמה

 בשורשן תקיפין היינו קשישין שערין בעצם הם מכיילן הי"ג וגםלהמתיקן
 במפרשי )וכמבואר שמו יתברך הדצט בעצם בשודרך נמתקץ שהםאלא

 גם דז"א קצוות בששה שם שהם דז"א תיקונים הס' כן שאין מההאד"ד(
 מכילין שהי"ג אלא דינים גם התיקונים באלו יש ע"כ נכלמיםהדינים
 מעורב להיות צריכין כי י"ל )וגם לטובה הכל ממתיקים שעליהםרדחמי
 וכמו ולומדיה התורה מפני שייראו כדי רצונו לעובדי הדינים עםקצת

  עה"כ תשא כי בפרשת ]כת"י[ עה"ת וגילום חיים בספד כבדשכתבתי
 וצריך הוא עודף קשה עם כי בקרבנו ]מה"ד[ אדנ' נא ילך ט'[ל"ד

 לעיל בדברינו )יתיז כנ"ל(. בז"א וכן ח"ו. וימרדו יפשעו שלאלהפחידם
 ע="ש[: בזה מ"ש ט' אות ח' מהורראבד"ת

 עוסק כי מ"ש וכו'. הה"ג לידי"נ שהשבתי מה נזה אעתיקסו.
 אמנם נעים. ומה טוב מה האמת. בחכמת גםקצת

 יעקב ידך בכף הגיע הפגם כי במקובלים הנודע ע"ד ליה דקשיאמ"ש
 נחלקו ע"א[ צ"ו )ין חולין במשנה והלא הנשה גיד נאסר כן ועלהשמאלי

 ובשמאל בימין בשניהם ולחכמים בימין רק נוהג דלר"י וחכמים יהודהד'
 כנזכר: העידות ויפה מ"ר לשום לבד בשמאל לאאבל

 )דף שלום דברי בספר ז"ל שרעבי הגמהד"ש כבר כתב באמתאלמנכם

 יעקב של דהור דוה"ק בסועד האייז"ל שם מ"ש 17ל מהנדפס[מ"ב
 רחל של ההוד דרק בהאריז"ל פעמים כמה מצינו דהא שם והתפלאנפגם
 אאמו'ד בדברי זה כל ומובא ששת ובשמן עיי"ש הדבר עול הלאנפגם

 בבל"ך ע"א( כ"ט דף י"ג )היקוו זוהרן התיקוני על ראי לחי בבארללהגה
 כי השמ"ע בתחלת בסידוך וכן עיי"ש בסוף ותיקונים במשמטות א'חלק

 )כביכול( שבשניהם כרדת בעל כן אם ורחל יעקב של הוצד נתקןבחנוכה



 יצרניך: תשיעאה מהדוראדוקריאנצח
 שמאל הירך נגד שלו ימץ הירך נמצא פב"פ כשעומדים וודה הפגםהיה
 שפיר כן על זו"נ בחינת ולתקן בשניהם למהר אנו צריכין ע"כשלה
 דרק דפסק יתודא ר אמנם בלפידם דנוהג כחכמים ס"ה[ סד נביו"דפסקינו
 נאמר דבתורה כיון בעדי( יכפר הטוב )וה' בגו" גניז סובא "עבימין
 כי וכי ותשה גיד את יאכלו לא כן על ל"ג[ ל"ב ]בראשית בזה זהדתלוי
 בימין בע"כ שהיה יעקב ירך בפגם שנתקע ובמה יעק"ב ירך בכףנגע

 מה ובימין זכר שהוא רק דהעיקר כויל ע"כ כנזכר( אפשר בדרך)כמ"ש
 כנזכר. שפיר וליזהר זו"ן נגד לתקן ס"ל חכמים כןשאץ

 במשנה כמ"ש כן גם בהאדם רק תלש הוא בבהמה דוקא ל1וב41פנ1ר2
 דאיסור ז"ל המבב"א ב12ם אסורווק טאכלות מהלכות ]פ"חלמלך

 עי"'ש מ"ט[ ס"ק ס"ה וסד בדרת"ש ומובא עי"'ש באדם להג הנשהגיד
  ושהראיתי עד ס"ה[ ]בסימן מ"ש ותמוהים הנפלאים הפלתי דברי מדעוכן

 תמוע זה רגל עיי"ש ונקבות בזכרים נוהג הנגוה גיד כי בסמ"ג)להמנקר(
 ]ובאמת בבהמות ולא ליזהר 2וצריכין אדם בני בזי'נ הפירוש בזהכי

 וכבר החינוך. בספר רק בזו"נ שמוג זה לשון כלל נמצא לא שםבסמ"ג
 טצוילנא הגר"א תלמיד זלמינא הג"מ בשם אדם תולדות בספר זה עלעמד
 ליישב 042 העלה ס"ט( ס" ]חי"ד סופר חתם בשר'ת ועכ"פ ואכמ'ע[ז"ל
 נוהג אמ בהא הא ותיצא ישראל בנות ולא ישראל בני לענין דללתידברי

 שפיר ומעתה עישש זה איסור נודנו נקבות אדם בבני גם נקבותבבהמות
 ומיושב זו"נ לשניהם שפיר חשקה בפנימיות גם כן על תליא בהאהא

 לדעת בעה"י זה בדרך שכיונתי עתה ראיתי ]שוב  ואיכט"ם: כנקשפיר
 י59"ש( רחרחן ]סרחת עה"ת יתרי אמרי בספרהגדול

 לא נמי פורתא אפילו ארזמזא דאהקור 14 ע"א[ ד רף בב"ק1*
 ליה הוי דלא 1שע דהוא בתוספות פירכן ליהליטפו

 הוא אניס הלא הוא 1שע דלפה וקש" עי"ש אותי ולמיפקלנרעל
 אם גס שדהו על קונה חיפש כן על טוצא לכלי מרן וכציותובדחקותו



 א'עם פוררה תשיעאה מהיוראדברי

 מימי קדושין[ ]כסיף הנודעים חז"ל דברי פי על וי"ל זה. ירי על מעטיוזל
 ואני בצער שלא מתפרנסין והם וכו' קיץ ושרשל חנוני ארי ראיתילא

 הרי זה לפי פרנסתי את וקפחתי מעשי את שהרעותי אלא בצערמתפרנס
 למיעל וצריך בצער מתפרנס זה ירי ועל מעשי את שהרעותי פושעזה

 בכ"י: ב"ב בכבור יפרנסנו ה' שפיר. ואתי קונה. כשאין אווזיוסיפק

 עליו פתח יוחנן דר' נפוציה נח כי ע"בן ב"ה ]דף מייק בש"מסט.
 השמש בא כיום לישראל היום קשה אלעזר בן יצחקר'

 מצינו רהרי "בצהרים" הלשון על לכאורה מאור וקשה עיי"ש,בצהרים
 רנ"ח מאוד ימים האריך יוחנן שר' התרומות ספר בשם יוסףבשארית
 שנה ש' מן יותר יוחבן ר' שחי הקבלה שושלת בסום הביא ובסה"רשנה
 )כן השכהה שקעה עליו לומר שייך ואיך שנה ת' יוחנן ר' חי אשרוי"א
 והיה כזה גרולה זקנה בעת בצהרי"ם לא( אבל ח"ו הצדיקים בפטירתהוא
 כי בזה משמיענו אלא וכיוצא העול"ם וחשך שמשו העריב לומרצריך

 וחשבו וצדקותיו חכמתו גדלותו ברוב ודודא ענוותנותם מרובתלמיריו
 למדו לא הארוכים( ימיו ברוב )גם עדיין כי ומצטערים בוכים היובאמת
 אפילו היום( מחנפת שהוא בצהרים )השמש החצי כמו רק צרכם כלממנו

  ששסעו נאמנים )מת"ת ששמעתי ]וכמו ממנו. עור למרו לאלמחצית
 פטורת אחר שאמר זי"ע משיג14וע הרה"ק אדומו"ר בשם קדשו(מפה
 שלא צאנז חסיכה על חבל זי"ע חיים דברי בעל הקרוש רבינואביו
 היה חיים דברי בעל שרבינו )הגם העת והעבירו צורכן כל מאבילמרו
  זי"ע: גדלו[ לפי ממנו ללמור רשיי שהיה מה למרו הלא שמונים( בןזקן

 ארוי ]בח"ה בקינות שנזכר מה על אהד מחכם כמה זה נשאלתיע.
 רשב"ג ראש את נטל גדול כהן ישמעאל ר'הלבנון[

 והספיד ובכה פיו על ופיו עיניו על עיניו ושם ארכבותיו על ונתנוהנהרג
 באמת אך עכ"ר. עצמו את לטם(9ת גרול לכהן זה הותר האיך והלאעליו
 לו משמאין ויבל רוד מורע נשיא היה רשב"ג כי א( מידי. קשהלא



 רצררדץ תשיעאה מהדוראדבריא'פ
 בחי' ]ועיין י"א[ סע" שע"ר ]סיט ע"ד בטוש"ע למעשה להלכהונמבואד
 אכסדרה או בית בתוך כנראה גום היה כי ב( ס"ד[. ס" ח"ג מנח"אשו"ת
 שהיה נאמד אם וגם ג( לו. מטמא היה וממילא עליו מאהיל והגגא'

 הא וייראו, ישמעו אשר רשעתם הדאות למען השדה פני עלברשעתם
 ופשיטא הספד הרבדים אלו היה וזהו כבודו לפי לא שזו מצוה מתהוי

 שאין ע"ב[ מ"ח ]סוטה אמדו כי )ואם עליו ההספד וחיוב ומצוהדמותד
 היה זהו אבל רשות בלא הסכנה מפני היינו מלכות, הדוגי עלמשיידין
 המפרש שם כמ"ש מעטים הרבדים אלו עליו לומד המלך בדשותכנדאה

בקינות(:

 הפתיחתא[ ]סוף איכה במד"ר דמצינו במה לתמוה יש אולםעא.

 מהסלכין מקוטעין אצבעות מוצא שהיה הנביאבירמיה
 ואומד טליתו לתוך ונותנן ומנשקן ומחבקן ומגפפן מלקטן והיהבהדים
 מהרז"ו ובפי' המד"ר עכ"ל וכו' לכם ואמדתי הזהרתי כך לא בנילהם
 היה שירמיה ועוד זה לו מניין עיון צריך וז"ל כתב ווילנא( )בדפוסשם
 ר"ה ע"ב ק"ג כתובות ]תוס' חז"ל כמ"ש ואולי עצמו את טימא ואיךכהן

 כלל וגלות המקדש בית חורבן כי אף כהונה בטלה דבי משמתאותם
 זה לו מניין מ"ש כי )במחכת"ה( תמוהין בזה כולם ודבריו עכ"לישראל
 מקובלים כן הם במעשיות המד"ד רבדי בדוב כן דהרי מידי קשהלא
 שידמיה ועוד ומ"ש האמתיים אגדה ובעלי חכז'ע בידי איש מפיאיש
 מת בכלל אצלו האלו האובדים שהיה י'ע אולם באמת קשה זהו כהןהיה
 במעדה ולהצניעם ישראל בקברי לקברם בטליתו נושאם היה כן עלמצוה
 גרול לכהן גם זהו ומצוה שמותר )כון נשאם הלוכו ובמשך אזכנהוג

 הנ"ל. כדברים ומדבר מתאונן היהלטמאות(

 דלית אינו זה כהונה בסלה דבי כשמת כמו דהוי משט"ו נפי' מ"שאך
 הקדום ביית )וכנ'א5 הדור נברא של ואבריו בעפו דק מידידהתם

 מס בפשוטי הלא הקדום( באות הנזכר ח"ג במנח"א  בעה"י שביארתיוכמו



 א'פא וצררה תשיעאה מהיוראדברי

 אבל להם שהגיר מה הקדוש לשונו כנזכר ככולם רובם החוטאים כיאף
 אח"כ ביהמ"ק בחורבן וכי ביהמ"ק בחורבן כי אף כנ"ל מ"ש עניןאינו
 אך כנ"ל מצוה מת מטעם כדברינו בע"כ אלא ח"ו האיסורים כלהותרו
 הארם בנין רוב אינם ורגלים ירים אצבעות דהא לכאורה נסתר זהגם
 אולם ב'[ סעי שע"ד ]בסי' ביו"ר כרפסקינן כזה מצוה למת מטמא כהןואין
 בררך במקומן אותן קבר ככולם רובן בנינם רוב עצמות דשאר"'ל

 הכתוב רמז שעליהם יען שנשארו ורגלים ירים האצבעות אבלהליכתו
 במערה וקברן לקחן כן ועל רגליכם( יתנגפו )ובטרם במדרש שםכמבואר
 במדרש שם כמ"ש בטליתו ליקחן יכול היה ע"כ במשא כבירה היהשלא

 ממת ורובו ראשו מצא ראם מצוה מת קיל רבזה בש"ע שםוכמבואר
 אחד אבר בשביל שקברן לאחר גם ומטמא חוזר אחר מאבר חוץמצוה
 להם ומטמא המתים מאותן שהם לקולא שחושש הנ"ל האצבעות היהוזהו
 בהרים יוק שהלכו יזה מהרז"ו בפ" שם מ"ש )וגם כנ"ל. מצוה מתכדין

 צ"ע: עדיין עכ"ז עיי"ש( רחוק הוא אצבעותיהם נפלוע"כ

 שהלך דהיינו י'י אבות קברי על ירמיה בהלוך אז ]בקינות[למ"ש
 פשוט: וזה לאהל מבחוץ המכפלהבמערת

 בענין כ"כ[ כ"א ]אית התפלה נוסח בחיבורנו בעה"י כתנם כברעב.
 ]סי' או"ח נימוקי בחיבורנו בזה עיין וכן בשבת שחליו"ט

 ]חלק מנח"א שו"ת בחיבורי וכן עט"ש בזה[  בשע"ת ומ"ש בד"ה ב' ס"קרע"ד

 לכה לומר אם לענין ע"ר[ סי ]או"ח בשע"ת עיין והנה עיי"ש ע"א[ סי'ד'
 ואבותיה רבותינו מהצדיקים נוהגים אמנם בשבת שחל ביו"ט וכו'דודי
 בסוערי  שכתב הטעם )וכפי לקראתו ולצאת השבת לקבל כרי לאומרוזי"ע

 מלך מקדש כגון יו'ש( כבוד )משום חרוזים כמה להחסיר אך שם(תשובה
 עסת אך יותר עור שמדלגים הצדיקים מנהגי מקומות בכמה וישושבנערי
 קודש שבת בליל ברכו קודם לומר שנוהגין וכו' ראינון כגוונא)מהזוה"ק(

 רבינו עד זי"ע הקרושים מאבותינו כ"ז מקובל )וכן אז לאומרו איןבודאי



 ועררה תשיעאה מהיוראדבריא'פב
 זקנינו הקדושים וכן יששכר בני בעל ז"'ע מהדצ"א זקיניהקדוש
 אתרא מסטרא אתפרשת איהי שבתא עייל כד נאמר כי זי"ע( אמימצד
 וה והרי הס"א שליטת ח"ו היה ש"ק ערב ביו"ט אז שעד משמעוכו'
 לאומרו אין כן גם שלפניו שיק בערב יו"ט כשחל ע"כ ליו"ט גדולבזיון
 וכו' עליכם שלום לומר שלא הנ"ל ורבותינו מאבותינו נהגנו וגםכמובן
 ש"ק ליל העלאת רק זהו כי וכו' קודש שבת בליל שנהגו התפלותושאר
 קדשו במעלות יו"ט כן שאין מה ר"ל. הס"א שליטת שבהם החולמימות
 נשגבים ענינים האלו קודש ועתותי להזמנים להם יש השנה( זמני)לפי
 קצת להאריך בזה עוד )ויש השנה שבתות לעניני כלל בעצמותםשא"צ
 שלום לומר נהגו לא כן ועל בזה( להציע חפצי ואין העניניםבפרטות
 קודם לזמר נהג שלמה שם בעל זרע הקדוש אאזמו"ר )רק וכו'שייכם
 לכונת שהך שוהו חיל אשת מזמור  עכ"פ ביו"ט שחל שבת בלילקידוש
 כנסת למלכות יורד" השפעות שכל מפני יחדיו ליו"ט וגם שבתליל

 בפרטות בו נזכר לא וגם בעלייתה. שמחים הומנים ובכל וכולםישראל
 ליו"ח(. כמובן יו"ט להאושפיזא זלזול כמו שיהיה בלבד שבתענין

 בליל צחות דבר שאמר בחסידות המתנהג אחד מחכם כברושנקערתי
 שדגזלאכים כית עליכם שלום שי"ל בשבת שחל שנייו"ט

 נוהג )ששם א"י מלאכי רק המה א' יו"ט קודש שבת בערב שן"המלווים
 פה רק )כי חו"ל מלאכי המה שני ביו"ט הבאים ומלאכים א'( יו"טרק

 שם קרא כן על כי יצאן פרשת נסוף ברש"י ומבואר ב'( יו"ט עהגבחו"ל
 בנר ושם שם עד ליוהו ישראל ארל מלאכי כי מחנים ההואהמקום
 למלאכי השרת מלאכי עליכם שלום "'ל כן על לארץ חוץ מלאכילקראתו

 גם עליכם שלום לומר איו באמת אך צחות דיבר תשא הנ"ל עכ"דחו'י
 ליזהר עוד וצריכין בי' כלקולא מהוי יהיה של" בשבת שחל ב'ביו"ט
 על מ"ג[ אות ]מה"ק בד"ת שהבאתי כמו א' מיו"ט ב' יו"ט בכבודיותר
 דוכתי בכמה מנח"ל בשרית בזה האיכנו וכן ז"ל מהרחש דבינו הקדמת8י

 הלחמ"ל: ס"ק ס" ד ]חלק כת"י במכחולוועהווש



 א'פג עודרה תשיעאה מהיוראדברי

 העיקר בימינו( )ובפרט לאשר בחסידות צחות( )ע"י אמרתיעג.
הוא

 לתיקי
 בפועל ישראל בני עבודת שיתראה עולם

 וגם ועבודתו ה' ואמונת לתורה בניהם וגידול ותודה במצותומצויינים
 למד לא אם גם אבותינו. כמנהג ויהודית לטובה בם יענו פניהםהכרת
 שיאמרו מאותן )לאפוקי וחב"ד. מוסר בספרי ומרותיו יתברך השםיהיעת

 יאמרו ומוחם ובלבם וכיוצא וחב"ד יתברך השם אמונת ספרישלומדים
 והנה וכמובן(. להיפך מוכיחים ומעשיהם ובניהם יתברך בהשםשרבקים
 ולכחודה דד"ת תפילין כולם מניחים חסידים כי הוא( )וכן אומדיםהעולם
 המבואר בשביל ואם הייקא לחסידים רר"ת תפילין שייכים זהו רמהקשה
 ומפורסם מוחזק חפיר אלא כן יעשה לא ס"ג[ ל"ד סימן ]או"ח במחברבש"ע

 התפלה אחד דד"ת תפילין הנתת סתם על קאי לא זהו בע"כ הלאבחסידות
 המקום לכוין ויודע ור"ת( )רש"י יחדיו שניהם שמנדוין מי על רקכנהוג
 ולכוונם לעגנות היינו כן "יעשה" לא הלשון יתכן כן ועללשניהם
 בעה"י ביארנו וכן מאהבה בתשובה כבר וכמ"ש יחריו שניהםבמקומם
 המניחם על רק בע"כ קאי דוהו שם תפילין הלכות על חיים אותבספר
 רמרן רכיל בתסירות ומפורסם מוחזק חסיר רק להיות צריך יחריושניהם
 כרשאי העולם מנהג כי שכתב רק כרש"י הלכה לומד הכריע לאהמחבר
 בספק פנים כל על עדיין )הטהור( מלבו הספק יצא לא כן ואםוהרמב"ם

 ירא כל כן ואם תפילין( מנח דלא )וקרקפתא האורייתא מ"ע חשש()או
 ואכ"מ התפלה אהדי בדכה בלא דד"ת גם להניה להחמיד צריךשמים

להאריך.

ב(
 זהו מה כן גם לברן רר"ת תפילין על רקאי הפירוש נאמר אם ועדים

 רק פשוט בעה"ב שהוא למי גם המרינות בכל שהנהיגוענין
 האמונה בדיך ככה על בניו ומגדל התת-ה בררך ומתנהג בצדיקיםמאמין
 כנ'ע דר"ת תפילין כולם שמניחים וכיהוא גפ"ת המלמרים אצלומלמרם
 ההפרש כי שי"ל אלא בחסידות( ומפורסם מחוזק חסיד בכלל אינו)והלא
 שמע דש"י לדעת הקורא לקמין שצ"ל הפרשיות בהנחת וד"ת דש"יבין



 נצרבה תשיעאה מהדוראדבריקפד
 מאוד )לכאורה( וקשה שמע שמוע אם והיה ר"ת ולדעת שמע אםוהיה
 )בכתי"ק( אצלם שהיה בירושלמי דמציע הך על ר"ת דסמר אמדוהן

 פרשת קדמה למה ע"א[ י"ג ]ברכות במתניתין אמרו הרי מ"מ להדדיהוויו"ת
 ואח"כ תחלה שמים מלכות עול עליו שיקבל כדי שמוע אם לוהיהשמע
 דר"ת בתפילין הקורא יקרא איך כן ואם עכל"ה מצות עול עליומקבל
 טרם מצות עול עליו ויקבל לשמע קודם שמוע אם והיה היינולהיפך
 עם המון בין החסידות דרך זהו אולם שמים מלכות עול כראוישיקבל
 ברכי על בניהם ולגדל מצות לעשות שני טבע בבחינת בהדגלשעושים
 קבלת טרם מצות עול קבלת זה והרי זי"ע אבותינו כדדך והאמונההתודה
 )והעיקר אלקינו לה' והנסתרות בלבד במחשבה שזהו שמים מלכותעול

 הזאת התורה דברי כל את לעשות עולם עד ולבנינו לנו והנגלותשיהיה(
 מלכות עול אח"כ בנפשו יכנוס זה ידי ועל כנזכר בעשותן מצותועול
 תפארת עפ"י פסח של בהגדה ]ועיין כנזכר אחריו ולבניו לו לקיוםשמים
 מדאפשיץ אשר מה"ר הרה"ק בשם )בקידוש( זי"ע הקדוש לאאמו"רבנים
 עוד וכן מצרים ליצהרר זכר קודש למקראי תחלה על מ"ש זי"עז"ל
 ואם כנ"ל חסידים הנקראים כולם שמניחים דר"ת תפילין סדר וזהומזה[
 בדורותינו והנהוג למעשה האמת אבל צחות בדרך רק לכשרה הואכי

 והבן: זו בבחי' כןהוא

 יפה לעה רעה מנוה לא אף רשב"ג ע"בן ק"י ]דף ולכתובותעד*
 הגוף את בודק )פירש"י בודק. היפה שהנוהמפני

 מטעם הטעם ובגמ' עליו( באים תלאים כך ומתוך רעה מנוה שבאלמי
 ישב אם דהמי כפשוטו להבין קשה והוא מעיים חולי תחלת וסתשינוי
 הנ"ל תלאים עליו יטש שבודאי סרוחה דירה  הרעה בנוה להלאהעוד
 פעם ואמרתי שמם( וקדושת חז"ל )בדברי בגוייבה גנת דטובא ודאיאלא
 כי זי"ע אחד צדיק של היא"צ בליל כתובות מסכת סיום בסעודתאחד
 ביום כי סי"ב[ ת"כ ס" ]יו"ד וש"ע ע"א[ כ'  ]שבועות בש"ס מבואר כןעל

 אשר )בעוה"ז הרעה מנוה עולה פטירתו בעת לאשד מתענין אביופטירת



קפה מצרביו תשיעאה מהיוראדברי

עכ"ז( בעוה"ב. מרווחים )היכלות היפה לנוה בגופו( לנשמתו מאודצר
 וכמבואר ר"ל פטירתו בעת האדם את ודנין  מעשיו )את בודק היפהנוה

 דקרם דיני מזמני אהד הוא שאז דין הקור מאמד בדיש מאמדותבעשרה
 עולה כבר כי אם בהיא"צ שנה בכל וגם ר"ל( רעה יום הוא ע"עכנודע
 אם והיכל היכל בכל האדם דנין זה כל עם ממנו שלמעלה לעולםאז
 אז להתענות נהגו הגמרא פי על ע"ע יותר למעלה עור לעלותיזכה
 עושין ע"כ הטובים במעשיו ויו"ח תלמידיו בטוחים אשר בצדיקאמנם
 כאשר פחד יום עוד הוא )עכ"ז דהלולא יומא אותו וקורין סעודהאז

 כנ"ל(. יותר היפה לנוה ילך טרם למעלהבודקין

 אמת ואנשי תורה מגדולי ששמעתי אמיתית עובדא מילתא אדכרןרהבה
 לקבל ז'ע( הצריקים בניו )עם נסע זי"ע מצאנו הקדוש רבינוכי

 והנה זי"ע מפרעמישלאן מהר"מ רוה"ק( מבעלי )המפורסם הה"קפני
 )בהשיגם המשמש ואמר "ארייה" משמשו את לקראתו שלח מהר"מהה"ק
 לכאן יבוא כי ושמר לקראתכם שלחני אדומו"ר הנה לעיר( מחוץעוד
 שהיה ]ומה )צאנז( קראקא מגלילות הדוד מצדיקי התורה שד ש"קעל

 ששייך מה רק בעובדות פה האקש ענין אין ואסריו כיבודיו וסדרבש"ק
 הנה מהר"מ הה"ק אמר לביתו חיים הדברי נסיעת טרם א' וביוםלד"ת[
 אנכי מאז כי ראיתם יען כהד"ג התורה מגדול ועצה שאלה לענבול לייש
 לתלפיות ובנויים מרווחים בדירות דירתי לקבוע ורצוני קטנות בדירותדר

 מלפני היוצאה וכשגגה חיים הרברי רבינו והשיב רמכמתכם שהשלוהנני
 ונגזרה עבר כבר )כאלו באצבעו הרר"מ דפק וטרד לא. מדועהשליט(
 שפן בשום מסכים אינני ואמר הד"ח רבינו בו חזר ומיד בתשובתו(גזירה
 ידוע )והכונה ומגיד תהד אינו שוב שהגיד כיק הרד"מ דבינזותשיב
 אח"כ נתעלק שנה ובשתה רום( בשמי בהיכלות עדן בגן מרווויםלדירות
 אם ככה על ודנין שבודקין בודק יפה נוה י"ל וזון זי"ע הרר'שהה"ק
 ל"ד[. אות ו' מהדה"א בד"ת בדברינו העין כנ"ע: למעלה היפה לנוהיבא



 ווררטוו תשיעאה מהדוראדבריא'פו
 ט"ו בשלח, ]בפרשת ז"ל שפירש"י ע"ד בודק היפה נוה מ"ש א"יעה.

 וצאנן, נוה ל"גן ]"תעיה נוה, לשון תרגם (ינקלוס ואנוהו,ב'ן
  לעתיד וישיר השירה כל כמו שלישי בית על וקאי ביהמ"ק לושאעשה
 צדק גואל בביאת והוא היפ"ה כנזכר( )ביהמ"ק נוה וזהו א'( שםכפירש"י
 הה"ק זקיני בשם כנודע יפ"ה יעלה הזיווג ואז כנודע אהד הו"י'יהיה

 הבלי ידי על ומקודם בודק זי"ע( קודש זרע נעל מראפשיץהמפורסם
 צדק גואל בביאת יעזרנו יתברך הדום ביאתו( קודם שהם הנוראיםמשיה

ב"ב:

 יהיו העבור פרשות בכל במתניתין ע"א[ כ"ט ]דף ברכות זבש"םעד*
 אפילו ז"ל ופירש"י ע"ב[ ]שם ובגמרא לפניךצרכיהם

 עליהם לרחם לפניך גלויים צרכיהם כל יהי' לעבירה פורשים שהםבשעה
 בגוה גניז דטובא תינוי אלא כרשע כצדיק והיה וכי לכאורה וקשהעכל"ה
 דרכי השבתי עה"כ בחקותיו פ' ריש רבה ]במדרש ונאמרו הכונההיינו

 טהשב הייתי ויום יום בכל רבש"ע דוד אטר עדותיך אל רגליואשיבה
 מביאות רגלי והיו הולך אני פלונית דירה ולבית פלוני למקוםואומר
 שכתב מה פי על הדברים להבין ויש מדרשות, ולבתי כנסיות לבתיאותי
 נ"ט[ קי"ט ]תהלים הפירוש וז"ל זי"ע הבעש"ט רבינו ברום טוב שםבכתר

 אדם אין כי כ'[ ז' ]קרת והענין עדותיך אל רגלי ואשיבה דרכיהשבתי
 אשר השוא בטוב שיהיה רע יחטא ולא טוב יעשה אשר בארץצדיק
 טוב כשיעשה כי והבעש"ט( וביאר א"א זה והטס פניה שום מבלייעשה
 הלק בו שיש כשרהבה כן שאין מה היצה"ר בו מתגרה רע דבר שוםבלי

 ישראל וי'ש אח"כ לשמה ויעשה הדבר נגמר וזוז לו והולך מניחויצה"ר
 חשבתי וז"ש מצוה דבר בכל היצה"ר דעת לגנוב צריך כי הםגנבים
 הגשמי להנאתי דרכי וחשבתי בתחלה קדושה או מצוה בכ"ד ר"לדרכי
 לשמה שלא אצלי שהורגל רגלי ר"ל עדותיך אל רגלי ואשיבהואח"כ
 ז"'ע מפאנו הרמיש מדברי דקיי"ל וכיון עכל"ה וכו' לשמה עשיתיאז
 גשמיות לצרכי רק שמים ל92ם שלא כונתו אם כי במציאות "רשות"ראין



 אקז רצררה תשיעאה מהיוראדברי

  העבוד פרשת בכל מובן שפיר ע"כ כנודע וכו'  עבירה זה הריבלבד
 יהיו כנ"ל( הנאתו לדרכי לפרחם בתחלה שקם היינו לעבירה)שפורשים
 לפניך לעוה"ז( באדם בא זה ידי ושעל לעשותו שצורע )מהוצרכיה"ם
 וזהו שמו יתברך רצונך לתכלית ומעשיהם כונתם שיהיה יתברך)השם

 כנזכר: לעשות( שצריכיןצרכיה"ם

 עיבו"ר )בחינת העיבו"ר ופרשת( פרק ענין )היינו פרשת נכל א"יעז.
 היינו לטובה לסייעו הזה בעולם לעבודתו להאדם שבאנשמה

 ז"ל( בהאר"י כמבואר אז ועבודתו לחלקו השייכים העליון מעולםהנשמות
 )כנ"ל( לפניך לעשות( שצריכין מה צרכיהם כל אז )שיעשו צרכיהםכל

 ישמרנו: ה' נפש. בפחי ממנו הנשמות ח"ו ילכוולא

 ישראל בני עמך צרכי קצרה בתפלה ע"ב[ כ"ט ]בשות שם עודעה.
 רחבה דעתם היה אם )כי קצרה ודעתם )מפני(מרובים

 ישועה על רק כ"כ מדובים פרטים צרכים על מתפללין היו לאומלאה
 ישע אין כ"ז פרק א"ר אליהו דבי בתנא ]וכמ"ש ב"ב שלימה לגאולהא'
 הכלל בישועת וממילא בעה"י[ מגה כתבנו ובמק"א המשיח ימותאלא

 כמובן: וצרכים( הפרטים כל נכללוהנזכר

 רבו מפי ששמע זי"ע אאמו"ר קדוש מפה ששמעתי כמו א"יעט.
 אחת פעם שאמר חתם דברי בע"ס זי"ע והקדושהגדול

 על הקפיד רבים וצרכים בפרטים בארוכה וכתוב קוויטי"ל לו נתנוכאשר
 ז'ע צדיקים והרבה לרבותיי ונסעתי לימים צעיר כשהייתי ואמדזה

 להצלחה" מרים בן "ח=ם בזה"ל רק כתבתי ופדיך קוויטי'עכשנתתי
 בהקצית במוזית רובה )לדוגמא( אז וחשב הכל נכלל "הצלחה"ובברכת
 מרובים ישראל עמך צרכי "ע וזהו "בהצלחה" שנכללווגשמיות
 דעת להם היה אם )כי קצרה ודעתם מפני( צרכים דובה על)מתפללים
 אות ח"ו ר"ת ויעיז כנ"ע: בכלל(. והכל להצלחה רק מתפללים היוהראוי

נ"ט[:



 וצררה תשיעאה מהדוראדבריקפח
 ל י"ל א[ קי"ט ]תהלים ה'. בתורת ההולכים ררר תמימי אשריפ.

 ]פרשת יחזקאל רברי בספר הקרוש ארמו"ר רבריפי

 הריף שאינו מי ופירש"י אהלים יושב תם איש יעקב עה"בתולדות[
 עשו הרשעים את לימות חריף היה יעקב והלא והקשה תם קרוילדכאות
 כך( הוא  )בטבעו לרמות חריף שאינו מי רכל רש"י דכונת ותירץולבן

 כמו רבר על מושל שהוא מי תם" "איש היה יעקב אבל )סתם( תםקרוי
 אק2 זהו  בעתו רק בו להשתסות התמימות על מושל שהיה מלחמהאיש

 תורה )של אהלים יושב הכתוב סיום עור בזה להוסיף ויש  עכתר"התם
 ומה איך תור"ה של באהלים שלמד מה היינו פס"ג[ ]ב"ר חז"לכרברי

  בטבעו תם רק שהוא מי זה זולת לכי מי. ועם ומתי בהתמימותלהשתמש
 בנים בהר' קורא ע"פ( ]סדק פסחים ובירושלמי חשיבות. אינו זהוממש
 מקום( )בכל אותו קורא הוא רילן בבלי בש"ס שנקרא "תם"במקום
  בטבעו שהוא כזה ותם בעה"י[ בעניי הירושלמי ובהגהות עיי"ש"טיפש"
 בהתמימות להשתמש אימתי ויורע מכריע התורה פי שעל אלא וחריףחכם
 תמימים אינם )אבל ררך תמימ"י אשרי וז"ש יתירה. מעלה זהוכנ"ל

 התורה פי על להשתמש ואימתי ה' בתורת ההולכים רק( ובטבעם.פשוטים
 כנ"ל:בתמימות(

 עתני היה כאשר זרע הק' אבי מבית ששמעתי פי ל א"יפא.
 לילה על בלבוב יששכר בני בעל זי"ע מהרמ"אהקרוש

 זי"ע וראלף מהר"ז וחסידותו בתמימותו המפורסם הקרוש רוב אצלאחת
 פני לקבל ללובלין בנסיעתו בהנפש בלבוב רב זמן אז ]שהיהמזבאריז
 ח"ג ת"ת ]יעיז ואכמש[ ארוכים והדברים זי"ע מלובלין הרבי הק'ההווה

 יי ההוא בלילה קינים ענינים הרבה אום דיבר זקיני וקדוש מ"ט[אות
 הצדיק עמו ודיבר ראה אשר נפלאים מענינים הרבה הגיפר השמשזריחת

 לשתו יש כי דג'"ל יששכר בני בעל עליו ואמר בתמימות המתרסםהעי
 ביותר בתמימות ומדבר מתנהג שור היה אם כי שלמה" 'שגמתצדיק
 לצבוע כמהש וווין גדול שקרן ח"ו היה אז שלמה מחכמת לו וחסרכזה
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 רבדיו לכלכל יודע כן על כנ"ל ונפלא גדול חכם שהוא אלא כזהתמימות
 גם חכמתו בעומק מחשבותיו עמקו ומה באמת התמימות ולכויןבמשפט
 אשדי י"ל וזהו בכתב( זה כל לבאר נוכל )ולא והמ"י עכד"ק יחדיושניהם
 ה' בתוד"ת ההולכים כאלו( תמימי"ם להיות צריכים )אבל דדךתמימ"י

 בתמימות להתנהג יוכל החכמה ידי שעל נפקת מחכמ"ה)אודיית"א
 והבן: כנ"ל(האמיתית

 הגיעני תוב"ב. בירושלים וכו' להחכם שהשבתי ממה אעתיקפב.
 ונפשי לבי דאבה מאוד האריך אשד ובעניןמכתבו

 אשד תוב"ב שמה ה' בעיד ולבי עיני תמיד צעד מדוב נחלה וגופיקצרה
 כמ"ש ארצי את ותטמאו ותבואו כמ"ש ר"ל וגו' כמהפכת נהפכהעתה
 עולת בחי' כבד וכמבואר ק"י דף כתובות על יהושע פני בעלהגאון
 והאחרונים הראשונים מגדולי במקוד' באודך עיי"ש תמיד מסכת עלתמיד
 נכללו ובזה מאתנו בדפוס שהמה וקונטרסים בעה"י חיבורינו בכל וגםז"ל
 יסוד על הנבנים בפשיטות כמובן בתוכם והאגודחם וכתות המפלגותכל
 כולם כי חשכותו( במינות )כלומד בהצהרתו בע'י-פעו"ד שלטמא

 וגרושות זוכת וחלוצות ובחלוצים טומאה( )לקבל בהכשד"ה רקעוסקים
 הקודש ארץ את ואח"כ חו'ע את ר"ל ויטמאו באמת( ואמונתו ה')מנחלת

 זאת. על שמים שומו ומבוי. אוי -ח"ו

 מה דמסרחא( )בעוקבתא משיח החבלי אמי זהו כי הסתפקואשר
 ופרק סוטה בסוף חכז"ל נבאו כאשד לנו פשיטא אליודמספק

 הסימנים הנה והן דוכתי בכמה ובזוה"ק כתובות בסוף וסיוםחלק
 פתרו כאשר הנה והן המשיח ביאת קודם כתהיה שנבאו מההמובהקים

 )סצ~ך( שקודם ז"'ע הבעש"ט הקדוש דבינו תלמידי בספדי וגם היה כןלנו

 וקטנים צעירים אצל גם וג'ל נתגבר המינות יהיה ב"ב צדק גואלביאת
 )היינו אז באמונה יתחזקו זה ידי שעל כדי מקודם זאת והדפיסווהגידו
 זה והחי ככה על ניבאו שנה וחמשים מאה לפני בספרים כשיראועתה(
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 ודברי נביאים ונבואת העולם וחידוש ה' לאמונת וברורה מוכרחתראיה
 מכות[ ]בסוף דאמרינן כמו זה )והרי כולם ונתקיימו האמיתייםחז"ל

 בודאי כן אם קה"ק( מבית יוצא שועל רע"ק כשראה זכריהבנבואת
 בעיה"ק שם הוא באשר אך ב"ב. צדק גואל ביאת נבואת ב"ביתקיים

 הסבל. כח וכשל יחשב לשנהיום

 כ"ר אות ה' ]סהרורא בד"ת מ"ש וירושלים אה"ק בענין תחזינהךעיניך

 ונוכחת. כל ואת כ"ה[ אות ו'ימהרורא

 הזוה"ק וקרמות אמתות על המערערים הארורים שקמו בעניןלקמ"ש
 ורבינו ז"ל מהראשונים הקבלהליסוד

 האריז'י
 ותלמידיו

 זה את כזה. לעולמים היה כבר הנה הזה. היום עד תלמידיוותלמידי
 וכונת שלימוד יען חפשית הבחירה שתהיה כדי אלקים( )עשה זהלעומת
 תעמולה לעשות דור בכל באו כן על הגאולה. התקרבות גורםהקבלה
 ואחרון בזה ז"'ע רבותים שהאריכו וכמו בעוה"ר זה נגד הס"א()מצד
 על שלימה איפה לפי' בהסכמתו זרע הקדוש אאמו"ר במ"שחביב

 של קדקן על הכו כבר והנה עישש. זי"ע הק' זקינו למר חייםהאוצרות
 בספר ז"ל שלום שר עד אבי הגאל וכזבים( הבל )בטענותהמערערים
 הזהר ספר קדמות ספר נדפס לדורינו קרוב וגם וכהנה חכמיםאמונת
 אנן וגם מווילנא( ג'ל הגר"א )תלמיד מבוחאב ג'ל רד"למהגאון
 אות ]מס"ק תורה בדברי תדאה קצינו ואפס בעה"י חיבורנו בכמהבעניותן

 שבט גם אך עיי"ש. הזוה"ק קדמות על תשובה עליה רואין ראיהס"א[
 רק כלל האמת לידע רוצים אינם כי יחדיל לא האלו כסילים לגווהנכחה
 אשר מדות ואנשי לחכמים עצמם את המדאים וגם להו ניחאבהפקירא

 את להצדיק עוד מטס להם ואין יוכיחום כאשר האמת על לפעמיםעדו
 טעם בלי לסורם חוזרים אח"כ מיד אמנם ורשעתם שטותם כלומרשיסתם
 בדברים ולהרבות להתאמץ צריכין דק כב"ל משיח חבלי הנה והןודעת
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 סגולה, עם על ירחם הטוב וה' הקבלה, בלימוד ובפרט הגאולה,המקרבים
 ושוכט"ס: ב"ב קרובהבישועה

 סאה מ' במקוה שטובלין דמה שהעיד אחר גדול מהב שמעתיפג.
 )בערי הנכרים במרחצאות שיש כמו )באזי"ן(שאובין

 לתרופה שבועות איזה כאלו במקומות וכששוהין לרפואה הדחוקים(הגויים
 בכונת קודש שבת בערב שמה וטובלים כשירה במקוה לטבול אפשרואי

 מ"ש דבשלמא ביחד סאה מ' שהם אף בשאובין לבוין זה דאין ז"להאר"י
 חכז"ל אמדו הם לקריו לטבול דוצה שאובין במ"ס שיבא שדאבתקנת
 כונת וכשמכוונים לטבול דוצה דק גברא טהר כאשר אבל זהדמהני
 ואני הנ"ל עכ"ד בשאובים ולא כשידה במקוה רק שייך לא זהוהמקוה
 דרבנן רק דששבין דפסקינן מה כפי נאמד אם דגם לכאורההוספתי

 אז מדרבנן ראוי שאינו כיון מקום מכל היא כשידה מקוהומראורייתא
 מנח"א בשו"ת שכתבנו הכללים לפי ראוי אינו מדאורייתא דגם בכה"גי"ל
 תמידית רבד דהוא כיון לשם לדמותו יש ובקצת עיי"ש א'[ סימן ד']חלק

 לטבילת רק שייך לא דזהו כיק דהא דז"א י"ל מ"מ ישראל, שללטהרתן
 אמרו דהם כיון וכיוצא קרי משום גבדא לטבילת אבל כרת איסורנשים
 שאובין מהני עזרא טבילת היינו גברא דלטבילת אמרו והם שאוביןלאסור
 כשירה מקוה הוי וממילא אדאורייתא אוקמוהו שאובין סאה מ' כןואם
 כשירה למקוה מועלת הכונות כל  שפיד להוין ויוכל כנזכרמה"ת

 ב' ליום ומועדים עה"ת בנים בתפארת אאמו"ד ברבדי ]ועייןמדאורייתא
 מנח"א ובשו"ת תפ"ס[ ]סימן או"ח בנימוקי בזה ברברינו וכן בספה"עדפסת
 לכוין יוכל בודאי אחדת מקוה לו כשאין כן על עיי"ש[ צ"ע[ סי' ר]חלק

 צריך ]אך בעדף'י בזה שביארנו וכמו הראויות הכונות כל בהבטבילתו
 כלל מהני לא בודאי דוהו הב"ק על שישפכו קבין מס' לכאורהעית

 המקוה( כונת יכוין שלא י"ל ס"ק כשושפכו אולם באשהמדאורייתא
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 וקאי ותלי תלמודיה ליה מהדד יומין תלתין כל ששת רבפד.

 קראי לך נפשאי חדאי נפשאי חלאי ואמד הדשאבעירא
 דב כי כפשוטו יתכן איך עובד כל ויתמה ע"ב[ מ"ח נפסחים תנאי.לך

 שהיה אלא עוד ולא נפשו טובת בשביל דק לומד היה בקדושתוששת
 ה' לשם לשמ"ה ללמוד צדיכין הלא והטובה השלימות זהו וכי בזהשמח

 ששת ד' שהיה זהו דהיינו וי"ל עולם ולתיקון מעפדא שכינתאלאוקמא
 תלמודיה ליה המהדד יומין תלתין וכל ענוותנותו מדוב עצמו עלמתמרמר
 כל ב"פ שהחזיר בקיאותו )מרוב גאוה זה ידי על בלבו יהיה פןחשש

 שהוא שחשב )היינו דדשא בעיבדא קאי כן ועל יום( ל' במשךתלמודו
 ההש"א בעיבד"א עדיין וקאי באמת התודה פנימיות של מבחוץעדיין
 שהוק בלשון )היינו בכפילא וכו' נפשאי הדאי ואמד והבריה( הביתבפתה
 תנאי לך קדאי לך עצמך( בשביל אם לשמוח נפשי לך זה ומה עצמועל
 וכו' חדאי השני בפעם גם הדי לשמה שלא בתחלה שאלמוד אמדתי)ואם
 ועל ונפשי. עצמי בשביל למדתי כן גם ב' פעם שגם נהוה סגיבדדך
 וארץ שמים נתקיימו לא תורה אלמלא  אלעזר והא"ד הגמרא( פדיךזה

 היינו בלבד ללומדיה ולא וארץ שמים תיקון בתורתו עושה היה כן)ואם
 דנפשיה אדעתא אינש עביר כי מעיקרא עי"ש( בזה וכפירש"ילנפשו
 אדם בני טבע לו שיש בנפשו חושש היה זה כל שעם )היינו עבירקא
 ענותנותו מרוב התמרמר זה העל דנפשיה( אדעתא רק אינש עבידכי

 ז"'ע: כן. ונפציה עצמו את חשדוקדושתו

 אדם יכפור אם אלא הוא כן לא הצדק דינך ובית קטן( יו"כוכוידויפה.
 פי על י"ל מדחמהו. אתה ועוזב מודה ואם לנפשו ואוי לואוי

 כי י"ר[ ד"ח שופטים נפרשת החוכתי על הברכה בהיכל הק' חו"ז שכתבמה
 לך נתן כן לא ואתה ישמעו קוסמים השל מעוננים אל וגו' אלההגויים
 מקהם והקב"ה גוזר סימוא הצדיק לנו יתברך הוום שנתן היינוה"א

 )שיאמד לא וז"ש מבטלה הצדיק אז ח"ו גזירה כשנגזרה זהולעומת
 הקב"ה )יזמה. "כן" ואמר( גוזר צדיק בבחינת וגם כנ"ל ויבטל ל"אהצדיק
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 וז"ש עכ"ד כן או לא שיאמרו הצדיקים על אלקיך ה' נתן וזה(מקיימו
 שיאמרו מה ושואלים מסכימין )בשמים הצדק דינך ובית הלזהפייטן
 יאמרו אשר כפי דנים המה )וכך הוא כן )או( לא למטה( אמתהצדיקי
 של הב"ר עליו יעמדו אשר אחד ענין ועוד כנ"ל "כן" או "לא"הצדיקים
 דנין( הם זה ומשפט )בתנאי אלא והיית( הצדק. דינך בית היינומעלה
 ואם חטא שלא שאומר כיון תשובה עושים אין )וממילא אדם יכפוראם
 בחייו גם מעלה של שהב"ר וכיון קבלה. וידוי  עזיבה חרטה לו איןכן

 וכשאיש לצדק וידנוהו לו ורפא ושב תשובה עושה אם דנין הזהבעולם
 ואוי כנזכר( רום בשמי שידנוהו כיון הזה. )בעולם לו אוי תשובה(עושה
 מודה ואם הבא( בעולם לנפשו אוי בודאי כן אם ישוב שלא )כיוןלנפשו
 כביכול אב בבחינת שמו )יתברך אתה התשובה( מתנאי )סןהוועוזב

 כבודו על שמוחל אב תורה של שמדינא וכיון לנוכח אליושמדברים
 ואב בנים שנקראים מפני לישראל תשובה מהני זה ידי ועל מחולכבודו
 הב"ר פוסקים וכן יששכר בבני כמבואר מחול כבודו כבודו עלשמחל
 בית עם שמו יתברך )כביכול מרחמהו ע"כ( התורה פי על מעלהשל

 כנזכר: הצדק(דינו

 נהור סגי שהיה ששת ברב פ"ר[ אות לעיל מ"ש נעי יד א"יפו.
 כן ואם דוכתי( ובשארי ע"א[ ג"ח ניר בברכות)כדאמרינן

 וגדול מצווה שאיש כיון כ"כ בו מתגרה היצה"ר ואין ועושה מצווהאינו
 ללחום צריך אין וגם ע"א[ ע"א בקידושין כדפתרו וכו' ועושההמצווה
 וללחום לעבוד צריך היה לא כן אם כמובן עיניו שרואים מה היצה"רנגד

 ולבסוף לבדו לה' בלתי רק בלבבו יירא ש שיחשוב ועונש שכרבשביל
 )רק תגאי לך קראי לך נפשאי תדאי ענוותנותו( מרוב ואמר חשב)זהו

 כנזכר: השלימות( תכלית אינו וזוח נפשךלהשלים

 קי"ט נתהלים יחלתי. לדבוק כי וישמיש ירחוני יראיך אפי(יבהמניאפז.

 כשהם וישמחו ירותני יראיך שהתפאר כיק דהא קשה לכאורהע"ת
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 מה נגד זה והלא ויפאדוהו. ישבחוהו הם כן אם בסובה אותודואים

 מרת  בעיניו להיות העיקד כי זי"ע ותלמידיו מהבוהן"ס בספה"קשמפורש
 כי והיתכן יגנחע או שבהם( הטובים )גם אדם בני יפארוהו אםהשתוות
 מרוב מלכנו דוד כי י"ל אלא )חלילה( לזה חש לא דור החסידהמלך

 לא באמת אשד שבע דבת הידוע חטא אחדי חשב וענוותנותוחסידותו
 רוד האומד כל ע"א[ נ"ו )שבת חז'י היאמדו כמו דינא פי על חטאהיה
 כמו שהיה מפני היה לבבו ויגון צעדו עיקד אלא סועה אלא אינוחסא
 וכו' היוצא כל )שם[ כי ההלכה טיב ירעו שלא ההמון העולם בעיניהו"ה
 חשב כן על היה במלכות מורד אודיה כי וגם לאשתו כריתות גסכותב

 תודה ולומדי ה' יראי להרבות דק השם חילול חטא נגד המשקללתשובת
 חטאו לתיקון )וחשב בזה שמח היה כן הלל כמובן דובים אתולנכות
 כמ"ש הסובים ממעשיי )כשילמדו וישמחו )בסובה( יראוני יראיךכנזכר(

 ליראיך סובה תקוה )כשיש יחלתי לדברך כי וכשיראו( שם.המפורשים
 הדבים( את לזכות דגלם את תושא מחזקם שהנני ידי על קרנםשנתרומם

כנזכד:

 אבר"ק זי"ע דוד מו"ה ההיק דו"ז די בידינו מקובל שמעתיפמ.
זאבלטוב

 )בהה'"
 זקיני וחתן זי"ע שלום אהבת בעל

 רבינוהה"ק
 מהדמ'י

 מואזין הה"ק אצל שבת משובתי היה ז"'ע( מסאסוב
 הויזה אל ואתחנן מזאבלסוב( ד"ר )הה"ק ונעה תורה לומד וכיבדוזי"ע
 לאמד ההוא( ובעת )במקום ההוא  בעת כי כ"ג[ ג' נדברים לאמד ההואבעת

 יתברך( השם לפני )להתפלל הו"י' אל ואתחנן טוב( יותר תודה,)שאומד
 אז שקיבל יען מרטין הה"ק בפני תורה לומר רצה שלא ונראהעכד"ה
 שהקפידו זה פעמים כמה ומצינו ש"ק על אז אצלו בא בהיותו מאתומדות

 עיין תורה בפניהם ונאמדו תלמידיהם בתור הנכנעים חבריהם עלהגרולים
 בלוד ד"א פני להקביל שהלך דורמ0קית בן בד"י דג[ ג' )יר שעהשש
 ואשוו שעה באותו רבם דעת על לעבור שלא שנתחכמו ויש עיי"שוכר
 שכתבתי וכמו לומר ירצו לא מה פצני הטעם תורה דברי חידושאיה



 א'צה נעדרה תשיעאה מהדוראדברי

 במכה ועוד כ"ה[ כ"ד כ"ג כ"כ ]אות תניינא מהדורא בד"ת בעה"ימזה
 טוב יותר כי זצ'י רפד ההפק דו"ז מ"ש הדבר ובעיקר בחיבורנודוכתי
 דרבוותא ופלגתא ופשודי עקולי יש בזה גם תורה מלומר בתפלהלהתחנן
 במ"א( בחי' כן גם שהבאתי כמו יחדיו כלולים שניהם צ"לנובאמת
 בפני תורה לומר רצה לא וגם וכי דעביד לגרמיה הוא אלאואכמ"ל
 לאשר ואולי הנ"ל בש"ק ש לרבו שקיבלו מרוזין( נהה"ק ממנושגדול
 מה כנ"ל המתיבתא או המסיבה לגדול רק יאות לא ברבים תורהלומר
 רבר או  בחולה רבו א 71עיר והכמ גדול יתפלל אם גם להתפלל כןשאין
 עליו יבקשו שדבים כדי לפעמים מעוררים מ"מ לישועה שצריביןאחר
 תפלתינו כל ויקבל יושיענו וזרא פה כל תפלת שומע אתה כירחמים

 ולרצת: לרחמיםב"ב

 בסידורים וכמ"ש קודש שבת בליל קידוש קודם אומרים אנונטל%.
 לומר( זי"ע דקדוקכם ומאבותיט התעצות בכלונהוג

 רואינו כל ובעיני וודה אדם בני כל ובעיני בעיניך שב ושכל חןלמצוא
 אדם בני כל בעיני כבד שאמר כית דהא סובא קשה ולכאורהלעבודתך.

 אפקי שם כן אםוהוה
 הוא ולמה וחוה אדם בני שהם בכלל הנכרים

 ד ]דף בברכות דאמרינן מה פי על וי"ל רוגזינו כל ובעיני מ"שאח"כ

 רשות ניתן המלמלי לשגיא כמנלא כי וקיימין סובבים ח"ו דהשדי'ע"א[
 רואין אין ואנחט שתט רואין הם כן ואם ח"ו וגע' לראותם אדם בנילעץ
 וותרנם דהטדים לרבות רואיט כל בעיני וחסד חן שנמצא וג"ש כנזכראותן
 סלא וכו' וגם השמשות בין נבר14 רק אדם בני כדרך וחו"ה אדנםבני
 מלבט, לשלמה כס לטובתנו. יעמדו ואדרבא וכלל כלל ח"ו אותנויזיקו

- ח"ח[ אית ח"" ד"ת1"ימ  על דקאי ש"ץ מה מלגד לעבודת"ך ומ"ש 
 מ"מ לעבודתך נשמעין דברט קרעיה כדי וק שנמצא פניו ולפנישלפניו
 שהשתמש זי"ע הקדוש מהנן,ט"ט ומדוע כפי בשרטות מה שי"ל
 בעד לעצור וש ישראל בני להציל להלצים וצולחם לפעמיםבהם

 בטלטלתם כ% רצה לא שבסוף ןעד ברשעתם דגירדיםהפושעים



 רזררה תשיעאה מהדוראדבריא'צו
 אפילו בם אמת ולא שקדנים המה כי ואמר הישוב מן לגמריוהדחיקם
 חן שנמצא 'לעבודתך" כשנצטרך ע"כ ואכמ"ל( כאלו לרשעיםלשליטות
 השם עבודת לטובת יעמדו אדרבא אותש יזיקו שלא וכו' הלציםבעיניהם
  נשתמש לא אנחנו אם )גם המלך שלמה שעשה כמו התורה ומשפטיתברך

 כלל(:בהן

 חן ונמצא וחוה אדם בני שאינם "המלאכים" על קאי כי א"ישב.
 שאמדו כמו תפלתנו ולהעלות בעדת טוב לדבליץבעיניהם

 מאמצין הכל שיות רחמים אדם יבקש לעולם ע"כ[ מ"י נדר בסנהדריןחז"ל
 השדת" "מלאכי שיסייעווצ פירש"י מלמעלה צדים לו יהו ואל כחואת

 אדם בני שאינן )היינו השדת מלאכי דש"י שכתב כמו וזהו רחמיםלבקש
 דואים אנו )ואין דואינ"ו והם בתפלתנו לסייענו בעיניהם חן שנמצאוחוה(
 גם י"ל מלמעלה מסטינים צרים לו יהו שלא זה אש- דעו"י ומ"שאותם(
 דק כנ"ל עלינו יקטרגו לא שהקליפות הקדום( )באות למעלה כמ'"1כן

 )יר בתענית כדאמדינן תפל"ה היית לעבודת"ך וז"ש לטובה.שיסייענו
 תפל"ה זו לעבודתך  שיסייענו והיינו תפל"ה זו שבלב עבודה ע"א[ד

כנ"ל:

 הנוראים בימים הש'ץ החנו מתפללים שאנו מה פי על אייישבא.
 עצמו על זה ולמתפלל וכו' נעים וקולו וכו' תפלתיוקבל

 ויתגאה נעים קולו שיהיה שמבקש גאוה כעין זה רוי כי יוקשהלכאורה
 וקולו הכונה, מעודר דקול כית מידי קשה לא אך הבריות. אצלבזה
 ופעמים התפלה כונת להתעוררות הצבור לב מעודד הש"ץ שלנעים

 זה ודוי שבשמים לאבינו לבן ממשיך נעים קולו ידי על כן ואםלבכיות
 ונשגב גדול  ענין וצא לכת הצנע וזמה ומובן. כידוע הרבים אתמזכה

 לעבור איך תלמידיו ילמדו לא זה ידי על אמנם יתברך השםבעבודת
 ינייתו דאפשד מה )והעשו בעבודתו להגלות כמיכין בע"ע ע"ע ה'את

 וז"ש עי"'ש( ה' שת עה"ק בד"ת בערבי כבר שבהארתי וכמובצינעא



ו,

 קצו רצוייה תשיעאה מהיוראדברי

 לדברינו שישמעו בעולם אדם בני סתם הינו והוה" אדם בני עכלנעעי
 החפצים התלמידים היינו רואנו כל ובעיני בעיניהם( לחן שאהיה ידי)על

 מודיך את רואו"ת  עיניך והיו ובבחינת ועבודתו ה' יראת וללמודלראות
 ללמוד מעשיהם על ומשגיחים מוריהם, את רואים ום שהתלמיד"'םהיינו

 אות ח"ו נ"ר, אות ח"ה ל"ז, אות ח"ג ק"ז, ב' א' אות ח"ב ר"ת ]תהודרכיהם
 וז"ש יתברך השם דרכי ילמדו בעיניהם חן שנמצא ידי העלמ"ג[

 תפל"ה זו שבלב עבודה תענית( )בדיש כמ"ש תפוקה וזהו"לעבודת"ך".
וכנ'ע:

 דר"ח בא' בע"ה עתה אמרתי הנוראים בימים הש"ץ ובעניןצב.
 בעת תשובה[ נדרכי דבתי בישיבה תרצ"האלול

 כתובות מסכת לטובה והתחלנו מכות ומסכת בתרא בבא מסכתשסיימנו
 מסכת הנה רברים. רשומי מגה ואכתוב והדברים הענינים בקישורבעה"י
 החמישי ליום ואלמנה הרביעי ליום נשאת בתולה מתחלתכתובות
 וכו' ההמישי וביום השני ביום  בעיירות יושבין רין בית בשבתשפעמיים

 מרא תיקן אלו ימים לב' רוקא למה ביאור צריכם הדברים לכאורהוהנה
 עקב[ )פרשת עמוקות במגלה דאיתי אמנם בעיירות יושבין דין ביתשיהיו
 ממצרים שיצאו פסח כי ה' ביום וכה לרם משה טבליית כיון הטעםשכתב
 נתנו ומכאן ב' ביום חל שהיה יום( כד )לסוף ביוה"כ וירד ה' ביוםהיה
 חטא ידי )ועל אז קבועיך היו דלע"לא דין בית כי דין לימי וה' ב'יום

 וי'ל עיי"ש בתשובה( ישראל את ולקבל לרצות אם אז במדברהידוע
  כעין דארעא במלכותא ע"א( ג"ח )יף בברכות שמצינו רכשם בזהעוד

 רין בית כמד פככן מטה של רין בית כן מפו כן ואם דרקיעמלכותא
 למטה שקיבלו מה למעלה קיימו ע"א[ )ד במגילה מצית נוכן מעלהשל
 בניסח כגבוים אנו וכן ואכופל[ אז כנה"ג אנשי הגדול דץ הביתההנו
 מסה של דין בבית מתירין שאנחם כנטם ר"ה בערב חורמות ברריםהתרת
 בישירה )מעידם( נדרי כל בטסה וגע מעלה של דין בבית מיתרים יהיוכך
 ובשפת העברינכם עם להתפלל מתירין אט משה של ובישיבה מעללשל



 רצררה תשיעאה מהדוראדבנריא'צח
 זכות לו שיש מי ע"ב[ קכ"ט )דף שבת בש"ס מפורש כהנ"ל גםמצינו
 כאחר" שוין מטה ושל מעלה של רין "שבית וחמישי בשני דם יקיזאבות

 וה' בב' בעיירות יושבים וב"ד יום, בכל נדק אדם שם ז"לופירש"י
 פ"נ ]ב"ק ואילך  מראמתקנת

 ע"א~
 עונותיו היא ופקידה הדין דיום וכיון

 היום רין בית אמרו ה"נ[ ]פ"א ר"ה בירושלמי אמרו גם עיי"שנזכרים
 נמלכו וכו' מיגורון יעמדו בימה העמירו השרת למלאכי אומר הקב"הר"ה
 יעברו בימה העבירו השרת למלאכי אומר הקב"ה למחר לעברה דיןבית

 במד"ר רז'ע אמרו וכן למחר לעברה בני שנמלכו קטיגורין יעברוסניגודין
 השרת מלאכי כשמתכנסין אליו קרובים אלקים לו אשר י'ד[ )פ"עואתחנן
 מה לי להם אומר הקב"ה יוה"כ, ואימתי ר"ה אימתי לומר הקב"הלפני
 בדברי רבים וכמוהו מטה של דין בית אצל נלך ואתם אני שואליםאתם
 ונפסק ע"א[ ט"ז ]יף בתענית ואמרו הש"ץ בענין חכז"ל חשו כן ועלחז"ל
 שביתו למי רק התיבה לפני מורידין ראין ר'[ סעיף נ"נ ]סימן באו"חלהלכה
 ורגיל ברך שפל ושיהיה בילדותו רע שם לו יצא ושלא מעבירותריקן
 נינהו דרחמנא שלוחי רכהני מטעם והיית וכתובים נביאים בתורהלקרות

 ע"ב[. מ"ג ]יו בקרושיןוכמבואר

 זי"ע הצדיקים קדמאי תקיפי ומאבותינו מרבותינו להרבה מצינוולכן
 העראים בימים ובפרט ויו"ט בשבת העמוד לפנישהתפללו

 שמינותו ש"ץ וכל ס'[ אות ב' ]מהדורא בר"ת בארוכה בזה וכמ"שהבעל"ט
 של ב"ר השכמת כן גם וזהו מטה של ב"ד והסכמת משות ובע"עהקהל
 וכאשר מעלתו יוגרל מרצד מה ש"ץ כל כן ועל כאחד ששוין כנ"למעלה
 מעלה ב"ר של נגר מכוון מטה של הב"ר מימון אשר מי א"עיזכיר
 לכוין צריך וצא וגם ישראל בני עם בער הקב"ה לפני ולהתחסןולעמוד
 ]ח"א דבש  ביערות נוכמ"ש ממש במם"נ ונפשו לבו בכל שיועלששך

 כל שמחויב וכו' צמח השת ולירוטלימ בברכת י"ח תפלת בכונת א'[דרוש
 ובנין צדקיהו המשיח ביאת של העיכוב בשבת. שאם אז לכווןאחד

 על למות נפשי מוסר וצני למקומה רוד בית מלכות והחזרתירושלים



 א'צט ועורה תשיעאה מהיוראדברי

 לעיל )תחן דידן היום לגאלנו צדקנו מעזיח שיבוא כדי רק שמךקדישת
 רבינו מדבבי דיבר כאשר ז"'ע משינאווע הגה"ק רבינו )ומרן ו'[אות

 להזהר ידע לא אשר מי ואמר למעלה עד אותם רפליא בזה דבשהיערות
 וידועים4 עתיקין והדברים וכו'( כדבריו~כוין

 קנין בעי לא דב"ד  ערב ב"ב מסכת בסיום לשונם בצחות חכז"לוז"ש
 מיה כחבנו ]וכבר ליה וכהיעבד גמר ליה דמהימן הנאהדבההיא

 ועוד ס"ד[ אות ב' )מהדורא ובד"ת רבות במקומות לעד סמוכיםבמאמר
 מדחוס וע"ג ע"ב י"א )יר הגדולה בהקדמתו הכמים בסמיכות רהבהבכת"י[

 )החלק עלמא דהוי שני אלפי לשית רומזים בבות הג' דאלו כתבהראשון[
 הוא ב"מ ב'( )והסלק הכל שם שביאר כמו תהו אלפים ב' הוא ב"קא'(
 המהזיח ימות אלפים ב' כנגד הוא ב"ב ג'( )וחלק תורה אלפים ב'כנגד
 הגלות סיום הזה לזמן מרוסה הלז ב"ב מסכת סיום כן ואם באצרךעיי"ש
 שקיבל הש'"ן על )רומז דב"ד ערב והנה ב"ב. צדק גהשל לביאתוסמוך
 להיות הקב"ה ועליהם מעלה של ב"ר כנגד מכוץ מטה של מב"רהתמנות
 אברהם ]כמו קנין בעי לא עמו( על לפניו נפתו ולשפוך ומתפללמליץ
 המצדיק הוא היה ומעילם )ספ"ו[ באבות כדאיתא קנין שנקראאביע
 אנו מה באמת כי זכותו להזכיר א"צ הש"ץ זהו אבל ד4סד מדתבמדתו
 שליח שעשתם להקב"ה )היינו ליה דמהימן הנאה בהטי רק[ צדקותינו,ומה
 גמר ולבניו( להקב"ה וחביבתו אהבתו מרוב ודא גם פנש אל פניםוכטים

 ומשנלא יתברך שמו קידוש עבור ממש )במס"נ נחשיה ליהומשעבד
 וזמה ב'צ( בחצכנו שכינתו ולהשיב ישראל נדחי לקבץ תפלתותקובל
 שהצל שכשרשי ור"י וראב"ע דר'ג במעשה כבות מסכת בטעםמצינו
 מה מפני א'י מצחק ור"ע בוכין הן התתילו הקדשים קדשי מביתיוצא
 ואעידה ב'[ ח' נטיעיה הכתיב מצחק אני לכך אסל וכר וכי מצחקאתה
 סלא עד וכר יברכיוצ בן זכרתן ואת הכהן אוריה את נאמנים עריםלי

 של שפאתו תתקיים שלא משגדא הייתי ציריה של משהחשנתקימה
 זכריה של שנבהאחי ביציע יצריה של נבואתו שנתקסמה עכשיוזכריה
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 ירא שהיה בכונתו כנראה אמנם כפשוטו ביאור צריך והדברמתקיימת

 קדשי ממקום בו הלכו שנעלים כשראה אבל הקב"ה בו יחזוראולי
 מזה גדילה רעה לך שאין חוזר אינו מדעה דאף מוכח כן ואםהקדשים
 חוזר אינו מקום מכל יתברך שמו וחילול כמה זה המקדש ביתחורבן
 שלא צדק גואל בביאת לבנותו שמו יתברך שהבטיח מטובה שכןמכל
 יוסי ר' משום יוחנן א"ר ע"א[ ד ]יף בברכות ז'י וכמאמרם ח"ויחזור
 וע"כ חוזר אינו תנאי על אפילו לטובה הקב"ה מפי שיצא ודבור דבורכל

 בית ויבנה שמו יתברך דיבורו יקיים שבודאי ניחמתנו עקיבא לואמרו
 דין בית וה' בב' כתובות בריש שהתחלנו למה ענין וזהו ב"ב.המקדש
 ש"ץ לאותן כן ואם כנזכר מעלה של דין בית כנגד מכות דהואיושבין
 שמו יתברך יטה ובוראי וכו' ממדת מרובה טובה מדה ע"א[ י"א]סוטה דקי"י שמו יתברך דרחמנא שלוחי הוי בודאי דלמשה מהבד"צהממונים
 יתברך: שמו למען ב"ב ויגאלנו שקבצנו לתפלתנו למעלה קשבתאוזן

 בק"ש נלק פרשת לקבוע בלהקו ע"ב[ הב ]יף ברכות בשעםצג.
 אילימא מ"ט צבור. טורח משום קבעוה לא מהומפני

 רבית פרשת לימא ממצרים מ1(51אם אל כ"ג[ ]במרבר בה דכתיבמשום
 משום אבין בר אר"י אלא מצרים יציאת בהו דכתיב משקלותופרשת
 ופירש"י יקימנו מי וכלביא כארי שכב כרע כ"ר[ ]שם קרא האי בהדכתיב
 שלוים לשנב ובקומנו בשכבנו שומדנו שהקב"ה ובקומך לבשכבךדרסי

 פטקא דלא סיכום ות" פסוקא האי ולימא  עכל"ה( וכלביא כאריושקטים
 הדברים וירבו כפשוטו פירוש צריך הענין זה וכל פסקינן. לא אנןמשה
 הלא מצרים יוראת משום אם כי בזה תמותות והקושיות וחרותלבאר
 שנאמד זו בפרשה יבחרו ומדוע מצרים יציאת בתורה פעמים חכרתםנזכר
 היה אופר בע"'ק בפרשת בלעך'ם של מדבריו ויהוא מצדים יציאת פ"אבה

 וכדאיהא וכי תזרו וכולם כונתו היה סים וניכר מבלק יותרשונאם
 של אחד פשוק בשביל בק"ש זה צהלין ולמה ע"כ[ ק"ה ]יףבסנהדרין
 חמורם יש הלא דוקא ונשקלות רבית מפרשת דמקשי נומה מצריםיציאת
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 לחו( רדמי וכן אלו רנקט ברחוק "'ל כנזכר בתורה מצרים יציאתפעמים
 בע'צ ז"ל רש"י דנדחק וגו' כארי שכב כרע צ"ל שהיה שמסיק מהוגם

 ררמי זה פסוק צ"ע למה הלא ובקומך לבשכבך )ברמז( רדמי משוםלנאר
 וכן ראשונה בפרשה ובקומ"ך בשכבך זו בפרשה בפירוש כבר אמרוהלא

 ובלק. בלעם מפרשת ודמיונות רמז צריכין ולמה כמצותה שניהבפרשה
 פרשוני. פנימיות ובקצת דרשוני. ואומר צות בע"כאולם

 וביאור בסנהדרין הנ"ע משנם הנודע פי על המטה קצה באפסוי"ל
 בה היסוד יד ח"ו לרעה כונתם עומק היה מה במקובליםהדברים

 אלו בכח ישראל את ח"ו לאבד הלך בלק כי בלק[ ]פרשת עמוקותובמגלה
 וכמ"ש תמוז בחודש זו פרשה קרץ ]וע'צ עי"ש וא"ב תכן"ז ירחיםהשני
 ופרייה פרענה רכל ר"ה[ נזף ויקהל פרשת הזוה"ק דברי פי על כ"פבמק"א
 בשבת ואנת פלוני בשבת תיהוי אנת ואמרין דילה בשבת להמעטרין

 על ואכמ"ל[ זה בשבת שקורין לפרשה הומן שייכות שפיר כן עלפלוני
 ולש ח"ו יום כל על קללותיו למתפשט השבו שהם )לעומת חשבוכן

 שמו מייחדין שישראל וערב שתר ויום יום שבכל הנ"ל( ירחים בב'דוקא

 להמתיקן כדי פרשתו לומר למעלה רוח הנחת אז וגדול במס"ניתברך
 קללותיו לגמרי יתבטל זה ינץ רגל  ובערב בבקר רצה עת בכלבשורשן
 הטורח מפני כן עשו לא אך ב'צ הגאולה וימהרו בלבו שהיההצפונים
 להמכוונים ובפרט בשורשן להמתיקן בזה לטפל ב"פ ויום יום בכלגדול
 לתיקון אחד כל לפעמים שמוסיפין ומה שעושים וברורים בשחודיםבק'א4
 וגו' שכב כרע עה'צ ומ"ש בפרשתן. אותן שקורין %ז בכל וזיונפשו

 בהיתנו שגם היש בזה עה"ת השלום ההם בכת'ץ שבתבתי מה פי עלי'ע
 דמינה רשינה שם והוא ס"ג )בגימטריא כלבי"א זה כל עם המרבגלות

 מי בזה[ בכתב יותר לבאר שכל לא כי ]עה'"4. לחירון( עבריןנפקין
 האי רייסס מי שברך כים גדול הזוה"ק הקדמת ברהב כמבואר)המט
 הגאולה דוש ישראל לכנסת ברפואה ומשע לך ]ירפא יקידתו מ"י(דרגא

 בערדע: השלו דוממות ודש" ומחמ"ל[ ב"בעלימה
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 לקללה חזרו שכוו, סנהררין מש"ס לעיל מ"ש מלתא וארכרןצד.

 זה פי על מפקפק ז"ל יעב"ץ הג"מ בסירור והנהר'*
 קודם בסידורים שכ' וגו' יעקב אהליך טובו מה ה'( ע"ד ממדברעה"כ
 חוץ זה על שם אמרו דההי תורתו. במח"כ תמיהתו. על ותמהתיהתפלה
 שלא לעולם( מישראל יפסקו שלא )ופירש"י מדרשות ובתי כנסיותמבתי
 מן ברכה הן הרי כן ואם יעקב( אהליך טובו מה )הכתוב לקללהחזרו
 מדרשות. ובתי הכנסת לבית בבואם לאמרו נהגו ולכך שמתקיימתהתורה
 לביהכ"נ: בבואם זה פתק על כונה האדחיף במידוד נמצאוכן

 וכו' הה"ק בשם שמעתי ובלעם. בלק רפרשת זה ובעניןצה.
 שלא צבי עטית בעל מזידיטשוב זי"עמהרצ=ה

 זו בפרשה פי אפתח איך ואמר הסעודות על זה קודש בשבת תורהאמר
 אמנם כבר(. לטובה הפכו יתברך שהשם במה נוזיו פיו פתח הלזשהרשע
 עוד לומד צדיך אין שהוא אמד כי בשמו שמעע לגמרי אחרתבפסחא
 בזוה"ק בינוקא בפרשתן מ"ש ~רושיו ונדפס נאמר כבר כי זובפרשה
 בדורו צדיקים כמה והחזיקו עצמו את שאשיק כידוע בלקפרשת

 ואכמ"ל: זי"ע קרישא ינוקא נשמת אחת פעם היה כי ז"לותלמידיו

 אש בדמ"ז נטמן אשד פלא בזה רואין אנו בעניותן אא אמנםצו.
 כי אהלים טעמים הגיד  קדשו וברוח חיותו בתחםקודש

 שכתבע מה ועיץ תקצ"א( שנת תמת )י"א זו בפרשה היה הסתלקותויום
 מקובל זה וזול כ"ח( אות ח' נמהדורא לעיל דיליה להלולא יומא רמזבענין
 פטירתו יום כי רבינו משה הנבגרים מראש וסמיכתן וחטויים צדיקיםבפי

 זו בפרשה דבינו משה של שט מכי 4 ע"ע תצוה בפרעות חל אדרי
 פרשם על נמצא לא אלימלך שעם בסה"ק כמו וספריהם צדיקים בכמהוכן

 שמא ויקהל בפרעות אדר כ"א יום א חל לעולם כי דבר שוםויקהל
 כי נתהוה כן רעל כהנה תק זי"ע אלימלך מעם בעל דבים שללהלולא
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 פרשה על ~דוש שום נדפם ולא הגיד לא זי"ע צבי עטרת בעלהה"ק
 עח"שן: ל"ו ל"ה אוח ח' כמהדורא נהריהזו.

 קיש ותהלים מצותיך. ממני תסתר אל בארץ אנכי גד אפי( יכחמניאפיז.

 צריך אין בארץ תושב הוא אם וכי תמוה כפשוטו הקושיאי"ס[
 וי'ע מצותיך ממני תסתר אל גר שהוא מפני ורק בתורה עיניםלפתהשע
 הפוסקים פלוגתת שיש התורה במצות רבות בהלכות הנה כי דרח2בדרך
 בזה שנהגו המנהג מן כהינים ואין המנהג אחר הולכים חז"ל מדבריעוד
 היינו בארץ פאר שכיהנו ורבנים מהפוסקים מקדם ההוא העירגדולי
 מחדש שנבנתה לעיר מחדש שבא חכם תלמיד רב כן שאץ מה הלזהגליל
 הרב צריך ש מלפנים כלל קבוע המנהג שם ואין יקער1ן קהלתלישוב
  מעצמו ולהכריע להעמיק בתורה עיניו לפרחח דשמיא סייעתאומורה
 בארץ אנכי גר כזה רב שיתפלל דרוש( )בדרך י"ל וזהו למעשהלהלכה
 ממני תסתר אל נא( כן על קבוע. מנהג שום פה ואין מחדש)שבאתי

 תורה(: של כדת ולהורות להכריע עיני האד )רקמצותיך

 ח2ם בפרעמישלא מחדש  עתה שהדפיסו בהורא נתר בסידורצח.
 ר"ח בברכת  עתה ראיתי בהגהותיו חתום"המגיה"

 שנדפם כפי רב" תפלת "בזכות בהמללם רצון היהי של סיום המגי"הוז"ל
 בזכות התפלה את מקבל אינו הקב"ה כי כלל נכון אינו סידוריםבכמה
 כהשי תפלתו את כות אם  עצמו המתפלל של בזכותו אם כימחברה
 אנשי תפלת בזכות בשמ"ע מסיימין אנו אין לפיכך מתפלל שהואבשעה
 התיבות את השר בצד כתב דנופרים אחד כי המשערים, יש וכרכנה"ג
 בפפכת הזאת התפלה מקום את לשיין היה וכונתו רב" תפלת"בדכות
 ונעשה ז' באות ר' האות את המדפיס המליף ואח'ע רב תפלתבדכו"ת
 כי מ'ש כי בטפשיע. דכאת המוטעה המגיה עכ"ד רב תפלתבזכר'ת

 ידע לא (1 ראה לא וכי מחברם בוכות התפלה את מקבל איש הקב"הן
 ז"'ע אמרו וכאלו המלך דוד בזכות תהלים ולאחר קדדם שאומרים ביהירנ
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 שאמר למי שענית כשם הנוסחות הקדמונים בסידורים בוידוייםוכן

 ובפרט כיוצא וכן תפלתי את ותשמע תענה כן המלך( )דוד הלזהמזמור
 האריז'יבכתבי

 כמו הקדמונים שייסדו מה רק הפיוטים לומר שלא
 שמעון מרבינו דר"ה ב' ליום פיוטים וכן הקנה בן ור"נ דקלירהתנאים
 האשכנזים בביהכ"נ בצפת"ו הארמ"ל רבינו שאמרם וכיוצא ז"להגדול
 כן שאץ מה הפיוטים אלו לומר כדי אז להתפלל כדי במכוון אזוהלך

 כמ"ש בפנימיות בהם כח ואין ידעו שלא הפיוטים מחבריהאחרים
 בחיבורנו ועיין -א[ סימן ]ח"א מנח"א שו"ת בת" ועיע ופע"חבשעה"כ
 וכן ז"ל צבי עטרת בעל הגה"ק בע"מ מ"ש א'ן ס"ק מ"ח ]מה או"חנימוקי
 מסוגלת התפלה כי בודאי הנודע בדבר להאריך צדיך ואין כיוצאעוד

 וזי"ע יפדה קודש בהדרי ומייסדה מחברה בזכות כראוי ולכווןלהתקבל
 מחברה. מי כלל מינה נפקא אץ כי הלז הפתי פיו פער כאשרולא

 'תפלת 'ברכות ר"ת רשום היה כי מנוערים יש בשם הנ"ל מ"שוין
 זקיני, הוא אומרו בשם דבר אמר ולא אתו הוא גנוב הן כנ"ל.דב

 זה שכתג ע"בן ט"ז ]רף ברכות על תעלומה במגיד ז"ל הגי'ק רבינו,מר
 ונראה סמוך פרעמישלא בעירו שם נודע הוא תעלומה מגיד)וסה"ק
 ועשה שם נודעים האלו והדברים ויו"ח תלמידיו ומקום ז'ע דמדלאתריה

 להטפל כדאי אין כלל דרך המשערים( יש בשם וכתב ידע כלא עצמואת
 אות ד' ]מהדודא בד"ת בדברינו עיין בזה אך הלז( המקלקל )אובהמגיה

 שמברכין בהיה'י כן גם שכתג התפלות אוצך סידוך ע"ד וגם מ"שק"ו[

 מתקבל התפלה שאין הנזכר וזגגיה חכמים הלטין לקח )וממנו וכו'חודרי
 תפלת בזכות דגושג שסח שיישבנו מה בד"ת ועי",ש כנ"ל( מחברהבזכות
 זה מתפלל היה י"ל רב )כי בשבת צרכיו טפלת להתפלל שלא כדירב
 ספק שיש במקום בגמרא שלומדים כמו רק מזכירין כן על בחול(רק

 אהד מכל בימינו ההפקדות על למוסר בזה ]והעידותי ועיי"שברכה
 ישמרט( ה' וידעונ"י. חב"ר חוב"ר להעתשדהרה
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 הה"ד וגו' מטעמים הוא גם 1יעש תמידות[ ]פרשת במד"רצט.
 וכנודע עיי"ש עשנו זהו תתפש בידיםשממי"ת

 שהוא )שממית( עכביש קורי את השבת קודם לנקות האריז"לבכתבי
 שבת תורת מאמר מאמרות בחמשה בעה"י שביארנו וכמו השבת.כנגד
 ראשי רק וארשום בזה עוד י"ל אמנם עי"ש ר[ ג' אות חולדות]פרשת
 גלות דוביעי גלות שדכא עשו לקליפת רומו זוע הנה כי דבריםרשומי
 עשו של ושרו ב"ב שלימה הגאולה קודם הלז והארוך החשוך'שדום"
 ישלח[ ]פרשת פירש"י ]ועיין  בעוה"ר הגאולה ומאחר המעכב הוא)ס"מ(
 אלהיה בד"ה ע"א[ כ"ט ]דף סוכה בפירש"י וגם עמו איש ויאבקעה"ב
 הגאולה שתיקך וכיון לשום[ עיי"ש וכו' בעדה המליץ שרה עמה()לוקה
 ועל לאדה"ר( הנחש ברשתת )גם מעולם נפגם שלא הרי"ח ידי עליהיה
 בכל וכמבואר ג'[ "'א ]ישעיה ה' ביראת ודויח"ו צדקנו, במשי"ח נאמרכן

 בבית ר"ע הרי"ח בעיפוש רק נולדת השממי"ת זה  לעומת כן עלהסה"ק
 תופשת היא כן על  עשו ומבחינת תמונת תכונת ושהוא וכיוצאהכסא
 עש"ו כי הזבוב על המושלת והיא ממם לינק שלה עכביש בקוריהזבו"ב
 ודן ובקרנים במדרש כמבואר לזבו'צ שדומה עמל"ק של אביו אביהיה
 כנגד שהוא זבו"ב ר"ת ביאזני 1'ערמ בשפר זיכיון עמלק[ ויבא ]בפדשתידין
 ושורשו עמל"ק של אביו אבי שהוא )עשו( השממי"ת ע'ע כנזכרעמלק
 מבש יותר רע היה )עש"ו( דכא כי לדורות עליו ומושל הזבו"בבנפש
 וגו' יקרבו ס"א[ כ"ז ]כראשית אמר עשו לאשר עמלק אבי אליפ"זהוא

 ויצא הרגו ולא ממונו את מיעקב לקח הנזכר ובם אתי יעקב אתואהרהר
 -א[ כ"ט אצא ]וש"י רז"ל שאמרו כמו כמת( חשוב )רעני אביו מצותבזה

 לפניו וידוע גלוי לאשר שמו יתברך העליון בהשגחת קצת הדברונמתק

 של הס"א כה 8ז ללחום ב"כ גדול כח להם אין שלאחריו הרורותכי
 שרו ועם עמו איש ויאבק אשר בעצמו בכבודו אבים יעקב כמועשו

 %י עמלק ידי על קצת כחו נקטן כן על שם( מפירש"י )כנ"לוצזכר

 לעמלק יעקב( אשת רחל של בניה מבני שהיה יושבע ידי )עלשד"לישחי

 כמדע ב"ב צדק מאל ביאת קץ עת עד לגמרי נמחק לא אמנם עמוואת



 רצרר*ה תשיעאה מהדודא ן224ר*יא'קו
לכל

 ואכמ'י
 מהזבוב יותר ושורשה בכחה גדולה היא השממית כן )ועל

 להנ"ל(.רומז

 והורגים כשדוחקים וגם דגלים שבעה של היא השממית תמונתושענין
 כשנפרדו גם  עצמם בפני ומפרכסים מתנענעים הדגליםהגוף

 בפ"ע בה מתהוים הדגלים )כי והיתושים הנבראים בשאר כן לאממנה
 אלקים עשה זה לעומת זה בסוד ז' המה ורגליה הטבע( חכמי דעתלפי

 נגד והוא אדום הוא עשו מלכות שיצא ד מדה התצא המלכות)קליפת
 דבי13 בשם שלחן ]פרשת רכלה באגרא ועין קודש( שבת השבערהיום

 בתוכה דאינו אשד העם וכל י"מ ]-י עה"כ זי"ע מלובלין התוזההקדוש
 היפך אז עממין הו בה בהיות דקליפה( מדות )ז' מדות אנשי עממין()ז'

 כן ועל כנודע רקלי מלכות השביעית מדה שהיא דקדוקה מדותהי
 כ'שפיד

 השבירני יום בקדושה קודש שבת נגד השממית היא כי מהאדיז'י
 ממנה ויפרדו להשממית יהדגוה כאשר כי בחוש הראיתי ולפלאכמובן.
 אחרי האלו להרגלים קיום להם ויש בביהכ"ס הכותל על הדבוקותדגליה
 יתקיימו לא וכיוצא כמותה לזבוב אשד ויותר אחת שנה כמומותן

 זה כל כי ופרקט ויאבדו וירקבו ימים ג' או ב' דק אח"כ דגליה)במותה(
 וזה במינה הדומים יתושים שארי סבע כדרך והיא שאני הקליפהכח

 ועיין כ"ג[ ס"ק שט"ז ]ס" במג"א מ"ש יי ובזה בנסיון. והראיתיהבחנתי
 בהנדסם[ רפ"ו ]עמוד נגלום באות ובדברינו ג'[ ס"ק קט"ז ]ס" יו"דבדדת"ש

 שמנתכנים רבים מהם יש השממית כי א'[ ס"ק שט"ו ]ס" או"חובנימוקי
 כל הכוללת אדום במלכות וכן מסוכנים אינם למיניהם מהם והדבהמאוד

 המה ושריהם ממהילתם ובפרט ככולם שרובן אומות קננם כעתהאומות

 השממית דוגמת זה וכל נייחים שהם מדם ויש ר"ל מסוכנים כאראלשונאי
 כי להראותך אך בזה להאריך חפצי ואין אדום הוא לעשו הכזחלשדטוה
 ושנואה בזויה ושפלה קסנה בבדיה וגם לאמתן אמת חז"ל רבדי עמקומה

 בזוי אדי'ם על ב'[ א' ]בעומדיה נאמד )וכן למאוד עד כל בעיןונשאם
 הבורא בהשגחת זה וכל נשגבים ענעים הרבה בה יש והנה( מהצד.אתה



 אדו יזררה תשיעאה מהדוראדברי
 מלכותו כי כל לעין ויתגלה יתראה עדי ופרט פרט כל על שמויתברך

 בב"א: הפירושים בכל משלה בכל שמויתברך

 ולא סומא ולא חיגר לא גואינו מי וכל פאה[ נסיף במתניתיןק.
 שכיח כי אמת( ומוסר ורמז הררוש דרך )על י"ל מהם. כאחד  שיהיהיף הזקנה מן מת אינו מהם כאחד עצמו ועושהפיסח

 ויכשילו להיפך אדרבא ה' דרכי בדרכיו ילכו לא בניו אשר בעוה"רבימינו
 להקל עליו שיסמכו דורו בני להכשיל דרך באיזה נכשל או אחדיםעוד

 הוא אם )גם המנהיג הרב את או אביהם את ישאלו וכאשר גדרולפרוץ
 יודע הוא ובאמת מנה. יודע אינו הוא כי ישיב וכף( וגדול חכםתלמיד
 מאלהיך ויראת נאמר זה )ועל רואה שאינו כמו עצמו עושה אךמיה

 לא הוא כי ישיב מהם ולאיזה והתעלמת( א'[ כ"כ ודכריס עה"ככפירש"י
 רק ולתקן ללחום כח לו ואין בימים בא כבר הוא כי עוד לתקןיוכל
 לאחרים ישסעו איך ובאמת עיות הוא אשר את יתקע שדוכיה יאמראחרים
 ויבקש בו יועוד כי בכתב  עכ"פ בעצמו יודה לא הוא )אם קלקלתולתקן
 שאינו כל במשנה וג"ש וכו' ויחניף יכזב עתה גם וזי14י אלא  מעותו(לתקן
 )היינו סומא ולא כנ"ע( אח'צ לתקן ולילך להטדיח יוכל )שלא חיגרלא

 מהם כאחד עצמו ועישה )כנ"ל( פיסח או כנ"ל( הכל ויודע רואהשבאמת
 לילך יוכל שלא חיגר כמו כבד הוא כי ויענה יחניף אמת ללא כי)ההנו

 אינו כנ"ל( דואה שאינו שמא או כנ"ל לרבים עיות אהמר לתקןהלהטריח
 יצילנו(: )ה' מהם כאחד )באמת( שיהיה עד הזקנה מןמת

 מלכים הלכות בסוף הרמב"ם רבינו מ"ש כבד נשאלתי הנהקא.
 אלו בענינים האמורים במדרשות יאריך ולא י"בןופרק

 אהבה לידי ולא יראה לידי לא מביאין שאין עיקר ישימם ולא בהןוכיוצא
 דהרי והקשוני עבל"ה שביארנו כמו הדבר בכלל ויאמין יחכה אלאוכו'
 וכמו האמונות )י"ג( מעיקרי הוא צדק גואל לביאת והחיכוי שהאמונהכיון

 )בביאת בו מאמין שאינו כל 2ים נכפי"א[ לעיל הדמב"ם כן גםשכתב



 לצררה תשיעאה מהדורא דבריאיקח
 כופר הוא לבד נביאים בשאר לא לביאתו מחכה שאיש או צדק(גואל
 העסק יביא לא למה כן ואם עכל"ה וכו' רבינו ובמשה בתורהאלא

 מידי קשה לא באמת אך השואל עכ"ד אהבה או יראה לידי אלובענינים
 ויחכה בכללו ולחכות להאמין העיקר כי שם ובעצמו בכבודו רבינווכמ"ש
 נבהלכות מ"ש לשיטתו הרמב"ם בזה הוא והעיקר ב"ב צדק גואל ביאתעל

 תשובה שעושין וכיון התשובה ידי על אלא נגאלין ישראל אין כיתשובה[
 ויעסקו יחשבו אל כי בזה רבינו כתב שפיר כן על עכל"ה נגאליןמיד

 מינה נפקא אינו זהו כי צדק גואל בביאת מקודם יהיה מהבמדרשים
 יועילו לא גם שם כמ"ש זה לאחר או מקודם אז שיהיה מהבפרטות
 בכלל הציפוי )ורק בפירוש שם כם"ש זה ידי על קיצים המחשביםאותן
 ולא אהבה לידי מביא אינו כנ"ל הקיצים חשבון וזהו ב"ב( לביאתווקיוי
 בתשובה נשוב יראה )עכ"פ( ש אהבה ידי שעל העיקר רק יראהלירי

 וזהו וכו' כנ"ל תשובה בהלכות כם"ש מיד נגאלין זה ידי ועלשלימה
 מיד הגאולה למהר התשובה היינו ויראה אהבה ידי על רנרצההתכלית
 אמרו כבר הקץ עתות הצריקיס בספרי פעמים כמה שחשבו ]ומהכנזכר
 כתוב כך אבא ברמז שבשמים לאבינו והתעודדות סגולה בדרך רקעוזיא
 להעיקר טפל והוא הזאת בשנה לגאלנו שצריך ע"א[ ט"ב וקייישיזבתורה
 כלו ע"בן ע"ז וסנהדרין חז"ל דברי פי על הרמב"ם וכם"ש בתשובההיינו
 השם ויושרינו יעזרנו כן בתשובה[ אלא תלוי הדבר ואין הקיציןכל

 בימינו: במהרה צדק גואל בביאתיתברך



 א'קט רזרבה תשיעאה מהיוראד21רי

 ביום )התשיעית( הזאת המהדורא סיימתיבעה"י
 מספר ק"א באות תרצ"ה אלול י'א'

 נא דישראל. רבא אפטרופסא הגדול. השרמיכאל
 אחד ואין כ"א( )י' בדניאל מ"ש ב"ב בנויקויים
 שם וכן שרכם מיכא"ל אם כי אלה על עמימתחזק
 הגדול  השר מיכא"ל יעמוד ההיא ובעת א'()י"ס

 נהיתה לא אשד צרה עת והיתה עמך בני עלהעומד
 עמך ימלט ההיא ובעת ההיא העת עד גוימהיות
 הנעמוד רצון יהי וכן בספד כתוב הנמצאיםכל

 ב-ב ונזכה הזאת הגדולה צרה בעת כעדנולהמליץ
 ושוכט"ס: לאיוש"ט וכוח"ט נפשנו אדותלגאולתנו



רצררהנוספותד12ריא'קי

בוספות
 וכו' כו' ורבי מורי תלמודא, דכולא למרא טב"א, שפאבריש

 שביעאה מהדורא תורה" "בדברי חידוש עולת העלהעה~ט"א,
 'וערוצה דקאמרה, במה בתרא, בבא סוף המשנה, דברי לפרש א'ן]סימן

 האערו רבינו של קדשו דברות ותורף ממופת" בדיני יעסוקשיחכים
 לחקור דכ"ע אליבא נתונה הרשות ממופת בדיני דדייקאשליט"א,
 ולחדש דקרא, בטעמא החדרה, משפטי כל ולהבין להוצי"םולררוש
 בדויא כדמציע ביתדה, שכתוב מקרא דאורייתא וממשו טעמובסברותיו
 וכו/ ישבע הטענה במקצת מודה תור"ה אמר"ה מ"ה מפנ"י דוכתי,בכמה
 כדפסקינן חוקה, הם שלרוב התורה, דיני של מ"ע בשאר כן לאואשר
 כן ועל דקרא, טעמא דרשינן דלא שמעון( ר' )נגד יהודא כר'הלכתא
 ממונות" בדיני יעשק שיחכי"ם הרוצא מרפא חכמים בלשת נקטושפיר
 לרבות וגם ענינים, שאר גם בזה וליישב לפרש ודפח"ח עכתדה"קדוקא,
 באמת וכו'[ מפני ר"ה ע"א ח"י ]דף בכתובות התוס' קושית זה עםלתרץ

 נועם: אמרי באריכותועיי"ש

 אמינא קדישא, אורייתא דיקר ומקמיה קמיה דסגירנא עבדאר84נ84
 ס"ז ]יף קמא בבא ערוכה כש"ס שיטה, להדא מהימנאראיה

 כפל. תשלומי משלם הגנב אחר הגונב ראין מתניתין על תמן דתנינןע"ב[
 וגנב ראעין גנב קנאו יאוש לאחר אבל יאוש לפני אלא שפ לא רבאמר



 אאךא וצררהניעותדברי

 ניים כי אמינא  ששת רב אמר ראשון, לגנב כפל תשלומי משלםשני
 אמרה מה מפני עקיבא ר אמר דתניא שמעתא, להא אמר רבושכיב
 ]עשה בחטא שנשתרש מפני וה' ר תשלומי פשלם ומכר טבחתורה
ה בחטא נתחזק כלומרשרשין ל  לפני אילימא אימת מעשיו[ ומהני 
 ששינת רשש דשינוי מעשי אמו ש ]הא נשתרש איכא מי ]מכדו[יתיש

 יאוש לאחד אלא דקני[ לס"ד ליכא י14ש בלא לוקח לרשאמרשותו
 ס'ד ואי  רשות[ ושינוי יתיש בתרתי לוקח קני דד,ופתא מרקוע]דאהנו
 הוא שלו טובח ועא שלו וה' ר תשלומי משלם אמאי קני נגרידא[יאוש
 נמי דגא בחטא ששנה מפני  בשמעתין[ ]לקמן דכא כדפתר אמרימוכר,
 רבה תריה בזה לתכנה יש ולכשרה בשגיא ו,ריעו'ה בחסא ששנהמפני
 רב אסר ושכיב נתם דכד ולהחליט להקשות ששת רב בדעת עלהאיך
 רע"ק גול דבריו הלא ר,ך'ק, אלקי ד~זבא דברי מימרא מכח כדלתא,להא

 אמרה מה מפני בהד" כדקאמר דקרא, טעמא דרשרנן אי רקנאמרים
 באמת שהוכיח קצ"ח וס" קכ"ז סו ]חיא מדרש"ם בשר'ת ןועיין וכרתור"ה
 התורת מדברי בזה כן גם וכמדע דקרא, טעמצ דהרשינן ס"ל דרע"קסגה

 תירה אמרה מה מ18י השש ורך במש"כ ד'ן ס"ק קפת נסי ביו"דדושלמים
 מדברי עוד שהביא מה הנ"ל במהרקי'ם עוד ושייזום וכר לשבעהנדה
 עומד הביהן תורה אמרה מה ספני רע"ק דקאמר ע"א[ ט"ז ניר ר"ההש"ס
 כן ואם עיי"ש( דקרא טעמא דדריש משום בע"כ ו71יימ וכר שתהללוכו'
 כמתיה דהלכתא יוודא דר' אליבא רבדיו להעמיד יכול שפיר הלארב
 ר'ש ידע ולא מעלמא, ווקלית תנחר וכי דקרא, כעמא דרשינןדלא

 אלא אתמהה, הוידא ה" שמעה דר' פלוגת' דוה חלילה, מפורשתמתניתץ

 כ4ע אץ מצותת דבויני שליש"ע, מאוה"ג רבעו מרן כמברת מוכהודאי
 דקרא, סעמא לחדוש ולהסביר להחכירם ניתן דכ"ע המליבא פלוגתא,שום

 מברבתא רב דגשי על קמקשיא שפיר כן ואם יתודא, דר' אליבאוגם
 בס"ד: עצן חבר, כדרבא לתרץ הסר'ס וועצרך כנזכר,דרש'ק



מוררהנוספות קובריא'קיב
 רבותינו רבדי היטב להביו לשלום לקראתנו רינ"א תצא זה פיועל

 ודגל דשן שם ז"ל הרי"ף שכתב ב"ק בדיש כמלאכיםהראשונים
 הוצרך מה לי תמוה ז"ל הדא"ש והקשה הוא, דאורהיה בר"הפטודיל
 בשדה ובנעד כתיב קרא הא הוא, דאורחייהו משום דפטורי טעמאלפרש
 הפשק טעם לפרש שבא ואפורר וז"ל ותירץ בר"ה, ולא ורדשינןאחד
 הבעלים 12ילכו אפשר ואי בד"ה לילך שדדכן לפי בד"ה תודה פסדתולמה

 דכיון שם לילך שדדכן פי על אף בד"ה חייבת קרן אבל תמיד,אחריהם
 מטעם מינה ונפקא וכו' לנטוריה למריה הו"ל נגוע שהוא ויודעדאייעד

 עליו ודרסה ברה"י ומקצתו בר"ה מקצתו ומונח ארוך עץ היה שאםזה
 עכ"ל פטורין עליה ולדרוס לילך שדרכה כיון כלים בדה"י ושברהבד"ה
 שייך איך ונפלאים תמוהים רבדיהם ולכאורה הדי"ף, שעל  ובשה"גועיי"ש
 אליבא אינו 2הה לדינא, מינה דנפקא במקום דקרא טעמאלמידרש
 שהניח חריפתא בפלפולא שם הרגן יתודא, כד' פסקינן דהאדהלכתא,
 למעלה, הנתונה בסברה אולם מענה, מצא ולא בתימה, כן גםדבדיהם
 ובדודים נכונים דבריהם דקרא, טעמא דדשינן לכ"ע ממונותדבדיני
 הגאה"ק ודבי מורי לשיטת אמת ואות ראיה איכא וממילאלהלכה,

שליט"א.

 רבד פשר כן גם לדעת לחכי יומתק מאוד מה זה בדרךובלכתי
 ד"פ גיטין במסכת ז"ל והרא"ש הדי"ף דבותינולשיטת

 - בעידית להן שמץ משיזקין מתניתין על - שמה שהעתיקוהניזקין
 תוד"ה אמר"ה מ"ה מפנ"י אלבלר בן שמעון ד' אמר תניאהברייתא,
 מפני אדם שיאמר כדי והחמסנין, הגזלנין מפני בעירית להן שמיןושיזקין
 שלי נאה שדה ונוסלין לנכסי יורדין דץ בית למחר ושמס גוזל אנימה

 אמרה לפיכך ישלם, כרמו ומיטב שדהו מיטב בתורה עמ"שוסומכים
 על נתנאל בקרבן וע5"ש עכ"ל וכו' בעידית להן שמין הניזקיןתודה
 ד"ש צ"ל דק רשב"א בשם כן שכתבו במה הוא דט"ס שכתבהרא"ש
 דכפי מתמיהים והדברים ועיי"ש מקום בכל דקרא טעמא דריש דהואסתם



 אקיג תורהנוספותדברי

 בדברי נגרוס ראם מילתא, תליט בגירס' אר נתנאל הקדתו מדבריהנראה
 מקומו על הכל אלעזר בן שמעון ר' במקום סתם ר"ש והרא"שהרי"ף
 לגמרי, ברייתא הך להלכה ום העתיקו איך קשה אכתי והרי יבא,בשלום
 יו"ד חת"ס בסה"ת ]עחן דקרא טעמא דריש דלא יהודא כר' דקח"לכיל
 הא עליו תקשה דלא ס"ת בהלכות הרא"ש רבדי ליישב שדחק מהרנ"ד
 1"ד ס" וח"ב במנח"א שליט"א רבינו למרן ועיין דקרא טעמא דרשינןלא

 דמפורש משום דרא"ש ה"ט דהתם בפשיטות ותירץ בזה שהאריךמה
 גם דבזה ישרא"ל בנ"י א"ת ולמדחה וגו' לכם כתבו ועתה במקראהטעם
 למעלה, שדברתי הדברים הוא ודאי אלא ודו"ק[ יעיי"ש מודה יהודאר'

 טעמא דרשינן לכ"ע דבממון שליט"א, האדמו"ר ורבנא מרנא כיקבשם
 שיטה להדא גדולה ראיה הללו והרא"ש הרי"ף מדברי גם כן ואםדקרא,

באמת.

 מקום למצוא החלונות, מן ושהגיח כתלינו אחר עומד זה הנהאינפרא
 ריהטא לפום אשר ומפורשות, ערוכות סוגיות לשתיישוב

 בב"מ ש"ס א( הנזכרת, הסברא עיקר לכל גדולות, סתירות נלמדמתוכם
 בין אלמנה  לענין שמעון ור' יהודא דר' פלוגתא שורש ע"א[ קט"1]דף

 סבר יהודא דר' לא, או יצתה מסהיכנין אי עשירה שהיא בין עניהשהיא
 אין עניה אבל ממשכנין  עשירה סבר ור"ש אותה, ממשכנע איןלעולם

 בשכנותיה רע שם משראה ואתה לה להחזיר חייב שאתה אותהממשכנע
 דמשרש בש"ס ועיי"ש הערבית[ שחרית אילה ונכנס יוצא]שאתה

 ור"ש רריש לא יתודא דר' לא או דקרא טעמא דרשינן איפלוגתיהו
 הדבר כאן גם והרי טעמא, מפורש דלא היכא אפילו דקרא טעמאדריש

 תנאי בזה דפליגי מצינו ואפ"ה ממונות, דיני והיינו דממונא, לרדראנוגע
 ע"ב[ מ"ט נדף בגיטין מפורש ש"ס ב( לש, או דקרא טעמא דרשינןאי

 שיימינן מדק של או ניזק של כרמו ומיטב שגדון מיטב אי ניזזתןלענין
 שמר, רבינא השש עלה וקאמר התם, ורע"ק ישמעאל ר' בזהדפליגי

 שפעל ה" שיימען בדמשק מדאורייתא ראמה הוא רע'ק מתניתץלעולם



וצררהנוספות דבריאוקיד
 שההר שמעת ר' העולם תיקת מפני ד~1דייתא במידי דקתני ]מתניתיןמא

 מ'ש קאמר, טעם ומה דקדא טעמא דדריש אמרה[ רע"ק עולתלמיד
 מה מפני ר"ש אמר דתניא העולם תיקת מפני בעידית להן שמיןהניזקין
 ובמהרש"א וכר היא ור"ש ד'" ובתוספות דגוגיא כל יעייש"הוכו'

 ממד ואפ"ה הנא, הממון אל השגעים דברים כאן גם והרי שם,ומהמם
 שמקמא מקום בכל דקרא טעמא דדריש דר"ש אליבא דרקהש"ס

 מה ולפי לא, יתודא דר' אליבא אבל משמע דרע"ק, אליבאמתניתין
 וגם שליט"א, הגדול מורי ורבנא מרנא כ"ק בשם למעלה,שכתבתי
 סתראי סוגיא הני דקרא, טעמא דרשינן לכ"ע דבממונות בראיהדיכחנו

 כעת: המף'ע לכאורהניובש

 מקום יש שפיר באמת קט"ק נדף דב"מ מסוגיא קמייתא סתירהודינדן
 רשכבה"ג ורבי מורי כ"ק לי השיב כאשר בפשיטות לתרץבראש

 שחרית ונכנס שיוצא מפני כדמפרש טעמא הינו דשם פה בעלשליט"א
 ופירצה לאימר גם שגע הדבר כן ואם בשכבותיה רע שם ומשיאהוערבית
 כן רעל זמה הארץ השלאה כ"ט[ הס וויקרא עה'ע המפרשים וכמ"שביותר
 פ"ח ניו נדרים ברץ ]וקרין כמובן דקרא טעמא בזה יוודא ר' דרישלא

 מש'ש בתרייתא סתירה אבל ודחק[ כה"ג מברא וכרן הלכה ולענין ד"הע"ב
 דיפרקינה. רבה וצריכא גדולה, הערה לכדירה היא ס"ט[ ניודגיטין

 סוגיא האי סתירת גם קצת ל4מ2ב הקלושה נלענ"ד העית אתראמנם
 דמדשר~תא היא רע"ק מחגיתין רבינא דקאש- דהאתעמר

 אליבא דרק למימרא ל4ן דקרא, טעמא דדדיש הוא ור"ש ומימינןבדמזיק
 רגזה, וכר הוא ר"2 במלת כפנתו אלא כרוקק משניתץ את4דר"ש
 דדוישיק כריש ל14 אית כ"ע דפסונאע דררא שהוא נשקץ לענץדהיינו
 בכחד רגחירש חנא שוצא משום רק הש מה תקט ורש - דקראטעמא
 ז"ל רש'ע לפ4 כי ]ושף - בהדיי מעקם בכל דקרא טעמא דדר-ןבש"ס
 הוגש דברי כן לפרש הוא שהדוחק כמה וכו' רחש ר"ה שתוספותשמה



 א"14דנדדץץנוספות*21י*י
 כן[ לומר צריך בע"כ הנזכרים ז"ל והרא"ש הרי"ף לשירת מ"מ"ריש'ה,
 אפילו הא  עצומה קופסא לן תקשה דאל"כ זה לפ" נלענ"ד גדולהודאיה
 דקרא שעמא דרשיק אי וריש ר"י פליגי ממונות בדיני דגם נאמדאם
 טעמא דריש בודאי רעש הא תקשה מ"מ למעלר,, והוכבדו כמש"כוטלא
 דקאסר ע"א[ ט"ז ]יף יבר"ה ע"ב( ס"ז ]יף דב"ק בסוגיא כדמפורשדקרא

 רע"ק מתניתע למיסר רק לרבינא הויי כן ואם תורה" אמרה מה"מפני
 אמת ]חע עיקר כל ר"ש מדברי לאדכיר ול"ל וכי קאמד ומ"ט וכו'ווא

 סיכום ה"ט דהתם שם ירושע הפני כס2ר'כ ראיה כ"כ אין דר"דססוגיא
 דדיש דרע"ק מוכח בודאי דביק מסוגיא אבל לדינא, מינה נפקהשאין
 שמה בריה יוושע בפני חמיעו'ה המהרש"ם מדברי וכנזיל דקראטעמא
 ועור כנזכר[ קשה כן ואם וזץ"ק, וכי תוקעין למה העיט דברי עללולן
 אם דר"ש אליבא ורק הוא רע"ק דסתניתין רבינא דכוונת נאמר אםק"ל
 תניא דגרסו שמה רי"ד בתוני הוא וכן חשרא'ץ2 הר4'ף לגרסת תקשהכן
 בעידית לוע שמין הנטקיל תודה אמרה מה ספי אלעזר בן שמעה ראמר
 ווך4ץ2 סתמא ר"ש ברים ברייתא הך בגמרא לפנינו שווא כמו ךדלאוכו'

 תנא הוא וגם בהדיא כן קאמר אלעזר בן דרץ2 אחרי כן אםברשרש[
 מחציתין למרמר דק ונ"ל ד"ש סתם מדברי בזה להזכיר לרבינא ליהלמה
 אלעזר בן שמעון ור' שהטען בדסזיק מדאוריתא שומר הוא ריקקלעולם
 כמו זה סכל סוכת ודאי אלא וכי אלעזר בן ר'ש אמר דתניאטא

 דרגש אליבא ורק כשצ'ק דרושנה להעמיד רבינא כוונת דאץשכתבתי

 וו"'ש בלק1נא נקיט ד"א טעמא דרערנן לכ'"צ ממוטת בדיני דבאמתדוקא

 ר"ש שפובר כמו סברו כ"ע דבכאן לגלרי אלא דקרא סעמא דדרישהוא

 ויציבא שמעתתא המחא וממילא דקרא, טעמא דדרשינן מקום(ובכל
 לחקור גתתה, הרשות שפיר משטת דבדעי למעלה, שכתבטמילתא

 בי"ד: דוגמא בכל דקרא טעמאהלרחם

 תורה בדצרי וברל שלמרא הקדחם רהיט בדמם ראיתי שנית שלבב(
 זצ"ל הגרעק'ש דרץ עיבוי טנצכין 12ע12ה טרזן אוה דנצמיא



יצורהנוספות דבריקיד
 שהיה שמעק ר הערלם תיקון מפני דאורייתא במידי דקתני ]מתניתיןתא

 מ"ט קאמל, טעם ומה דקרא טעמא דדר"? אמרה[ רע"ק שלתלמיד
 מה מפני ר"ש אמר דתניא העולם תיקת מפני בעידית להן שמיןהניזקין
 ובמהרש"א וכר היא ורעש ד'" ובתוספות הסוגיא כל יעייש"הוכו'

 קאמר ואפ"ה הוא, הממון אל  המגעים דברים כאן גם והרי שם,ומהתם
 מתוקמא מקום בכל דקרא טעמא דדריש דד"ש אליבא דרקהש"ס
 מה ולפי לא, קודש דר אליבא אבל משמע דרע"ק, אליבאמתניתין
 וגם שליט"א, הגדול מורי ורבבא מרנא כ"ק בשם למעלה,שכתבתי
 סתראי סוגיא הני דקרא, טעמא דרשינן לכ"ע דבממונות בראיההוכחנו

 כעת: היש"ע לכאורהנינדר

 מקום יש שפיר באמת קט"ק ניו דב"מ מסוגיא קמייתא סתירהוהנה
 רשכבה"ג ורבי מורי כ"ק לי השיב כאשר בפשיטות לתרץבראש

 שחרית ונכנס שיוצא מפני כדמפרש טעמא היינו רשם פה בעלשליט"א
 ופירצה לאיסור גם נוגע הדבר כן ואם בשכנותיה רע שם ומשיאהוערבית
 כן רעל זמה הארץ ומלאה כ"ט[ רט הקיא  יה"כ המפרשים וכמ"שביותר
 מ"ח ]ין נדרים בר"ן ויעיין כמובן דקרא טעמא בזה יוודא ד' דרישלא

 משש בתרייתא סתירה אבל ודקק[ כה"ג סברא וכר[ הלכה ולזינין ר"הע"כ
 דיפרקינה, דבה האריכא גדולה, השקק לכאורה הוא מ"טן ]רףדגיטין

 סוגיא האי סתירת גם קצת לישב הקלושה נלענ"ד העיק אחראמנם
 דמדשרייתא היא רע"ק מבחיתין רבינא דקאמר דכאואומר

 אליבא דרק למימרא לש דקרא, טעמא דדר"? הוא וד'ץ? ארימינןבדמזיק
 דבנה, וכר הוא רגש במלת כוונתו אלא כרוקק מתניתין את"דרגש
 דדדקרנן כרעש ללן אית כ"ע דממום4 דררא טמוא נתקין לעניןדהיינו
 בכדד המפורש תנא שודא משום רק הוא בזה דנקט וריש - דקראטעמא
 הש"ס דברי כן לפרש הוא מהדוחק כמה וכף כ"ש ד"ה והווספותשפה ז'י רש"י לפ" כי ]1קי - בדו" מקום בכל דקרא טעמא דדרישבטרש



 א'קטורצררהנוספותדברי

 כן[ לומד צריך בע'ע הנזכרים ו'י וכמא"ש הרי"ף לשיטת מ"מעהש"ה,
 הא עצומה קושיא * תקשה דאל"כ זה לפ4 נלענ"ד גדולהודאיה

 דקרא מעמא דרערנן אי וד"ש ד"י פליגי ממונות בדיני דגם נאמדאם אפיקי
 טעמא דדיש בודאי רע"ק הא תקשה מ"מ למעלה, חיכחנו כפה?"כודלא
 דקאמר ע"א[ ט"ז )ין ובר"ה ע"ב[ ס"ז )ין דביק בשגיא כדמפורשדקרא
 רע"ק מתניתין למיסר רק לרבינא הו"ל כן ואם תורה" אמרה מה"מפני
 אמת ]והן עיקד כל ד"ש מרברי לאדכיד' ול'י וכו' קלמר ובניט וכו'הוא

 משים ה"ט דהתם שם יהוידע הפני כמש"כ ראוה כ"כ אין דד"הדמטגיא
 דריש דרע"ק מוכח בודאי כב"ק משגיא אבל לדינא, מינה נפקהשאין
 שמה בר"ה יזצשע בפני ובהשקה המהרירים מדברי וכנול דקראטעמא
 ועוד כנזכר[ קשה כן ואם תע"ק, וכר תוקעין למה הש"ס דברי עללולן
 אם לריש אליבא ורק וכא רע"ק דמתניתין רבינא דכוונת נאמר אםק"ל
 תניא דגדסו שמה ר4'ד בתוס' הוא וכן והדא"ש הוי"ף לגרסת תקשהכן
 בעידית לדך שמין וכמקין תורה אמרה מה מפני אלעזר בן שמעת ראמר
 ועיטש סתמא ד"ש בשם ברייתא הך בגמרא לפנית עייא כמו ]ודלאוכו'

 תנא הוא וגם בהדיא כן קאמד אלעזר בן רד"ש אחרי כן אםנרש"ש[
 מתניתין למימר דק דול ד"ש סתם מדברי בזה ל~זכיד לרבינא ליהלמה
  אלומד בן שמעע וד' שימען בדמויק מדאוריתא דאמד הוא רע"קלעולם
 כמו זה מכל מוכח ודאי אלא וכו' אלעזד בן ר"ש אמר דתניאודא

 דרגש אליבא ורק כרע"ק המשנה להעמיד רבינא כוונת ראיןשכתבתי

 ור"ש בלישנא נקיט הלא טעמא דרשינן לל'ע ממתות בדיני דבאמתדוקא
 ר'ש שסובר כמו סברו כ"ע דבכאן לגלוי אלא דקרא טעמא דדיישהוא
 ויוצבא שמעתתא רווחא וממילא דקרא, טעמא דדרשינן מקס()בכל

 לחקהר נתתם, דושות שפיד ממתות דבדעי למעלה, שכתבעמילתא
 בס"ד: חצתא בכל דקדא טעמאולדרוש

 תוהה בדברי חלל שליט"א הקדוש רבינו נד0ץ ריתי צ" שדבב(
 זצ"ל וצרעק"א דוץ לדידי שנצדק ייפויה ח"ז[ אוה י)טהדורא



 רהיצונוספות די דבא'קטז
 שדדות דדר רק זה אין כי "תלמידי" בתואר אדם לעסם תיאר שלאבמה

 שליטינו דבינו והביא העלה וכבד התורה. לגדולי היאה מן 17אינווגדולה.
 תלמיד יאנא ס"ט[. אות א' ומהדוש תודה בדברי גם לשבח הדבריםאלה
 אדרבה אחמכג"ה שלפענ"ד ולהודיע מלהתאפק אוכל לא וקטינאזעירא
 דדך זה אין "תלמידי" בתואר אצלו הלומד האדם את המתאר המובהקדב

 הוא כאשד בתורה. גדול אדם הוא התלמיד כי אם להדב. כ"כגדולה
 וקדישא. רבא גברא תלמיד להיות ההכה להתלמיד וכבוד גדולהדרך

 כל את לתאר יכתבו בספריהם ה"ה ישראל גדולי בשפד באמתוכדמצינו
 בזה. תלמידם כבוד את מונעים ואינם תלמידי. בשם אצלםהלומדים
 בש'" החנו הזה תואר את מנעו שלא מצינו בש"ש גםובאמת

 ]דף ד"ה

 דבי ותלמידי. דבי בשלום בא יהושע לד' ר"ג ליה דקאמד ע"א[כ"ט
 מקודם שקראו משום י"ל בזה אולם דברי. את שקבלת ותלמידיבחכמה
 המעיין אמנם למק"א. ראיה ואין תלמידי. כן גם עליו קאמד שפידדבי
 ואשמעה סמכוני אליעזר ו" שם שקאמד במה ע"א[ ק"א ניו סנהדריןבש"ס
 ואהבה. חשיבות תואד אלא זה ראין בעליל יראה תלמירי" "עקיבאדברי
 עצת לכבוד חלילה נתכוון לא הגרול אלחלד ר הקדוש התנאדבודאי
 "תלמידי" בשם גולה לראש היה כבד אשד דע"ק את לתמד חליובעת

 הנזכר: הש"ס מרבדי בזה הגרעק"א דוש רברי צל"עובכן

 והטהור הקדוש דבינו ישיבת מתלמידי חבדיא דמן תיראהכ"ד
 בתשובה הרוצהשליט"א

 שליססעל שלמהנסע

 סוע"ה ובקי החריף ההזג כלבבי חביבי יזץ"נ לכדכד  תשובתי.וזה
 מו"ה וחסידות. בתודה חמודות. איש הבשם. ערוגתהמפורסם.

 בפה"ק. וזזכף'צ בישיבתנו לר"מ משנה שליט"א ,ןליעסל שלמהנטע
 טעמא דרשיק ודכא בענין הראשונים דבריך על כי אפתח. דהומתבמה
 וגם תודה בברכת רק הנני בעה"י לדברינו וראיה סעד שכתבתלקרא



 א'קיזרנררהניעותדברי
 דב"מ מסוגיא להענגה תשובה פה בעל לכת"ה שאמרתי סמה הבאתכבר
 בנית כבר ""ט[ ]יף גיטין מש"ס בתרייתא סתירה על וגם קט-קנדף

 הקושיא אמנם הגמרא בלשון להעמיס קצת קשה שהוא והגםהסתירה
 רע"ק לעולם מתניתין שם אמרינן לא דלמה נד כמו נצבה מ"משלך
 שפיר אתי שמצא כראמרן. השוי אלא וביררת. שהארכת כמו וכו'הוא

 להאריך: ואכ"מ בתחלהדברינו

 בד"ת דברינו על שהקשית במה שסיימת במה להשיב רק באתיע"כ
 שאין א' במהדורא לרבדינו סמוכין שכתבתי ד"ק אות ז']טהדורא

 )וכרברי בדורותינו בישיבות להתלמידים "תלמידי" בתור לכתובלהדב
 לך' ר"ג דקא"ל ע"א[ כ"ה ]דף ר"ה מש"ס והקשית זצ"ל( רעק"אהגאון
 מידי קשה לא רמזה בעצמך הרגשת הנה ותלמידי רבי בשלום באיהושע
 גם זון רברי את שקבלת תלמירי מ"ש וגם "רבי" גם ליה רקאמרביון
 את עושה רבו שהוא אף היינו יהושע ר' לפני גדולה הכנעה לשוןכן

 אמנם פשוט. תה דבריו ועיבל ששמע במה תלמידו הוא כאלו בזהעצמו
 ואשמעה ממכוני אליעזר ר' שאמר ע"א[ ק"א ]דף סנהדרין מש'שמ"ש
 מתרצא זהו באמת אך רברינו. על קשה לכאורה תלמירי" "עקיבארברי
 דברי על נ"גן אות ]כה"ק בד"ת בעה"י דברינו פי ועל התם( )דשאנישפיר
 עקיבא הפלפול( )באמצע לרע"ק ר"א ומהגיד ע"א( ס"ט ]דף פסחיםהש"ס

 תכפירני אל רבי )רע"ק( א'י מיתתך תהא בשחיטה השבתניבשחיטה
 מרבו ששמע רע"ק על הרעיון ומבהיל יפלא כולו  שהענין הדיןבשעת
 ופלפל להמתיקה או לבטלה מרבו לבקרן לבו קום הלא כזו בקללהעליו
 זה בי בארוכה מה"ק בר"ת שם שבשרנו במו חיזוי אלא ברבינאלהלאה
 הגדול ר"א מרבו פנים כל על ביקש רק לבטל. יוכל שלא רע"קידע
 )הגדול הדין בשעת תולחני( הגל תלמידך. )שהנני תכפירני אלרבי

 היה חו כן אם כנזכר( תלמידך שהנני הבא ועולם פטירתו לאחרוהנורא
 "תלמירי" לרע"ק וקרות חליו בעת ר"א מרתפיים לרע"ק נפש למשיבלו

 מתלטידיו ירחווע שלא מקודם( דפתרים הך זה )שהיה בקשתוונתקבלה



רצררשהנוספות דביריא'קיח
  ענוותנותם רוב בשביל היה זה וכל הבא לעולם יחמכם כנפיוובמתר

 רוב ומפני בעה"י. דברינו שפיר ואתי זי"ע האלו התנאים שלוקדושתם
 החג שוקדם האלו בימים ובפרט כחי. מכפי יותר בעונותי.טרדותי.
 כלו ומגשים האצים ורצודפיסים ונפשי. גופי וכאבי הבעל"ט.הקדוש
 אומרים והקוצרים כעת יותר לרמשיך ומנעוני הנישני אלו כלמעשיכם.
 ובביאת ושמחה בכשרון החג בברכת מעוזנו ה' חרות עליכם ה'ברכת

 באהבה ידידושתר'ט ושוכט"ס בימים במהרה צרקגואל
 שפירא אלעזרחיים



 קודשמכתביאילנו

 קודשמכתבי
 הצדיקים אגרות פה ארסיס חלק הנתר להוציא ונטלא הקודש לחיבת המו"לאמר

 הן. ואלו ים, מני עמוקים בגוששו גגה סובאאשר

 נ92רימישלאן נח84יך מוהר"ר המפורסם אלקים. איש הקרוש. הרב כחי"קמכתב
 - באות אות -ז-ע

 לפ"ק תד"ר טבת ט"ז ב' יוםבעזה"י
 השי"ת לעבוד האמת בדרכי לילך וחפיצים היראים האנשים ה"הלכבוד
 ונגידים הקצינים ולכבוד הטוב בכל ומכובדים תורה הלומדיםולכבוד
 הולך הישיש החריף הרב ידידינו כבוד ובראשית קודש עםוראשי

 מנוחתו הקדוש הרב קודש מימות כמה זה ישורון עדת ומנהלבמתינות
 בימיהם עוד היה זצוק"ל ל"ב יהודא מוטה מוהר"ר שמו קדושתעדן

 מאטב. דק' אב"ד נ"י נחמי' מוהר"ר כ"ש לעיר התורה דרךלהורות

 אפשר אי אשר העיר שערי באי ולכל ישורת עדת לכל ליהויידוע
 ביתי אנשי ורצון שרצוני אעפ"י וגם  הנסיעה והא מה מפנילפרט

 אעפי"כ רק בקודש לדרכם כפוקד הייתי שתמיד מחמת הרב במקוםלישב
 השמים מן וודא הבורא רצון יהי' אם רק אחרים בדעת תלוי כמואני

 מותר כן על דבנה צריך דבר ולכל מוכן אני ולנחת לכלם טובהולשעה
 שלום בלב להחפיזכם יעזור הגדול בחסדו עולם והבורא הכנהלעשות
 הרב מורי שנהג כמו מחצה על מחצה יה" השנה כל על יה" לאואם



א'קנו קודשמכתבי

 מוכ"ז בפי שמתי הרברים ויתר מחצה על מחצה כן גם זצוק"להקרוש
 ישראל בני אהבת ועיקר לכתוב ניתנו שלא מטעמים בזה מאודורצוני
 וב"ש ב"ה הבורא שימשיך רשן יהי ומעתה הק' במחניכם רר ה" והכי

 ופרט בכלל רעלינו עליכםרחמים
 וכ~

 החפץ כ"ד אמן, טוב להב ונזכה
ברצונם.

 כבור מנוחתו האמיתי היריק בהרב כזאירהק'

 ולה"ה ארל (שוזףןמוהר"ר

 תרכ"ה(  ימשנת זי"ע לאנצהוט אבך"ק אלקים איש הקרוש הרבמכתב
 מכת"'ק.ח'ץ
בעה"י
 נ"י: שלמה מ' אלקים ירא החריף הרב בניירידי

 לשלום ובואכם וצאתכם נסיעתכם תהא ובנחת בשמחה בניידידי
 ציון על האור ולחרש היעורך ולישועה הקחת למזלוהחופה

 ייערנו. והש"י בראשית. מעשה בהתחדשות כמבואר. הזכות היכלתאיר
 אמרתי אשר תזכור זכור לעב, הירש צבי מ' הממכיל יקיר הבןנכרי
 יאב"א** רבועי מגו דנפקין עגולים בסוד קידושין מצות בשעת לכווןלך

 ותבין:אשיל"ר

 מז'יד אד"ר שלם אר"ם בסוד ארר רר"ח ב' היום וחותם כותב אביך.דברי
 האערת קח בני. וחתה הזיוג. ברוד נאה. פרפרת וזה כעת. כנ"לרגי"ם
 ברצות זה פרק אשנה ועוד א"" אתבונן אני עם עיון, שיעורותלמוד

 ולשלום: להיים לטובהי"י
 מלאנצהוט שנייראאלעזר

 אימא. ברחם אבא סי ית *א"ה
 ישראל. ועיתיות רחמים לכם יתן שרי אל ר"ת**



 קודשמכתביאקנח

 האמת חכמת בעיון מכתבים השני אלו פי' אדפיס אי"ה במ"אובל"נ
 אמת. דרך יורוני כאשרבעה"י

 ההם בימים תרנ"ה( )בשנת נתב אשר זי"ע ~אנצהוט הקדוש הרב מכתבעוד

 : מישרים תחזינה הקורא עיני כאשר הקדום למכהבסמוך

 תרומה לי ויקחו וערש"ק ליום אורבעזה"י

 לבבי חמדת ושלם ירא החריף הרב בני לידידי והשלום והברכההחיים
 סטריזוב. האבד"ק נ"י שלמה מו"הכ"ש

 וצילום ולנחת למזל ויהא מז"ט בדכת ית' ברכתו תקבל בניידידי
 צאנה לבבי פאד נכדי נ"י צבי מו"ר הבנפלג הדב החתןלבנך

 לבו שמחת וביום חתונתו ביום אמו לו שעטרה בעטרה שלמה במלךוגו'
 במדרש. כמבואר תפארת בעטרת דיומא. בפדשתא כמבואר הקרסיםבסוד

 הלבנה לפייס היו והכוכבים ברקיע. ככוכבים במשכן הקדסין מאיריןה"
 בתיקון אהד דגושכן והי' אהדות בסוד הר' כנקודא בשלימתא. סיהראבסוד
 טז בכל לישועה מיחל אביך דברי וכו' ודאה הראות וחוש השמיעהחוש

 פדי: ויעשו יקבלו ותפלתיע דיכידה בסודורגע
 מלאנצהוט שלניראאלעזר

 כתבתי אשר ידידי בני נא דאה נ"י צבי מ' המופלג הדב נכדייעודי
 בתורה קןקך והוום לבב ושמח בדברינו תחנונן למעלהלך

 לרשית שממכה פירות על מ"כ ז"ר ב' ותקבל ובהיעכל לבבשמחת
 יוסב ואתה בעדך ד,נועתיר א"ז ע"ע. פירות ופירי פירותמצאצאיכם

 החקיקה: בסוד דליבאיבתוונא
 הנ"לאלעזר



אקנט קודשמכתבי

 חים( דברי )כע"מ זי"ע ולצאנו וכד הקדוש הגאל הרבמנתב

 צאנז לפ"ק חדל"ד תולדות ה' יוםב"ה

 בוצינא ובקי החריף המאה"ג הרב ה"ה מחו' ידידי לכבוד והעילוםהחיים
 כקש"ת היוחסין שלשלת בנש"ק ע"ה נ"י הדור מופת חו"פקדישא
 יע"א. סטריווב האבד"ק שפירא נ"י שלמהמו"ה

 סבא לפעלא ואומרים מעמדות מעות רמ"כ ל'ןה הסך הגיענולנכון
 נדיבה בדוח המתנדבים לראש ובדכה לו חן ותשואת כחישד

 חסדיכם במשען לסעדינו באתם כי היום כל עליהם חופף ה' חסדותהי
 עבודתכם חלף ותהי פעלכם ה' ישלם כתי ותש זקנתי לעת טובםברוב
 בשפע ה' מאת ותתברכו די בלי עד ברכה לכם להריק ה' מאתשכר
 עבוד להתפלל ונא קצרתי. כחי חלישת מחמת סלה. וכ"ט והצלחהברכה
 יתברך המברך וגם כ"י תפלת בתוך תפלתו יקבל וה' גופי ובריאותשלום
 דמד אהבה בעבותות אדוק וש"ב מחו' כנפש ושלום. טוב בכלמה"ש

 ולונ"ח: ובאהבה דושת"ה ידידו יתידה בחיבהכת"ה
 הלברשטאם לקיימםהק'

 יע"א מונקאטש תרצ"א, תבוא, א' יוםס"ה,

 וכו'. ש"ב ומחו' ידידי אהוביכבוד

 מונח מכתבו הוה גופי ומיחושי טרדותי ומחב במתח תתבוהגיעני

 להשיבהו, דחוקת אהבה לידי ראתי ועתה כתבים תכריךבין

 לטובה. האלו הקדושים הרצע ימי טרדת מפני בקצרה,אך

 דגעיעת בכל לאחב"י השעהוריה ע"ד ונסתפק שעלה ששקתוע"ד
 נתנו )שהתניען( ספרד ממשלת כי נשמע הקול היאשרבעוה"ר

 היאשר קצת שם דירתם קבעו וכבר שם, רירתם לקבוע לאחב"ירשות



 קודשמכתביאקס

 אמנם ומנוחתם, פרנסתם משמר המדינות מכל מאחב"י הרבהנאלצו
 בחרם  עצמם על קבלו ר'"ל השמד וגזירות צרורות מצרותמשפאניען נתגרתי  בעת אחב"י כי ומפורסם נודע אשר פסיק דלא מקלא אזנושמעה
 בחכמה ופלפל עולם, עד וזרעיהם הם עוד הזה לארץ לשוב שלאואיסור

 עתה. גם לזה לחוש גמורים כעדים חשוב דהקולדי"ל

 יותר אינו שעכ"פ הקול לגוף דהתירא בכחא  בעזהי"ת אמינאהנה
 נמצא ולא נכתב לא יען שאינו, הוא דמוכח שאומדנא כיוןמספק

 ודר"ת חדר"ג כמו הקדמונים בספרי שנמצאו החרמות כל כמו ספרבשום
 הנו"כ והביאום האחרונים גדולי ושארי מרוטנבורג ומהר"מ כלבובס'

 שהיה הב"י וגם דוכתא, בכמה ועוד ע""ש, של"ד[ נסי ביו"דהאחרונים
 רנ'"[ ]שנת צרה בעת ספרד מגולי ז'"ל קארו יצחק המ"מ ה"ה אביואבי
 יוסף, ביתה הכל הובא הגדול בספרו אשר הלז מחדם כלל הביאולא
 מרן וגם שפאניא ומגורשי עולם מגדולי ושהיה דאבות במילי אינישוידע
 וכמ"ש שנים, פ"ז בן זקן והיה של"ה שנת ניסן[ ]י'ג שנסתלקבעצמו
 שנים, עשר בר אבותיו( ושעלו שפאניען הגירוש בזמן שהיה נמצאבפה"ג
 ומדוע בכתובות( נכדאמרינן בקטנן שראו מה בגודלן להעיד נאמניםואלו
 כזה  עשו ולא דז"א א"ו לשם, לשוב שלא עלז מחרם כלום הזכירלא

 שפאניות מלכות אימת % היה כי דחיקא בשינויא אפשר ואולימעולם,
 שכנותיה כל על ביותר הרשעה מלכות האדוקיות הנוצרות במרכזשהיה

 ולבנותם. נגדם חרם דבר להדפיס ובפרט מלהזכיר נתייראו ע"כוחברותיה
 מפני שמה ה' בעיר הב"י מון אח"כ שדיה ואה"ק בתוגרמה גם שליוגם
 שיביא חן העליון, וגליל בירושלים גם אדם פראי עצרים דיבהשהיה
 מרחק בארץ שפאניא קנאת 012 יקנאו 12המה רחוקה, וסברארחיקא

 שלהד"מ. יותר נוסה כן על כי בספד הנכתב רבד עלובפרט

 כמד'ר נחמיד אם וגם הרם לטרק וטריקוו נחמיד אם גםאמנם
 סי ועימי תנינא עב'ע בשו"ת עיין שברייתא דחרםבשסקים



א'קסא קודשמכתבי

 הרמב"ן עפי"ך דרייבר ררבנן איסור רק הוה לא דחרם ח'[ סף וחאעה"זקס"ו
 במנחת כזה מ"ש עיין קבלה, ברברי שורשו גי והגם ההרםבמשפטי
 דיש בתענית רש"י מד' דגוב"י לד' סמוכין להעמיד ט"ז[ ס" וח"אאלעזר

 עיי"ש. בספיקולהקל

 בה שיש תקנה בספק כי קט"י[ ]סי ששון המהרפא רברי נודעועונדו
 כשאנו רק הוא ולחומרא ראורייתא חזרם נאמר אם ראפי'חרם
 מיקרי לא בדוזקנה הרבד הוזכר כשלא אבל התקנה, בלשוןמסתפקים

 הרבר החכר דלא רכיון ז"ל לרבריו לי' ומסברנא עיי"ש, חרםספק
 עיי"ש, ררוסה לגבי בטריפות רפסקינן על לא כספק דצי כללבהתקנה
 אם דהספק בזה 'ובפרט זה על כל4 תקנה 'היתה שיא רהמפק כיוןוה"נ
 אחזקת ואוקמינן על, לא לצי-מספק מקצוב" הלא מיג" 'לא חרם כללהי'

 שהעיר כמו וגם וכמובן, מהית מעולם זה באתר ללא כיון מעיקראהיתר
 אלו של בניהם מבני האלו במדינות אנחנו אם ספק זהו שגם כיוןכח"ה
 ספק רק אינו זה הנה הנ"ל( על חרם שעשו אמת )אם אז ספררמגורשי
 וקורות והלאומים הרורות קוראי בספרי שירוע כיון כוראי הנוטה רובאלא

 ומערב טורקייא בארצות ככולם רובם נתיישבו ספרר מגורשי כיישראל
 המרינה שם על "מפררים" בשמותם נקראו בנוסהותם, והםואיטאליא
 נקראו וכיוצא אונגארן אשכנז, פולין במרינות ואנחנו משםשיצאו

 אשכנז והריגות מגירוש עור האלו במדינות נתיישבו שהמה"אשכנזים"
 איזו שנתערבו ואפילו וכנודע ואחריו החמישי לאלף תתנ"ובשנת

 רמיעוטא מיעוטא המה להיפך או ואיטלקיה לספרר אשכנז מערימשפחות
 להיתר. רובי וכמה ס"ס הוי רירן לגביוא"כ

 בשפאניען שם רירתם לקבוע ירצו אם אותן להזהיר צריכין זהואמנם
 שצריכין במקום התוה"ק ברת להחגהג הוחפש להם יתשאם

 הבירה בעיר גם לע"ע שם בפ"ע אין ליועדים קברות בית וגםפרהסיא,
 ב"ב ירתם והש"י שם, לרור לילך ויסור בוראי זה זכות להם שיהיהועד



 קודשמכתביא'קסב

 ש"ב ושוכט"ס בקרוב ב"ב בביאג"צ הארץ כנפות מארבע נדחינוויקבץ
 הימים. כלידידושותו"ט

 שפירא אלעזרחיים
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