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דברי מהיורא תשיעאה רצררה

א'כז

דברי תורה
מהדורא תשיעאה

 .אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעי"ם ובדרך חטאים לא
א
עמד ובמושב לצים לא ישב[ .תהלים א' א'] הדקדוקים
ידועים למה נקט אצל רשעי"ם עצ"ת רשעים ולמה אצל החטאי"ם עמד
(לשון עמידה) ולמה אצל הלצי"ם לשוןישיבה (ובמוש"ב לצי"ם)וי"לכי
הנה דרךרשעיםבזדוןלהסיתולהדיח מדת תוה"ק ופושטים טלפים בדרך
"עצה" לכל אחד ואחד באמרם כי יחפצו לטובתו ולהמנהיגים ביותר
התנהלו לו העדה בדרך שלום (כרצון הרשעים) ואז טוב להם וכיוצא
בפתויות רמיות ויקראו לאלו "עצות" וז"ש אשרי האיש אשר לא הלך
בעצת רשעים (כנזכר) ובדרך חטאי"ם (רם שוגגיםכי כן נקרא החט"א
בשוגג) לא עמד (גםכן בדרכם אםכי יעשבו גם המה החטאים בעצמם
בשגגתםכי לטובה כונתם ובפרט שאינם רוצים להחטיא את אחרים על
כן ברסתר"ם בזדון ומחטיאי הרבים כנ"ל נאמר הל"ך בתמוז רשעיםכי
אםישמיד לעצתם ח'ץ אז הולכים בכל פעם יותר לאבדון בחטאייחיד
ודבים על כן נקרא הל"ך מה שאין כן חטא"'ם שוגג אינם מחטיאים
אחריםועלכן נקרא רק עמ"ד שאינם הולכתם להלאה רק עכ"פ לעמוד
עמם גםכן לא טוב) ובמושב לצים לא"~ב(היינו אותן שדרכם להליץ
גם אםאינו פושע וחוטא רק לץ בטבעו אזאין לעשות כעצתוכיוןשאין
דעת מכרעת ומיושבת כמו שבחברש"י בשבת [דף ל' ע"ב]ד"קסליק
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שאין דעת שוחק מיושבתעליו ואפילו אינו של לצון מכל מקוםאין בו
ישוב עכ"ל רש"י ז"ל וז"ש ובמושב [היינו ישיבה שצריכין החלטה
מיושבת והוא של] לצי"ם לא ישב [כיון שאין דעת לץ ושוחק מיושבת
עליו ואפילו אינו של לצון] כנ"ל:

ב.

אעתיק מ"ש לידי"נ הה"ג וכו' שליט"א ,הגיעני מכתבר ורק
עתה (בעונותי ,בכאבייומיחוסיי וטרדותי) נפניתי קצת
להשיבך מ"ש שברצונך להניח הרבנות ולקבוע דירתך באיזהעיר גדולה
או קטנה וללמוד עם בחורים י"א ואבותיהםיחזיקו בידך וכו'  -ובקשת
תשובתי  -הנה אםכי בעוה"ר הטעמים יש בהם ממשכיבניעירו לא
יחזיקו בידו כראוי לפרנסתו ואםכי ידעתיכי מלחמות ה' כת"ה ירידי
נלחם וכל עול הקהלהיינו הת"ת והישיבה וכלעניני דשמיא מתאעליה
מוטל ונושאם בכל כחו ויותר (ועחן ש"ס [מ"ק דף ו' ע"אן צורבא מרבנן
דאיכא במתא כלמילי דמתאעליה דמיא וכתבנו מזה במק"א)והןלדאבון
לבנו אם אנשי קהלתו לא יכירו ולא ירצו להבין את זאת הלא יספיקו
די פרנסתו ולא עוד אלא שיש ביניהם איזה אנשי בליעל (אםכי מעט
המה) ובראשם הרשע הידוע ,אשד יצערהו עכ"ז מהיועיל בהתרחקותו,
ובעקירת דירתו .ואנה יפנה ויקבע מקומו .אם כנ"ל הלא בכל מקום
מסויים יש רב מנהיג ישיבה בעירו וכשיבא גם אחר ומגרע לפעמים
הכנסת הישיבה שהיה מקודם שלהרב .כברביארתי והשבתישיוכלו הרב
והקהל למחות בידו ואיה הפת חריבה או ארוחת ירק? ואיה השלוה אשר
ימצא שם הלא הוא אך ריב ומדון ועכ"פ תרעומת הרב מרא דאתדא
שמחה ולא פרנסה בכבוד .ומ"ש ממכתב
והלא אין זה לא מנוחה
הגאון רעק"א זצ"ל ,אמת כי הוא נכתב בדוב צדקות ועניוות וסקיצה
נכונה וישרה ,אבל רק להלכה ולא למעשהכי הדי לא קיים זה ונשאר
ברבנות שלו ,רק כתב ממרירות לבו וכעתיד ראה פירצת בני הנעודכן
שם בעירו באשכנזאין גם אחד שיגדלבניו לתלמוד תורה ובימים הדש,
וכמ"ש שם [ושמעתי בשםזקיני הגאה"ק מראפשיץזי"ע שעשתןלבניו
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רבניםבחייו שאמר שבזה הוא מקיים ולמרתם אותם את בניכםהיינו גם
כוונתוכפי המקובלבידינוכדישיהיה עליהםעול ההוראהויעסקו בתורה
בגפ"ת ובהודאה ולא בקבלה ובחסידות בלבד כמוב17
רזאת נחמתיבעניי ומרירות לבי לאשר הנני מעורי מקיים ושנא את
הרבנותוגם את הארמודו"ת בכל שוםוחניכא ובפרט בעת צרות
והרדיפות ומסירות אשר יעשולי ר'ע עם כל זה חשבתי ררכיכי מאמר
חכז"ל ובסוכה דף ט"ו ע"א] ובכמהדוכתי שדיךוקיים בש"ע להלכה למעשה
כי כותבי ספרים תפילין ומזוזות הן ותגריהן ותגרי תגריהן וכו' פטודין
מק"שומן התפלהומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה .אםכי הם
עוסקים לצורך מסחרם וכספם כיון שהם ממציאים הספרים או התפילין
ומכל שכן הרבנים שעוסקים בתיקון הרת ולהשיבבני ישראל לאביהם
שבשמים וינצלום מעונות ויביאוםלידי שמידת תורה הקדושה הן בכלל
הקהל השובי"ם והמלמרים ומורים ומקואות ובתי כנסיות והביהמ"ר ות"ת
וישיבות ומקולון של בשר וכהנה וכהנה ,אם כי יקבלו פרס ומתנות
מהקהל על זה מאנשים פרטיים ,ואםכן יש מליצת זכות בעדינו גם אם
יחסירומןלימור התורה ומכל מצות ה' עלירי טיררת עסק זה ומוכרחים
כ"פ בתחבולות תעשה מלחמה נגדהיצה"ר והס"אלרכילרבים אויחידים
מבני ישראלטרוריםבזהוהמביןיבין- .וכלזה ברב מרא דאתרא אשר
על כל פנים בכחו עלפי הממשלה ותקנת ומנהג הקהל לעשות בזה מה
שאיןכן אםיהיה רק ראשישיבה או למטה ממנו לא ישמעואליו מאומה
ואינו רומה כ%לתגריספריםוס"ת שממציאיםזאתלבני ישראל -וא"ת
כי לעומת זה מה שאמרו חכז"ל בשבת נדף ע"ד ע"ב) כל מי שיש בידו
למחות על ב"ב בני עירו וכו' .נחצין הש"ל בד"ת ח"ב אות צ"ק וכו' וזדן
הסרר עתרלכמירה על הרב אבירכיון שמוסלעליו .אך בשבז אישכן
כיפישישבידולמימתשייךגם אצלבעה"ב פשוטלבניביתו שלריעיו
וידידיו שישמעו בקולו וגם אם יהיה רק מלמר ש ראש ישיבה וכיוצא
שייך זה שישבירזלסימתלרעיוומכיריו .והשבתי בזה להמליץ המשנה
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[דף ט' ע"בן כל שחבתי בשמירתו (היינו הדב דמתא שעליו החיוב
בבבש'
"ירת הדת להשגיח כנזכר) הכשדתי את נזקו (גם אם יבטל העת
מ
ויחטא כ"פ עם כלזה לא יחק ולא יענש ,וכדין תגריתפיליןוכו' כנ"ל)
ודי בזה למבין והשם יתברך יעזדנו לעמוד על המשמד לטובה וביאת
גואל צדק ב"ב ושוכט"ס:

ג.

י אדנ'בידי לא אוכל קום[ .איכה א'] לכאורה יפלא הלשון
נותננ
הזה ח"ו שלא תקום עוד כנסת ישראל אלא ודאי כמו
שדרשו חז"ל [ברכות ד' ע"ב] עה"כ [עמוס ה' ב') נפלה לא תוסיף קום בית
ישראלהיינו כשנפלה (עד דיוטא תחתונה שאי אפשר להוסיף ליפול אז)
קום בתולת ישראל וזהו יורמז נתנני אדנ' (כי במדת הדי"ן מי יצרק
לפניך)בידי לא אוכל (להתיר א"ע אמנם בקשתנו) קום (כנסת ישראל)
ב"ב:

ד.

אעתיק בזה מ"ש לידידי הדב הגאון המפורסם וכו' .מכתבו
הגיעניוהנני בברכת מזל טוב ואשד ביקשביחוד לבוא
לא אוכל מכמה טעמים גלויים וכמוסים וכו' ואחתום בברכה כתובה ומה
דסיים כהד"ג בברכה שישוב שבות עמו ושבות ארצנו כבראקינה הנה
הוא לישנא דמשתמע קצת לתרי אנפי (ואמדו חכז'ע באבות [פ"א מ"א]
חכמים הזהרובדבריכם וד"ל) כדרך המפלגותבימינו הטמאותבדיעותיהם
ומאנשיהם כל שום וחניכא דאית להוכי באמת הבסיחנו יתברך שמו על
ידינביאיו בכמה רוכתי שלאיאמרו עודחי אשר העלה מא-ץ מצרים
כי אם וגו' וגאולהזו העתידה ב"ב עיקד ויציאת מצרים טפל כדאמרינן
ה הדבהיותר טוב מכבראשונה
בברכות [דף ףב ע"ב וי"ג ע"א) אםכןידי
י עזרא ואמרוחכוכן [בבוטת
ובפרט ביאה שניה(בביתשני) שהיהעליד
ד' ע"א] שראףיםהיו ישראל ששות נסבימי עזרא בכניסתם לארץ וכר
אלא שגרם דמטא מה שאין כן בביאה לשישית ב"ב שפסק הרמב"ם
[בהלנות תשתנה] לאק גבראל נגאלין אלא על יזה התשובהוכיון שדוורן
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א'לא

תשובה מיד נגאלים וממילא ימחלו החטאים ויהיה ושא
לקבץ
"
'
נ
גליותינו עלירי נס ולא עלידי הטבע עלכןיהיה בע"ע ברביא מגיא
יותר מכבראשונהושוכט'":

ה.

עוד אעתיק בזה מה שהשבתי לירושליםעיה"ק תוב'צ לחכם אחר
מידידינוהי"ו .כבוד הה"ג וכוץ מה שכתב ושאלאיזה דברים
בד"ת אשיב לפי מסת הפנאי ויותר מכחי בעונותי.

מה שהקשה על מה דאיתא בירושלמי קידושין [סופ"ד י"א] ובמכילתא
[פרשת בשלחן וכן במסכת סופרים [סר'פ ט"ו] בשם דשב"י הטוב
שבנחשים רצוץ את מוחו והרי זה סותר לכאורה למ"ש רשב"י בכבודו
ובעצטו בזוהר ח"ג [דף ק"ז ע"א) וכן בזוה"ק פרשת יתרו [ס"ת ע"ב] בשם
ר"א דנחש לא קטל לב"נ עד רלחשיליה מלעילא עלכןאין להורגוכי
הואעביר שליחותא דקוב"ה עכת"ד .והנה מה שהקשה כת"ה מדברי ר"א
על ר"שאביו לא קשהמידי מעיקרא כמושביארנובעה"י בשו"ת מנח"א
[חלק ד' ס" ר] באודך וחשבנו שם גםכן מהרבה פעמים שנמצא פלוגתא
בש"סבין רשב"י לר'שבמתניתין ובריתאלהלכהכי בר"ת ובפרטלהלכה
ש בארוכה ורק מה שמבואר בזוה"ק [חלק
יוכל לחלוק בן על אביו עיי"
ג'] פרופת אמוך כנ"ל מדברר רשב"י עצמו שאטד ר"ש על הנחש רודאי
דא אזיל לאדחשא לנא נירא היית להרוג האפעה שהוא מפוגע ביותר
(וכמו נמשיה י"ס כ) וסכסכתי מצדים במצרים) שנהרגו שנימם .הנה
פשיטא דלא יאמרח"ו דשב"י להלכה נחשם באנדהו ודוון על אחד שלא
יציל את עצמו רק יניח יברח ויעמוד לראות מה יהיה מזה כיק
של הקב"ה ,הע לאניתן להאמר כלל ובחשר ווי
שהוא בודאי
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האדם מתחייב בנפשו אם עושהכןוציץ
בנשוקי
ק"ד ס"ק ב'ןברירך.יא"ת להקמרות ממשנה מפורשת [ויש סנהדרין] דהזאב
וכו' תעחש סיתתן בסנהדרין של כ"ג ורק לש דבל הקודם לדוגן
זכה וגם קשה למיערה את מי מזנווכי יבא הנחש להצטדק את עצמו
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או ללמוד זכות על עצמו והלא שפיר קאמרר"א .אלאודאידמיידי בכל
אלו באדיוזאב וכמוכן נחשבייתישהיובני תרבות וכדאיתאבמתניתין
בב"ק [דף ט"ו ע"ב] דהזאב והארי וכו' הם מועדים וד"א ס'ע דבזמן שהם
בני תרבות אין מועדים רק הנחש מועד לעולם .אמנם ידוע שהיה גם
בדור שלפנינו זה דרכם כסל לסו בידהשלים עיה"ק (תוב"ב) בבתים
הישנים שבא הנחש מתוךחורו כ"פבזמניםידועיםביום לשתותוהעמידו
לו משקה חלבבכלימיוחדוייראו להמיתוכי אמרו שעלידיזה יתקלקל
פרנסתם וכיוצא בהבליהם (ובפרט אצל ד5פרדיים עוד בעבירות המורות
יותר של עורכים לגד וגו' ה' ישמדנו) ואולי סמכו בזה לדמות למה
שאמדו חז"ל בדכות [דף נ"ז ע"א] הרואה נחש בחלום פרנסתו מזומנת לו
וכף הרגו אבדה פרנסתו ופשוט דזה אינו דמיון לבהקיץ דהא אמרו שם
נשכו נכפלה לו פרנסתו וכשנשכו בהקיץ מת ד'ע ואין כדאי להאריך
על חלומותם רעל רבדיהם עכ"פ כן הוה כנראה ממתנ" סנהדרין שם
שהעמידוהו בפני הבעלים כמו שור הנסקל יבא בעל השור ויעמוד על
שורו עי"'ש בפירש"י [ובזה יש ליישב קצת קושייתנו באורך בנימוקי
ש"ח כנ"ל דהאיך לאיפסיק בפני הנחש שכרוך על עקבו במקום סכ"נ
שדוחה אפילו שבת אלא ודאי דמיירי אולי בנחש בייתי כנ"ל] (והגם
שלא נוכל להבין איך יוכל להיות זאב או ברדלס בייתי בימינו שלא
ידרוסויהרוג גם אתבקליו ומה צודך להםואוליהיהלהעמידלקומערי"ע
ולהשתכר ממק להרואים אותו כמו ששכיח גםבימינו ורגילים קצת עם
בעליהם עם כל זהיארע כמהפעמיםשדיגו אדם ועלידי זה דנו שתם
כשור מועדכנזכר .וכעין שאמרובמתניתין דעדיות [פ"ו מ"א] שהעיד על
תרנגול שנסקל בירושלים והיהשייך התרנגוללבקריו כמובן מפשיטות,
אך חיות היער היותר דורשת ושורשת אשף בימיהם היו יכולין יותר
[אולי ~חש]לנהגםכבני תרבות בביתםעלכןררוצריכין ושכיח לדונם
בסנהדרץ כנזכר מה שאין כן בימין ( -ומזה תבין גם כן איך עפרא
טמאהלשמיי' ומארה הבואללומדי חכמתם כלומר טפשתםבהגימנ4היו"ם
מוחפעק-שעלט אשר יקר14ה הבל שהמציאו [ימ"ש] בכפירתם וראש

דברי מהיורא תשיעאה לנדרה

א'לג

חזיר של הארורים האלו כי אם בכל לימודם וכמבהיתם וחכמתם בכל
האלפים שנה שלקיום העולם ובפרטבימינו לאיוכלו ללמוד אתהקופין
[אפען]אפילו לרבדדיבור אחדאיךלפני ששהאלפים שנה בעגך נתהפכו
כלהקופיןלבני אדם המדברים היש לך שטות גדול מזהנוה נקרא חכמת
בריאת העולם אצל הנבעריםהמינים הארורים האלו וזנמ'ל).
עכ"פ נחזורלענינינו דלא תיקשי קושייתו בסתירת רברי רשב"י הנה
כבר בעה"י ביארתי בארוכה בתשובה במנת"א חלק ה' נסי' נ"א
ככתובים ולא יצא עוד לאורהן ?"ד כמה קושיות רבות שמצינו שרשב"י היה
אותו תלמיד בברכות (דף כ"ז ע"ב]לענין תפלת ערבית רשות ומה עשו
בתיקוןהלהית אז כל העולם בלתי תפלת ערבית לפי הכונות וכן מה
רס"ל רשב"י בסנהדרין רף מ"ט ע"ב] הרג חמוד מחנק ובזוה"ק וכתבי
האריז'ל נמצא להיפךוכןלעניןציור הסוכה בסוכה[יף ז' ע"ב] אלאודאי
דהעיקר להלכהכפי טה שהסכימו והחליטו הרוב להלכהכן נשארקיים
בלי שינוי ח"ו וגם רשב"י לא פסק להעולם באופן אחר כללכיון שרבו
עליו חבריו ע"כ גם הכונות בפנימיות החליטכפי הלכה שהוחלטה וגם
כתב הכונה גם לפיבנין סוכה שתים כהלכתה ושלישית אפילו טפח אז
כי הוא ר"ש היה ס"ל סוכה צריך להיות ר דפנות כראיתא שם בסוכה
וכן עוד בכמה דוכתי כגק[חייו מ"ב ע"א] ניקבה מריאה ר"ש אומר עד
שתנקב לבית הסימפונות וכו' ואכמ'ע.

אמנם בבאן גם כן פשוט דפסק רשב"י להעולם כמו שנפסקה הלכה
אך בערך מעלות התנאים האלו שהלכו עמו המה ידעו לסמוך
על הנסכי הנחש בא רק לטובתם ולהרוג את דמעפה כנ"ל אמנם שאד
העולםאין ממכין על הנס וכמובן.
אך מ"ש טוב שבנחשים רצוץ את מוחו הוא הגדת העולם (דאמרי
אינשי) ולהלכה אינו מדפיק כל כך דהא אמרו שם [בסוף קידושכן
טוב שבגויים הרוג והרי פסקינן ביו"ד [סי קנ"ח משיף א'] דגויים לא

אקד

דברי

מהדורא תשיעאה רצדרפה

מורידע ולאמעלין ואםמקיימים שבע מצותבני נחדהיינו טובשבגויים
אם כן בודאי אסור להרגו ועיי"ש בש"ך .אלא ודאי דרק דרך צחות
ואגדה נאמר (ולא להלכה מדוייקת) ופנים רבים יש בפירושן ,וכן שם
טבח שותפו של עמלקוכי נאמר כפשוטו דמצוהלהרוג את הטבחולמחות
את שמו כמו שותפו עמלק .אלאודאי רק כדאמרן .וכמעטהפליגובגנות
הנחש שהוא הס"א בכללותה כמ"ש [כמדבר כ"א ו']ויעולה ה' את הנחשים
השרפים וגו' וכן [יכמיה ח' י"ז] הנני משלח בכם נחררם צפעונים אשר
אין להם לחש ונשכו וגו' ה'יצילנו.
דגכן בזה שאמרו טוב שבנחררם רצוץ את מוחו פשוט דאינו כפשוטו
וכנ"לוכי אם יוכל להרגו בנקל יותר לחתוך את ראשו בחרב או
לדורסו לא יעשה כן רק לרצוץ את מוחו דוקא .אלא ודאי דהכונה
(בפנימית קצת)כי הנה נודע שמעת תערובות טו"ראין טוב מוחלטואין
רע מוחלט עד הבירור הגמור בביאת גואל צדק ב"ב ולעת עתה בכל
דבר רע ר"ל יש בפנימיתו ובמוחו היינו בשורשו הוא טוב נמצא טמון
ומכוסה וז"ש טוב (חלק הטו"ב) שבנחשים[ועיין שעה"כ ופע"ח בכונת
ז' של פסח בסוד אילה זו רחמה צר ובא נחש וכו' היינו נחש דקדושה
ובחינת קטנותעיי"שואין להאריך בזה] רצוץ את מוחו (ותשברו ותמצא
הטו"ב בתוכוהיינו במוחו בשורשו בסוד המתקת הגבורות בשורשן ששם
למעלה במוחן רגו טובים) והמביןיבין:

 .ובק"ש בשם תלמיד חכם אחד המאמיןומבין ועם כל זה תטה על
ך
מה שהדפיסו בשמי בהושענות שאלת אמונת אומן
להשומעים אםיקבלועליהםכולנויחד מס"נ בשבילשיבוא משיחצדקינו
ב"בכיום ההוא תמה ושאל הנ"ע המקורלזה .והגםכי מאוד הצרלבבי
אם בלבבו לאיבין וידגיש בפנימיתו ברצון טוב למס"נ שיתגלה כשד
מלכותו ואחדותו יתברך שמו עד שחשב עוד מחשבת פיגול שהסופר

שכתב פלטה קולמסו  -ובאמת מ"ש כח"ה הוא פליטת קולמסו הלא

דברי מהיורא תשיעאה ועררה

אדא

קימום של לב אמת ונרצה לאהבת הבורא יתברך שמו  -עם כל זה
ארשום קצת רברים בתשובה בקצרה .הרברים מבוארים בספרו של הגאת
רבשכבה"ג זי"ע יערות דבש [ח"א ררחא א' כד"ה ולירושלים ואת צמחוכין
ת"לוחייב כל איש לומר בלבו רבונו של עולם הריני מוסר נפשי על
קדושת שמך ואםאיןאני כראי לראות בבניןצית והחזרת מלכות בית
דוד אמות על קדושת שמךועיני לאיהיה רואות אפילובנין ירושלים
והצמיח קרן דוד למען יתקדש שמך ותרתם על בניך העלובים ונטושים
ל אות
בגזלה הסובלים על יהודך ומקדשים שמך ברבים עכל"ה[ .יעיזיקמ
צ"כ] וכן שמעתי מאבותי ורבותי הקדושים זי"ע שקבלו עליהם כזאת
(ועודיותרעבידלגרמי' אאזש"ר הגה"ק זרע מפה"קבעל שם שלמה
שמעתיבימינעורי מפה קדשו ונשמע לרבים מאנ"ש בתוך מתקדיבוריו
הקדושיםכי הוא מקבלעליו למותביסוריםגדוליםומראים[ר"ל]לחרתך
גוש חתיכות ורצועות קטנות רק בשביל שיבא ב"ב סגד מטרח צדקנו.
ותסמר שערות ראש השומע ויודעו ומכירו לאותו צדיק אמת) ובודאי
מצוה לשמועדברי חכמים כנ"לוהואמובן .וסמוכיםלדבריהיערות דבש
הנ"לכי המס"נ בק"ש הוא [דכריס ף ד'] בשמע ישראל וגו' אחד ושם
משדשבפירש"יז'עה'עידנאאלקינו עתה ולא צלקי השמותעובדיע"ז
הוא עתיד להיות ה' אחד שנאמר [צפניה ג' ט']כי א אהפוך אל עמים
שפה ברורה לקרא כלם בשם ה' לעבדו שכם אחד ונאמר מסויה הד טץ
ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד עכל"ה וממילאמי ששרנו בבחינת
מם"נ כזה על אח"דשיהויהיה יתגלה רק לעתיד בביאת גועל צדק ב"ב
כנזכר מלשת הקרוש רש"י ז"ל אםכןאין לו מס"נ על אחדותו יתברך
שמו וגם אח"ד בגימטריא י"ג עקרים שאחד מהם הוא "אחכה לו בכל
יום שיבוא" העל זהצריכין מס"נ וכתבתי טוה עוד בכמה דוכתי בקמ"י
ואכמ'ע.

וב14מי 2מדינא במם"נאין מעיבים רק על שלשהדבריםעבודהזרה
גילויעריות ושפיכות דמים הלא על שבת וכברהעירוגדרלי

איו ד22רי מהיורא תשיעאה נצררה
האחרונים בזהעיין

בתשובת מהד"י אספד ז"ל [יעכז כדכדנו כמנח"א ח"א

סימן ע"ד ועוד ככמה דוכתה דהלא שבת חמידאיותרמגילויעדיות ושפיכות
רמים כיון דפסקינן כהאי תנא חולין [ין ה' ע"א] דאובת חמירא ליה
כעבודה זדה כדפסקינן ביו"ד [סימן כ'ן דנעשה המחלל שבת לבד מומר
לכל התודה כולה ולמה א"צ מס"נ בעד השבת ותירץ דזהו גזה"כ דלמדו
אמנם באמת קשהעודיותר לכאורה מ"שמהאדיז"לבסירוד
מקראיבש
'"רגל מנוחתם יקידשו את שמך לקבל על עצמו או מס"נ.
[מנחת שכת]
והלא על קדושת שבת היינו שלא לחללו אין צריך מסידות נפש ,רק
לג' רבדים הנ"ל( .אםאינונתכוין להעביד על דת) .אולם לא קשהמידי
רבאמת החסיד שדוצה למסוד נפשו גם על דבר שאין צדיך לזכות הוא
ן מ"ש בפדשת דדכים [שיש
לו כמו אברהם אוהבו וכמ"ש הדמב"םועיג
ב']לענין ב"נ אבל בישראל גמודודאי הואכןוגם ממדתחסידותכשאינו
מחוייב מותר ומצוה למסוד נפשו אם בועד בקרבו אהבת ה' ותורתו
ואמונתו לעד קיימת ונודע מ"ש התוס' [חגיגה דף ג' ע"כןבע"מ המדרור
כי הקב"ה והשבת וישראל אלו השלשהמעידיןזה על זהכיאין בלעדם
והכל חד .ועלכן מובן מסולא המסירות נפש באהבה בעד שמידת שבת
קודש וכן כיוצא .וגם כשמעודרים בתפלתנו על הגאולה במסידת נפש
אזאין לנו שום נגיעה לעצמינוכי כבד מסרנו נפשינו על ככה וממילא
לא יוכל שום מקסדג לעכב תפלתינו בשביל עונותינו ודש[ .ועין ד"ת
ח"ד אות קמא]וזהוי"ל הכונה בתיזוה"ק [זרח סי"פ נח] אפילובי כנישתא
חרא אי הדדין בתיובתא כדקא יצת (היינו במסירת נפש) פדקינן להמן
גלותא .ובפרטכי אמונת ביאת גועל צדק ב"ב הוא עתה בעת תנועת
הקאלאניססע"ן (כל שום והניכא דאית להו) כמו בנתכוין להעביד על
הדת ,ולהתחברלבניא"י ותושביה אשד המה דביםבניבלי דת ,וכמ"ש
לרמיה כ' ז'] ותבאו ותטמאו את ארצי שצדיכין מסידות נפש על זה
אפ" 1על עדקתא דמסאני מכל שכן ברבד הכולל כזה עד הראש אמתת
אמיתת מציאתו יתברך שמו בפ" אחדשיהיה בביאת גואל צדקב"ב.

י

דבירי

מהרורא תשיעאה רצררה

א'לז

ואשר המינים והמסיתים להעביר על הדת והאמונה הם (בעוה"ר) מבני
ישראל יותרמן הנכרים.
והפנדק מ"ש לעיל על המס"נ על ביאת גואל צדק ב"ב.עיין בשעה"כ
להאדיז"ל [נוות ק"ש ררוש ו'ן בד"ה אמנם וכו' וז"ל אך עתה
בזמנינו בעוה"ראיןיכולין לעשותזיוג כתיקות למעלה ולסיבהזו הקץ
מתארך וכמעט רוב הרעות והצרות הבאות על האדם באות לסיבה זו
אמנם עם כל זה יש קצת תיקון בזה במה שנמסור נפשנו על קידוש
השם בכל לבכי עלידיכן אפילואיןבנו שום מעשיםטובים והרשענו
עד להפליא הנה עלידי טמירת נפשנו להמצוה מתכפריםעונותינו וכו'
עכל"ה ומעתה אם על ידי מסירת נפש הכלחי מרצוננו אז מתכפרים
עונינו שהם אריכות הגלות ועיכוב ביאת גואל צדק ב"ב (עיי"ש מקודם
בסמוך לזה בשעה"כ) ובט"ש הרמב"ם [בהלכות תשובהן שאין ישראל
נגאלים אלא עלידי התשובה מעונותיהםוכנודע ומכל שכן אם המסירת
נפשהוא במחשבתנו באמתעלביאתגואל צדקב"בטחהו המטרההנרצה
וכמובן.

רכר~בתי רק ראשי פרקים ותן לחכם ויחכם עוד ,ומאוד דאבה לבי
אם יצטרכו עם ת"ח גדולים שבאה"ק כמו להתחיל ללטוד
א'ב'כזה .וארודנכוניםדברינו מ"שכבר לכת"הוגםכבדנדפסבהידושי
ד"ת מהתגברות הבוף'ד ר"לביתרבעיר ה' שטה ובמקום הקודשויותר
איןבי כה ועתלהאריך .וה' אתשנותינויאריך .ונזכהלביאת גואל צדק
בטהרה בימים ושוכט'ע):
אישירא את ה'במצותיו חפץ מאודגבור בארץיהיהזרעו
ז14 .שרי
דור ישרים יבמיך1 ,תה*ט קטב ב'] וקהוה דתם ירא הוא
דבוב היותר מובחר אם כן הוה ליה לברך אתבניו וזרעו גםכן שיהיו
ישר ה' ואם "גבור ב)ןץ" %א היותד שב הוהליה לפאר ולברך אותו
דראמת ירא ה' הואריוחת טוב ונתוץ
בעצנו דק בזה אלא חטו

י

"י

אשח

דברי מהדורא תשיעאה רצורה

לאשך הדורות ולבות מתמוטטים ביד"א ואם הראשונים כמלאכים וכו'
וכן בכל דוד ודוד ואמרו חכז"ל אבות רפ"ד] איזה גבור הכובש את יצדו
ואםכן דודשלאחריוהיינוזרעו (בנו)צדיךלהיותיותרגבוד נגדהיצה"ר
המתגבר יותד בכל דוד ודוד כנזכר וז"ש אשדי אישירא את ה' במצותיו
חפץ מאוד שהוא חפץ במצות ויד"א מצד עצמו ואבותיו אבלבניו צ"ל
גבו"ד באד"ץ יהיה זרעו להיות כובש את יצדו ותאות האדציו"ת)
שמתגבר בדוד שלאחריו יותר (מה שהוא בעצמו לא היה צדיך לגבורה
כזו כל כך) ועלידי זה יקויים דוד ישרים יבורך אור אחדי דוד בדרכי
אבותם הישרים ביד"א כל הימים:
 .הנה כתבנו בע"ה בחיבודימ אות שלום על הלכות מילה ונימן
ח
רס"ר דף רע"א ע"א בהנדפם] הטעם שהמניעו כמהצדיקיםז'ץ
מלהיות שו"ב (קבוע) מוהלכי כונתם היה אולי עלפי רבדי התיזוה"ק
משער אונאה]לענין מילה בשמינ"י לבחינת הד"ר
ותתיז כ"ג] ובע"ח ש"י
מלך הח' שלא נאמד בו מיתה רקחי עיי"ש ע"כ השוחט שהו אומנתו
שלוקח חיותן של בע"ח לא יתכן אצלו כונת המילה כנ'ל אולם אח"כ
חשבתיפןיש לחלק דהשו"ב לוקח החיות עלידי ששוחט בהמות ועושת
י'ל דלא נקרא חז היפך מדת החישם אשד דק
חיש כך מצוותן
תהמי
לכיןכנודע .אולם עתהדאיתיבמעמי מצות בלק"ת
ו'
בבני אדם נאמדבז
להאריז"ל [פושת שמינק כתב דגמונם שלאשייך שחיטה בדגיםיען שום
נקראים בחינת ח"י מה שאין כן בהמות רעופות שאינם ממדהזו עלכן
צדיכין שחיטה וזת ראיה לדברינו שגם בבע"ח שייך זה בהינת החיי"ם
(הלא דוקא בבני אדם) כנזכד:

ט* הנה בעה"יבהיותי ב)49ן הקודשבעיה"קטבריא תוב"ב עלצית

והנא הדלקיריב"זז"'ע ומקובל שם בפיהם של הת"תוכל
אנשיהעיד והמדינהכי גם תלמידו ואובא האלקי ר' אליעזרבן התרקמם
(ע"א הגדול) זי"ע נף'כ שם סמוך לו תפת הגג דגעשה שם באהל על
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קבריהם וגם שם מששדי תלמידי ריב"ז כפי קבלתם [וחע סמוך לקברי
דבותינו הרמב"ם והשל"הזי"ע] והנה מה שאמרו ששם קבר ר"א הגדול
 .א) בהא אמרינן בסנהדרין ת"ח
אמרתי אז שיש בלבי ספק גדול עלזה
ע"א] למרצאי שבת פגע בו רע"ק מן קיסרי %ור פירש"י שהיו נושאין
אחר ר'ש
מטתו של ר"א מקמיי ללוד[והגם דאמרינן 3שם ל"ב ע"בן
%יד משמן ברור 12היה דר ד"א בלוד אמנםכפי הנדאה נפטר בקסרי
ששם היה חולה ונששהו ללוד] על כל פנים אנו רואין ושכעין מקובן
של לוד שדכא בצד דרומית של ירוסה~ם וטבריא הוא רחוק מירושלים
בצד צפונית אשר נמצא כי מלוד לטבריא הוא מרחק בעדך ב' או ג'
ימים לדגליך את הנפטר אז בימים ההם ננרשן מדברי הגמרא ורש"י
שלא הוליכוהו ממרחק רק מקטרי %וד ולא מצינו כ %שה%יטש
ו בשער הגלגולים להאריז"ל נהקדמה ל"ז]
לטבריא .ב) קשה רהא מצינ
מציוני הצדיקים בד"ה מחוץ לטבריא וכו' ושם חצר אחר מוקף כתלש
וכו' שם קבור ריב"ז עכל"ה ולא הוכיד כ %שנקבר שם ר"א סמוך ש
באהל ריב"ז רבו[ .וכן נדפס בשמי בספר מסעות ידרשלים4

י

אולם אחרי שובי נחמתי כי י"ל באמת שהוא כמו שאמרו ומראים
ששם קבור גם ר"א ומ"שבסנהדרין שמוליכותן במוצש"ק שדד
הינו תהלת דושאתו רבןבורע'ק מקסריללוד שהלךביןתלמידי ר'ש
%פתו ~נשש ללוד ומלוד נשתקץ -~9טבריא ואםהלכואיזהימיםבכך
ד כ"ה
הלא היהאז שניחכןבימי התנאים והאמוראיםכדאמרינן במ"ק3י
ע"אןארין ד,לףבך ממענם למקום וכו' כאן ששלדו קימת פירש"י גופו
ך את הארון כמה וכמה ימים
קיים עי"ש דדי שדורך היה כןלהויי
(ובצדיקיםהיהבודאי שלדןקיימת מפני קדושתם וכבודם) והא ד~שצדכו
להוללת מרחק רבעד(סמוך לקבר רבוריב'ץ) לטבריאנראהוי"ל הטעם
פשוט משום שהיו חכמי הדור שונאים לו וגם הואהיה בלבועליהם על
ן בזה באורךבחיבורי ד"ת מה"ק נ"מי"ג נ"ר נ"ה ג"חוכן
(ועיי
ו ס"ח
שבבמרהבדוודריא תנעא("ית קי"ח קי"ט)) וכנראהבבי"ס במהדרין3י

די*

א'מ
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ע"א]
שישבו גם תלמידיו בריחוק ד' אמות קודם פטירתו מפני
י
'
נ
כ
שבדכוהו עי"'ש ברבדינו באודך [ודלא כמו שנראה בידח~למי מ"ק ש"ג
הלכה א'] שקדבוהו חבריו עוד בהייו עי"'ש בהגהות הירושלמי בדברינו
םהי 1שונאים
בעה"י] והנהפסקינן בש"עיו"ד [סימן שס"ה סעיף ל"ו]דייני
זה לזה בחייהם אין להניחם זא"ז ומקוד הלכה זו מספד חסידים מר"י
החסיד רבן של רבותינו הראשונים המרדכי וכו' מאשכנז ז"'ע שכל
רבדיהםהיו דברי קבלה מדבותינו התנאים והאמוראיםזי"ע ע"כ בוראי
(בהשערה קרובה) צוה ד"א הגדול לא לקברו בין הת"ת חבדיו מפני
הקפידא ושנאה כנזכר[וזמין בדברינו בשו"ת מנת"א [חלק ד' סימן ג'] דגם
בשני ת"ח גדולים יש קפידא בכה"ג שלא להניחם זא"ז] על כן ציוה
בודאי להוליכו לסבדיא סמוך לקבר דבודיב"זעיי"ש .וגם מה שעודרתי
משעד הגלגולים שלא נזכר דק מקבר ריב"ז ולא מד"א הנה י"ל תנא
ושיד [וכן היה דרכו דול דבים הרח"וזי"ע שדשם דק מה ששמע מפי
דבודבינו הגדולהאר"יזי"ע ואפקת ספיקא דגבדא דבה (דבו הנ"ל)גריס
בלשוןנ"ל שכך שמעתי או ספקובזמן קצר הלז שהיה הדח"ו אצל האר"י
הכל היה על דרך נס והדבה תנא ושייר כנודע .ואכמ"ל]:

י.

וקן (שאלוני זה כביד ,ועתה נזכרתי כי העידוני) הדאוני בילקוט
שמעוני [איכה תתפלו] (ברפוט הראשון .אבל בךפ1טי האחרונים
[תהדלח]) ורכותיה [יחזקאל ל"ו -ז] בית ישראליושבים על אדמתם ויטמאו
שתה אמד הקב"היהותבניעמי בארץ ישראל אףעלפי שמטמאין שתה
עכ"ל והנה זהו לקחו כנראה הציונים הכופרים (שר"י) וכל שום וחניכא
דאית להו (ובפרט הצבועכם והלומדים החגדים והעקומים שבתוכם) לחץ
מטרתם להכשיל בני ישראל כי זהו ח'ץ רצון השם יתברך שהמה
(הפושעיםוכופרים ומחללי שבת וכל התועבות אשר שנא ה' המהיעשו)
יתיישבו בארץ ישראל אף עלפי שמטמאין אותה כנזכד אבל באמתזהו
טעות גמוד וגם כפשוטואין הפירושכן בעלכרחו .דאיך הביא מהמקרא
דכתיב [יחזקאל ל"ו -ז] בית ישראל יושבים על אדמתם ויטמאו שתה
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שוהוהרצוןכפשוטווהלואי ~ו' הלא שםכתיבלהיפך וכמ"שביתישראל
יושביםעל אדמתםויטמאו אותה בדדכם ובעלילותם כטומאת הנדה היתה
דדכם לפני ואשפוך המתי עליהם וגו' (עיי"ש עות ואיךיהיה זה הרצף
למעלה אם אומר עליהם שהם כטומאת הנדה מרוחק מהשם יתברך
ויענישם כמ"ש שם להלן ואפיץ אותם בגוייםויורו בארצות וגו' לכמו
שמקויים בעוה"ד וגם עתה הבטיחנו דבותיכן הראשונים וגם האחרונים
כמ"ש הגאון באהבת יהונתן [בהפטורת ואתחנזן כי גם אם יסכימו כל
הממלכות שנלך לארץ הקודש טרם ביאת גואל צדק ב"ב לא נלך ל12ם
טרם יקראו אותנו מן השמים על ידי משיח צדקיה .ואם ילכו מקודם
יגדשום משם אח"כ בחרי אף ומדה תהיה אחריתם ר"ל עיי"ש4
וגם מ"ש בזהיהווןבני בא"י (אעפ"י שמטמאין אותה) והוא כמו שאמד
בסמוך (לעיל) עה"כ מי יתנני במרבר וגו' הלואי יהוון בני עמי
כמו שהיה במדבר שהיהמליניןעליוכי קס"ד התהו רצונו יתברך באמת
ובפשוט הלואי שיהיה במדבר (והלא שם חו"ל ולא א"קויהומליניןעלי
והלא בשביל החטאים האלו שהיו מלינין לא נכנס משה לארץ הקודש
ועלידי זההיו כל אלו הגליות והצרות צרודות עדהביאה שלישית ב"ב
לעולמיעד .וגםכעיןזה במד"ר (פתיהתא ראינה]הלואיאותיעזבוותודתי
שמרו (וכן הוא בירושלמי חגיגה פ"א הלכה ז'ן)וכי קס"ד שהוא כפשוטו
וכי חפץ בזה השם יתברך שיעזבו את השם יתברך היינו שיכפרו בו
לגמדי (חלילה) או יאמינו וימדדו בו (ח"ו) רק שיהיה לומדי תורה הלא
או התודה נשתסית לו סם מות ר"ל והלא גם הכומרים ויש חכמי או"ה
' רוושלמי פ"א ה"ב]
שלומדים בתורה והלומד שלא על מנת לעשות וכו
וכן כלמאמריחכז"למלאיםמזה .אלאודאישזהו(בילקוט)הגדהפילאה.
ולקרב קצת אל השכל הוא כמו אגדות הנ"ל וכהנה רבות שהתמרמר
הקב"ה על חורבן ביהמ"ק השל גלות בניו (וכמ"ש שם בילקוט המשל
למלך שלא לקחבנועמועיי"ש)עדכביכול שאמרכעיןהאדם המתמרמר

א'מב
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בקינתו ומליצתו בהפלגת רברים הלואי היה עמי בני אעפ"י שהיה
מקניטני.
רם"ש בזה אעפ"י "שמטמאין" אותה התנו כמ"ש בתשב"ץ קטןלרבינו
מהר"מ מרוטנבורג ז"ל (והובא בחידושי עולת תמיר עיי"ש) על
הבאים לארץ הקודש שלא על מנת לעסוק בתורה ועבורה כי עליהם
נאמר [יזמיה כ' ז'] ותבואו ותטמאו את ארצי החטא רשל נחשב שם במקום
הקודש (כמו בהיכל מלך) לעון גדול עיי"ש והיינו אף על פי שנחשב
שם החטא הקטן לגרול כנ"ל והם כאשר חוטאים שמה בבחינת ותבואו
ותטמנה
עם כל זה היה יותר טוב מאשר הגלתי אותם בחורבן
י
'
נ
כ
בידגמ"ק [כמו בבחינת שאמדו חז"ל [סוגה ג"כ ע"כ] ארבעה הקב"ה מתחרט
שסיוע בכליום אשר בראם ואחדכיצה"רועם כלזה אסור לשמוע לעצת
יצה'ד עומר כיק שהקב"ה מתחרט על מה שברשע אםכןאיניחייב רק
להיפך ח"ו והבן] וגם ראיה מזה הכתוב [ירמיה ב' ז'] ותבואו ותטמאו את
ארצי שחשב הנביא בשם ה' להחטא היותר גרול שמחטיאים ארצי
בעונותם .ואיך יאמר המדרש (ילקוט) להיפך אלא וראי פשוט דדוי זה
מימרא רק בררך התמרמרות וגעגועים כביכולכעין ארם על בניו כנ'ע
ן שכבר גלית מתרצינוזהזמן רב הוא כמ"ש הרמב"ם [בהלכוה
ובאמתכיו
תשובה]אין ישראלנגאלין אלא עלידי תשובה וכיקשעושין תשובהמיד
נגאלים .ואלו הרשעים דנאלעושים להיפך חוטאיםומחטיאים את הרבים
בבתי ספר וספרי מינות שלהם ובאים לארץ בררך כפירה בלי אמונה
ותורה הם בודאי מעכבי הגאולה ומבלי עולם ומטמאים את הארץ השת
ישראל .ואין הקב"ה כביכול בוכה ומתמרמר רק על בנ"י אף על פי
שחוטאים בכלל ישלשל הם אבל לא על מינים וכופרים שהליום נאמר
[משלי הס] כל באיה לאישובון .וקיי"ל בירושלמי [פאה פ"נ ה"ד]שאין
למדין הלכה מן המדרש ,ורק הלכה ברורה בעה"י בידים בטוש'"3כי
רנופויםומינים דינםכנכרים גמורים ועודגרועים מהםכי ר5ה מומטים
להכעיס כנודע לכל ע"כ המה וכל הדבקים בהם לא נחשבו (בשמט

י
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ובארץ) בבלל בני ישראל וממילא לא שייך כלל עליהם רבדי הילקוט
הנ"ל שמיירי בבני ישראל והשם יתברך ינער ב"ב רשעים מן הארץ
וישיבנו לאדצינו עלידי מסרח צדקנו בב"א:

יא.

ייל

ומ"ש
יבדצוד הקודם) מה שאמדו חז"ל הלואי אותי עובו
ותורתי שמרו שמעתי ממגידי אמת ושסידים הראשונים
ז"ל שפירשו על פי המקובל מרבותינו הצדיקים על מה שאמרו
באבות (פ"קאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורהכי צ"ל שם הו"4
מצוייר בכ"א לנגדעיניו תמיד (וכמ"שביעד רוה"ק להאר"יז'ע מזה)
אמנם כשהוא עוסק בתודהבעיון עמוק ואינו מצויד אז במחשבתו (על
ידי עומק עיונו) ציור שם הו" 4ב"ה הוא פטור בדיעבד נשיפסיק רגע
ן קוב"ה אודייתא וישראל חד הוא [יח"נ ע"נ
מעט בע"כ מחמת העיקויע
ע"א]והוי או כאלו הוא דבוק בהם יתברך בכבודו ובעצמו (כביכול) וז"ש
אין לך בןחורין (מדביקות ה12ם יתברךוציוד הו 4לנגדעיניו תמיד לא
יחשההי
א אתהבןחורין להבטל ממנהאפילורגע אחד) אלאמי
ודמו"
(לשון עס"ק ופלפול כמ"ש הט'ץ או"ח (רימז מ"ט כנודע) בתורה.
ע
עי
12ו
ומקובלכיבישיבת הגה"קרביר' שמעלקא מניקלשפורג ז"ל בעסקם
בעומקהעיוןהיה ואת (עלפי פקודת דבו) הכהודה שלזקיני הגה"קדבי
ר עכ"ז בכל עת הכתוב [תהלים ט"ו
ר' כקשהליב זי"עמסאיב להזכי
ח'ן "שויתי הו" 4לנגדי תמיד" ופירש רבו הקדוש הנזכר מ"ש באבות
לעצמו .וביקש מתלמידו הגדולרבינו
ועכ'ץ
כשניזזככירר את הכהתיוהבמכחנמזיכרר .וז"שהלואיאותיעזבו (מהדביקות בה'מריותמב'רי
ך
על זמן קצת ומעט מחרר) ואת תורתי (ללמודבעיונן שמרוכי או לא
כאן שמעתם ["רע יאת מהדה-א ף אות נ']:
נחשב כ"כלעוןכנזכר.מי

ריי

יב.

בחלום אוד ~וםו' ערב שבת קודש בשלח תרצ"ה מחזה אשד
ישבתי במושב צדיקים שהיה יומא דהלולא מאהד
הקדושים ז'4עועלהבדעתי א לפרש רמוהכתובבתדרים [תשיא
מאבותי

א'מד

דברי מהדורא תשיעאה הצררכן

אפק במהיזכה נער את ארחו לשמוד כרבדיךכי נע"ד נקראבני ישראל
הכשדים והנקראים בניו ודבקים באהבת ה' ואמונתו ועבדיו הצדיקים
כמ"ש והושע י"א א']כי בע"ד ישדאל "ואוהבהו" וממצדים קראתי"לבני".
והנה יש לכל צדיק בכל שנה ושנהביום היא"צעליה למרום בעולם של
מעלה כל אחד מעולם ועד עולם בעולמות העליוניםלאין ערעור אמנם
ביום היא"צ נתגלה ונמשך חלקי הנד"נ שלו על קברו ומקבלין התפלות
שלבני ישדאל לכל הדבקים בו ובתורתו וצריך כל אחד לשוב בתשובה
ולהתדבק עכ"פ באפס קצה במעלות ובמדות הצדיק ותודתו ויראתו .ועל
ידי זה זוכה לישועה בבחינת עיבור נשמה מהצדיקהלז .וז"ש במהיזכה
נעד (היינו בני ישדאל המאמינים אוהבי ה' כנ"ל מהכתוב במישע) את
ארחו (היינו לזכות ולכבד את הצדיק שנעשה בכל שנה ביום ההוא
"אורח" יותר רחוק מאתנו על ידי עלייתו עוד לעולם שלמעלה יותר)
לשמור כדבריך (כשמתדבקים בתורת ה' ומצותיו יש לן שייכות אתו
בבחינת עיבור נשמהוישפיע שפע קודש ובכל מזלי דמיטב) ע"כרעיוני
ז אות ל"דן:
על משכבי בחלום כנזכר(,יעיזיקמ

יג.

אמרו הצדיקים דבותינו בשם רבינו הגדול הה"ק מהיד"ב
'י
זריטש כי אמד (בהפלגת מעלת
זע
זי"ע המגיד ממ
וצודך השינה בערב שבת קודש)כי תמוהבעיניו מדוע לא נכתב בתורה
שבכתב שצריכין לישן בעדב שבת קודש .וי"א בשמו מדוע לא נכתב
זהו בעשרת הדברות שצריכיןלישן בעדב ש"ק .עדכאן שמעתי .ולדעת
הי"א יפלא לכאורה עוד יותר וכי לא די שבח מעלתו אם היה נכתב
בתורה שבכתב ולמה צריך דוקא שיהיה כתוב "בעשדת הדברות" אולם
י'ע בפשוט כית שד"א הכנה לצורך ש"ק כדי שלא יישן בש"ק בעת
הסעודה והזמידות וקודם לקימוש בהלימוד וכן אחדי ד~סעודה שלאיהיה
נרדם ומתנמנםבלי דעת כבהמהבליל ש"ק אשדאז הוא העבודה וצחמרה
ביותר בנועם קדושת שבת ובעבודתו .ולרמזיק מוחו וכונתו .וכשישק
זך וצלול בליל ש"ק .הושמעתי כבר
בעדב םץצ~ן או יהיה ניוער

מווי

וחברי מהרורא תשיעאה רצררפה

א'מה

מאאמו"ר הק' זי"ע מה שסיפרביצם זקיני הה"ק המפורסם מהש"א
ב זי"ע שהיה מדחה ומגנה את מי שישן בליל שבת קודש
מדזייו
ט
י
ת
ו
ב
ר
ם
י
ש
ו
ד
ק
ה
ם
י
ק
י
ד
צ
ה
ל
ל
כ
ב
ה
ז
.
י
'
מ
כ
א
ו
בד~מעודה
וידועשאין
בעלי
מדרגה באמת שהיה להםעליית נשמה ודביקות בעת סעודת שבת קודש
ולההמון עם נדמה כאלו ישנים אז ואנחנו בעניותן נוכחנו לדעת בעה"י
כי לא ישנו כ %ש דק היו בדביקות ממש וכו'] .למה אמר הק' הנ"ל
דתמוהבעיניו מדוע לא נזכר בעשרת הדברות כנ'לי"ל שפידכי בתורה
שבכתב באמת הוא נזכר כמ"ש נשסות ב"ז ה'] ודניה ביום הש 512והכיש
את אשר יביאו וכיון דלמדו מזה רז"ל כל הכנות לש"ק גם הרחוקים
מנחיצותכגון השחזתהסכין נב"י טוש"ע ה' שבת ס" ר"ג] שגםבסכיןשאינו
חד יכולין לחתוך ולאכול וכיוצא מכל שכן השינה בערב ש"ק שהוא
למעןיהיה ער בדעת צלולבליל ש"ק נוכמ"ש נשמות ל"א י"גן לדע"תכי
אני ה' מקדשכם וכמ"ש ושבח " ע"ב] מתנה טובה יש לי בבית גנזי,
ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיע"ם) ואם כן השינה
בערב שבת בודאי בכללוהיהביום הששיוהכינווגו' עלכן רק התמיה
מדוע לא נזכר בעשרת דוברות כנ"לנואץ לומרטימוא נזכר בכללזכור
ן נפסחים
את יום השבת [בעשרת הדברות] א) דשםהיינוזכרית עלהיי
ם לזכרו ולא להכנה בערב שבת וגם בף'ש ובריש מ"ב
ק"ו ע"אןוכן בכליו
רביצה] כאמך לעירוב תבע1יליןזכרית מאחר שבאת להשכיחו רק כשהל
יו"ט בע"ש הלא בבל ערב שבת) וזה פשוט:
מפי הסבא קדישא הגאת המרא לו רומיה תהלה
יד*
שמעתי מהרש"א אלפאנדאריזי"ע מ"כ באהילירושלים
תוב"בזוכךידועוראיתי גםכןמנהגו בקודש) שלאהיהנותןידולגילום
רק וכמו בהכרח) לאיש מפורסם ת"ת נכבד .ורק היה אומרבפיו שלום
ואמד ווו ררך התחרשות לא שערוםאבותינו ורקזהוכתיגו במדישת
כי
אירופא .אבל מקודם לא הנהיגו אבותינו רק לומד בפה ולהשיב שלתם
[והוא לגרמיתעביד שנזהר ביותרבזה עלפי מעשהשסיפרוכר אךמי

א'מו

דברי

מהדורא תשיעאה מזדרחה

יודע ש לאהיהלוזה שאירע פ"אלתירוץ (אמת) גם במקום שלאשייך
לגזורוכו'כדי שלא יצטרךליתן לכל אחדידו לשלוםכי בגודל קדושתו

אולי היה קשה לו לסגול כאשר הרגיש ביד כל אחד (אם היה נותן לו
ידו) את העונות ונגעי נפש מגחינת יד ליד לא ינקה וכו' ואין חקר
למדרגתו ומה עמקו מחשבותיו ונפלאותיו של הס"ק שר התורה זי"ע]
וגברא רבה (זצללה"ה) אמד מילתאאין לדחותו אך ארשוםבזה.כי הלא
מצינו [כאבות פ"ו] אר"י בן קסמא וכו' ונתןלי שלום והחזרתי לו שלום
אמרליוכו' משמע דהנתינה של שלוםהיהמידליד עלזה קאמר"ונתן"
לי שלוםואח"כ נאמר אמ"רל"י שהתחילהדיגורביניהם וכדמציעבלשון
התורה [ייקרא י"ר] ונתן הכהן וגו' כ"פ בהזאות שהו נתינה ביד ולא
"'י
בדיבור כלל וזה פשוט .וכן בזוה"ק סוף פרשת מקץ [דף ר"ה ע"א] בך"ח
1ר'יומיכיוןדחזי האי ב"נ וכו' קריב לגבי"1יהיב לון שלם משמע גם
ז בדברינו בד"ת מהדורא ד אות ק"'ז]
כן דיהיב בידיה ע"כ צ"ע קצת[ .יעיי

עיי"ש4

ן אם
כשד
 .וכן מה שנהגו ליתן ידיהם בעת אמירת לחיים בשתייתיי
כי נמצא בתיזוה"ק [תכ"ד ס"ט ע"א] 1אמריןלחייםוכן בשנת
[דף ס"ז ע"ב] ל כל כוסחיי וחמרא לפוםרבנן ותלמידהון ,אמנם לנתינת
יד אז לא מצינו בשום מקום .ואצלינו לא נהוג זה מאאמו"ר ומאאזמו"ר
זי"ע .אולם כשבא אחד מרחוק שאינובקי כ%במנהגינוונותןידו בעת
אמירתו לחיים בודאי אין מד"א לביישו שלא להחזיר ידיר .ושמעתי
מכמה צדיקים מרבותינו הק' זי"ע שנהם כן לתת או להשיב לחיים
בנתינת ידיהם .והנה שמעתי בעת ששאל על ככה אאמו"ר הק'זי"ע
מרביע הק' אדוש"רמעוינאוועזי"עמניין המקור לשתן שנהגו לתת
ןלחיים .והע"ב לאידעתי מקור לוהוהגיד אז בדדך
ידם בעת שתייתיי
בדיחותא [שיחתחולין של ת"ח צריכה תלמוד [ע"ז חט ע"ב) ובפרטדבריו
ז"ל] אולי יש מקור לזה עלפי הגמרא [ברכות ה' ע"ב] יהב ליה ידיה
(שהוא ר"ת השםיל"י בכונת בק"ת) אך זה שייך רק כששותה הרבה

דברי מהיורא תשיעאה פוררה

א'מז

כ"כ עד שודא בגנח (מבושם) אזצריכיןיהיבלי הר" לעוקמיה .אמנם
מה אעשה אםנותניםליידיהם (כמנהג העולם)אין מהדרר שלאלהשיבו
להחזיר להם עכ"ד קדשו .אמנם שמעתי ועוד יש בודאי ענין ויחודים
להצדיקים שנהגו לתת ידם בשתיית לחיים כנ"ל כמו בכל דרכיהם
בקודש .ניעלז ד"ת ח"ד אות קי"ק:

טז* ולש"ס מגיהניו ג' ע"א] אינהו (חגי זכריה ומלאכי) מדיפי
מיניה דאינהונביאיואיהו לאונביאופירש"י והוא לא
נשתלח לישראל בשום נבואה אמנם מדף י"ר ע"אןבמגילה שם כתב רש"י
דלא חשב" לדניאל בין מ"ח נביאים מטעם דברי הגמרא הלז .ובטורי
אבן כתב עלפי זה דלא זדה נביא כלל ולא נהייחד אליו האיטר רק
עלידי מלאךאועלידי חלוםעיי"ש[והנהדבריהטוריאבן צ"ע ממילא
מ"ש שראה דניאל עלידי חלום ע"כ לא יקרא נביא רהלא גם שלמה
המלך לא ראה רק עלידי חלום ואף עלפיכן נחשב שם במגילהניו
י"ג ע"אןבין המ"חנביאיםוכן מ"ש בטח-י אבן שראה רק עלידי מלאך
והלא גם אלקנה לא ראה רק המלאךאעפי"כ חשבו שםבין המ"חנביאים]

(ועיין בשו"ת חרם סופר ח"ב מאהע"ז סימן מ' בד"ה איברא) אמנם במתכת"ה
לא ראו מ"ש בכתבי הארמ"ל המובא במאורותנתן (עדך דניאל)כי נבהרת
דניאלהיהמסוףהעשיי'יזע שנפלה נשמתואזעד שםובעתהויתנבואתו
לרשת בפעל איך עדפיה בסוף יומיא כמ"ש בזוה"ק עד דמטו רגלין
שמשם היה נבואתו ולי"ש
ברגלין בסהר אדנ"י שבו אותיות
יואמ'
ין בלק"ת להארידעבישעיה
במקורו בגוער הפסוקים במוש (בדניאל)
רי
דנ[
עה"כ [ס"ה ח],בלע המות לנצחכי 3וידמטורגליןברגליןאזיבאמשיח
ב"ב]ומילנוגדולמרבינוהארינמלובפרטבדבריםכאלו אשהחזה האמת
לאמתו .אולםי"ל בפירוש דברי דגמרא בזהאינתןעדיפימיניהדאינדו
נבטת (היינו שיניקתם מנעה ששם יניקת הנביאים מלמעלה) ואידו
(דניאל) ל)1נביא הוא שיהיה מנויה עיקרן כמו שאושהנביאים רק או
בעת נבואהו (על הגאולה ב"ב) ולמסהבעשיה כנ"לולפעלדמיוני שכן

א'י

קמח

ועברי מהדורא תשיעאה הצררה

בקדדותא דצפרא) ע"כאינהועדיפימיניה
הגאולה ממש
ימהיינהיקקתוםדםונביעת נבואתםכ
יעלה ממנו היית מע"ה כמו שארי נביאים
'מ
נל
כנזכר:

* :2לק"ר 2להאריז"ל עה"כ [ישעיה כ"א י"ב] אם תבעיוןבעיו שובו
יז
אתיו עיי"ש הטעם מ"ש זה בלשון תרגום ולענ"ד י"ל
כיון שאלו הפסוקים מורים העצה איך לעשות בעת יהיה קרוב לגאולה
כתב אמד שומר אתא בוקר (זמן בוקרו של משיח) וגם לילה(עדיין) אם
תבעיוןבעיו העצה לזה לקרב הגאולה בתפלה ותשובה ע"כ נאמר בלשון
תרגום שאין מלאכי השרת מכירין בו [שבת הב ע"כ] כדי שלא יקטרגו
המקטריגים בעת כזאת ולא יעכבו הגאולה ח"ו .השם יתברך יעזרנו
ויושיענו ויגאלנו ב"ב[ .ומצינוכעין זה בקדיש שהוא שבח גדול שכתבו
הראשונים [תוס' ברכות ג' ע"א ד"ה ועונין ש17ל כן אומרים בלשון ארמי
כדי שלא יקטרגו וכו' וכן בכל חמירא וכתבנו מזה במק"א בעה"י]:

יח .אמן

ר"ת [שה"ש א' ד'] מ'שכני צוהריך נ'רוצהי"ל ע"ד 17אמרו

חז"ל [כרכותי"ג ע"ב] גדול העונה אמ"ן יותר מן המברך
והיינו שהאמן ממשיך יותר (להעונה) להיות מעלין בקודש בדביקות לבו
וכונתו להש"י תהו "מ'שכני א'חריך נ'רוצה עוד להלאה להכתרך ולהוסיף
בקודש ונרוצה באהבה וחיבה זהו הכתוך דבתוב(בטווי'ש) משכני אחריך
נרוצה הביאני המלך חרדיו (בפנימית חדרי כהסכיתו לעבדו מקרב לב
ודביקות .והיינו) נגילה ונשמתה בך (באהבה ושמחה נרוצה עדיו
בהמשכתו [כביכול] ברצונו אותנו) כנזכר:

יל *2כ2י

י ורגלי [תהלים
סבבוני כלביס עדה מרעים הקיצני כארייד

כ"בן קהוה דמתח-ל בכלבים (כלבין חציפין בזויים ופחותי
ערף ומסיםהקיפוניכאר"י (החשארי'ה התקיף ומלך ומושל)וי"ל פקק
זה התנצל דוד מלכנו כי באמת סבבתי כלבים (בעצמותם המה כן רק
כלבין בישין ופחותים) עדת מדעים (אבל) הקיצוני (היינו שהקיפוני

דברי מהיורא תשיעאה נעדרה

קמט

בפעולתם הרעה לפרוע מעשיידי לה' ותורתו ועמו בני ישראל) כארי
(כמו ארי שיש לו בחשיבותו כה לעשות וכנזכר) ידי ורגלי (להפריע
לבלתי לעשות לה' בכלל ובפרט) וזה מכח הבע"ד (ח"ו) .ה'יצילנו ב"ב:
כ* (ברכות י"ז ע"א] מרגלא בפומחהו דרבנןדיבנהאניבריהוחבריבריה
אני משכים למלאכתי והוא משכים למלאכתו כשם שהוא אינו
מתגדר במלאכתי כךאניאיני מתגרד במלאכתו ושמא תאמראני מרבה
והוא ממעיטשנינו אהד המרבה ואהד הממעיט ובלבדשיכוין לבו לשמים
עכ"ל הגמרא וצווה ואומר דרשוני ובפרט לפי פירש"י שפי' הברי עם
הארץ וקרי ליה הברי כמו שהקשה כבר במהרש"א העד קשה על רש"י
ז"ל שפירש בסוכה [דף ל"ט ע"א]במתניתין הלוקהלולב מחבירו בשביעית
דלא גרסינן מהביד"ו דהא מיירי בעל כדין בעם ד~רץ וזהו לא קרי
הביר"ו ואיך קרא ליה הכא הביר"י והני מילי סיתרא"י נינהו לפי קט
ן עם הארץ במק"א דאמרינן (פסחות מ"ט ע"א]
דעתנו .וגם בע"כ לחלקבי
דמותר לקרעו כדגוכיוצא דהתםמיירי בע"השאינו צחת לדברי חכמים
ואדרבא מורד בהם ובדבריהם ואין להאריך בהם רק (לולא דברי רש"י
ז"ל וכ"כ המהרש"א ז"ל דמיירי בע"כ בזה באינו הבירו ע"ה רק לומד
מעט עיי"ש) י"ל על פי דבריו וכעין דבריו של הה"ק המקובל האלקי
מהרצ"ה זי"ע מזידיטשוב בעל עטרת צבי וכמובא בדברינו בד"ת
נכדכזת כ"ת ש'כ] מודה
[מהדורא ה' אות ס ),דסוד מ"ש בסיום מרבדי
י
'
ח
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שמת
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ת
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נ
אני לפניך ששמת הלקי מיושבי ביהמ"ד (ה
חלקי
מיושבי קרנות (שנקראים בעלי הסוד עוסקים בהכטת האמת הנסתרה
והגבוהה ע"ד שכתוב שגיאל ח' גן והקרנים גבוהות)עיי"שוהכינמיי'ע
אני בריה (השובה בריה .שעוסק בנגלות התורה לברר הלכה למעשה)
והברי בריה (השובה שעוסק בנסתרות וחכמת האמת) אני מלאכתיבעיר
(שמצויים הרבה בני אדם שעוסקים ונו"נ והולכים בה וכמו זהו לימוד
הנגלה) והוא (העוסק בנסתר) מלאכתו בשדההיינו (כמו שדה זרועהשאין
דודתך בה אדם .וכנתיב לאידעועיזו)אנימשכים למלאכתי (בנגלה)
בני

א"נ
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שוא משכים למלאכתו (בנמעד) כשם שהוא אינו מתגרד (היינו עוסק
ומתגרד מפני רבדים אחרים בחכמה שלא יעסוק בום דק בזה בעומק
ובעיון) במלאכתי (בנגלה) כךאניאיני מתגדר (כנ"ל) במלאכתו (בנסתר
בעיונו שמה) ושמא תאמד אני מדבה(היינו שישלי מעלהוריבוי מחמת
שאני עוסק בנגלה שהוא צרכי דבים והעולם ולהורות לעםבני [ישראל]
ד,מעשה אשדיעשון .וגםאני מדבה מחמתשצריכין ללמוד הדבהבספרים
שיש בכמות ודבהלאיןשיעודיותר מספרי קבלהכי מעטים המה לאשד
אי אפשר לבאר בכתב כ"כ וכל חד כצום דמשער בלבו בעה"י וכמו
בבחי' רישא דלאאתיידע וכהנה למעלה דא"א להרהר מכל שכן להעלותו
על כתב עלכן מעטים דספרים בזה מה שאיןכן בנגלה לאשד מפלפלין
ומוסיפין בספרים לאלפים על כן אני מדבה כנזכר) והוא ממעיט (במעט
בספדים אשדזכינו להם בפנימיות כנזכד וגם אינו לדוב העולםכי לאו
כל מוחא סביל רא אפילו במקצת) שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט
ובלבדשיכוין לבו לשמים(היינו שצריכיןלכוין לבו לשמים אחד העוסק
בנגלה כמו בנסתד שאם יגבה לבו שהנני חריף ובקי בזה ש בזה הרי
זה מתגאה ועפל ח"ו ה' ישמרנו דק צדיך להיות לט לשמים)[ .ומה
טימוא הרבותא יותר אם המדבה דתני ברי12א או רגגמעיטעיין בדברינו

ברית נמהרורא ד' אות ק"ון עיי"ש4

כא.

ק שלדות יעקביוסף נפרשת מצורע) בד"ה ואםכן מחמת
בעיה"
שהדעת בגלות שהוא בוש להרים קולו או מצד מצות
אנשים מלומדה ומתפלל ולומד בחשאי והריבוד בגלות אףליחידי סגולה
שאין דעת שלו בגלותודוצהלוייםקולוואי אפשדביחידי מכמה טעמה
כנודע ממג זה ומאחר שאיןקרל לקודד הכונה והשמחה אז עמלקשיצא
היצה"ר חותך וכו עכל"ה העתקתיויזע שודא מוסר השכל ומרא מפי
כהן גרול דולה ומשקה מתודת דבו דבשכה"ג הבעש"ט הקדוש זי'1
ואנן מהנעני אבחדי' ועם כל זהצדיכיןלהחמיק כל אחדהן בחפרהוהן
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א'נא

נתפלהובכ"ע בקול המעורדהכונהלכויןלבנו להשםיתברךוהואיתמרנו
ב"ב [ועזיז אות כ"ט].

כנב
 .ומ"ש שם בתולדות כנזכר בתוכחת מוסר על מי שהוא בוש
להרים קולו המעורר הכונה וכו' הנה וצא בש"ע או"ח
[רימז א'] מלאיתביישמפניהמלעיגיםעליו ושמעתי בזה בשם צריק אחד
לפרש עה'ש [כשלי ג' ל"דן אם ~צים (אמ אחד מתייהא בתודתו ותפלתו
ספני הלצים) הוא (יתברך שמו לברו) יליץ בערו לטובה ולחסד שלא
יזיקוהו וידדפוהו הלצים בכ"ע:

בג.

לא ירעו ולא ישחיתו בכל הד קרשיכי מלאה הארץ דעה את
ה' וא' ["תעיה י"א ט']י"לכיוןרזהו נאמדעללעתיד בביאת
גואל צדק ואש מתפללין על זה ג"פ ביום תקע בשופר גדול לחרותנו
ועיע בסידוד שם .ח"ש כי מלא"ה הארץ דע"ה היינו דע"ה במילואנו
דלית עי"ן ה"א בגימטריא תק"ע כנזכד (שיתמלא הארץ מקול תקע
בשופד גדול):

כד
 .א"י כי מלאה (שיתמל"א) האד"ץ רע"ה היינו האר"ץ דע"ה
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גי' (אלף
ה"י פעמים ה"י
היינו שלא יהיה עוד כי יד כס י"ק (נפרדים ח"ו) דק במחיית עמלק
מתחת השמים ב"ב אז יהיה במילואם וטובם י'ק פעמים במלואם
כנזכד .ובזהי"ל מ"ש [כיחזקאל כ'] בדיתניתוה אףצה אתכםו"
הץ 12ארצה
אל"ף רצ"ה (בהחזרת אלף לאלף בסוד איכה ירדוף א' אלף כנודע
בראשוניםז'ע)וזדיו מספרי"ק פעם ו"ק כנ"לשיהוריחניחוח התכליתי
כנוכד וגם מ"ש החגי א'ן  121הבי'א וארצ"ה (אלף רצ"ה) בו'" ,ל גם
כן עלפי כונההנז':

כה .הו

שמעתי (ממי עלומי) מפה קודש חאזטן"ר כעה"ק זרע
שהגעיש בתוכחת סוטר
(בעל שם שלמד ),באחד

טררשותי

א'נב
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אשר כל שומע (אמדי קדשו) ידאג ויפחד (לנפער) ההגיד מקודם בתוך
דבריו לבל תחשבוכי אני גדול מכם לכך אפצה פה ולשון בדברי מוסר
להזהיר להדריך ולהוכיח .אך באמת אני גרוע מכם ועל כן אגיד זאת
על דרך משל כי בעת אשר יבנו ויתקנו או יעשו גשר חדש על פני
הנהר השוסף וזורם ועל הגשר הישן לא יוכלו לעבורכי נהרס ופןיפול
הנופל לתוך הנהר העובר בעגלה שם על כן יעמידו שומר וביום יוכלו
להשגיח ולהזהיר אבל בחשכת לילה לא די העששית ומנורה האדומה
שידלקוויעמידו להראות להעובר בעגלה שלאידרוךויעבור שמה (ויסתכן
וימות ח"ו)כי דבים לאיבינו הסימן הזה של העששית בזכוכית אדומה
ע"כמוכרחיםלהעמיד שמהבלילה שומר המזהירומכריז בכל עת ששומע
עגלה נוסעת בקרוב שם "אל תסעו ותעברוכי סכנה גדולהוגלויההיא",
ומובן ממילאכי לאיש השומר כזהאין צריך לאדם גדול וחשוב רק אדם
שפל ופשומ מאוד רק שיעשה מלאכתו באמונה ובפרם בלילה להכרת
ולהודיע כנ"ל .ואם יתרשל השומר הזה הוא דמו בראפר וענש יענשכי
האחריות מהנעשהעליו .וגם אם יאמרכסיל הנוסע בעגלה מהלי לשמוע
צעקתהמכריז הזה הלאאני גדול ממנוואני אסעלדרכי ואזיפול ברוחת
ויפצע ויהרג כ"פ ר"ל.

והנמשל מובןכי הגשרהרעועוצא מצב העולםהזהועשיית העבירות

לתשת נפשו יבקש נפרד ר"ל ובפרט בחשכת לילה (הוא

ההמתר פנים בגלות) הסכנה מדחפת מאוד שלא יעברוויפלו שמה כנזכר
וגםלסימן מנורת אש (האדומה) היא החורה  711שנמשלה למנורה והלא
כה דברי כאש נאום ה' לא רבים יחכמו ויבינו בתוכה על כן ההכרח
להעמיד שומר כמוני שפל אנשים להזהיר ולהרים קולו להופיע להציל
מסכנת נפשות כנזכר (וכההגיד מדוב ענוותנותו וצדקתו) ואם לא אוכיח
הלא האחריות כלמי שישבידו למחותהיינו להוכיח ולהזהירומובן
מכללא כי מי אשר לא ישמע לקול דגעוהר בתוכחת מוסר יפול בשחת
יפעל לו (ה' יצילע) עכתד"הבתינוי קצת [הלאשר לא ניתן לע רשות

עיי
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א'נג

(על פי צוואתו הקדושה) להדפיס חיבוריו בשלימות השו"ת ודרשותיו
וחידושיוהן בהלכהוהן באגדה בפרד"סש"כהננימביאמדבריו במקומות
דבות בעדף'י וכן נהג אאם"ר הגה"ק ז'ע בכמה דוכתי בחיבוריו הק'
כי על זה לא מחהכיק אאזמו"ד ודק צוואתוהיה עלחיבוריו בשלימות.
ונזכרתי בזה וכן כ"פ מרבדיו ז"ל ובפרס גם מאלו אשר כמדומני שלא
נכתבו כלל גם בכת"י קדשו ולמעןיהיהלוכדוןטוב .ולעודדנפשותינו.
ושפתותיו דובבות .זי"ע)
כך* ו144גה נלנ איש ישתנה (משלי י"ב כ"ת .ישיהנה לאחדים (ישא
על ררך צחות קצת
ע"ה ע"א .ועוד בכמה רובתה
(אמנם קרוב לאמת)כי באמת יש לתמוה לכאורה על לשון "לאחרים"
ישיחנהלירידיו או לקרוביו ואוהביוכי אחדים שאין להם שום
חוש למכאוביו ודאגותיו הלאיהיה כמרבד אלהעצים וזורה רבדיולדוח.
אולם י"ל על פי מה ששמעתי דדך צחות מהה"ק (המפודים בחכמתו)
ץ עה"כ (ייקרא י"ט -ק
מו"ה ברוך הלברשטאם זי"ע אבריק גארלי
א הס
ולא תשנא את אחיך בלבבך ויש לתמוה לכאורה הלא כתיב (ויקי
" 1ואהבת לדעך כמוך אם כן כל שכן שמחוייב לאהוב את אחיו אךעצמו ובשרו אלאודאי דגרעבזה קרוביםהיית אחיםיחדיו (משאדיבני
ישראל)כי עלפי רוב המה אזם שונאים זה לזה מפני ירושת אבותם
או קנאת אחיו שאוהב לאהדיותר מחבירווכיוצא וכהנהד~קרוביםביותר
זה לוה יותר דגה שונאים זה ללה עלכן הזהירה התוה"ק לא תשנא את
אחליוגו' שעל כלפנים אם לא תאכזב אותו (כראוילאחיםטוביםונוחים
זה לוה) על כלפנים לא תשנאווו וז"ש לא תשנא את אחיךוגו'היינו
על כלפנים בשב ואל תעשה לא תשנא דותו כנזכר מהשאיןכן שארי
בני ישדאליוכל לצאת ואהבת לרעךכמוךהינו אהבה בלבובפועל הלא
שלצלת השנאה כנזכדוכעיןזהי"לשישיחבה הדאגה לשתיים(שאין להם
קורבהוממילאאין להם שגאה מוסתרת) וגם אם ישיבתהלידידים החט
כ"פ קרובים ואוהבים צבועיםוישטינו בלבבם בצדתו ובדאגתוויביים

"1י

הוויקי
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לירי מכשול ולפ"ע וא' וגם אם המה ידידים באמת למה יצערם לחנם
להשתתף בצדתו כי אם וצא חטא (כי אין יטרים בלא חטא) המה מה
חטאו על כן ישיחנה לאחרים (דייקא) רוחוקים מקרבתו וידידתו בביתו
ן להם היכרות
יתנו לו ושסד סובה (כפירש"י ז"ל שמה)כיתריאי
מיוחדת ואין להם נגיעה ליכנס לעסקו או למעמדו וכיוצא ע"ע אולי
יוכלו ליעצו באמת כנזכר:

ואוז.

 .אמרתי מה שאנו שמריםבז' ברכות שוש תשיש ותגל העקרה
כז
בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה ע"ד התנהצה וכלומר
המהומה) כעת מעולי א"י היינו "יורדי שאול" בכל הפירושים כי
האמונה ד~מתיות (בביאת שאל צדק וכל העיקרים) המה מכחישים ולמה
זה אתם עוברים אתפי ה'ווזיא לא תצלח וכאשד הבטיחנו ונב 14בצדק
דבותינו ואבותיה זי"ע .וכאשר הבאתי בכפה דוכתי בחיבורנו בעה"י
ובפרט בעולת תמיד .ועוד) ועל דרך משל לכבוד השכינה הקדחתה אשר
לא זזה מכותלנו כותל מזהיבי וכאשר יבטיחו לאשה אשר יושבת כטס
עקרהכיבניה נתלהקו ממנה זה זמן רב למדיגתהים הרחקמח"ד .ונצה
נתעוררהחצועה .והגיעה השמועה .כיבני ישראל ישובו אליה ומובןכי
שמחתה גדלה עדי שמי רום ותקותה ותשוקתה לראותם בקרוב ולשטוח
פטומה ,אמנם אחיש למסה ומך לבבה באו עלידיהספינה והמה לאבניה
רקזרים שכל לשער גודל צערה ביותר מאשר מקורם והנמשל שבןכי
מדת השבעה הקדחתה תצפה (כביכול)לבניה שישוטאליה עלידימשיח
צדקינו בקיבוץ גליות והנה למורת רוח ומד לבבה ב 14בנים משחיתים
קלים וכופרים ויטמאו את ארץדישדש חצה אינם בניה כמאמר
י
ז
ח
דגודענבקידושין ל"ו ע"א) כפאיןעושין רצונו של מקוםאין נקראיםבנים
וז"ש שוש תשיש העקרה (רק)בקיבוזבביר(דייקא הגוערםיצותיחתוך
בקיבוץגליות בביאת שאל צחק ב"ב) בשמחה (שאז
שמו) לתפה
י
'
נ
כ
(
יהיה ישם"ח ה' במעשיו ולא מקודם כנודע מזוה'"ק) השם יתברך ישמהנו
ב"ב:

ר'י

ן

ן
ג

[

דברי מגיורא תשיעאה ועורה

א'נה

כח .ואיכרן

מלתא פלשראיתי שנדפם עתהבירושלים מפר נקרא
"משנת חכמים"דיבורים קדושים מאת מלאכי אלקים
הקדושים הרב ר' אהרן הגדול זי"עמקאילין ובנע ויונח הקדושים
זי"ע .וראיתי שמה בהקדמה שמצא כתוב בשם הקדוש הנז' שאמר לא'
שנסע לאה"ק וז"לא"י הואבחי' שבת ההגם שבשבתיכול האדם גםכן
ח"ו לחטוא אעפי"כ הוא שבת עכ"ל והנה לא אוכל להאמין שיצא זה
מפי אותו צדיק וקדוש ז"ל .א) כי מלבד וההוא סותר לדברי רבותינו
הראשוניםז"ל (בראשם המהר"מ מרוטנבורגז'ע בתשב"ע קטףכי החוטא
בארץ ישראל גרעיותר מאשר חטא בע'ע שהוא רחוקמהיכלו של מלך
וכמובא באיברינו כ"ש ב) הנה המו"ל והמסדר הוא (אםכי ממשפחתנו
ממנדט אך האמת אהובמן הכל) מכתהפאליסטיני"ם
בכמה פעמים
וי
עולים ויוחדיםו
לאכים .שלא קיבלו התורה) ולא אנון בם .חן מקצת
ומ
א(
שבחו .ויותראיןלואריך בכל כתותם כל שוםווציכא דאית להו אך לא
בדרך אבותיטדוקדושיםזי"עואיכרה טכללהאמין להםבכתבים שיאמרו
עתה וככהנעווהזיופים כאלו למרבות וכמ"ש בה" ד"ת כ"פ גם
שמצ
יים (שיאמרו שהמה) מהבעש"ט הקדושודעימיע וגםאיכרןמ'1,
ממכתב
ל[ 4כמהיורא זו אות "] ע"ד הילקוט שמעוני באיכה שרצו לתלות
הפושעים (הציאניסטען) כי מצוה לדור ביד"ץ ישראל אף אם מטמאין
שתה ח"ו בעוטתיהם והכיתי שם על קדקד החטאים האלו בנפשותם,
שרוציםעוד להחטיאאחריםולהטעותם ,שה"ש .וגםזהאולי כנראה הוא
תוספות זעף הנ"ל לתלותבס"ט גדול בדרך מעולכי ארץ ישוקל
דומה לשבת אבל לא כעשמללץ שם שבת והוא הגרבן ותל עולם ר"ל
בתל אביב ושארי מקומותואכנני .וה' יצילטוינאלט ב"ב

בי

כס .בכתר שם %נ נשם חטט הקדוש בעהם"טייגע כתבוז"ל
התפלה כשהיא בשמחה גדולה בודאי יותר חביב
י שהשל
ומקובל לפניו יותר מתפלה ועצבות ובכיה ומשל על זהכששי
ומבקש ומתחנןלפני מלך בשד ודם במשה גדולה אף עלפיכן טיט

אינו

דוקרי מהדורא תשיעאה וקררה

נותן לו אלא דבר מועט אבל כשהשר מסדר לפני המלך שמחה גדולה
ומתוך השבח מבקש גם בקשתו אז מתן לו המלר מתנה מרובה כמו
שנותנין לשררות עכל"ה ולכאורה יפלא הדברים דהא מבואר כ"פ
בכתובים ובגמרא ובזוה"קכי תפלתהעני וצעקתוובכייתו חשובהופועלת
יותר מרום וקדוש אשכון ואת דכאנטיעיהנ"י ס"קוזהו שבחויתברר שמו
מגביהשפלים מףמרום ומאשפותיריםאביתוגםשערי דמעות לאננעלו
(גם בעת שכל השערים ננעלו ח"ו) ויש לכאורה על זה חבילות קושיות
אך למען דעתולהבין קצת אמרי קדושרבינו הגדול הבעש"טזי"ע אשר
בצלו נחיה ושורש דבריו ממקור האמת י"ל לפי מה שכתבתי בעה"י
בר'ת נמהדורא שתנא אות ה' בד"ה ועוד לאלוקאילין]כי תפלה צריךלכוין
לשם מצות תפלה למ"ד מצות צריכות כונההשלכן צ"ל שלא לשום כל
מגמתו שיעשו בקשתו עלידי תפלתו רקצריך להיות לשם שמיםלקיים
מצות עשה דעבודה שבלב זהו תפלה [תשיה ב' ע"א] וכן כתב בתולדות
יעקב יוקע (מהכהן הגדול הדולה וכהזקה מתורת רבו הגדול הבעש"ט
זצ"ל) כתהו כוונת דומב"ס זי"ע גם כן רק בבחינת קיום מ"ע כנזכר
ן שמ"עצריךלהיות בשמחה (וכמ"ש [כהקרמה
ומובא שם בד"תעי"שוכיו
לספר חרדים ,לב דוד פהג ג'] בשם רבינו האריז"ל שאמר ההכה לכל
דבודרגות על ידי קיום המצות בשמחה רבה) על כן שפיר אמר גם
להבנתנורבינו הבמק"טזי"ע כנ"לכי על מץ תפלה בשמתהזוכיןיותר
יען שמקיים מצות עשה דתפלה בשמחה ותטו ד~זפלה שתתקבל הוא
בשעתקיום המצוה חזן גם המ"ע דתפלהכשמכויןלקיימה .וגם עלידי
שמספר שבחו של הקב"ה קודם התפלה וכמ"ש ~ %שת כנ'ע (מכהר
שם טוב) כשהשר מסדרלפני המלך שמחה גדולהומתוך השבחוכו' החנו
בודאי בשמחה ועל מץ זה תפלתו
בפשקי דזמרה וכיוצא מקודם
ל
'
צ
ש
ימתהחילוקבסידורי הארמשכי בעת
נשמעת ביותרכנזכר .וכן נמצ 14בא
פשקי דזמרהוכיוצא צ"ל בשמחה רק בשעת וככרתעונותיוצריךלהיות
דואב ונעצב ומתחרטוכן בשעתחצית לבכותהכשנחנן אבל זולת זה צ"ל
בשמחה כמדע:

דברי מהיורא תשיעאהיצררןץ

א'נז

ל* אמנם צריךעיון קצת דהרי נראה
ממתניתין רברכות [יף ל"י
ע"כ] דכשהוא בחינת עבד לפני המלך יכול לפעול יותר
ממי שהוא בבחינת שר לפני המלךועיי
ן ברברינו בר"ת [מהרררא ב' אות
ק"אן ע"55ש אמנם יש לתרץ ולחלק ואכ"מ להאריך:

לא.

הנה במ"ש בד"ת [מהדורא קמא אות ס"בןעל דברי הזוה"ק פרשת
תרומה [קע"א ע"ב]מרעין אית בב"נ וכו' שהראה אאמו"ר
זי"ע משם מפורש מעשי הרענטגע'ן שטראהלע"ן אשר ידעו המה חכז"ל
בקרושת חכמתם הגרולה ורוח קדשם "בכח" אםכי לא נתגלה או לעולם
"בפועל" לעין כל כמו בימינו על ידי הרופאים המיוחדים לזה וכבר
נתפרסמו רברינו בזה עד שהגיעו לאזני הד"ר פראפ' בעיירות הגרולים
באקעדעמיע"ן שלהם מזה עד שרקט"ד מפורסם בקראקא הביא ואת לאות
ופלא במערכות חיבורו בפעול"ת הרענטגע"ן בלשון פולאני"ת (והוא
קירוש השםגדול) .אמנם עתההגידלי רבגדול ומפורסם אחדכיברצונו
לפרש דברי הזוה"ק אלו כזה עלפי מה ששמע בשם קדוש אחר מדבר
(וכןהיאידועה) הסגולה למחלתהירקון וגעל"ב-ווכ"ט) ר"ל להסתכל
בחלף סכין של שחיטה המלוטש (פאליר"ט) כמו מראה שרואין בו
וכשיראה בו צורתווכן בצדו השני אזישיג רפואהלהירקון .ובזה רצה
לפרש בזוה"ק הנזכר אית מרעין בב"נ כגון ירקון (געל"ב-זוכ"ט) הנ"ל
וכו' בחר מראה רפרזלא היינו מראה שרואין את עצמו בחלף סכין
הטלוטש כפי הסגולה הנ"ל ואתי ליה אסותא עביר הנ"ל ושאין הכונה
כלל הנוכר לרענסגע"ן אמנם באמת הרואה יראה אשר כפי דבריו לא
יתחרשו כלל המשך דברי הווה"ק ונ"ל ולאסגי בהאי ער דאעבר ההוא
מדאה לסטרא דא ולססרא דא כגוונא רשרביטא דיושיט נציצי רברק
לאנפוי ובההוא ופשיטא רברק דקאנציץלעייניןוכו' עכ"ל הזוה"ק תהו
לא יתפרש בטוב רק על הרענטגע"ן שעוברים (מהפאויטי"וו אל
הנעגאטי"ווכפי חכמתםולשונתם בזה) מעבד אלעברוגםצריךשרסוטין

ז'י

קנח

דברי מהדורא תשיעאה עוררה

ונציצין זהו הרענטגע"ן כמובן (לכל מי שלא יתעקש) אבל על מדאה
החליףוסכין של שחיטה ושוםסכין מאן דכד שמיהולא יתפרשזהכמובן:

לב.

י מפה קדוש אאזמו"ר זי"ע נעל שם שלמה אשד
ישמעאל
הגיד בתוך אמרותיו ותוכחותיו היורדים חדדי בטן
על אלו אשד על ה' יזעף לבם ומתרעמים על רוע מזלם והנהגת השם
יתברך עמם (בדרך משל) כמו ההולך בתוך סאלא"ןבהיכלי המלך.כסיל
בחגוך הולך .באישון לילה בא שמה והחשך יכסה ארץ ובפרט החדד
והבית שמה לא ידלק אז שוםנד .והנהכלי הבית הנחמדים מזהבופנינים
כמו הכסאות וסולחנות וכיוצא שיעמדו שםלנוי ולשימוש ולתפארת אך
בהיותו שם בחשך כאשד ילך מעט בכל מקום שיפנה יכשל בעץ של
דבלים כגון הכסאות ושלחנות וכהנה ויהיו לו על אפו ועל חמתו כי
יכשל בהם ויפול עלידן אמנם בזרוח השמש או על כל פנים שידליקו
י ואי אפשר באופן
נדות ידאה כי הכל נכון ממודד שמה לצודךהיופ
אחד ,כן ההולכים בחשך הגלות לפי דעתם המה יחשבו כי כן צדיך
להתנהג אמנםבזדוחאורו של מלך המשיח ב"ב (אועל כלפנים באמונה
למצוה ותודה אוד .יראו) ויתבדרלעין כלכיכן צריךלהיות בלישינוי
וידאועינינו וישמח לבנו ב"ב:

לג.

[כדכות דף ו' ע"ת אגרא דבי הלולי מילי .הנה בליקוטי דה?"ס
להאדישךפ" בזה (מהרח"וז"ל)וז"ל הנה זהסודהלהבאדצדיקיי'
הנאמדו חז"ל בו ביום פטירת הצדיק מן העולםאין העמקכי אם בתודה
ובמעשים טובים אשד חידש הואוז"ר אגרא דהלולא מה 4פירושמחתליו
ודבריו שתודש הואועיין בזוהר רות [יף ק"א ע"כ] בהלולא דדב חסדא
עכל"ה והנה לא מציע לכשרה לשון הלולא עליום פטירת הצדיק דק
על דשב"י כדאמרינן באדד"ז [יח"ג דמ"ז ע"כ] בעת פטירתנתלוית שהב"י
עאלו ואתכנשו להלולא דרשב"י ועין בשו"ת שם אד" הוספת לערוגת
הבושם להנאת מזסלב ז"ל [חלק או"ח ס" י"ר] מה ז?ד4%4יך בזה אמנם

דברי מהדורא תשיעאה רצךרה

אצם

ברברירמריז"לבלקוטי הש"שכנ"למצינו רכליום פטירתו דצריק נקרא
הלולא כמו שפירש אגרא רבי הלולא כנ"ל ויתאחדו הדברים כאחר עם
רברי רש'* ז"ל ב12ם תשובת הגאונים נכסוף יכמותן שנקראיום זה יומא
דהלולא שמתאספין על קבר אדם גרול ביום שמת  %מרחוק ומקרוב
ואומרים שמהלהמפיועיי"שוהיינומילי או מלולא שאומרים בשמו כמ"ש
בלקוטי הש"ס להאריז"ל כנ"ל:

לדי
 .ימ"ש בליקוטי הש"מ כנ"ל בתורה ובמעשים חובש אשר חידש
ו
נ
י
י
ה
ג
ה
נ
ש
ם
י
ש
ע
מ
ק
י
ד
צ
ה
טובים
והרריך והנהיג והזהיר
על ככה להתנהגכן אחריםכי מצאם טוב לעבורת יתברך שמו ושירכקו
וילמדומררכיולהתנהג כמווט (כל מה שאפשר)וזהותכליתהיא"צלטובה
לתורה ועבורה ועלידי זה יתדבק להצדיק הנפטר ונתעלה בסור עיבור
נשמה ויפעול ויפעלו תפלתינו ובקשתי[ ,%שהן לעיל אות י"כ]:

לה.

ובזה שנ' ~יקוטי הש"ס הנ"ל יש לפרש גם רברי הש'ט
בברכות שם ,בסמוך ,אגרארבי טמיא שתיקותא פירשו
המפרשים בית אבל וי"א בית עצמות של מתש ועיי"ש ברש"י ברכות
[יוי"" ע"א] ולכשרה קשה למה ישתקו בבית האבל מלספר שבחיו של
מת ובפרט שקורא אותו (כמו להל רף נ"מ  )012לשת טומאהולפי רנרי
הזוה"ק קברי צריקים אין מטמפון אלא ודאי בע'ע רמיידי באנשים
(המתים)פשוטיםשאינםצדיקיםאפילו בכללוהולכיםלנחם האבלים כ"פ
אותורותיו
רק משום יקראוריי ע"ע אזאין מה למפר בשבחיו
י
ל
ו
ל
ה
ו
של רימת על כן צ"ל עור שתיקותא והמשכיל בעת ההוא ירום:

לך* בשבת [דף קחח ע"מ] א"ריוחנן משום רשב"י אלמלי משמרין
ישראל שתי שבתות כהלכתן כררנגאלין .ושל רבזה
אשפעינן התנא וחלקי רשב"י דורש ומגלה חכמת האמת בשתי שבתות
י המבואר במקובלים דואשונים נעיז שעיי סירה שער
(רייקא) ההנו עלפ
כ'.וכהיה]בסוד שבקתהעלע"ן ושבתן התחתו"ן הישבינייהועע'ד שהא

א'ס

דברי מהיורא תשיעאהיגורדו

מדה השביעי"ת לבינה עיי"ש וידועכי תלוי התקרבות הגאולה בתיקון
היסו"ד מקבץ נדחי עמו ישראל וא יתגלה בחינת בינ"ה דמתמן נפקין
עברין לחירון שער החמשים כנורע וו"ש אלמלי משמרין ישראל שת"י
שבתו"ת כהלבתן(היינו שב"ת העליון ושב"ח התחתוןבינ"ה ויסו"ד ,אז)
מיד נגאלין (דבזה תלוי התקרבות הגאולה כנזכר):

לז.

א"י מה דקאמר לשון משמרי"ן ישראל שתי שבתות ולא קאמר
שומרי"ן רק משמרי"ן כמו פועל יוצא לאחרים לראות
ולהשתדללפעול לאחרים שישמרו השבתוביותרמצווים עלזההמנהיגים
והאדמורי"ם ושלא יקש מעות והחזקה ממחללי שבת קודשכי כח הפועל
בנפעל ויזיק לנפשם וכמו שהוזהרנו על זה מפי אבותינו ורבותינו

הקדושיםזי"ע.

ומ"ש לעיל מבחינת ב' שבתות שבת עליון ושבת תחתוןי'ע בדרך
צחות ומוסר למנהיגים הנ"ל הרועים את עצמם ובפרט
באמעריקא גם אם המה יאמרו שישמרו שבת קודש בטבילת מקואות
וסעודות ותפלות ותורות בכונות כי הוא אצלם בחינת שבת עליו"ן
(בכונתם למעלה) אבל לא שבת תחתו"ן (בפשטות וששמרו למטה)
בשביתת מלאכה בזהירות המה וב"בושירחיקו את המחללי שבת (ובפרט
אם בניהם בעצמם מחללי שבת קודש ר"לאוי ואבוי לאותה בושה וצדה
אשר לא תבוא) ועל זה הזהיר אלמלי שמרו ישראל שתי שבתות(היינו
בע"כ גם שבת תחתת) לשכור וליזהר המה ובני ביתם ואנשי שלומם
כנ"ל[ :הדיץ מהדודא ח' אות נ"חן.

לח.

בש"ש מנחות [דף מ"ג ע"ב] רשב"י אומך כל הזריז במצרה
(ציצית)זו זוכה ומקבל פני שכינה "'ל עלפי דברי
הש"ס להלן שם [ין ע"א] במעשה באחד שהיה זהיר במצות ציצית
וכו' באו ד ציציותיומ"טיפחו לו על פניו תה"ל מעבירת הזנות ר"ל על
יזעהציצית ונודע בזוה"ק נעזז זח"א רפט ע"א]כייוסף במדתיסוד צדיק

דברי מהיורא תשיעאה נצררה

א'סא

זכה למחמיאפ"י שכינת"א ומאן דלא שמר דא לא זכהוכו' ח"ש רשב"י
זרת במצות ציצית (ועל ינץ זה ממילא ניצול מאותו חסא ע"כ) זוכה
ומקבלפני שכינה (כנזכר):

לט .בברכות (דף ט' ע"בן כדאי הוא ר"ש לסמוך עליו בשעת
הדחק וכן עוד בכמה דוכתי בש"ס ולשון "בשעת
הדחק" (דוקא) ,י"ל על פי רבדי הש"ס סבכה (דף ס"ה ע"בן שאמך ר'
ירמיה משום רשב"ייכולני לפטור את כל העולם מןהדין (ואם ר"א בנו
והמלך יותם בן עוזיה עמו) מיום שנברא העולם ע"ד סופ"ו והאחרון
הכביד בעת סופ"ו של גלות אדום (שהוא קודם ביאת גואל צדק במהרה
בימינו) שרשב"י הוא נועמד בנפשו כנגד מלכי רומי (אדום) כדאמדינן
בשבת (דף ל"ג ע"א] הלל כן אמר המלך אז שמעון שגינה יהרג .ובפרט
בסוףיומיאאלין באחריתימי גלות אדוםוזהו רשב"י בכחו ובכח הזוה"ק
חיבורו דיתפרנסין בדרס בתראה להציל מחבלי משיח ויפקון מן גלותא
בכחו (וכמבואר בסה"ק .ודיברנו מזה בעה"י עוד בחידושי שער יששכר
[כת"י] במאמר נ"לעיני לל"ג בעומר)ואלוהימים נקראים שע"ת הדח"ק
בדוחקא (דגלותא) בתר דותקא כמבואר בזוה"ק על כן שפיר אמרו (דק
ברשב"י) כדאי הוא ר"ש לסמוךעליו בשעת הדחק שעומד בעדנו בגועת
לזכותו אגוסומכיןכנזכר( :וריין גדברינו בד"ת
הדחקהיינובשנים האלוהי
עה"ק אות ס,ן.

מ* ננירווטלמי סוסה נפ"ג הלכה א'] שכהןמניחידו תחתידהומניפה
ופריךוכיאין הדבר כאוד (דדבר מכוער הוא שכהן
מניחידו תחתיד אשתאיש .פנ"ם) ותירץ מביא מפה חוצץביןיזץליד
האשה (ופריך)ואינו חוצץ (בתמים .ותירץ) מביא כהןזקן (הלעולם בלא
מפה ,ובזקןאין הדבר מכוער .או) אפילו תימסילדרואין יצה"ר מצוי
לשעה (מועטת כזו) .ומכאן נראה בהמך ההיתר לכמה צדיקים קדודכם
ז"ל פרבותיט וגרני עולם אשר ברכו את הנערם הצריכים לישועה

א'סב

דברי מהיורא תשיעאה והדרשות

ומניחים ידם על ראש האשה או הכלה טרם נשיאתה אם כי באשה
המטפחת שקל ראשה מפסיק 8מכל זה נראה ח"וכמכה"ר הרבד עלכן
לוקחין עוד מטפחת מיוחדת המפסיק (בזה לא שייך חציצהכיון דאינו
חיוב מדינאלהניחידו כמו שם בסוטה) וגם אותןשאיןלוקחים (בברכתם
לאשה) מטפחתמיוחד [אםכי לאראיתי מאאמו"ד הק'זיע לברךאפילו
בפיו אךצריכים לחשב מנהג
את הכלה בהנחתידו כלל וכלל רק
י
ש
כ
ר
ב
] בע"כ סמכו על המסקנא בזה
אבותינו ורבותינו הקדושים זיעכנ'י
בירושלמי דלשעה מועטת כזו לא שיך יצה"ר וחשש כיעור להרואים
כנזכר :ניעלז מ"ש כסנח"א ח"ג ס" כ"ה ד"ה והנה].

מא .שמעתי

מפה קרח? אאזמו"ר זי"ע (בעל שם שלמה)

ה אומר
בתפלתו בשבת רום טוב ור"ח שלא הי
"ומדינה של גיהנם" ביהר"מ ור ש"א שתצילני היום ובכליום וכו' רק
היה מגשם"בין שהואבןבריתובין שאינובן ברית" ושתחיל נרד לעולם
כמבואר שם
יהא ירא שמים שלאהיה אומד העקידה גם
צ"
י'
שר
בסידוארדםהאדיז"ל (שסכיידותן הר שבתיז'י) .וכן מוסברב
א משום כבוד
שבתיו"טשאין גיהנם שולט אז עלכןאין להתפלל אזשיצילטמדינה
ד גיהנם]
של גידתםוכן ר'חאין שולט גיהנם כממשו במדבר קדמותנעי
ועיין בדבך 115בר"ת ןמה"ק אות צ"ו וח"ה אות פ"ר ע-ש.

מב .שמעתי מאדם גדול בשם אדומו"ר הה"ק מהלי"ש זי"ע
משהנשמע כי פעם אתת דחפו כל כך הבאיםעל
שבת קודש לקבל ברכתו או בעת לקיחת השידיים בעת השלתן עדכי
באונס מרוב הלחץ ן
נכבה נד ש"קוסיבןפם"יאכי היה שוגגווילי
א הנה כונתם לשם
הדחקעכ"זדקפיד מצדהאיטיכי סטה הואשטיטןעזי
זומים (בחטיפת השהריםוהיתמםוווין זה רפט המרא יתברך ש%כי אם
הוה כונתם לשובה לאה"ה פגיעהילול שבת חש?א (גם בשוגם עליחי
כ"ז
זה תעש (סחבנית ר י"ג]בבני יעקבויקחת ננץלוכן טשלשתוישובי

דברי מהיורא תשיעאה ועורנה

א'סג

ד]"כן" בנות צלפחר גוברותהיינו מנאידעיןכי עשוכ'ץ לשון בצד"ק
וכרשי אםיגיע מזה) כאשר צום מצות השם יתברךוהייט שיהיה המצוה
גוררת מצוה הלאגויי
ת עבירה גם בשוגג כנ"ל עכד"ק ארומו"רזי'"3
[וצ'י] ומזה האברו מוסר להברידים (החפידי'ש) הפראים .כלומד
רמשוגעיס ה'יצילנוויורנו בררך אמת למען שמוותויתו:

מג.

בשעם קדושין[ין ע"ב ע"ב] א"ריוסיאי לאו דמ"ריהודה אמך
שמהשל הלכה כר'יוסי (רממזרי טהורים לעתיד לבוא)
הוי אתי אליהו מפיק מינן צוורני צוורני (היינו פופל חבורות חבורות
רבות מישראל לעתידלבוא.עיין פירש"י) מזה נראה ראיה ברורה רגם
ן כמו שביארנו בר"ת [סהדורא ה'
לעתיד לבוא (וגס עתה בעולם העליו

"ות כ'] בשם רביה הקדוש מלובלין על כברי רבותינו הרמב'ט
חשיאב"ר בהלכות תשובהעיי"ש) יפסקו בע'צ כמו שפוסקים הלכה בב"ר
של מטה .דזולת זה מה נ"מ לאליהו שיבא לשהר את הארץ האיך פסקו
עתה .אלאחגווי כהאמרך

 *723שט בקדושין(ין ע""]בהיס' בד"ה לשפרא פקשינן והקשו
י""
התוס' דהא אדרבא והמרא הוא לומר רתפסי בה קדושין
לשסרה לעלמא ותירצו דחובח-א הוא לומר דלא תפסי בה קדושין לומר
דהולר ממזרראיהיואוטמים רתפמו בהקדושין לא ורה הולר מטפר ולא
הייתי לומד שארחיבי כריתות מזקוקת יבם וכו'והייתי שמר שבכולן
אין  %11מטוך ע"9ש .וקשה ההא איסור ממזר איט רק לאו דלחיסו
מטהר בקהל ה' מה שאין כן אם שמרים דלא תפסו בה קדושין ואין
רבא אחרויקדשגהוישתפהךד,יה 1טר אשתאיש
ניסרים שתה
מ
ל
ע
ל
יוארםוהצוחר זון חשריותרמממיר שומא רק בלאו
בחנק (גברת בלא הת
חיהק לחטר דבשביל ברש בה ובסוך זקוקה ליבםוך'כ ממפלא לאהוכיח
י ומנשף כ"כ
שכששפה זה אה 1דהא פציט כ"ש שעתד לש לאחיית
~  % 1ק ה פ חאחית "9ז חפש 1חיהאא ש* מ נחם

א'סד

דברי

מהדורא תשיעאה רצדרשה

דהויכמועל מנת שירצה אבא כמ"שבתתניובשיטה מקובצתוכל דמקדש
אדעתא דרבנן מקדש( ,כנודע בסוגיא וגיטין ל"ג ע"אן דאפקעינהו רבנן
לקדושין) דאם כן גם ממזר לא יהיה בכל מקום בכה"ג כיון שיפקיעו
החכמים הקדושין ולאשייך לה לחומרא לחוש לוה אלאודאי דלאנחית

כלל להכא מטעםזה .ע"כ צריךעיף ואכם'ע:

מה .עור שם בקדושין[יןע"י ע"א) בתונו ד"העידאדדיינילענין
פלוגתת רש"י ור"תמיש שודאדדייני שכתב סההו ראיה
לשיטת ר"תוסתירה לשיטת רש"י שכתב דשודא דלתניהיינו בסברת לב
הדין דכא בכתובות [דף צ"ד ע"בן אמךינן בשני שטרות וכר דא"ל רב
נחמן לרב ששת אנא דיינא ומר לצ ההנא ואי אמרת דבסברה תליא
מילתא מהלנו דחן קבוע פשיטא דסברת רב נחמן לא %העדיפא מסברת
ושלם לפע"ד נראה ליישב לדברי רש"י דבאמת
רב ששת עכ"ל
התדח
ין קבוע ועוסק תושב בד"ת דו"ד שלבני אדם כל
דכאכן דמי שהוא
יי
הימים (בשעות הקבועות)בקיוסביר יותרבדיעותבני אדם ומכיר יותר
תחבולותם ודעתם אם האחד משקר אותבירו הבע"ד ,וע"כ גם אם שודא
דדייניהיינו דתליא בסברתו לנטותלמי ג"כ"'ל דרב נחמןדה"א דקבוע
סביר ובקי יותר בהענינים והבע"ד לידע להכריע למי מה שאין כןמי
שאינו עוסק בזהלהיותדיינא קבוע גם אם הוא גדול בתורה (גםבדיני
ממונות) כמו רב נחמן ולק"פ לרש"יוק'ע:
 .רשיבפר 2מקצת דברים ממה שאמרתי בעה"י בפתהשץ המרעוד
מך
לקיץבישיבהרבתי(דרכי תשובה)עה'ע נתהללו קיט]
ראשדברך אמתוגרכי לעלם הראשית במחשבהדיר אמת"אפץ
כ הלו.כפה פעמים בברבורנו ובמאמריע) צצם
האמת(וכנל"ן כברעי"
חשנה להשסע דאם
לאדי בהראשית לבדכי אם גם באמצע וסוף
לאכןי"לדהריזה בכלל(ח"ו) תחלתה באונס (הגםדזצנס רחמנאפפדה.
אמצא וסופה ברצת וטרשה על בעלה דווי בעילתה בעבירה לרצעה

יל

יע

דברי מהיורא תשיעאה רצררה

א'סה

מחמת סופה אם כן ראיה מזה דלא מהני לזכותה התחלה וראקצית רק
צריך להיות ער הסוף לטובה וז"ש רא"ש רברך ואמנם לא די בהראש
והתהלה בלבר רקצריך להיות] אמ"ת (שהוא ראש תוך פף מהא"בהיינו
האל"ף בראשית והמ"מ באמצע והתי"ו בסוף כנודע) כולהו צ"לעיין
לטובה ולא רק שיקבלועליהםעול תורה ללמורויר"א בהפתיחה וראשית
הזמן בלבר:

 .713אמנם מה שאמדו חז"ל בשבת [דף ק"ד ע"אן מ"ט שקד מקרבן
מיליה אמ"ת מרחקא מיליה ובתכלית הריועק האפשרי
מראשית 8ף סוף והמ"ם באמצע כנ"ל) עיי"ש וי"ל עור טעם קרוב
לפשוטו משום שהאמת צריך לחפשו ביותרמשירח שמש עד מבודע מן
הקצה אל הקצה לקבץ נפזרים בקצוות הארץ מי לה' אלינו שיבואו
לתכלית לימוד תורה הקרושה ל12ם שמים ולקיבוץ גליות ב"ב:

מח.

ומה שאמרו חז'ע במכות[יף " ע"א] סה"כ [יזמיה נ' ל"ו] הדב
אלהבדיםונהולועלמי שלומרביחירותבר בברולכאורה
קשה קצת הלאיש כ' 1מעלהלמי שלומד ביורדותוהצנע לכתואכמ'ע.
וגם יוקשהוכי מגיע בשביל זה שלרמדיצירי עונש חרב שהוא מיתת
סייף ר"ל אמנםי'עכיון שעיקר הלימוד צריך להיות
הדק היטב
ימ
עע
לפלפל ולברד הלכה לאמתו ומתוך הבירור יתחדש כמהבפ
יים פלפולים
ופ-חיםנאיםויכולין לבאלידי גאוהעליריזה אמנםכשלומדיםבישיבה,
1ש .)8חע האיש הנלהב באמת
ומתלמידי יותרמכון ,כמו שאמרו
י
'
ז
ח
איןלו להתגרותכי כך ררכם של תורהברבים זה מקשהוזה מפרק וזה
בונהוכו' עד 2רתהדשויבנו הילהףם ופרפראות טובחן וכ"פ אשר נבנה
הנשלוקמרביםהיינוהתלמידיםולאיוכל להתגבות שום אחר מהםולומר
עיעשיתיו מה שאיןכןמי שלומריחידי ונתחדש לו דבר פלפול נאה
ן הוה ווכי מתגאה
אקלייב כחי ועוצם מץ בתורה עשהלי אתרישי
שנפשרוחר'לנסירה ד' ע"ב]כל אדםשישבוגסות רווח עובדע"ע.

כא"י

פסו

דברי מהדורא תשיעאה רצררה

ונע"ז העובדה מיתתובסייף (חרב) וז"ש חרב אל הבדים שלומדים בד
בבד שקלידי זה יבא לידי גאוה (בחידושיו כנזכר) דהוי כאלו עובד
עבודה זרה כנ"ל (וז"ש ונואל"ו כמ"ש כל גאה שוטה) ה'יצילנו:

מט .אמנם נאמת איןהא להתגאות לקרוץ מחומר אם זכה לחדש
חידושים בתורה כנ"ל דאם לא כיון אל האמת הרי
(ייק"י כ"כ א'] מה
עונשו חמור ר"ל ואםכיון אל האמת הרי זה
בכ~
שתלמידותיקעתיד לומרלפנירבוכלן נאמרו למשהמסיני,מפי הקב"ה
ועלירי זה אדרבאיכנעויתפעל לרודותולהכירחסדי השם יתברך שזכה
לכוין לוה ודבריו עוד נאמרובסיני כנזכרו"ע בזה מ"ש שלמה המלך
(החכם סכל אדם) (קהלת א' ט'ן ואין כל חדש תחת השמש על פי מה
שכתבו המקובלים כי שמש (ז"א) וירח (מלכות) היינו תורה שבכתב
ושבעל פה (וכבר נודע מ"שרבינו הגה"ק בעלדבריחיים משגנזז"'ע
כי החידושים שמחדשיםנומכוונים לאמתן] הן המה תורה שבעל פהכי
מה שנכתב ונדפסצי
י עתה כבר הוא בכלל נספח לתורה שבכהב ומובא
זה בספר בית לוי על גיטין בדסכסת אחיו הה"ג מלימנוב ז"ל) ונמצא
כי תורה שבעל פה כנ"ל הוא תחת השמש (ז"א) כנ"ל ח"שאין כל חדש
(גם שמחרשים שדכא תורה שבעל פה כנ"ל) תחת השסש (כנ"ל) חרש
חדשכי כבר נאמר למשהרבינו כנ"ל:

נ .יזכור

את בוראיךבימי בחורותיך עד אשר לאיבויתימי הרעה
ת יקב א']
והג"ש שנים אשר תאמראיןלי בהם חפץ( .קהי
הנה מה שקרא רגולך החכם מכל אדםלימי הזקנה ושבהב בלה רתיחת
הילדות ותאות שונות של שיצה"ר) "ימי רועי' והלא אסו ברשיעי
ושופטניעסקינןובודית בהתקרר כחהיצה"ר נקליותרלכוין אל האמה
היעבוד אתושיםיתברךבימי הזקנה (עכ"פ) ולמה קורא אותןיברהרעה
אולם כבר כתב בזה בספורנו נום עה"כ כי לאשדאין בהם תאות
הלימתנהג בדרכי הגש יתברך
הגוף עוד ע"כ לא יחשב לצדקה אן אם
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בשמירת התורהעי"'ש אולםלהבין מ"ש "שנים אשרלי בהם חפץ"י"ל
עלפירבדי חז"ל באבות (פ"ב מ"ד] בטלרןונרמפנירצונו (יתברר שמו),
ובימי וצעורים ברתיחת הילדות בהשקפות וציפויים וקיוי מהלוי תאוות
שונות הנה זון דבר לה לבטל רצון עצמו מפני רצון השם יתברך.
אמנם בעת הזקנהיוכלו לעשות זה וז"ש שנים אשראין"לי" בהם חפץ
(רצת) היינו שהנני מבטל רצונ"י וז"ש שאין ל"י חפ"ץ ורצו"ן העצמיי
רקהנני מקיים (רחז"ל באבות) לבטל רצוניואיןלי עוד רצוני רק הכל
רצון השם יתברך ואםכןאין זהנסיון וניגוד עוד אםכןאין נחת רוה
כ"כ רק בעת שהיצה"ר שולט ויש כח הניגוד ושעכ"ז יתגברועליו:
3א* נחמה שאמדתי במקהלות בעה"י .עלציון אמי מורתי הרבנית
הצדיקת המפורסמת זללה"ה ע"ד הפזמון בסליחות (ערב
ר"ה) זכור ברית וכו' וזה ברית אבות ואמהות והשבטים רחמיך וחסדיך
ברבות עתים .י"ק זכור למוכים ונמרטיםועליך כל היום נשחטים ושוב
ברחמים וכו' עכל"ה והנה נשמר הפייטן מ"ש ברי"ת אבות ולא זכו"ת
אבות כדי ליזהר לצאת י"ת מ"ר בשבת (רף ג"ה ע"א] כי תמה זכו"ת
אבות אמנם גם למ'ד הלז כתב שם ר"ת בתוה דעך כל פנים ברי"ת
אבות לא תמה ומעתה מדוייק ואתי שפיר מ"ש ברי"ת אבות וכו' אמנם
מ"ש ואמיצת צריכים לדקדק כי בתוה"ק לא נאמד בשום מקום זכו"ת
אמרו"ת (רקנכללו כנראה במ"שוזכרתי להםבריתראשוניםהיינוהורים
אבותינו ואמותינו הקודמים) וגם מ"ש והשבטים הוול"ל הצדיקים והיה
נכההכלוכיוצא(ואין להעלות על הדעת ח"וכי בשביל המשקלבהפיוט
עקמו לשונם כי הלא נודע שהפיוטים שקבלנו כי הם יורדתם בדורי
קודש מחבריהם דבותינו יורדי מרכבה קדושי עליון זי"ע וכל רבדיהם
כגאלי אש סובא גניו בגוייה בכל אות סודות פנימיות וכמו שכתבתי
כברבחיבורייבעה"י בכמה דוכתי)וי"לכי שפידדייק .א) ברי"ת אבות
(לדברי ר"ת כנ"לכיברי"ת אבותלכולי עלמא לא תמה) ,ב) ואמדנת
ז'
יתבתי כבר ונדפס קצה בד"ת [מהרורא ה' אות צ"ח]עיי"ש
כ
(עלפי מה ש

א'סח
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מה שאמדתי על פטירת אמי הקדושה והטהורהזי"ע אשד משכן כבודה
בזה עה"כ [ישעיה ס"ט ט"ו] התשכח אשהעיל
ה מדחם בן בטנה שגם אם
האבות ישכחו ח"ו אבל האמהות שהם רחמניות ביותר לא ישכחו אותנו
וכו' וז"ש ואמהו"ת שהמה בודאי לא ישכחו לעודד רחמים בעדנו ע"כ
יעמור לנו זכותם שמעודדים) ,ג) והשבטים (כי מבואר בפרשתכי תשא
וכן כמה פעמים בנביאים שנשבע הקב"ה שלא יעשה כלה ח"ו בקהל
ישראלוכיון דמצינו בפסחים [דף פ' ע"א]וכן הודיות [דף ה' ע"ב] שרב"ט
אחד איקרי גם כן קה"ל ע"כ כל שבט ושבט בעצמו כדאי להגן
ולהושיענו .וגםי"לעלפי מה שכתבתי ואמדתי בהושענותלהו"רעליי"ת
שבטי"םשיעלולהושיענועלפיהנודעומקובל שהם שם עשרת השבטים
נעלמו מאתנו הדבה והדבה יותר מבני ישדאל הנגלים ובפרט הקדושים
ובני משה מעבד לנהר סמבטית ואם כן איקדי שבטי"ם עם העשרת
שבטיםכי המה הרוב וזכותם זכות הצדיקיםיגן עלינו ב"ב) ,ד) רחמיך
וחסדיך בדבות עתים (היינו כמו שמצינו בכמה דוכתי בעיה"ק בגלות
אדום המד הלז שאריכו"ת הגלו"ת מכפר ע"כ מחמת "בדבות עתים"זכור
יתברך שמו לרחמנו ולגאלנו ב"ב) ,ה) למוכים ונמרטים ועליך כלהיום
נשחטים(היינוקישוי השיעבוד השלים במצרים ונתקרבה הגאולה גם לא
הגיע הר' מאות שנה אז כמו שאמדו חז"ל מכל שכן בגלות אדום
כי ההריגות וצדות צרודות כנ"ל ישלימו למהר קץהגאילה ב"ב אמןכן
יהירצון)וכל אלו הלשונות ובקשות טענות מוכיחות להתקרבותגאולתנו
ופדות נפשינו ב"ב וכר על כן נבקש ממך אמי היקרה שתאשש ותכנסו
עם אבותיךואמותיך הקדושים למעלה ראשואבותינו הקדומכם ושע אשר
משכנם פה באהל הלז לעודד רחמי שמים שנושע לנצחים בכ'"בישועות
בכלל ובפרט והעיקר ביאת גחול צדק ב"ב:

פי

נב.

בספר כתר שם טובמרבינו הקדוש הבעש"טזי"עווילבענין

פחשבות יש כמה מיני מחשבות טובות ודעתם וסטך
שקד יש אמת כי מספר שקד ת"ד ובו מובלע אמת שהוא תצ"אחיבן
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וברןועדיין לאזכינולהבין מהוהו המספרורכיכותשבין מספר אמ"ת
המובלע בתוך מספר שק"ר (ת"ר) שכתב כנ"ל מהו ההפרש בזה וי"ל
כיון שההפרשביניהם ממספר תם"א למספד ת"ד הוא מספר קט"ן (קנ"ט)
ובזהי"ל מהיאמר הכתוב נעמוסזי כ']טוי
ח נאמי יקום יעק"בכי קט"ן
הואהיינומ"י (ע"ר שאמרוחז"ל בריש הקדמת הזוה"ק גדולכי"ם שברך
מ"י רייקא האי ררגאמ"יאר"ל גדלם הבינה והגאולה] ירפא לךועל זה
ביקש מקודם מל"ח נ"א מהילת העונות לצורך הגאולה כמ"ש הרמג"ם
שאיןישראלנגאלים אלאעלירי התשובה)יקוםיעקיפו (תתן אמתליעקב
מדת אמת .להקימוולהרימו מגלותא)כי (לעת עתה) קט"ן הוא(בדיעותיו
ומעשי"ו ורחוק ממדת אם"ת אשר ההפרש בינולבין מספר שק"ר הוא
קט"ן) כנובר .והבן .וויש עוד רמזים בזה ורשמתי לעת עתה רק ואת
למזכרת):

נג.

%"7ק נ"ר ע"כ] אמרועליו על ד' חנינא שהיה בן שמונים שנה
והיה עומד על רגלו אחת וכו' (ואח"ם) א"ר חנינא חמין ושמן
שסכתני אמי בילרותי הן עמדו לי בעת זקרתיטריי
ר הגמ' .ולכאורה
יפלא קצת דהרי אע רואיןכי רברי חז"ל גםבענין רפואות כגון הקזת
הדם העלוקות כיוצא בהן הזרו עתה הרופאים (להבדיל) לעשית כדברי
חז"ל בגמראוכןכיוצא (הגםשנודעמדברי המנ"א(סימן קע"ג סק"אןלענין
י ש"ח בסיסן ג'
מים אמצעים שנשתנוהטבעיים וכן כתבנו מזה בנימוק
ס"ק ג') נוכל מקום לאו כללא הוא ובכמה דוכתי לא נשתת הטבעיים
בהרבהענינים ורפואתם) והנה נודעכי בסיכת הילדים בשמן או בחמין
ם תועלת בזה לבריאתו לתדלק אבריו ש לרפואת
לא יפעולטי
)י
אבעבועותיו אשר רפואתם רקבסממניםהמייבשיםאותן אלאודאידרומה
וסובאגניו בגבריהו למה הלאמרבכופתיוהגופניות שלר'חנינא על וה
קאמוינן אח"כ דל~ 1דוקא בגופניות רק בכורתיו ושהתנעת היה חזק
ואמין גם בולטתו לא נפל מכל קמטת לבו בעד ה' ותורתו הלא כנחלש
חשקו לעמוד בעזרת ה' בגבעים בעד אמונת ה' ומצותיו באמתוללס"ד

א"ע

דברי
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ש חמין (ההנו חמימו"ת לעבודת השם יתברך) ושסר'ן
ללמד וכו'וי'
)
ע
ד
ו
נ
כ
(הרומז לחכמ"ת התורה כדאמרינן במנזת [פ"ה ע"כ]
שסכתניאמ"י
(רומו לתורה שבעל פה כדאיתא בזוה"ק [ח"כ דף רע"ו ע"ש כבד אתוכו'
ואת אמ"ך דא תורה שבעל פה ולא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא
בשביל דברים שבעל פה כדאמרינןבגיטין [ס' ע"ב]וכן אמרינן ביבמות
[מ"ג ע"א]בענין האשה א"ם הבניםדיינו שמגדלות [מקטנותן] אתבנינ'ץ
והיינו לתורה) הן עמדו לי בעת זקנותי (שלא יתקרר ח"ו מתורת ה'
ועבודתו עלידי חלישת עורקיו וכחו וחטטיו בזקנותו רק יעמוד ,ויתגבר
עוד כמו בימי נעוריו וזהו עלידי סיכת חמין ושמן בקטנותו כנ"ל) ה'
יעזרנו ב"בוכןיי'ר:

נד.

,למאמר נוסח התפלה) מנהגינו כמבואר בחמשה מאמרות
התפלה) עולא לומר בברכת אתה קדושכי אל מלך גדול וקדוש
אתהיען שהוא יתר עלמנין התיבות שנמצא בטור עלפי כתבי האר"י
ז"ל אולם טעם לשתן שיאמרוכי אל מלך וכו' כנ"ע ופא כנראהכדי
שיהיה סמוך לחתימה מעין חתימה שמסיימים האל הקדוש ובזה שאנו
מסיימים וקדושים בכליום יהללוך סלה לאמיירי בקדושת השםיתברך
אךזהאיש קושיאויש לחשב שפירסצהגיט בנוסחא הנזכרת כיק דקיקה
בזוה"ק [ח"ג ע"ג ע"א] קובייה אורייתא וישראל חד ובודאי לא מירי
רק
בפשוטי עם שהם חד מסהר עם הקב"ה כביכול אלא חיוני
תיח"ש
ול
כו
וכ
די
ש" 2להםשייכות וחלק גדול בהשם יתברךכב
בקדושי
וקדח2י"ם בכל יום יהללוך סלה אלו (הקדושים) שייך שפיר בהם חד
(כביכול) עם קב"הע"כהוישפירסמוך לחתימהמעיןחתימה האל הקדוש
(מאמר נוסח

עליי

כנזכר:

 .איתא במקובליםחניין שפע סל (סדר אצילות בטד הצנתכם
בה
ודועחות) בסוד כתר חכמהבינה שהםבחינת(גיאתית)
קיר קדשתן אור אור טצוהצ"ח .עה"קונ'ע רמתכי כמדעסיעה

צ'"
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הכת"ר כהלל במקורו העלית אלו השלשה כח"ב וספידת הכת"ר הוא
בחינת נקודת קמש כמבואר בתיזוה"ק ובכתבי האריז"ל כנודע ועל כן
רמוז כי קסת בהינת כתיר (הכלול מכיו"ב כנזכר) ר"ת ק'דמון צ'ה
מ'צוחצח אלו ג' שרות הנ"ל הכלולים בו כנזכר:

נר
 .ולמאמר נוסח התפלה)רעל מאורי אור והעשי"ת (כן הנוסחאבסידורי
האשכנזים) ובסידורי המפרדי"ם וגם סידורי האריז"ל (הנוסחא)
שיצרנית הנה שמעתי וידעתי בשם צדיקים גדולים ז"ל שאמרו בהול
שעשית (על שם עולם הומצח') ובר"ח תזוה"ם שיצר"ת (על שם עלי'
לעולם היציר"ה) וביו"ט שברא"ת (על שם העלי' לעולם הבריא"ה
וכמבואר בכונותיו"ט) ובשבת שאצל"ת (על שםהעליי' לעולם האצילות)
אמנם נלע"ד ליישב מנהג אבותינו הקדושים זיע שאין לשנות בזה
הנוסחאבסידורים א' משניהם שעשי"ת או שיצר"תכיון שכפירוש הפשוט
בזה על מאור"י או"ר הינו השמש והירח וכוכבים וגלגליהם (וכן
בהאריז"ל לא כתב על אלו התיבות כונה ופירוש אחר) והנה פשוט על
ל בהלכותיהדי התורה ופ"ג הלכה ט') שכל הכוכבים
פי רבדי הרמב"םיע
והגלגלים כולם בעלי נפש ודיעה והשכל הם וכרומכירין אתמי שאמר
והיה העגלם וכו' ומכידין את המלאכים שלמעלה מהם וכו' עכל"ה על
כל פנים המאודי אור הנ"ל אינם למעלה מעולם היציריה שהוא עולם
דמלאכי"ם כנודע בדמריז"ל ואדרבא המלאכים הם למעלה מהם (כנחזר
מדומב"ם ג'ל) ואםכן אישענין לומר על המאורי אור וגלגליהם כנ'ע
לשוןבריא"ה או אצילו"ת כשן שהם רקבעשי"" שביציר"ההי
ק למעלה
ואםעליית קדושת הזמנים בשבת ויו"ט הוא באצילות או בבריאה אבל
המשירי אור אצלם לאשייך רק לשון שעשי"ת או שיצר"ת כנלע"ד:
 .כך2גנ הרמב"ם (סוף ה .לולב פ"חן השמה"ה שישמה אדםבקרציית
3ז
המצוה ונאהבת האל שצוה בהן עבודה גדולה הוא וכר
עכל"ה ומ"ש בלשונו עבודה גדול"הד"אי"ל רומזכי עלידי השמח"ה

א'עב

דברי מהיורא תשיעאה הנורה

נאים למוחין דגדלויא מה שאין כן על ידי העבורה בעצבו"ת באים
לבחינת מוחין דקטנו"ת וזהו סכנה ח"ו (וכמבואר בכונות ז' של פסח
בשעה'ע ופע"ח למי שעוסק בעניני כונות הקטנות עיי"ש) להמשיך
הדינים חלילה מה שאין כן לעוסק בעבודת השם יתברך בשמחה באים
למוחין דגדלו"ת שהוא אור גדול ומביא חסדים גדולים וכס"ס וז"ש
שבשמחה עבודה גדול"ה הוא כנזכר:
 .כלניב [מ"א י" 7ו'] באליהו הנביא והעורבי"ם מביאים לו לחם
נח
ובשר (בהיותו במחבא מפני איזבל) .ויש לתמוה מדוע
העורבי"ם דוקא עושת טמאות זכו לשליחות מצוה גדולה כזו לכלכלו.
ודגםכי יראו לגלות בפני שוםבני אדם מפני סכ"נ נגד איזבל המלכה
(בעוה"ר)ונביאי הבעל ארבע מאות וחמשים איש וכל המחזיקים בם מ"מ
הרי מצינו [סנהדרין ק"ת ע"בןכי דירתן 12ל עופות טהוךים(הידנוהיונים)
עם הצדיקים כהאי מעשה רדוד המלךויואב שם (וכן בתיקוניםתיקון ע'
[דף קל"ו ע"ב] במעשה אמיה דך' כרוספדאי לידי היונה ידועה) ומאי
בעיהעורבים הטמאים (האכזרים שאינם מרחמים גםעלבניהם)גביאליהו
הנביא .אולם כנודעכיאין רע מוחלט וכל דבר רע וטמא עתיד להטהר
ולבוא לידי תיקון ב"ב בגאולה שלימה (הקרובה בחסדו יתברך שמו)
וכנודע שהעורבים שלוחי בשורות ר"ל בצפצופם (וכמו שכתב בשעה"כ
[בנדוש ל '7דפסת] במעשה שהאדישם שבירך דיק אמת בשם ומלכות על
ידי צפצוף בשורת העורב וגם ידוע זה בכללותו בספר מדרש תלפיות)
ע"כ בשאיפתם (אע"ג דאינוו לא ידעי מזלייהו בשרשי" ידעו) להגיע
למטרת התיקון לבשר ב"ט ע"כ הם הביש בשד ולחם להחזיק את אליהו
הנביא שעליו נאמר בכתוב ["יעיה נ"ב  ]'7שישלח אליהו הנביא בב"ס
מבשייר שלוםכהגמיע ישועה אומרלציון מלך אלקיך ולירושלים מבשיר
אתן בב"ס ב"ב אנש[ .ועחז ס"ט בזה לעיל בד"ת מהדודא ז' אות ט' עח"שן:

נט.

דברי מהיורא תשיעאה ובדרה

א'עג

סיפרה לי ח"ז (חמותי ההאשמה) הרבנים הצדיקת המפורסמת
מ' דינה רחל זצללה"ה מביאלאבזעג בת זקיני הדב
הקריש המפודכם מוהד"ד יקותיאל שמעלקא ז"'ע מהאהב כי בשנה
האחרונה של אביה הקדוש הנזכר בהו"ר (שנת תרכ"ב) נחלש אז וקודם
התפלה בבוקר השכם נכנסה אצלו בתו הצעירה והחביבה הנ"עוביקעה
אותו שלא יתפלל היום לפני העמוד והושענות כנהוג בעבודתו בקודש
(לאשד הוא חלוש) ולא שמע אליה בזה והשיב לה הלא אנחנו אומדים
בכליום (באלהי נשמה שנתתבי וכו') כל זמן שהנשמה בקרבי (כל עוד
נשמתי בי) מודה אנילפניך (ומהלל ומתפלללפניך יתברך שמו) עכד"ה

זי"ע:

 .במג"א ינות יו"ט [סימן תקכ"ט ס"ק ג'] בשם הדמב"ם שצריכין
ס
לאכול בשדביו"ט ובע"כ בשד בהמה רזולת זה לא נקרא
בשד לשמחהועיין ברבדינו שם בנימוקי או"ח [ס"ק ב'] והבאתי מרדכי

תשובה לאאמר'ד עיי"ש והנהעדיין קשה מש"ס [ע"י דף ה'ן שציין שם
במג"א בר' פרקים שמשחיטין את הטבח ואין בהם יום א' דמוכות ויום
ז' של פסח עיי"ש בתוספות הטעם ומכל מקום קשיא גם אםאין מדפין
אז בסעודות כ"כ עכ"פ יו"ט הוא וחייב בכזית בשר בהמה ולמה לא
ישחטו בהמתו בע"ככיון רא"א לכזית בשד בלא שחיטה כנודע וצ"ע:

מא.

ומפני חטאינו גלינו מארצנו התרחקנו מעל אדמתינו לכאורה
ישתומם כל עובד מה זה לרבותא (הצדה יותר)
"ונתרתקנו מעל אדמתיגו" הלא כיף שמפני חטאינו גלינו מארצנו (על
פי גזירת הבודא יתברך שמו עד גאולה השלישית ב"ב ברחמיו) מה זה
ר פדלאות מארץ הקודש הלא מצות
נ"מ אם נתדחקתאלף פתקאותאוקפי
לחת דגל אינו נוהג כלל עתה בזמן שאין בית המקדש קיים בעוה"ר
אלא ודאי הכונה המבואר ברידודהאריי'ל הדא בזה פשט הפשוט ומפני
חטטינו כתב בסידור מארצנו (של מטה) ונתדחקנו מעל אדמתים (של

צעד

דברי מהדורא תשיעאה נעדרה

מעלה)ואין אנויכולים לעלות ולדאותוכו'היינו העיקר שגלינו מארצנו
של מטה ועדיין לא נושענו בביאת גואל צדק יען שנתרחקנ"ו מע"ל
אדמתינ"ו ש"ל מעל"ההיינו שנתרחק לבנומירושלים(וא"י מדת מלכות)
ש"ל מעל"ה וכמים פנים אל פניםוכו' ולא שבנו בתשובה (וכעין שפסק
הרמב"ם שאין ישראל נגאלין אלא על יזם התשובה) על כןאיז אנו
יכולים לעלות ולראות וכו' וה' ירחמנו ויגאלנו ב"ב:
סב .בתהלים כתיב ח"ד ז'] ישה"ת ישראל (בלא וא"תהיינו לשק
יחיד וכתיב [י"ג ז'] ישועות (בוא"ו) לשק הרבה
ישועות ושמעתי בשם גדול וצדיק אחד וז"ל כי ישועות (בוא"ו) היינו
בכל צרכימיני ישועות שצריכין בכ"ע וישוע"תהיינו ישועה אחת ביאת
גואל צדק ב"ב שכוללת כל הישועות .וי"ל ביאור על זה עלפי דברי
התנא דבי אליהו [א"ר פכ"ז] אין יש"ע אלא ימות המשי"ח .ולכאורה
מקשים וכי לא צריכים ישועות רבות וצרכי עמך ישראל מרובים גם
קודם ביאת המשיח אלא ודאי כמו שביארנו כבר בכמה דוכתי דעיקר
צריכין להתפלת על ביאת גהעל צדק ב"ב ואין י12ע (להכלת כולו) רק
זאת כי בישועות פרטיות אפילו גדולות לא יושעו עדיין
דג~
בהיותנועודנה בגלות המר אמנםלפרטייםוליחידיםישישועות הנצרכות
ורבות המהרעלפי זהיובן רבדי הנ"ל ע"מ שכתוב כמה פעמים ישוע"ת
ישראל (בלא וא"ו) כי זהו ישועת הכע כדברי התנא דבי אליהו מה
שאיןכן בוא"ו הוא ישועות רבות של כל אהד ואחד גם בהיותנו עודנה
בגלותנו כנ'ע:

כויי

סג .נדרי לה' אשלם נגדה נא לכליש
י בחצרות בית ה' בתוככי
ירושלים וגר .ותהלים קט"ז הת] הנהעקציה לכאורה מוש
הלשק "בתוככ"' ירושלים וכיאין אם יודעיםכי הבית המקדש חצרות
בית ה' הואבירושלים וגם על כל פנים היהדי לומר "בירושלען'וטיש
על פי דברי הפמ"ג [או"ח ס" תקס"א כא"אן בשם ההב
"בתוככ"'

וסי

דברי מהיורא תשיעאהיצךך)ק
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הקדוש כח"ה גרשתקיטיבר זצ'ע גיס של דבינו הקדוש הבעש"ט
זצ'עבראותי כלעירוכו'ועיר האלקים (חלק הצימיו"תהיינו חלקאלקי
היינו כבוד שכיננן ורת תוה"ק שמה) מושפלת עד שאול תחתיה (עד

שירחמו ה12ם יתברך ב"ב)כי באפת בירושלים עיה"ק ושם קה"ק הכל
הוא כהיכל ה' פנימה (אך למי שלא ירצה להכיר הלהעמיק לידע זאת
היא נעשית לו סם המות ר"ל) וז"ש בחצרו"ת (היינו שנראה החיצוניות
בחינת בחצרות) בית ה' בתוככ"י (הכל הוא פנימיות לשון בתוככ"י)
ירושלים והמ"י:

 .קצת ממה שאמדתי בדד12ה בתוכחת מוסר נגד הציאניסטע"ן
סד
אשר
ה
מ
ת
ו
ת
כ
ל
ע
ע
'
ר
ו
ג
א
ש
ם
י
כ
ר
ב
פ
וכל
נתן
שלהם
לס תורת אמת (ז"א .ונא תורה שבכתב) וחיי עולם (הוא עולם קטן
מלכות פה תורה שבע"פ [התוה"ק רז ע"א] שנמשך לבחינת עשיה בעולם
הוה) נסע בתוכנו (הייע חיבור תורה שבכתב לשבעל פהיחדיו יותאמו)
כיאין לנו תורה שבכתב רק עלידי תורה שבעל פה כדאמרינןבגיטין
[דף ס'] וגם בשבת(יןי"א ע"א] דנכרי שבא לפני שמאי להתגייר וכו'
דאמר לאועלירירי קא סמכת דעל פהנמי סמוךעליעיי"ש:
ששרם הארורים (הציונים) ביפינו המבטלים דגוסורה
אמנם
מאבותיע שזור עיקר תורה שבעל פה כנזכר גרועים דובה
והרבה(בלידמיון) מהניבריוני שהיובזמןחורבן בית המקדש (שאלואז
טעובדמיונםלהציל בגבורתם אתירושליםוכו' ובאמתהגיע כבר תשלום
זמן בית שני ואם ה' לא ישמר עיד שוא שקדשימרוכו' כעדע .אבל)
התורה שבישראל כדאסךינןבגיטץ
היהלהם דרך ארץואימהפדחי
י
ה
ד
ג
[ין ע"א] 12אמרו גבי ריב"ז יאמרו רבן דחפו ונהגו בהם כבוד (גם
י"י
בחשבם) לאמי פותן מה שאין כן אלו הרשעים הלא ידקרו הדחס את
גדעי רבני ישראל דיקטים ויבנו ויסמרו רע כידוע לכל ה' ישמרמ
ויגאלמ ב"בא

%י

א'עו

מה.

דרורי מהדורא תשיעאה נצררה

בשקלים [פ"ה משנה ה']בןאחיי' עלחולימעיים ובגמרא שם
עלידי שהיו הכהנים הולכים יחף על הרצפה והיו
אוכלים בשד ושותים מים (שיסודים לשתותיין בעזרה) היו באיםלידי
ן בדמב"ם [הלכות
חולימעייםעי"'שובהגהות הירושלמי מאתנובעה"יועיי
כלי המקדש פ"ז הלכה י"ד] שכתב 12היה עוסק בהן הרופא הממונה תמיד
לדפאות אותן הוא ואנשיו שתח"י .ומשמע שהיו חולים תמיד על חולי
מעיים כנזכר וקשה דלמה היה כך הלא שומד מצוה לא ידע רבד דע
[קהלת ח' ה'] ,ואין לומד כיון דזהו היפך הטבע שיהיו בריאים במעיהם
הגם שהלכו על הרצפהיחףוכו'כו'והוי כהאי דאמרולענין שומד מצוה
וגו' "סחים ח' ע"ב] היכא דשכיח היזקא שאני .זהאינו דהא עשרה נסים
וכו' שנזכרו באבות [פ"ה ס"ה] כגון שלא נדאה זבוב בבית
שנעש
ייים הוא במקום חם בירושלים ובבית המטבחיים לאלפים בהמות
המטבח
כזה (אםכי היה אמת המים עובדת שרוחצת ומנקת העזדה עם כל זה
אמרו [פסחים ס"ה ע"ב] שבח הואלבני אהדן שילכו עד ארכובותיהם ברם
וכתבתי מנה במקום אחד ואכמ"ל)והוא נס גדוליותרהיפך הטבעוכיוצא
ובפרטלכהנים העובדים עבודהוצריכיםלהיות זהבים ומשכימיםועובדים
עבורה גדולה וזהאי אפשר דק באנשים בדיאים וחזקיםבלי מחלה ולמה
לא נעשה נס שיהיו בריאים ושלאיזיק להם כנ"ל להמעיים וצ"ל בע"כ
שרצון השם יתברך היה שיעבדו עבודה עכ"פ ביסודים קצת .וגם י"ל
בשביל אותן הכהנים (בין מרבית הצעירים והמץ כהנים היו) שנתגאו
ונהנו בגשמיות בעבודתם ושידותםוהם כמו שנאבדלו מחט בגלדאמרינן
שם בפסחים דל"ש שומד מצוה וגר ועם כל זה נתרפאו בכ"ע שלא
יפרעום ולא יבטלום מעבודתם מחדש .עדי בית הג' ב"ב אז לאיהיה כל
מחלה וכל נגע אפילו כל דהו ובפרט בעבודת השם יתברך כנודע:

סו.

הנה בש' תיקונים רז"א הוא נחשב לא ינקה (לתיקה ז') פוקד
עון אבות (תיקת ח') על שלשים ועל רבעים (תיקל ט')
ויתפלא כל עובד כי הלא אלו המה דינין תקיפין ועונשים אפילו לבני

דברי מהיורא תשיעאה רצררה

א'עו

ביתו אחריו על שלשים ורבעים (מה שאיןכן התיקוניםו' הקודמים בזה
המה מדות של רחמים) וי"ל בפשטות (שבסוד) על פי המבואר בע"ח
ובכמה דוכתי בהאר"י ז"ל כי הי"ג מכילין מאירין בהט' תיקוני' דז"א
להמתיקןוגםהי"גמכיילן הם בעצםשעריןקשישיןהיינותקיפין בשורשן
אלא שהם נמתקץ בשודרך בעצם הדצט יתברך שמו (וכמבואר במפרשי
האד"ד) מה שאיןכן הס' תיקונים דז"א שהם שם בששה קצוות דז"א גם
הדינים נכלמים ע"כ יש באלו התיקונים גם דינים אלא שהי"ג מכילין
רדחמי שעליהם ממתיקים הכל לטובה (וגם י"לכי צריכין להיות מעורב
קצת עם הדינים לעובדי רצונו כדי שייראו מפני התורה ולומדיה וכמו
שכתבתי כבד בספד חייםוגילום עה"ת [כת"י] בפרשת כי תשא עה"כ
ל"ד ט'] ילך נא אדנ' [מה"ד] בקרבנו כי עם קשה עודף הוא וצריך
להפחידם שלא יפשעו וימרדו ח"ו .וכן בז"א כנ"ל)( .יתיז בדברינו לעיל
בד"ת מהוררא ח' אות ט' מ"ש בזה ע="ש]:

 .אעתיק נזה מה שהשבתי לידי"נ הה"ג וכו' .מ"ש כי עוסק
סו
קצת גם בחכמת האמת .מה טוב ומה נעים .אמנם
מ"ש דקשיא ליה ע"ד הנודע במקובליםכי הפגם הגיע בכף ידך יעקב
השמאלי ועלכן נאסרגיד הנשה והלא במשנהחולין(ין צ"ו ע"א] נחלקו
ד' יהודה וחכמים דלר"י נוהג רקבימין ולחכמים בשניהםבימין ובשמאל
אבל לא בשמאל לבד לשום מ"ר ויפה העידות כנזכר:
ם באמת כתב כבר הגמהד"ש שרעבי ז"ל בספר דברי שלום (דף
אלמנכ
מ"ב מהנדפס]17ל מ"ש שםהאייז"לבסועד דוה"ק דהור שליעקב
נפגם והתפלא שם דהא מצינו כמה פעמים בהאריז"ל דרק ההוד של רחל
נפגם הלא עול הדבר עיי"ש ובשמן ששת ומובא כל זה בדברי אאמו'ד
ללהגה בבארלחי ראי עלהתיקוני זוהרן (היקוו י"ג דף כ"ט ע"א) בבל"ך
חלק א' במשמטות ותיקונים בסוףעיי"שוכן בסידוך בתחלת השמ"עכי
בחנוכה נתקן הוצד של יעקב ורחל אםכן בעל כרדת שבשניהם (כביכול)

אנצח

דוקרי מהדורא תשיעאהיצרניך:

היה הפגם וודה כשעומדים פב"פ נמצאהירךימץ שלו נגדהירך שמאל
שלה ע"כ צריכין אנו למהר בשניהם ולתקן בחינת זו"נ על כן שפיר
פסקינו נביו"ד סד ס"ה] כחכמים דנוהג בלפידם אמנם ריתודא דפסק דרק
בימין "ע סובא גניז בגו" (וה' הטוב יכפר בעדי) כיון דבתורה נאמר
דתלוי זה בזה [בראשית ל"ב ל"ג] עלכן לאיאכלו אתגיד ותשה כי
נגע בכףירך יעק"ב ובמה שנתקע בפגםירך יעקב שהיה בע"כוכבי
ימין
(כמ"ש בדרך אפשר כנזכר) ע"ככויל דהעיקר רק שהוא זכרובימין מה
שאץ כן חכמים ס"ל לתקן נגדזו"ן וליזהר שפיר כנזכר.

וב41פנ1ר 2ל 1דוקא בבהמה הוא תלש רק בהאדם גםכן כמ"ש במשנה
למלך [פ"ח מהלכות טאכלות אסורווק ב12ם המבב"אז"לדאיסור
גיד הנשה להג באדם עי"'ש ומובא בדרת"ש וסד ס"ה ס"ק מ"ט] עי"'ש
וכן מדע דברי הפלתי הנפלאים ותמוהים מ"ש [בסימן ס"ה] עד ושהראיתי
(להמנקר) בסמ"גכיגיד הנגוהנוהג בזכרים ונקבותעיי"שרגלזה תמוע
נ בני אדם 2וצריכין ליזהר ולא בבהמות [ובאמת
כי בזה הפירושבזי'
בסמ"ג שם לא נמצא כלללשוןזה שמוגבזו"נ רק בספרהחינוך .וכבר
עמדעלזה בספר תולדות אדם בשם הג"מזלמינאתלמיד הגר"אטצוילנא
ז"ל ואכמ'ע] ועכ"פ בשר'ת חתם סופר [חי"ד ס" ס"ט) העלה 042ליישב
א הא בהא אמנוהג
דברי דללתילעניןבני ישראלולאבנותישראלותיצ
בבהמות נקבות גםבבני אדם נקבותנודנואיסורזה עישש ומעתה שפיר
הא בהא תליא על כן גם בפנימיות חשקה שפיר לשניהם זו"נ ומיושב
שפיר כנקואיכט"ם[ :שוב ראיתי עתהשכיונתי בדרך זהבעה"י לדעת
הגדול בספר אמרייתרי עה"ת [סרחת רחרחן י"59ש)

 * 1בב"ק רף ד ע"א]  14דאהקור ארזמזא אפילו פורתא נמי לא
ליטפו ליה פירכן בתוספות דהוא 1שע דלא הוי ליה
דלפה 1שע הוא הלא אניס הוא
לנרעל ולמיפק אותי עי"ש
"
ש
ק
ו
בדחקותווכציותו מרןלכלי טוצא על כן חיפש קונה על שדהו גס אם

דברי מהיורא תשיעאה פוררה

א'עם

יוזל מעט עליריזה .וי"ל עלפי דברי חז"להנודעים[כסיף קדושין]מימי
לא ראיתי ארי חנוני ושרשל קיץ וכו' והם מתפרנסין שלא בצער ואני
מתפרנס בצער אלא שהרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתילפי זההרי
זה פושע שהרעותי את מעשי ועלירי זה מתפרנס בצער וצריך למיעל
וסיפק אווזי כשאין קונה .ואתי שפיר .ה' יפרנסנו בכבור ב"ב בכ"י:

סט .בש"מ מייק [דף ב"ה ע"בןכי נח נפוציה דר' יוחנן פתח עליו
ר' יצחקבן אלעזר קשההיום לישראלכיום בא השמש
בצהרים עיי"ש ,וקשה מאור לכאורה על הלשון "בצהרים" רהרי מצינו
בשארית יוסף בשם ספר התרומות שר' יוחנן האריך ימים מאוד רנ"ח
שנה ובסה"ר הביא בסום שושלת הקבלה שחי ר'יוחבן יותר מן ש' שנה
וי"א אשרחי ר'יוחנן ת' שנה ואיךשייך לומרעליו שקעה השכהה (כן

הוא בפטירת הצדיקים ח"ו אבל לא) בצהרי"ם בעת זקנה גרולה כזהוהיה
צריך לומר העריב שמשו וחשך העול"ם וכיוצא אלא משמיענו בזה כי
תלמיריו מרוב ענוותנותם ודודא ברוב גדלותו חכמתו וצדקותיו וחשבו
באמתהיובוכים ומצטעריםכיעדיין (גם ברובימיו הארוכים) לא למדו
ממנו כל צרכם רק כמו החצי (השמש בצהרים שהוא מחנפת היום)אפילו
למחצית לא למרו עור ממנו[ .וכמו ששמעתי (מת"ת נאמנים ששסעו
מפה קדשו) בשם אדומו"ר הרה"ק משיג14ועזי"ע שאמר אחר פטורת
ם זי"ע חבל על חסיכה צאנז שלא
אביו רבינו הקרוש בעל דברי חיי
למרו מאבי כל צורכן והעבירו העת (הגם שרבינו בעל דבריחיים היה
זקןבן שמונים) הלא למרו מה שהיהרשיי ללמור ממנו לפי גדלו]זי"ע:

ע .נשאלתי

זה כמה מחכם אהדעל מה שנזכר בקינות [בח"ה ארוי

הלבנון] ר' ישמעאל כהן גדול נטל את ראש רשב"ג
הנהרגונתנועלארכבותיו ושםעיניו עלעיניוופיועלפיו ובכהוהספיד
עליו והלאהאיך הותר זה לכהן גרול לטם)9ת את עצמועכ"ר .אך באמת
לא קשה מידי .א) כי רשב"ג היה נשיא מורע רודויבל משמאין לו

א'פ

דברי מהדורא תשיעאה רצררדץ

ןבחי'
ונמבואד להלכה למעשה בטוש"ע ע"ד [סיט שע"ר סע" י"א] [ועיי
שו"ת מנח"א ח"גס" ס"ד] .ב)כיהיהגום כנראה בתוךבית או אכסדרה
א' והגג מאהיל עליו וממילא היה מטמא לו .ג) וגם אם נאמד שהיה
ברשעתם על פני השדה למען הדאות רשעתם אשר ישמעו וייראו ,הא
הוי מת מצוה שזו לא לפי כבודו וזהו היה אלו הרבדים הספד ופשיטא
דמותד ומצוה וחיוב ההספד עליו (ואם כי אמדו [סוטה מ"ח ע"ב] שאין
משיידין על הדוגי מלכות ,היינו מפני הסכנה בלא רשות אבל זהו היה
כנדאה בדשות המלך לומדעליו אלו הרבדים מעטים כמ"ש שם המפרש
בקינות):

עא.

אולם יש לתמוה במה דמצינו במד"ר איכה [סוף הפתיחתא]
בירמיה הנביא שהיה מוצא אצבעות מקוטעין מהסלכין
בהדים והיה מלקטן ומגפפן ומחבקן ומנשקן ונותנן לתוך טליתו ואומד
להם בני לא כך הזהרתי ואמדתי לכם וכו' עכ"ל המד"ר ובפי' מהרז"ו
שם (בדפוס ווילנא) כתב וז"ל צריךעיוןמניין לו זה ועוד שירמיה היה
כהן ואיך טימא את עצמו ואולי כמ"ש חז"ל [תוס' כתובות ק"ג ע"ב ר"ה
אותם משמת דבי בטלה כהונה אף כי חורבן בית המקדש וגלות כלל
ישראל עכ"ל ודבריו כולם בזה תמוהין (במחכת"ה)כי מ"שמניין לו זה
לא קשה מידי דהרי כן בדוב רבדי המד"ד במעשיות הם כן מקובלים
איש מפי אישבידי חכז'ע ובעלי אגדה האמתיים ומ"ש ועוד שידמיה
היהכהןזהו קשה באמת אולםי'ע שהיה האובדים האלו אצלו בכלל מת
מצוה עלכןהיה נושאם בטליתו לקברם בקברי ישראלולהצניעם במעדה
כנהוג אז ובמשך הלוכו נשאם (כון שמותר ומצוה זהו גם לכהן גרול
לטמאות) היה מתאונן ומדבר כדברים הנ"ל.

אך מ"שנפי' משט"ודהוי כמו כשמתדבי בסלהכהונהזהאינו דלית
ת הקדום
דהתםמידי דק בעפוואבריו של נברא הדור (וכנ'א5ביי
וכמו שביארתיבעה"י במנח"א ח"ג הנזכר באות הקדום) הלא בפשוטי מס

דברי מהיורא תשיעאה וצררה

א'פא

אףכי החוטאים רובם ככולם כנזכר לשונו הקדוש מה שהגיר להם אבל
אינוענין מ"ש כנ"ל אףכי בחורבן ביהמ"קוכי בחורבן ביהמ"ק אח"כ
הותרו כל האיסורים ח"ו אלא בע"כ כדברינו מטעם מת מצוה כנ"ל אך
גם זה נסתר לכאורה דהא אצבעות ירים ורגלים אינם רוב בנין הארם
ואין כהן מטמא למת מצוה כזה כרפסקינןביו"ר [בסי' שע"ד סעי ב'] אולם
"'ל דשאר עצמות רוב בנינם רובן ככולם קבר אותן במקומן בררך
הליכתו אבל האצבעות ירים ורגלים שנשארו יען שעליהם רמז הכתוב
כמבואר שם במדרש (ובטרםיתנגפו רגליכם)ועלכן לקחן וקברן במערה
שלאהיה כבירה במשא ע"כ היהיכולליקחן בטליתו כמ"ש שם במדרש
וכמבואר שם בש"ע רבזה קיל מת מצוה ראם מצא ראשו ורובו ממת
מצוה חוץ מאבר אחר חוזר ומטמא גם לאחר שקברן בשביל אבר אחד
וזהוהיה האצבעות הנ"ל שחושש לקולא שהם מאותן המתים ומטמא להם
כדין מת מצוהכנ"ל( .וגם מ"ש שם בפ" מהרז"ויזה שהלכו יוק בהרים
ע"כ נפלו אצבעותיהם הוא רחוק עיי"ש) עכ"זעדיין צ"ע:

למ"ש [בקינות] אז בהלוך ירמיה על קברי אבות דהיינו שהלך
במערת המכפלה מבחוץ לאהל וזה פשוט:

י'י

עב .כבר כתנם בעה"י בחיבורנו נוסח התפלה [אית כ"א כ"כ]בענין
ן בזה בחיבורנונימוקי או"ח [סי'
יו"ט שחל בשבתוכןעיי
רע"ד ס"ק ב' בד"ה ומ"ש בשע"ת בזה] עט"שוכןבחיבורי שו"ת מנח"א [חלק
ד' סי' ע"א]עיי"ש והנהעיין בשע"ת [או"ח סי ע"ר]לענין אם לומר לכה
דודי וכו' ביו"ט שחל בשבת אמנם נוהגים מהצדיקים רבותינו ואבותיה
זי"ע לאומרוכרי לקבל השבת ולצאת לקראתו(וכפי הטעם שכתבבסוערי
תשובה שם) אךלהחסיר כמהחרוזים (משום כבודיו'ש)כגון מקדש מלך
ושבנעריויש בכמה מקומותמנהגיהצדיקים שמדלגיםעוריותר אך עסת
(מהזוה"ק)כגוונאראינוןוכו'שנוהגין לומר קודם ברכובליל שבת קודש
בודאיאין לאומרו אז(וכן מקובלכ"ז מאבותינו הקרושיםזי"ע עדרבינו

א'פב

דברי מהיורא תשיעאה ועררה

הקדוש זקיני מהדצ"א ז"'ע בעלבני יששכר וכן הקדושים זקנינו
מצד אמי זי"ע)כי נאמר כדעייל שבתאאיהי אתפרשת מסטרא אתרא
וכו' משמע שעד אז ביו"ט ערב ש"ק היה ח"ו שליטת הס"א והרי וה
בזיון גדולליו"ט ע"כ כשחליו"ט בערב שיק שלפניו גםכןאין לאומרו
כמובן וגם נהגנו מאבותינו ורבותינו הנ"ל שלא לומר שלום עליכם וכו'
ושאר התפלות שנהגובליל שבת קודש וכו'כי זהו רק העלאתליל ש"ק
מימות החול שבהם שליטת הס"אר"ל .מה שאיןכןיו"ט במעלות קדשו
(לפי זמני השנה) יש להם להזמנים ועתותי קודש האלוענינים נשגבים
שא"צ בעצמותם כלללעניני שבתות השנה (ויש עוד בזה להאריך קצת
בפרטות הענינים ואין חפצי להציע בזה) ועל כן לא נהגו לומר שלום
ם וכו' (רק אאזמו"ר הקדוש זרע בעל שם שלמה נהג לזמר קודם
שייכ
קידושבליל שבת שחל ביו"ט עכ"פ מזמור אשתחיל שוהו שהך לכונת
ליל שבת וגם ליו"ט יחדיו מפני שכל השפעות יורד" למלכות כנסת
ישראל וכולם ובכל הומנים שמחים בעלייתה .וגם לא נזכר בו בפרטות
ענין שבת בלבד שיהיה כמו זלזול להאושפיזא יו"ט כמובן ליו"ח).

ושנקערתי כבר מחכם אחד המתנהג בחסידות שאמר דבר צחות בליל
יו"ט שני שחל בשבת שי"ל שלום עליכםכית שדגזלאכים
המלווים שן"בערב שבת קודשיו"ט א' המה רק מלאכיא"י (ששם נוהג
רק יו"ט א') ומלאכים הבאים ביו"ט שני המה מלאכי חו"ל (כי רק פה
בחו"ל עהגיו"ט ב') ומבואר ברש"י נסוף פרשתיצאןכי עלכן קרא שם
המקום ההוא מחנים כי מלאכי ארל ישראל ליוהו עד שם ושם בנר
לקראתומלאכיחוץ לארץ עלכן"'ל שלוםעליכם מלאכי השרת למלאכי
עכ"ד הנ"ל תשא דיבר צחות אך באמתאיו לומר שלוםעליכם גם
יט ב' שחל בשבת יהיה מהוי כלקולאבי'וצריכין עוד ליזהר
'"
וו
חי
ב
ל
ש
"ט א' כמו שהבאתי בד"ת [מה"ק אות מ"ג] על
יותר בכבוד יו"ט ב' מיו"
8י הקדמתדבינו מהרחשז"לוכןהאיכנובזהבשרית מנח"ל בכמהדוכתי
ועהווש במכחולוכת"י [חלק ד ס" ס"ק הלחמ"ל:

עג.

דברי מהיורא תשיעאה עודרה

א'פג

צחות) בחסידות לאשר (ובפרט בימינו) העיקר
אמרתי (העו"אי
עולם שיתראה עבודתבני ישראל בפועל
תגי
יל בניהם לתורה ואמונת ה' ועבודתו וגם
קו
יד
ומצויינים במצות ותודהלו
הכרת פניהםיענו בם לטובה ויהודית כמנהג אבותינו .גם אם לא למד
יהיעת השם יתברך ומרותיו בספרי מוסר וחב"ד( .לאפוקי מאותן שיאמרו
שלומדים ספרי אמונת השם יתברך וחב"ד וכיוצא ובלבם ומוחם יאמרו
שרבקים בהשם יתברך ובניהם ומעשיהם מוכיחים להיפך וכמובן) .והנה
העולם אומדים (וכן הוא)כיחסידים מניחים כולםתפילין דד"ת ולכחודה
קשה רמה זהושייכיםתפילין רר"ת לחסידים הייקא ואם בשביל המבואר
בש"ע במחבר [או"ח סימן ל"ד ס"ג] לאיעשהכן אלאחפיר מוחזק ומפורסם
בחסידות הלא בע"כזהו לאקאיעל סתם הנתתתפילין דד"ת אחד התפלה
כנהוג רק עלמי שמנדוין שניהםיחדיו (רש"י ור"ת)ויודעלכוין המקום
לשניהם ועל כן יתכן הלשון לא "יעשה" כן היינו לעגנות ולכוונם
במקומם שניהם יחריו וכמ"ש כבר בתשובה מאהבה וכן ביארנו בעה"י
בספר אות חיים על הלכות תפילין שם דוהו קאי בע"כ רק על המניחם
שניהםיחריו צריך להיות רק חסיר מוחזק ומפורסם בתסירות רכיל רמרן
המחבר לא הכריע לומד הלכה כרש"י רק שכתבכי מנהג העולם כרשאי
והרמב"ם ואםכן לא יצא הספק מלבו (הטהור)עדיין על כל פנים בספק
(או חשש) מ"ע האורייתא (וקרקפתא דלא מנח תפילין) ואםכן כל ירא
שמים צריך להחמיד להניה גם דד"ת בלא בדכה אהדי התפלה ואכ"מ
להאריך.

ב)ועדי
ם אם נאמר הפירוש רקאי על תפילין רר"ת לברן גםכן מהזהו
ענין שהנהיגו בכל המרינות גם למי שהוא בעה"ב פשוט רק
מאמיןבצדיקים ומתנהג בררך התת-ה ומגדלבניועל ככהבדיך האמונה
ומלמרם אצל המלמרים גפ"ת וכיהוא שמניחים כולםתפילין דר"ת כנ'ע
(והלא אינו בכלל חסיד מחוזק ומפורסם בחסידות) אלא שי"לכי ההפרש
בין דש"י וד"ת בהנחת הפרשיות שצ"ל לקמין הקורא לדעת דש"י שמע

קפד
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והיה אם שמע ולדעת ר"ת והיה אם שמוע שמע וקשה (לכאורה) מאוד
הן אמדו דסמר ר"ת על הך דמציע בירושלמי שהיה אצלם (בכתי"ק)
הוויו"תלהדדי מ"מהרי אמרובמתניתין [ברכות י"ג ע"א] למה קדמה פרשת
שמע לוהיה אם שמוע כדי שיקבלעליו עול מלכות שמים תחלה ואח"כ
מקבל עליו עול מצות עכל"ה ואם כן איך יקרא הקורא בתפילין דר"ת
להיפך היינו והיה אם שמוע קודם לשמע ויקבל עליו עול מצות טרם
שיקבל כראוי עול מלכות שמים אולם זהו דרך החסידות בין המון עם
שעושים בהדגל בבחינת טבע שני לעשות מצות ולגדל בניהם על ברכי
התודה והאמונה כדדך אבותינוזי"עוהריזה קבלתעול מצות טרם קבלת
עול מלכות שמים שזהו במחשבה בלבד והנסתרות לה' אלקינו (והעיקר
שיהיה) והנגלותלנוולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת
ועול מצות בעשותן כנזכר ועלידי זה יכנוס בנפשו אח"כ עול מלכות
שמיםלקיוםלוולבניו אחריו כנזכר[ועיין בהגדה של פסחעפ"י תפארת
בנים לאאמו"ר הקדושזי"ע (בקידוש) בשם הרה"ק מה"ר אשר מדאפשיץ
ז"ל זי"ע מ"ש על תחלה למקראי קודש זכר ליצהרר מצרים וכן עוד
מזה] וזהו סדרתפילין דר"ת שמניחים כולם הנקראים חסידים כנ"ל ואם
כי הוא לכשרה רק בדרך צחות אבל האמת למעשה והנהוג בדורותינו
הוא כן בבחי' זו והבן:

עד* ולכתובות [דף ק"י ע"בן רשב"ג אף לא מנוה רעה לעה יפה
מפני שהנוההיפה בודק( .פירש"י בודק את הגוף
למי שבא מנוה רעה ומתוך כך תלאים באים עליו) ובגמ' הטעם מטעם
שינוי וסת תחלת חולי מעיים והוא קשה להבין כפשוטו דהמי אם ישב
עוד להלאה בנוה הרעה דירה סרוחה שבודאי יטש עליו תלאים הנ"ל
אלאודאי דטובא גנתבגוייבה (בדברי חז"ל וקדושת שמם) ואמרתי פעם
אחד בסעודת סיום מסכת כתובות בליל היא"צ של צדיק אחד זי"עכי
על כן מבואר בש"ס [שבועות כ' ע"א] וש"ע [יו"ד ס" ת"כ סי"ב]כי ביום
פטירת אביו מתענין לאשד בעת פטירתו עולה מנוה הרעה (בעוה"ז אשר
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קפה

צר מאוד לנשמתו בגופו) לנוה היפה (היכלות מרווחים בעוה"ב .עכ"ז)
נוה היפה בודק (את מעשיוודנין את האדם בעת פטירתו ר"ל וכמבואר
בעשרה מאמדות בדיש מאמד הקורדין שאז הוא אהד מזמנידיני דקרם
כנודע ע"ע הואיום רעה ר"ל) וגם בכל שנה בהיא"צ אםכי כבר עולה
אז לעולם שלמעלה ממנו עם כל זה דנין האדם בכל היכל והיכל אם
יזכה לעלות עור למעלה יותר ע"ע על פי הגמרא נהגו להתענות אז
אמנם בצדיק אשר בטוחים תלמידיו ויו"ח במעשיו הטובים ע"כ עושין
אז סעודה וקורין אותו יומא דהלולא (עכ"ז הוא עוד יום פחד כאשר
בודקין למעלה טרם ילך לנוה היפה יותר כנ"ל).

רהבה אדכרן מילתא עובדא אמיתית ששמעתימגדולי תורהואנשי אמת
כירבינו הקדוש מצאנוזי"ע נסע (עםבניו הצריקיםז'ע) לקבל
פני הה"ק (המפורסם מבעלי רוה"ק) מהר"מ מפרעמישלאן זי"ע והנה
הה"ק מהר"מ שלח לקראתו את משמשו"ארייה" ואמר המשמש (בהשיגם
עוד מחוץ לעיר) הנה אדומו"ר שלחני לקראתכם ושמר כי יבוא לכאן
על ש"ק שד התורה מצדיקי הדוד מגלילות קראקא (צאנז) [ומה שהיה
בש"ק וסדר כיבודיו ואסריו איןענין האקש פה בעובדות רק מה ששייך
לד"ת] וביום א' טרם נסיעת הדבריחיים לביתו אמר הה"ק מהר"מ הנה
ישלילענבול שאלה ועצהמגדול התורה כהד"גיען ראיתםכי מאזאנכי
דרבדירות קטנותורצוני לקבועדירתיבדירותמרווחיםובנוייםלתלפיות
והנני שהשל רמכמתכם והשיב רבינו הרבריחיים וכשגגה היוצאה מלפני
השליט) מדוע לא .וטרד דפק הרר"מ באצבעו (כאלו כבר עבר ונגזרה
גזירה בתשובתו)ומיד חזרבורבינו הד"ח ואמראינני מסכים בשום שפן
ותשיב דבינז הרד"מ כיק שהגיד שוב אינו תהד ומגיד (והכונה ידוע
לדירותמרווויםבגןעדןבהיכלות בשמי רום) ובשתה שנה נתעלק אח"כ
הה"ק הרר'ש זי"ע וזון י"ל נוה יפה בודק שבודקין ודנין על ככה אם
יבא לנוה היפה למעלה כנ"ע :העין בדברינו בד"ת מהדה"א ו' אות ל"ד].

א'פו

עה.
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א"י מ"ש נוה היפה בודק ע"ד שפירש"י ז"ל
ב'ןואנוהו) ,ינקלוס תרגםלשוןנוה"[ ,תעיה ל"גן נוהוצאנן,
שאעשה לו ביהמ"ק וקאי על בית שלישי כמו כל השירה וישיר לעתיד
כפירש"י שם א')וזהו נוה (ביהמ"ק כנזכר) היפ"הוהוא בביאת גואל צדק
יהיה הו"י' אהד כנודע ואז הזיווג יעלה יפ"ה כנודע בשם זקיני הה"ק
המפורסם מראפשיץ נעל זרע קודש זי"ע) בודק ומקודם עלידי הבלי
משיה הנוראים שהם קודם ביאתו) הדום יתברךיעזרנו בביאת גואל צדק
ב"ב:
[בפרשת בשלח ,ט"ו

עד* זבש"ם ברכות [דף כ"ט ע"א] במתניתין בכל פרשות העבוריהיו
צרכיהם לפניך ובגמרא [שם ע"ב] ופירש"י ז"ל אפילו
בשעה שהםפורשים לעבירהיהי' כל צרכיהםגלוייםלפניך לרחםעליהם
עכל"ה וקשה לכאורהוכיוהיה כצדיק כרשע אלאתינוי דטובאגניז בגוה
היינו הכונה ונאמרו [במדרש רבה ריש פ' בחקותיו עה"כ השבתי דרכי
ואשיבה רגלי אל עדותיך אטר דוד רבש"ע בכליוםויוםהייתי טהשב
ואומר למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך והיו רגלי מביאות
אותי לבתיכנסיות ולבתי מדרשות ,וישלהבין הדברים עלפי מה שכתב
עוז"ל הפירוש [תהלים קי"ט נ"ט]
בכתר שם טוב ברוםרבינו הבעש"ט זי"
השבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך והענין [קרת ז' כ'] כיאין אדם
צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא רע שיהיה בטוב השוא אשר
יעשה מבלי שום פניה והטס זה א"א וביאר והבעש"ט)כי כשיעשה טוב
בלי שום דבר רע מתגרה בו היצה"ר מה שאיןכן כשרהבה שישבו הלק
יצה"רמניחו והולך לווזוז נגמר הדבר ויעשה לשמה אח"כוי'ש ישראל
גנבים הם כי צריך לגנוב דעת היצה"ר בכל דבר מצוה וז"ש חשבתי
דרכי ר"ל בכ"ד מצוה או קדושה בתחלה וחשבתי דרכי להנאתי הגשמי
ואח"כ ואשיבה רגלי אל עדותיך ר"ל רגלי שהורגל אצלי שלא לשמה
אז עשיתי לשמה וכו' עכל"ה וכיון דקיי"ל מדברי הרמיש מפאנו ז"'ע
ראין "רשות" במציאותכי אם כונתו שלא ל92ם שמים רקלצרכי גשמיות
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אקז

בלבד הרי זה עבירה וכו' כנודע ע"כ שפיר מובן בכל פרשת העבוד
(שפורשים לעבירההיינו שקם בתחלה לפרחם לדרכי הנאתו כנ"ל)יהיו
צרכיה"ם (מהו שצורע לעשותו ושעלידי זה בא באדם לעוה"ז) לפניך
(השם יתברך שיהיה כונתם ומעשיהם לתכלית רצונך יתברך שמו וזהו
צרכיה"ם שצריכין לעשות) כנזכר:

עז.

א"י נכל פרשת(היינוענין פרק ופרשת)העיבו"ר (בחינתעיבו"ר
נשמה שבא להאדםלעבודתו בעולםהזהלסייעו לטובההיינו
הנשמות מעולםהעליוןהשייכים לחלקו ועבודתו אז כמבואר בהאר"יז"ל)
כל צרכיהם (שיעשו אז כל צרכיהם מה שצריכין לעשות) לפניך (כנ"ל)
ולא ילכו ח"ו הנשמות ממנו בפחי נפש .ה' ישמרנו:

עה .עוד שם [בשות כ"ט ע"ב] בתפלה קצרה צרכי עמךבני ישראל
מרובים (מפני) ודעתם קצרה (כי אם היה דעתם רחבה
ומלאה לאהיו מתפללין על צרכים פרטים מדובים כ"כ רק על ישועה
א' לגאולה שלימה ב"ב [וכמ"ש בתנא דבי אליהו א"ר פרק כ"זאיןישע
אלא ימות המשיח ובמק"א כתבנו מגה בעה"י] וממילא בישועת הכלל
הנזכר נכללו כל הפרטים וצרכים) כמובן:

עט.

א"י כמו ששמעתי מפה קדוש אאמו"ר זי"ע ששמע מפי רבו
הגדול והקדושזי"ע בע"סדברי חתם שאמר פעם אחת
כאשרנתנולוקוויטי"ל וכתוב בארוכה בפרטיםוצרכים רבים הקפיד על
זה ואמד כשהייתי צעיר לימים ונסעתי לרבותיי והרבה צדיקים ז'ע
כשנתתי קוויטי'ע ופדיך כתבתי רק בזה"ל "ח=ם בן מרים להצלחה"
ובברכת "הצלחה" נכלל הכל וחשב אז (לדוגמא) רובהבמוזיתבהקצית
וגשמיות שנכללו "בהצלחה" וזהו "ע צרכי עמך ישראל מרובים
(מתפללים על דובה צרכים מפני) ודעתם קצרה (כי אם היה להם דעת
ז ר"ת ח"ו אות
הראויהיו מתפללים רק להצלחה והכל בכלל) .כנ"ע:ויעי
נ"ט]:

קפח
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פ .אשרי תמימי ררר ההולכים בתורת ה'[ .תהלים קי"ט א] י"ל ל
י רברי ארמו"ר הקרוש בספר רברי יחזקאל [פרשת
פ
תולדות] עה"ב יעקב איש תם יושב אהלים ופירש"י מי שאינו הריף
לדכאותקרוי תם והקשה והלאיעקבהיהחריףלימות את הרשעים עשו

ולבן ותירץ דכונת רש"י רכל מי שאינו חריף לרמות (בטבעו הוא כך)
קרוי תם (סתם) אבליעקבהיה "איש תם"מי שהוא מושל על רבר כמו
איש מלחמה שהיה מושל על התמימות להשתסות בו רק בעתו זהו אק2
תם עכתר"ה ויש להוסיף בזה עור סיום הכתוב יושב אהלים (של תורה
כרברי חז"ל [ב"ר פס"ג] היינו מה שלמד באהלים של תור"ה איך ומה
להשתמש בהתמימותומתיועםמי.לכי זולת זהמי שהוא רק תם בטבעו
ממש זהו אינו חשיבות .ובירושלמי פסחים [סדק ע"פ) קורא בהר' בנים
במקום "תם" שנקרא בש"ס בבלי רילן הוא קורא אותו (בכל מקום)
"טיפש"עיי"ש ובהגהות הירושלמיבעניי בעה"י] ותם כזה שהוא בטבעו
חכםוחריף אלא שעלפי התורה מכריעויורעאימתי להשתמש בהתמימות
כנ"ל זהו מעלה יתירה .וז"ש אשרי תמימ"י ררך (אבל אינם תמימים
פשוטיםובטבעם .רק)ההולכים בתורת ה'ואימתי להשתמשעלפי התורה
בתמימות) כנ"ל:

פא .א"י ל פי ששמעתי מבית אבי הק' זרע כאשר היה עתני
הקרוש מהרמ"אזי"עבעלבני יששכר בלבובעללילה
אחת אצל רוב הקרוש המפורסםבתמימותווחסידותו מהר"זוראלףזי"ע
מזבאריז [שהיה אזזמן רב בלבוב בהנפש בנסיעתוללובלין לקבלפני
ז ת"ת ח"ג
והדברים ארוכים ואכמש]
הק'
מלובלין
אהוהתווהמ"ט] וקהדרובשיזקיני דיבזרי"עאום הרבהעניניםקינים בלי[ילעהי ההואיי
זריחת השמשהגיפר הרבהמענינים נפלאים אשר ראהודיבר עמוהצדיק
המתרסם בתמימות ואמרעליו בעלבני יששכרדג'"לכייש לשתו
הצעדי
יק 'שגמת שלמה" כי אם היה שור מתנהג ומדבר בתמימות ביותר
כזה וחסרלו מחכמת שלמה אז היה ח"ו שקרן גדולוווין כמהש לצבוע
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א'פט

תמימותכזה אלא שהוא חכםגדולונפלא כנ"לעלכןיודע לכלכלרבדיו
במשפטולכוין התמימות באמת ומה עמקו מחשבותיו בעומק חכמתו גם
שניהםיחדיו עכד"קוהמ"י (ולא נוכל לבאר כלזה בכתב)וזהוי"ל אשדי
תמימ"י דדך (אבל צריכים להיות תמימי"ם כאלו) ההולכים בתוד"ת ה'
(אודיית"א מחכמ"ה נפקת שעל ידי החכמה יוכל להתנהג בתמימות
האמיתית כנ"ל) והבן:

פב .אעתיק ממה שהשבתי להחכם וכו' בירושלים תוב"ב .הגיעני
מכתבו ובענין אשד האריך מאוד דאבה לבי ונפשי
קצרהוגופי נחלה מדוב צעד תמידעיניולבי בעיד ה' שמה תוב"ב אשד
עתה נהפכה כמהפכת וגו' ר"ל כמ"ש ותבואו ותטמאו את ארצי כמ"ש
הגאון בעל פני יהושע על כתובות דף ק"י וכמבואר כבד בחי' עולת
תמידעל מסכת תמידעיי"ש באודך במקוד'מגדולי הראשוניםוהאחרונים
ז"ל וגם בכלחיבורינו בעה"י וקונטרסים שהמה בדפוס מאתנוובזה נכללו
כל המפלגות וכתות והאגודחם בתוכם כמובן בפשיטות הנבנים עליסוד
טמא של בע'י-פעו"ד בהצהרתו (כלומד במינות חשכותו) כי כולם
עוסקים רק בהכשד"ה (לקבל טומאה) ובחלוצים וחלוצות זוכת וגרושות
(מנחלת ה' ואמונתו באמת) ויטמאו ר"ל אתחו'ע ואח"כ את ארץ הקודש
ח"ו -אויומבוי .שומו שמים על זאת.
החבלי משיח (בעוקבתא דמסרחא) מה
ואשר הסתפק כי זהו
דמספק אליו פשיטא לנו כאשד נבאו חכז"ל בסוף סוטה ופרק
חלק וסיום בסוף כתובות ובזוה"ק בכמה דוכתי והן הנה הסימנים
המובהקים מה שנבאו כתהיה קודם ביאת המשיח והן הנה כאשר פתרו
לנוכןהיהוגםבספדיתלמידידבינו הקדוש הבעש"טז"'ע שקודם (סצ~ך)
ביאת גואל צדק ב"ביהיה המינות נתגבר וג'ל גם אצל צעירים וקטנים
והגידו והדפיסו זאת מקודם כדי שעלידי זה יתחזקו באמונה אז (היינו
עתה) כשיראו בספרים לפני מאה וחמשים שנה ניבאו על ככה והחי זה

אמי

א"צ
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ראיה מוכרחת וברורה לאמונת ה' וחידוש העולם ונבואת נביאים ודברי
חז"ל האמיתיים ונתקיימו כולם (והרי זה כמו דאמרינן [בסוף מכות]
בנבואת זכריה כשראה רע"ק שועל יוצא מבית קה"ק) אם כן בודאי
יתקיים ב"ב נבואת ביאת גואל צדק ב"ב .אך באשר הוא שם בעיה"ק
יום לשנה יחשב וכשל כח הסבל.

ךעיני
ך תחזינה בענין אה"ק וירושלים מ"ש בד"ת
ימהרורא ו' אות כ"ה] ואת כל ונוכחת.

[סהרורא ה' אות כ"ר

לקמ"ש בענין שקמו הארורים המערערים על אמתות וקרמות הזוה"ק
ותלמידיו
ליסוד הקבלה מהראשונים ז"ל ורבינו
י
'
ז
י
ר
א
ה
ותלמידי תלמידיו עד היום הזה .הנה כבר היה לעולמים כזה .את זה
לעומת זה (עשה אלקים) כדי שתהיה הבחירה חפשיתיען שלימוד וכונת
הקבלה גורם התקרבות הגאולה .על כן באו בכל דור לעשות תעמולה
(מצד הס"א) נגד זה בעוה"ר וכמו שהאריכו רבותים ז"'ע בזה ואחרון
חביב במ"ש אאמו"ר הקדוש זרע בהסכמתו לפי' איפה שלימה על
האוצרותחיים למר זקינו הק'זי"ע עישש .והנה כבר הכו על קדקן של
המערערים (בטענות הבל וכזבים) הגאל אבי עד שר שלום ז"ל בספר
אמונת חכמים וכהנה וגם קרוב לדורינו נדפס ספר קדמות ספר הזהר
מהגאון רד"ל ג'ל מבוחאב (תלמיד הגר"א ג'ל מווילנא) וגם אנן
ו תדאה בדברי תורה [מס"ק אות
בעניותן בכמה חיבורנו בעה"י ואפסקצינ
ס"א] ראיה רואין עליה תשובה על קדמות הזוה"ק עיי"ש .אך גם שבט
והנכחהלגו כסילים האלו לאיחדילכי אינם רוציםלידע האמת כלל רק
בהפקירא ניחא להו וגם המדאים את עצמם לחכמים ואנשי מדות אשר
עדו לפעמים על האמת כאשריוכיחוםואין להם מטס עוד להצדיק את
שיסתם כלומר שטותם ורשעתם אמנםמיד אח"כחוזריםלסורםבלי טעם
ודעת והן הנה חבלי משיח כב"ל דק צריכין להתאמץ ולהרבות בדברים
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א'צא

המקרבים הגאולה ,ובפרט בלימוד הקבלה ,וה' הטוב ירחםעלעם סגולה,
בישועה קרובה ב"ב ושוכט"ס:

פג
 .שמעתי מהב גדול אחר שהעיד דמה שטובלין במקוה מ' סאה
שאובין (באזי"ן) כמו שיש במרחצאות הנכרים (בערי
הגויים הדחוקים) לרפואה וכששוהין במקומות כאלואיזה שבועות לתרופה
ואי אפשר לטבול במקוה כשירה וטובלים שמה בערב שבת קודש בכונת
האר"י ז"לדאין זהלבוין בשאובין אף שהם מ' סאה ביחד דבשלמא מ"ש
בתקנת שדא שיבא במ"ס שאובין דוצה לטבול לקריו הם אמדו חכז"ל
דמהני זה אבל כאשר טהר גברא דק דוצה לטבול וכשמכוונים כונת
המקוה זהו לא שייך רק במקוה כשידה ולא בשאובים עכ"ד הנ"ל ואני
הוספתי לכאורה דגם אם נאמד כפי מה דפסקינן דששבין רק דרבנן
ומראורייתא מקוה כשידה היא מכל מקום כיון שאינו ראוי מדרבנן אז
י"ל בכה"ג דגםמדאורייתאאינוראוילפיהכללים שכתבנו בשו"ת מנח"א
[חלק ד' סימן א']עיי"ש ובקצת יש לדמותו לשםכיון דהוא רבד תמידית
לטהרתן של ישראל ,מ"מי"ל דז"א דהא כיק דזהו לאשייך רק לטבילת
נשים איסור כרת אבל לטבילת גבדא משום קרי וכיוצאכיון דהם אמרו
לאסורשאובין והם אמרו דלטבילת גבראהיינו טבילת עזרא מהנישאובין
ואם כן מ' סאה שאובין אוקמוהו אדאורייתא וממילא הוי מקוה כשירה
מה"ת כנזכר ויוכל להוין שפיד כל הכונות מועלת למקוה כשירה
מדאורייתא[ועיין ברבדי אאמו"ד בתפארת בנים עה"ת ומועדים ליום ב'
דפסת בספה"עוכן ברברינו בזהבנימוקי או"ח [סימן תפ"ס] ובשו"ת מנח"א
[חלק ר סי' צ"ע] עיי"ש] על כן כשאין לו מקוה אחדת בודאי יוכללכוין
בטבילתו בה כל הכונות הראויות וכמו שביארנו בזה בעדף'י [אך צריך
עית לכאורה מס' קבין שישפכו על הב"ק דוהו בודאי לא מהני כלל
מדאורייתא באשה אולם כשושפכו ס"ק י"ל שלאיכוין כונת המקוה)

א'צב
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פד
 .רב ששת כל תלתין יומין מהדד ליה תלמודיה ותלי וקאי
בעירא הדשא ואמד חלאי נפשאי חדאי נפשאי לך קראי
לך תנאי .נפסחים מ"ח ע"ב] ויתמה כל עובד איך יתכן כפשוטו כי דב
ששת בקדושתו היה לומד דק בשביל טובת נפשו ולא עוד אלא שהיה
שמח בזהוכיזהו השלימות והטובה הלא צדיכין ללמוד לשמ"ה לשם ה'
לאוקמא שכינתא מעפדא ולתיקון עולם וי"ל דהיינו זהו שהיה ד' ששת
מתמרמרעל עצמו מדובענוותנותווכלתלתיןיומין המהדדליהתלמודיה
חשש פן יהיה בלבו עלידי זה גאוה (מרוב בקיאותו שהחזיר ב"פ כל
תלמודו במשך ל' יום) ועל כן קאי בעיבדא דדשא (היינו שחשב שהוא
עדיין מבחוץ של פנימיות התודה באמת וקאי עדיין בעיבד"א ההש"א
בפתה הבית והבריה) ואמד הדאי נפשאיוכו' בכפילא(היינו בלשון שהוק
על עצמו ומהזה לך נפשי לשמוח אם בשביל עצמך) לך קדאי לך תנאי
(ואם אמדתי שאלמוד בתחלה שלא לשמה הדי גם בפעם השני חדאיוכו'
בדדך סגי נהוה שגם פעם ב' גם כן למדתי בשביל עצמי ונפשי .ועל
זה פדיך הגמרא) והא"ד אלעזר אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ
(ואםכן היה עושה בתורתו תיקון שמים וארץ ולא ללומדיה בלבדהיינו
לנפשו וכפירש"י בזה עי"ש) מעיקרא כי עביר אינש אדעתא דנפשיה
קא עביר (היינו שעם כל זה היה חושש בנפשו שיש לו טבע בני אדם
כי עביד אינש רק אדעתא דנפשיה) העל זה התמרמר מרוב ענותנותו
וקדושתו חשד את עצמו ונפציהכן .ז"'ע:
פה.

וכוידוי יו"כ קטן)ובית דינך הצדק לאכן הוא אלא אם יכפור אדם
אוי לו ואוי לנפשו ואם מודה ועוזב אתה מדחמהו .י"ל על פי
מה שכתב חו"ז הק' בהיכל הברכה עלהחוכתי נפרשת שופטים ד"ח י"ר]כי
הגויים אלה וגו' אל מעוננים השל קוסמים ישמעו ואתה לא כן נתן לך
א גוזר והקב"ה מקהם
ה"א היינו שנתן הוום יתברך לנו הצדיק סימו
ולעומת זה כשנגזרה גזירה ח"ו אז הצדיק מבטלה וז"ש לא (שיאמד
הצדיק ל"אויבטלכנ"לוגם בבחינתצדיקגוזר ואמר)"כן"(יזמה .הקב"ה
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א'צג

מקיימו וזה) נתן ה' אלקיך על הצדיקים שיאמרו לא או כן עכ"ד וז"ש
הפייטן הלז ובית דינך הצדק (בשמים מסכימין ושואלים מה שיאמרו
הצדיקי אמת למטה) לא (או) כן הוא (וכך המה דנים כפי אשר יאמרו
הצדיקים "לא" או "כן" כנ"לועודענין אחד אשר יעמדועליו הב"ר של
מעלההיינו בית דינך הצדק .והיית) אלא (בתנאי ומשפט זה הם דנין)
אם יכפור אדם (וממילאאין עושים תשובהכיון שאומר שלא חטא ואם
כן אין לו חרטה עזיבהוידוי קבלה .וכיון שהב"ר של מעלה גם בחייו
בעולם הזהדנין אם עושה תשובה ושב ורפא לו וידנוהו לצדק וכשאיש
עושה תשובה)אוי לו (בעולם הזה .כיון שידנוהו בשמי רום כנזכר)ואוי
לנפשו(כיון שלא ישוב אםכן בודאיאוי לנפשו בעולם הבא) ואם מודה
ועוזב (סןהו מתנאי התשובה) אתה (יתברך שמו בבחינת אב כביכול
שמדברים אליו לנוכח וכיון שמדינא של תורה אב שמוחל על כבודו
כבודו מחולועלידי זה מהני תשובה לישראל מפני שנקראים בנים ואב
שמחל על כבודו כבודו מחול כמבואר בבני יששכר וכן פוסקים הב"ר
של מעלה על פי התורה ע"כ) מרחמהו (כביכול יתברך שמו עם בית
דינו הצדק) כנזכר:

יד

מ"ש לעיל אות פ"ר] ברב ששת שהיה סגי נהור
פו .א"י נע
ינן בברכותניר ג"ח ע"א] ובשארי דוכתי) ואם כן
(כדאמרי
אינו מצווה ועושהואין היצה"ר מתגרה בו כ"ככיון שאיש מצווה וגדול
המצווה ועושה וכו' כדפתרו בקידושין ע"א ע"א] וגם אין צריך ללחום
נגד היצה"ר מה שרואיםעיניוכמובן אםכן לאהיהצריך לעבודוללחום
בשביל שכר ועונש שיחשוב שיירא בלבבו רק בלתי לה' לבדו ולבסוף
(זהו חשב ואמר מרוב ענוותנותו) תדאי נפשאי לך קראי לך תגאי (רק
להשלים נפשך וזוח אינו תכלית השלימות) כנזכר:

פז.

יבהמניא אפי) יראיך ירחוניוישמישכי לדבוקיחלתי.
ו
ח
מ
ש
י
ו
כשהם
ע"ת לכאורה קשה דהאכיק שהתפאריראיךירותני
נתהלים קי"ט

א'צד
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דואים אותו בסובה אם כן הם ישבחוהו ויפאדוהו .והלא זה נגד מה
שמפורש בספה"ק מהבוהן"סותלמידיוזי"עכיהעיקדלהיותבעיניו מרת
השתוות אם יפארוהובני אדם (גם הטובים שבהם) או יגנחע והיתכןכי
המלך החסיד דור לא חש לזה (חלילה) אלא י"ל כי דוד מלכנו מרוב
חסידותו וענוותנותו חשב אחדי חטא הידוע דבת שבע אשד באמת לא
(שבת נ"ו ע"א] כל האומד רוד
היה חטא עלפי דינא כמוהיאמדו
ז
ייגון לבבו היה מפני שהיה כמו
חו
חסא אינו אלא סועה אלא עיקד צעד
'ו
הו"הבעיני העולם ההמון שלאירעו טיב ההלכהכי (שם] כל היוצאוכו'
כותב גס כריתות לאשתו וגםכי אודיה מורד במלכות היה על כן חשב
לתשובת המשקל נגד חטאחילול השם דק להרבותיראיה'ולומדי תודה
ולנכות את דובים כמובן הלל כן היה שמח בזה (וחשב לתיקון חטאו
כנזכר) יראיך יראוני (בסובה) וישמחו (כשילמדו ממעשיי הסובים כמ"ש
המפורשים שם .וכשיראו) כי לדברך יחלתי (כשיש תקוה סובה ליראיך
שנתרומם קרנםעלידי שהנני מחזקם תושא את דגלםלזכות את הדבים)
כנזכד:

פמ.

שמעתי מקובלבידינודי דו"ז ההיק מו"ה דוד זי"ע אבר"ק
זאבלטוב
בעל אהבת שלוםזי"עוחתןזקיני
'
ה
ה
ב
(
"ה משובתי שבת אצל הה"קמואזין
מסאסובז"'ע)הי
הה"קרבינו
זי"ע וכיבדומלהודממ
ד'יתורה ונעה (הה"ק ד"ר מזאבלסוב) ואתחנן אל הויזה
בעת ההוא לאמד נדברים ג' כ"ג]כי בעת ההוא (במקום ובעת ההוא) לאמד
(שאומד תודה ,יותר טוב) ואתחנן אלהו"י' (להתפלללפני השם יתברך)
עכד"ה ונראה שלא רצה לומר תורה בפני הה"ק מרטיןיען שקיבל אז
מדות מאתובהיותו בא אצלואזעל ש"קומצינו כמהפעמיםזהשהקפידו

הגרוליםעלחבריהםהנכנעים בתורתלמידיהםונאמדובפניהם תורהעיין
שש שעה(יר ג' דג]בד"יבן דורמ0קית שהלך להקבילפני ד"א בלוד

וכרעיי"ש ויש שנתחכמו שלא לעבור על דעת רבם באותו שעה ואשוו
איה חידוש דברי תורה הטעם פצני מה לא ירצו לומר וכמו שכתבתי

דברי מהדורא תשיעאה נעדרה

א'צה

מזה בעה"י בד"ת מהדורא תניינא [אות כ"כ כ"ג כ"ד כ"ה] ועוד במכה
דוכתי בחיבורנו ובעיקר הדבר מ"ש דו"ז ההפק רפד
כי יותר טוב
י
'
צ
ז
להתחנן בתפלה מלומר תורה גם בזהישעקולי ופשודי ופלגתא דרבוותא
נובאמת צ"ל שניהם כלולים יחדיו כמו שהבאתי גם כן בחי' במ"א)
ואכמ"ל אלא הוא לגרמיה דעביד וגם לא רצה לומר תורה בפני
שגדול ממנו נהה"ק מרוזין) שקיבלוו
ירבו ש בש"ק הנ"ל ואולי לאשר
כל
לומר תורה ברבים לא יאות רק לגדול המסיבה או המתיבתא כנ"ל מה
שאיןכן להתפלל גם אם יתפלל גדול והכמ71עיר א רבו בחולה או רבר
אחר שצריבין לישועה מ"מ מעוררים לפעמים כדי שדבים יבקשו עליו
רחמיםכי אתה שומע תפלת כל פה וזרא יושיענו ויקבל כל תפלתינו
ב"ב לרחמים ולרצת:

נטל .%אנו אומרים קודם קידוש בליל שבת קודש וכמ"ש בסידורים
ונהוג בכל התעצות ומאבותיט דקדוקכם זי"ע לומר)
למצואחן ושכל שבבעיניךובעיני כלבני אדם וודהובעיני כלרואינו
לעבודתך .ולכאורה קשה סובא דהאכית שאמר כבדבעיני כלבני אדם
הנכרים בכלל שהם בני אדם וחוה ולמה הוא
והוה אם כן שם
אח"כ מ"ש ובעיניאפכק
י מה דאמרינן בברכות [דף ד
לירוגזינו וי"ל על פ
ע"א] דהשדי' ח"ו סובביםוקיימין כי כמנלא לשגיא המלמלי ניתן רשות
לעץבני אדם לראותםוגע'ח"ו ואםכן הםרואין שתט ואנחטאיןרואין
אותןכנזכרוג"ש שנמצאחן וחסדבעיני כלרואיט לרבותדהטדיםוותרנם
בני אדנם וחו"ה כדרךבני אדם רק נבר14בין השמשות וגם וכו' סלא
יזיקו אותנו ח"ו כלל וכלל ואדרבאיעמדו לטובתנו .כס לשלמה מלבט,
"1ימ ד"ת אית ח"ח]  -ומ"ש לעבודת"ך מלגד מה ש"ץ דקאי על
ח""
שלפניוולפניפניו שנמצא וקכדי קרעיה דברט נשמעין לעבודתך מ"מ
י"ל ש מה בשרטות כפי ומדוע מהנן,ט"ט הקדוש זי"ע שהשתמש
בהם לפעמים וצולחם להלצים להציל בני ישראל וש לעצור בעד
הפושעים דגירדים ברשעתם ןעד שבסוף לא רצה כ %בטלטלתם

א'צו

דברי מהדורא תשיעאה רזררה

והדחיקם לגמרי מן הישוב ואמר כי המה שקדנים ולא אמת בם אפילו
לשליטות לרשעים כאלו ואכמ"ל) ע"כ כשנצטרך 'לעבודתך" שנמצא חן
בעיניהםהלציםוכו' שלאיזיקו אותש אדרבאיעמדו לטובת עבודת השם
יתברך ומשפט התורהכמו שעשה שלמה המלך (גם אם אנחנו לא נשתמש
בהן כלל):

שב
 .א"י כי קאי על "המלאכים" שאינם בני אדם וחוה ונמצא חן
בעיניהם לדבליץ טוב בעדת ולהעלות תפלתנו כמו שאמדו
חז"לבסנהדריןנדר מ"י ע"כ]לעולם יבקש אדם רחמים שיות הכלמאמצין
את כחו ואל יהו לו צדים מלמעלה פירש"י שיסייעווצ "מלאכי השדת"
לבקש רחמיםוזהו כמו שכתב דש"י מלאכי השדת(היינושאינןבני אדם
וחוה) שנמצאחןבעיניהםלסייענו בתפלתנו והםדואינ"ו(ואין אנודואים
אותם) ומ"שדעו"י אש -זה שלאיהולו צריםמסטינים מלמעלהי"ל גם
כןכמ'" 1למעלה (באות הקדום) שהקליפות לא יקטרגו עלינו כנ"ל דק
שיסייענו לטובה .וז"ש לעבודת"ך היית תפל"ה כדאמדינן בתענית(יר
ד ע"א] עבודה שבלב זו תפל"ה והיינו שיסייענו לעבודתך זו תפל"ה
כנ"ל:
י על פי מה שאנו מתפללים החנו הש'ץ בימים הנוראים
שבא .איי
וקבל תפלתיוכו'וקולונעיםוכו' ולמתפלל זה על עצמו
לכאורה יוקשהכירוי זהכעין גאוה שמבקששיהיה קולונעיםויתגאה
בזה אצל הבריות .אך לא קשה מידי כית דקול מעודר הכונה ,וקולו
נעים של הש"ץ מעודד לב הצבור להתעוררות כונת התפלה ופעמים
לבכיות ואםכן עלידי קולונעים ממשיךלבןלאבינו שבשמיםודויזה
מזכה את הרבים כידוע ומובן .וזמה הצנע לכת וצאענין גדול ונשגב
בעבודת השם יתברך אמנם עלידי זה לא ילמדו תלמידיו איך לעבור
את ה' ע"ע בע"ע כמיכין להגלות בעבודתו (והעשו מה דאפשדינייתו
בצינעא וכמו שבהארתי כבר בערבי בד"ת עה"ק שת ה' עי"'ש) וז"ש

ו,

דברי מהיורא תשיעאהרצוייה

קצו

נעעי עכלבני אדם והוה" הינו סתםבני אדם בעולם שישמעולדברינו
(עלידי שאהיה לחןבעיניהם)ובעיני כל רואנוהיינו התלמידים החפצים
לראות וללמוד יראת ה' ועבודתו ובבחינתוהיועיניך רואו"ת את מודיך
היינו שהתלמיד"'ם וםרואים את מוריהם ,ומשגיחים על מעשיהם ללמוד
דרכיהם [תהו ר"ת ח"ב אות א' ב' ק"ז ,ח"ג אות ל"ז ,ח"ה אות נ"ר ,ח"ו אות
מ"ג] העל ידי שנמצא חן בעיניהם ילמדו דרכי השם יתברך וז"ש
"לעבודת"ך" .וזהו תפוקה כמ"ש (בדיש תענית) עבודה שבלבזו תפל"ה
וכנ'ע:

צב.

ובעני
ן הש"ץ בימים הנוראים אמרתי עתה בע"ה בא' דר"ח
ה
ב
י
ש
י
ב
ה
"
צ
ר
ת
ל
ו
ל
א
דבתי נדרכי תשובה] בעת
שסיימנו מסכת בבא בתרא ומסכת מכות והתחלנו לטובה מסכת כתובות
בעה"י בקישורהענינים והדברים ואכתוב מגה רשומירברים .הנה מסכת
כתובות מתחלת בתולה נשאת ליום הרביעי ואלמנה ליום החמישי
שפעמיים בשבתביתריןיושביןבעיירותביום השניוביוםההמישיוכו'
והנה לכאורה הדבריםצריכםביאור למה רוקאלב'ימים אלותיקן מרא
שיהיו ביתדיןיושבי
ןבעיירות אמנם דאיתי במגלה עמוקות (פרשת עקב]
שכתב הטעםכיוןטבליית משהלרםוכהביוםה'כי פסחשיצאו ממצרים
היהביום ה'וירדביוה"כ (לסוףכד יום) שהיה חל ביום ב' ומכאן נתנו
יום ב' וה'לימידיןכי ביתדין דלע"לאהיו קבועיך אז (ועלידי חטא
הידוע במדבר אז אם לרצות ולקבל את ישראל בתשובה) עיי"ש וי'ל
עוד בזה רכשם שמצינו בברכות (יף ג"ח ע"א) במלכותא דארעאכעין
מלכותא דרקיע ואם כן מפוכן ביתרין של מטה פככן כמד ביתרין
של מעלהנוכן מצית במגילה (ד ע"א]קיימו למעלה מה שקיבלו למטה
ההנו הבית דץ הגדול אנשי כנה"ג אז ואכופל]וכן אנו כגבויםבניסח
התרתבררים חורמות בערב ר"הכנטם שאנחםמתיריןבביתדין של מסה
כךיהיומיתריםבביתדין של מעלהוגע בטסהכלנדרי(מעידם)בישירה
שלמעללובישיבה של משה אטמתירין להתפללעם העברינכם ובשפת

א'צח

דבנרי מהדורא תשיעאה רצררה

מצינו גם כהנ"ל מפורש בש"ס שבת (דף קכ"ט ע"ב] מי שיש לו זכות
אבותיקיז דםבשניוחמישי "שביתרין של מעלה ושל מטהשוין כאחר"
ופירש"י ז"ל שם אדם נדק בכל יום ,וב"ד יושבים בעיירות בב' וה'
מתקנת מרא ואילך [ב"ק פ"נ וכיון דיום הדין ופקידה היא עונותיו
ע"
לאמ~י ר"ה [פ"א ה"נ] אמרו בית רין היום
נזכרים עיי"ש גם אמרו בירוש
ר"ה הקב"ה אומרלמלאכי השרתהעמירובימהיעמדומיגורוןוכו'נמלכו
ביתדין לעברה למחר הקב"ה אומר למלאכי השרת העבירו בימה יעברו
סניגודיןיעברוקטיגורין שנמלכובני לעברה למחרוכן אמרורז'ע במד"ר
ואתחנן (פ"ע י'ד] אשר לו אלקים קרוביםאליו כשמתכנסין מלאכי השרת
לפני הקב"ה לומר אימתי ר"ה ואימתי יוה"כ ,הקב"ה אומר להםלי מה
אתם שואליםאני ואתם נלך אצל ביתדין של מטה וכמוהו רבים בדברי
חז"לועלכן חשו חכז"לבענין הש"ץ ואמרו בתענית[יף ט"ז ע"א] ונפסק
להלכה באו"ח [סימן נ"נ סעיף ר']ראיןמורידיןלפני התיבה רקלמי שביתו
ריקן מעבירות ושלא יצא לו שם רע בילדותו ושיהיה שפל ברך ורגיל
לקרות בתורהנביאים וכתוביםוהיית מטעם רכהני שלוחי דרחמנאנינהו
ו מ"ג ע"ב].
וכמבואר בקרושין[י

ולכן מצינו להרבה מרבותינו ומאבותינו תקיפי קדמאי הצדיקים זי"ע
שהתפללו לפני העמוד בשבת ויו"ט ובפרט בימים העראים

הבעל"ט וכמ"ש בזה בארוכה בר"ת [מהדורא ב' אות ס'] וכל ש"ץ שמינותו
הקהלובע"ע משות והסכמת ב"ד של מטהוזהו גםכן השכמת ב"ר של
מעלה כנ"לששוין כאחד ועלכן כל ש"ץ מה מרצדיוגרל מעלתו וכאשר
יזכיר א"ע מי אשר מימון הב"ר של מטה מכוון נגר של ב"ר מעלה
ולעמודולהתחסןלפני הקב"ה בער עםבני ישראל וגם וצא צריךלכוין
לששך שיוע בכל לבו ונפשו במם"נ ממש נוכמ"ש ביערות דבש [ח"א
דרוש א'] בכונת תפלת י"ח בברכתולירוטלימ השת צמחוכו' שמחויב כל
העיכוב של ביאת המשיח צדקיהו ובנין
אחד לכוון אז שאם
ירושלים והחזרת מלכות בית רוד למקומה וצני מוסר נפשי למות על

בשבת.

דברי מהיורא תשיעאה ועורה

א'צט

קדישת שמך רק כדי שיבוא מעזיח צדקנו לגאלנו היום דידן (תחן לעיל

אות ו'] (ומרן רבינו הגה"ק משינאווע ז"'ע כאשר דיבר מדבבי רבינו
היערות דבש בזה רפליא אותם עד למעלה ואמרמי אשר לאידע להזהר

~כוין כדבריו וכו') והדבריםעתיקיןוידועים4

וז"ש חכז"ל בצחות לשונםבסיום מסכת ב"ב ערב דב"ד לאבעיקנין
דבההיא הנאה דמהימןליה גמרוכהיעבדליה [וכבר כחבנומיה
במאמר סמוכים לעד במקומות רבות ובד"ת (מהדורא ב' אות ס"ד] ועוד
א ע"ב וע"ג מדחוס
בכת"י] רהבה בסמיכות הכמים בהקדמתו הגדולה(ירי"
הראשון] כתב דאלו הג' בבות רומזים לשית אלפי שנידהוי עלמא (החלק
א') ב"ק הוא ב' אלפים תהו כמו שביאר שם הכל (והסלק ב') ב"מ הוא
כנגד ב' אלפים תורה (וחלק ג') ב"ב הוא כנגד ב' אלפים ימות המהזיח
עיי"ש באצרך ואםכןסיום מסכת ב"ב הלז מרוסה לזמן הזהסיום הגלות
וסמוך לביאת גהשל צדק ב"ב .והנה ערב דב"ד (רומז על הש'"ן שקיבל
התמנות מב"ר של מטה מכוץכנגד ב"ר של מעלהועליהם הקב"הלהיות
מליץ ומתפלל ולשפוך נפתולפניו על עמו) לאבעיקנין [כמו אברהם
אביע שנקרא קנין כדאיתא באבות (ספ"ו] ומעילם היה הוא המצדיק
במדתו מדת ד4סד אבל זהו הש"ץ א"צ להזכיר זכותוכי באמת מה אנו
ומהצדקותינו ,רק]בהטי הנאהדמהימןליה(היינו להקב"ה שעשתםשליח
וכטיםפנים אל פנשגם ודא מרוב אהבתווחביבתו להקב"הולבניו) גמר
ומשעבד ליה נחשיה (במס"נ ממש עבור קידוש שמו יתברך ומשנלא
תקובל תפלתו לקבץ נדחי ישראל ולהשיב שכינתו בחצכנו ב'צ) וזמה
שהצל
מצינו בטעם מסכת כבות במעשה דר'ג וראב"ע ור"י שכשרשי
יוצא מבית קדשיהקדשים התתילו הןבוכין ור"ע מצחק מפני מה
א''
יב'] ואעידה
אתה מצחק וכר אסל לכךאני מצחק הכתיבנטיעי
הח
ים את אוריה הכהן ואת זכרתןבןיברכיוצ וכר עד סלא
כי
ונ
לי עריםנאמ
נתקימה משהחש שלציריה הייתי משגדא שלא תתקיים שפאתו של
של זכריה
זכריה עכשיו שנתקסמה נבואתו שליצריהביציע שנבהאחי

א"

דברי מהיורא תשיעאה רצררה

מתקיימת והדבר צריך ביאור כפשוטו אמנם כנראה בכונתו שהיה ירא
אולי יחזור בו הקב"ה אבל כשראה שנעלים הלכו בו ממקום קדשי
הקדשים ואם כן מוכח דאף מדעה אינו חוזר שאין לך רעהגדילה מזה
חורבן בית המקדש זה כמה וחילול שמו יתברך מכל מקום אינו חוזר
מכל שכן מטובה שהבטיח יתברך שמו לבנותו בביאת גואל צדק שלא
יחזור ח"ו וכמאמרם בברכות [יף ד ע"א] א"ר יוחנן משום ר'יוסי
יי הקב"ה לטובהאפילו עלתנאיאינו חוזר וע"כ
'פ
כל דבורודבור שיצאזמ
אמרו לו עקיבא ניחמתנו שבודאי יקיים דיבורו יתברך שמו ויבנה בית
המקדש ב"ב .וזהוענין למה שהתחלנו בריש כתובות בב' וה' בית דין
יושבין דהוא מכות כנגד ביתדין של מעלה כנזכר ואם כן לאותן ש"ץ
הממונים מהבד"צ דלמשה בודאיהוי שלוחי דרחמנא יתברך שמו
י
"
י
ק
ד
[סוטה י"א ע"א] מדה טובה מרובה ממדת וכו' ובוראי יטה יתברך שמו
אוזן קשבת למעלה לתפלתנו שקבצנו ויגאלנו ב"ב למען שמו יתברך:

 .בשעם ברכות [יף הב ע"ב] בלהקו לקבוע פרשת נלק בק"ש
צג
ומפני מה לא קבעוה משום טורח צבור .מ"ט אילימא
משום דכתיב בה [במרבר כ"ג] אל מ51)1אם ממצרים לימא פרשת רבית
ופרשת משקלות דכתיב בהו יציאת מצרים אלא אר"י בר אבין משום
דכתיב בההאי קרא [שם כ"ר] כרע שכב כאריוכלביאמייקימנוופירש"י
דרסי לבשכבך ובקומך שהקב"ה שומדנו בשכבנו ובקומנו לשנב שלוים
ושקטים כארי וכלביא עכל"ה) ולימא האי פסוקא ות"סיכום דלא פטקא
משה אנן לאפסקינן .וכל זההענין צריך פירוש כפשוטו וירבו הדברים
לבאר וחרות והקושיות תמותות בזה כי אם משום יוראת מצרים הלא
נזכר חכרתםפעמים בתורהיציאתמצריםומדועיבחרו בפרשהזו שנאמד
בה פ"איציאת מצדיםויהוא מדבריו שלבלעך'ם בפרשתבע"'ק אופרהיה
וכדאיהא
בשסוננהאדםריןיות[ירףמבק"הלקע"וכנ]יכורלמסהיםצההלייהןכזוהנתובק"וכשולבםשבתיזרלופושכוי
ק אחד של
יציאת מצריםנומהדמקשי מפרשתרבית ונשקלות דוקא הלאישחמורם

דברי מהיורא תשיעאה וצורה

א'קא

פעמיםיציאת מצרים בתורהכנזכר"'ל ברחוק רנקט אלווכן רדמי לחו)
וגם מה שמסיק שהיה צ"ל כרע שכב כאריוגו' דנדחק רש"י ז"ל בע'צ
לנאר משום רדמי (ברמז) לבשכבךובקומך הלא למה צ"ע פסוקזה ררמי
הלא אמרו כבר בפירוש בפרשהזו בשכבך ובקומ"ך בפרשה ראשונהוכן
בפרשה שניה כמצותה ולמהצריכין רמז ודמיונות מפרשת בלעם ובלק.
אולם בע"כ צות ואומרדרשוני .ובקצתפנימיות פרשוני.

ל באפס קצה המטה עלפי הנודע משנם הנ"ע בסנהדרין וביאור
וי"
הדברים במקובלים מההיה עומק כונתם לרעה ח"ו היסוד בה
ובמגלה עמוקות [פרשת בלק]כי בלק הלך לאבדח"ו את ישראל בכח אלו
השניירחים תכן"זוא"ב עי"ש[וע'צ קרץ פרשהזו בחודש תמוז וכמ"ש
במק"אכ"פעלפידבריהזוה"ק פרשתויקהלנזף ר"ה] רכלפרענהופרייה
מעטרין לה בשבת דילה ואמרין אנת תיהוי בשבת פלוני ואנת בשבת
פלוני עלכן שפירשייכות הומן לפרשה שקורין בשבת זה ואכמ"ל]על
כן חשבו (לעומת שהם השבו למתפשט קללותיו על כל יום ח"ו ולש
דוקא בב'ירחים הנ"ל) שבכליוםויום שתר וערב שישראלמייחדין שמו
יתברך במס"נ וגדול אז הנחת רוח למעלה לומר פרשתו כדי להמתיקן
בשורשן בכל עת רצה בבקר ובערב רגל ינץ זה יתבטל לגמרי קללותיו
הצפונים שהיה בלבו וימהרו הגאולה ב'צ אך לא עשו כן מפני הטורח
גדול בכליוםויום ב"פ לטפל בזה להמתיקן בשורשן ובפרט להמכוונים
בק'א 4בשחודיםוברורים שעושיםומהשמוסיפיןלפעמים כל אחדלתיקון
נפשווזיו בכל %ז שקורין אותן בפרשתן .ומ"ש עה'צ כרע שכב וגו'
י'עעלפי מהשבתבתי בכת'ץ ההםהשלוםעה"תבזה היש שגםבהיתנו
בגלות המר עם כל זה כלבי"א (בגימטריא ס"ג והוא שם רשינה דמינה
נפקין עברין לחירון)[עה'" .4כי לא שכל לבאר יותר בכתב בזה]מי
(המט כמבואר ברהב הקדמת הזוה"ק גדול כים שברך מי רייסס האי
דרגא מ"י)יקידתו [ירפא לך ומשע ברפואה לכנסת ישראל דוש הגאולה
עלימה ב"ב ומחמ"ל] ודש" דוממות השלו בערדע:

יד

א'קב

דברי מהיורא תשיעאה רצררה

צד .וארכרן מלתא מ"שלעיל מש"ססנהרריןשכוו,חזרו לקללה
ר'* והנה בסירור הג"מיעב"ץ ז"ל מפקפק עלפיזה
עה"כ ממדבר ע"ד ה') מה טובו אהליך יעקב וגו' שכ' בסידורים קודם
התפלה ותמהתי על תמיהתו .במח"כ תורתו .דההי אמרו שם על זה חוץ
מבתי כנסיות ובתי מדרשות (ופירש"י שלא יפסקו מישראל לעולם) שלא
חזרו לקללה (הכתוב מה טובו אהליך יעקב) ואם כן הרי הן ברכה מן
התורה שמתקיימת ולכך נהגו לאמרו בבואם לבית הכנסתובתי מדרשות.
וכן נמצא במידוד האדחיף כונה על פתק זה בבואםלביהכ"נ:

צה.

ן זה רפרשת בלק ובלעם .שמעתי בשם הה"ק וכו'
ובעני
מהרצ=ה זי"ע מזידיטשוב בעל עטית צבי שלא
אמר תורה בשבת קודש זה על הסעודות ואמר איך אפתחפי בפרשהזו
שהרשע הלז פתחפיונוזיו במה שהשם יתברך הפכו לטובה כבר) .אמנם
בפסחא אחרת לגמרי שמעע בשמו כי אמד שהואאין צדיך לומד עוד
בפרשהזו כי כבר נאמר ונדפס ~רושיו מ"ש בפרשתן בינוקא בזוה"ק
פרשת בלק כידוע שאשיק את עצמו והחזיקו כמה צדיקים בדורו
ותלמידיו ז"לכי היה פעם אחת נשמת ינוקא קרישאזי"ע ואכמ"ל:

צו.

אמנם אא בעניותן אנורואין בזה פלא אשד נטמן בדמ"ז אש
קודש בתחםחיותו וברוח קדשוהגיד טעמים אהליםכי
יום הסתלקותוהיה בפרשהזו(י"א תמת שנת תקצ"א)ועיץ מה שכתבע
בענין רמז יומא להלולאדיליהלעיל נמהדורא ח' אות כ"ח)וזול זה מקובל
בפיצדיקיםוחטוייםוסמיכתן מראש הנבגרים משהרבינוכייוםפטירתו
שט של משהדבינו בפרשהזו
וכןאבדרכמהחלצדביפקריעםותוסתפצרויההםעכ"מעוב4סהמ"כ
קישעםאלימלךלא נמצאעל פרשם
ויקהל שום דבר כי לעולם חל א יום כ"א אדר בפרעות ויקהל שמא
להלולא של דבים בעל מעם אלימלךזי"ע תק כהנה רעלכן נתהוהכי

י

דברי מהיורא תשיעאה רעררה

א'קג

הה"ק בעל עטרת צבי זי"ע לא הגיד ולא נדפם שום ~דוש על פרשה
 .נהריה כמהדורא ח' אוח ל"ה ל"ו עח"שן:
זו

פיז.

יכחמניא אפי) גד אנכי בארץ אל תסתר ממני מצותיך .ותהלים קיש

י"ס] הקושיא כפשוטו תמוה וכי אם הוא תושב בארץאין צריך
לפתהשעעינים בתורה ורק מפני שהוא גר אל תסתר ממני מצותיךוי'ע
בדרך דרח2כי הנה בהלכות רבות במצות התורה שיש פלוגתת הפוסקים
עוד מדברי חז"ל הולכים אחר המנהגואיןכהינים מן המנהג שנהגו בזה
גדולי העיר ההוא מקדם מהפוסקים ורבנים שכיהנו פאר בארץ היינו
הגלילהלז מה שאץכן רב תלמיד חכם שבא מחדשלעיר שנבנתה מחדש
לישוב קהלת יקער1ןואין שם המנהג קבוע כלל מלפנים ש צריך הרב
ומורה סייעתא דשמיא לפרחח עיניו בתורה להעמיק ולהכריע מעצמו
להלכה למעשה וזהו י"ל (בדרך דרוש) שיתפלל רב כזה גר אנכי בארץ
(שבאתי מחדש ואין פה שום מנהג קבוע .על כן נא) אל תסתר ממני
מצותיך (רק האדעיני להכריע ולהורות כדת של תורה):

צח .בסידור

ן

נ

נתר בהורא שהדפיסו עתה מחדש בפרעמישלא ח2ם

"המגיה" חתום בהגהותיו ראיתי עתה בברכת ר"ח
וז"ל המגי"הסיום שלהיהירצון בהמללם "בזכות תפלת רב"כפי שנדפם
בכמה סידורים אינו נכון כלל כי הקב"ה אינו מקבל את התפלה בזכות
מחברה כי אם בזכותו של המתפלל עצמו אם כות את תפלתו כהשי
בשעה שהוא מתפלל לפיכךאין אנומסיימין בשמ"ע בזכות תפלת אנשי
כנה"ג וכר יש המשערים ,כי אחד דנופרים כתב בצד השר את התיבות
"בדכות תפלת רב" וכונתו היהלשיין את מקום התפלה הזאת בפפכת
בדכו"ת תפלת רב ואח'ע המליף המדפיס את האות ר' באות ז' ונעשה
בזכר'ת תפלת רב עכ"ד המגיה המוטעה דכאת בטפשיע .כי מ'ש כי
הקב"ה איש מקבל את התפלה בוכות מחברםוכי לא ראה ) 1לא ידע
ביהיר שאומרים קדדם ולאחר תהלים בזכות דוד המלך וכאלו אמרוז"'ע

א'קד

דברי מהדורא תשיעאה נקררה

וכן בוידויים בסידורים הקדמונים הנוסחות כשם שענית למי שאמר
המזמור הלז (דוד המלך) כן תענה ותשמע את תפלתיוכן כיוצא ובפרט
שלא לומר הפיוטים רק מה שייסדו הקדמונים כמו
בכתבי
זר
יי
רל
אק
התנאיםהד
'יור"נ בן הקנה וכןפיוטים ליום ב' דר"ה מרבינו שמעון
הגדול ז"ל וכיוצא שאמרם רבינו הארמ"ל בצפת"ו בביהכ"נ האשכנזים
והלך אז במכוון כדי להתפלל אז כדי לומר אלו הפיוטים מה שאץ כן
האחרים מחברי הפיוטים שלא ידעו ואין כח בהם בפנימיות כמ"ש
בשעה"כ ופע"ח ועיע בת" שו"ת מנח"א [ח"א סימן -א]ועיין בחיבורנו
נימוקי או"ח [מה מ"ח ס"ק א'ן מ"שבע"מ הגה"ק בעל עטרת צבי ז"לוכן
עוד כיוצא ואין צדיך להאריך בדבר הנודע בודאי כי התפלה מסוגלת
להתקבל ולכוון כראוי בזכות מחברה ומייסדה בהדרי קודש יפדהוזי"ע
ולא כאשר פערפיו הפתי הלזכי אץ נפקא מינה כללמי מחברה.

וין

מ"ש הנ"ל בשם יש מנוערים כי היה רשום ר"ת 'ברכות 'תפלת
דבכנ"ל .הן גנוב הוא אתו ולא אמר דבר בשם אומרו הואזקיני,
מררבינו,הגי'ק ז"ל במגיד תעלומה על ברכות [רף ט"ז ע"בן שכתג זה
(וסה"ק מגיד תעלומה הוא נודע שם בעירו פרעמישלא סמוך ונראה
לאתריה דמדז'ע ומקוםתלמידיוויו"ח והדברים האלו נודעים שם ועשה
את עצמו כלאידע וכתב בשםיש המשערים) דרךכללאיןכדאי להטפל
ן בדברינו בד"ת [מהדודא ד' אות
בהמגיה (או המקלקל הלז) אך בזהעיי
שמברכין
ק"ו] מ"ש וגם ע"ד סידוך אוצך התפלות שכתג גםכן
י
'
ה
י
ה
ב
וכו' (וממנו לקחהלטין חכמיםוזגגיה הנזכר שאין התפלה מתקבל
חבו
ית מחברה כנ"ל)ועי",ש בד"ת מהשיישבנו שסחדגושג בזכות תפלת
רו
דכ
ז
רבכדי שלא להתפלל טפלת צרכיו בשבת (כי רב י"ל היה מתפלל זה
רק בחול) על כן מזכירין רק כמו שלומדים בגמרא במקום שיש ספק
ברכה ועיי"ש [והעידותי בזה למוסר על ההפקדות בימינו מכל אהד
שדהרה להעת חוב"ר חב"רוידעונ"י .ה' ישמרט)

צט.

דברי מהיורא תשיעאה רצדרה
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במד"ר [פרשת תמידות] 1יעש גם הוא מטעמים וגו' הה"ד
שממי"ת בידים תתפש זהו עשנו עיי"ש וכנודע
בכתבי האריז"ל לנקות קודם השבת את קורי עכביש (שממית) שהוא
כנגד השבת .וכמו שביארנו בעה"י בחמשה מאמרות מאמר תורת שבת
[פרשת חולדות אות ג' ר] עי"ש אמנם י"ל עוד בזה וארשום רק ראשי
רשומי דבריםכי הנה זוע רומו לקליפת עשו שדכא גלות דוביעי גלות
'שדום" החשוך והארוך הלז קודם הגאולה שלימה ב"ב ושרו של עשו
(ס"מ) הוא המעכב ומאחר הגאולה בעוה"ר[ועיין פירש"י [פרשת ישלח]
עה"ב ויאבק איש עמו וגם בפירש"י סוכה [דף כ"ט ע"א] בד"ה אלהיה
(לוקה עמה) שרה המליץ בעדהוכו'עיי"ש לשום]וכיון שתיקך הגאולה
יהיה עלידי הרי"ח שלא נפגם מעולם (גם ברשתת הנחש לאדה"ר) ועל
כן נאמר במשי"ח צדקנו ,ודויח"ו ביראתה' [ישעיה "'א ג'] וכמבואר בכל
הסה"ק עלכן לעומת זה השממי"ת נולדת רק בעיפוש הרי"ח ר"ע בבית
הכסא וכיוצא ושהוא תכונת תמונת ומבחינת עשו על כן היא תופשת
הזבו"ב בקורי עכביש שלהלינק ממםוהיא המושלת על הזבובכי עש"ו
היה אבי אביו של עמל"ק שדומה לזבו'צ כמבואר במדרש ובקרנים ודן
ן בשפר '1ערמביאזני ר"תזבו"ב שהוא כנגד
ידין [בפדשת ויבא עמלק]זיכיו
עמלק כנזכר ע'ע השממי"ת (עשו) שהוא אבי אביו של עמל"ק ושורשו
בנפש הזבו"ב ומושלעליו לדורות כי דכא (עש"ו) היה רע יותר מבש
הוא אליפ"ז אבי עמלק לאשר עשו אמר [כראשית כ"ז ס"א] יקרבו וגו'
ואהרהר אתיעקבאתי ובם הנזכר לקח מיעקב את ממונו ולא הרגוויצא
חשוב כמת) כמו שאמרו רז"ל [וש"י אצא כ"ט -א]
בזה מצות אביו (רעני
ונמתק הדבר קצת בהשגחת העליון יתברך שמו לאשרגלויוידוע לפניו
כי הרורות שלאחריואין להם כח גדול ב"כ ללחום 8ז כה הס"א של
עשו כמו יעקב אבים בכבודו בעצמו אשר ויאבק איש עמו ועם שרו
י עמלק %י
וצזכר (כנ"ל מפירש"י שם) על כן נקטן כחו קצת עליד
(עלידייושבעשהיהמבניבניה שלרחל אשתיעקב) לעמלק
שד"לישח
ימנם לא נמחק לגמרי עד עת קץביאת מאל צדק ב"ב כמדע
ואת עמו א

א'קו

ן224ר*י מהדודא תשיעאה רצרר*ה

לכל
(ועל כן השממית היא גדולה בכחה ושורשה יותר מהזבוב
י
'
מ
כ
א
ו
רומז להנ"ל).
ושענין תמונת השממית היא של שבעה דגלים וגם כשדוחקיםוהורגים
הגוף הדגלים מתנענעים ומפרכסים בפני עצמם גם כשנפרדו
ממנה לא כן בשאר הנבראים והיתושים (כי הדגלים מתהוים בה בפ"ע
לפי דעת חכמי הטבע) ורגליה המהז' בסוד זה לעומת זה עשה אלקים
(קליפת המלכות התצא מדה ד שיצא מלכות עשו הוא אדום והוא נגד
היום השבער שבת קודש) ועין באגרא רכלה [פרשת שלחן בשם דבי13
הקדוש התוזה מלובליןזי"ע עה"כ י"מ וכל העם אשד דאינו בתוכה
[-י
(ז' עממין) אנשי מדות (ז' מדות דקליפה) בהיות בה הו עממין אז היפך
מדות דקדוקה שהיא מדה השביעית מלכות רקלי כנודע ועל כן
שפידכ'
כיהיא השממית נגד שבת קודש בקדושהיוםהשבירני
כמובן .ומלהפאלד
יאיתי בחוש כי כאשר יהדגוה להשממית ויפרדו ממנה
'ר
איזה
דגליה הדבוקות על הכותל בביהכ"סויש להםקיום להרגלים האלו אחרי
מותן כמו שנה אחת ויותר אשד לזבוב כמותה וכיוצא לא יתקיימו
(במותה) דגליה אח"כ דקב' אוג'ימים וירקבו ויאבדו ופרקטכי כלזה
א כדרך סבע שארי יתושים הדומים במינה וזה
כח הקליפה שאניוהי
הבחנתי והראיתיבנסיון .ובזה מ"ש במג"א [ס" שט"ז ס"ק כ"ג]ועיין
בדדת"שיו"ד [ס" קט"ז ס"ק ג'] ובדברינו באות נגלום [עמוד רפ"ו בהנדסם]
ובנימוקי או"ח [ס" שט"ו ס"ק א']כי השממית יש מהם רבים שמנתכנים
מאוד והדבה מהם למיניהם אינם מסוכניםוכן במלכות אדום הכוללת כל
האומות כעת קננם אומות שרובן ככולם ובפרט ממהילתם ושריהם המה
שונאי כאראלמסוכניםר"לויש מדם שהםנייחיםוכלזה דוגמת השממית
שדטוה הכזחל לעשו הוא אדוםואין חפצי להאריך בזה אך להראותךכי
מה עמקו רבדיחז"ל אמת לאמתןוגםבבדיה קסנה ושפלהבזויה ושנואה
ונשאם בעין כל עד למאוד (וכן נאמד [בעומדיה א' ב'] עלאדי'ם בזוי
אתה מהצד .והנה) יש בה הרבה ענעים נשגבים וכל זה בהשגחת הבורא

הי

יי

דברי מהדורא תשיעאהיזררה

אדו

יתברך שמו על כל פרט ופרטעדי יתראה ויתגלהלעין כלכי מלכותו
יתברך שמו בכל משלה בכל הפירושים בב"א:

ק
 .במתניתין נסיף פאה] וכלמי גואינו לא חיגר ולא סומא ולא
פיסח ועושה עצמו כאחד מהםאינו מת מן הזקנה
שיהיה כאחד מהם .י"ל (על דרך הררוש ורמז ומוסר אמת)כי שכיח
בימינו בעוה"ר אשרבניו לאילכובדרכיודרכיה' אדרבאלהיפךויכשילו
עוד אחדים או נכשל באיזה דרךלהכשילבני דורו שיסמכועליו להקל
ולפרוץ גדר וכאשר ישאלו את אביהם או את הרב המנהיג (גם אם הוא
תלמיד חכם וגדול וכף) ישיבכי הואאינויודע מנה .ובאמת הוא יודע
ה אך עושה עצמו כמו שאינו רואה (ועל זה נאמר ויראת מאלהיך
מי
כפירש"י עה"כ ודכריס כ"כ א'] והתעלמת) ולאיזה מהם ישיבכי הוא לא
יוכל לתקן עוד כי הוא כבר בא בימים ואין לו כח ללחום ולתקן רק
אחרים יאמרשדוכיה יתקע את אשרהואעיות ובאמתאיךישסעולאחרים
לתקן קלקלתו (אם הוא לאיודה בעצמו עכ"פ בכתבכייועודבו ויבקש
לתקןמעותו) אלאוזי14י גם עתהיכזבויחניףוכו' וג"ש במשנה כל שאינו
לא חיגר (שלאיוכל להטדיח ולילך לתקן אח'צ כנ"ע) ולא סומא(היינו
שבאמת רואהויודע הכל כנ"ל) או פיסח (כנ"ל)ועישה עצמו כאחד מהם
(ההנוכי ללא אמתיחניףויענהכי הוא כבד כמו חיגר שלאיוכללילך
הלהטריח לתקן אהמרעיות לרבים כנ"ל או שמא שאינו דואה כנ"ל)אינו
מת מן הזקנה עד שיהיה (באמת) כאחד מהם (ה' יצילנו):

יף

קא .הנה נשאלתי כבד מ"ש רבינו הרמב"ם בסוף הלכות מלכים
ופרק י"בן ולא יאריך במדרשות האמורים בענינים אלו
וכיוצאבהן ולאישימם עיקרשאיןמביאין לאלידי יראה ולאלידי אהבה
וכו' אלא יחכהויאמין בכלל הדבר כמו שביארנו עבל"ה והקשוני דהרי
כיון שהאמונהוהחיכוילביאת גואל צדק הואמעיקרי(י"ג) האמונות וכמו
ם כל שאינו מאמין בו (בביאת
שכתב גם כן הדמב"ם לעיל נכפי"א]2י

איקח

דברי מהדורא תשיעאה לצררה

גואל צדק) או שאיש מחכה לביאתו לא בשאר נביאים לבד הוא כופר
אלא בתורה ובמשה רבינו וכו' עכל"ה ואם כן למה לא יביא העסק
בענינים אלולידי יראה או אהבה עכ"ד השואל אך באמת לא קשהמידי
וכמ"שרבינו בכבודו ובעצמו שםכיהעיקרלהאמין ולחכות בכללוויחכה
על ביאת גואל צדק ב"ב והעיקר הוא בזה הרמב"ם לשיטתו מ"ש נבהלכות
תשובה]כיאין ישראלנגאלין אלא עלידי התשובהוכיוןשעושין תשובה
מיד נגאלין עכל"ה על כן שפיר כתב רבינו בזהכי אל יחשבו ויעסקו
במדרשים מה יהיה מקודם בביאת גואל צדק כי זהו אינו נפקא מינה
בפרטות מה שיהיה אז מקודם או לאחר זה כמ"ש שם גם לא יועילו
אותן המחשבים קיצים עלידי זה כם"ש שם בפירוש (ורק הציפוי בכלל
וקיוי לביאתו ב"ב)וזהו חשבון הקיצים כנ"לאינו מביאלידי אהבה ולא
לירי יראה רק העיקר שעלידי אהבה ש (עכ"פ) יראה נשוב בתשובה
שלימה ועל ידי זה נגאלין מיד כם"ש בהלכות תשובה כנ"ל וכו' וזהו
התכלית רנרצה עלידי אהבה ויראה היינו התשובה למהר הגאולה מיד
כנזכר [ומה שחשבו כמה פעמים בספרי הצריקיס עתות הקץ כבר אמרו
עוזיא רק בדרך סגולה והתעודדות לאבינו שבשמים ברמז אבא כך כתוב
בתורהוקייישיז ט"ב ע"א] שצריך לגאלנו בשנה הזאת והוא טפל להעיקר
היינו בתשובה וכם"ש הרמב"ם עלפי דברי חז"ל וסנהדרין ע"ז ע"בן כלו
כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה] כן יעזרנו ויושרינו השם
יתברך בביאת גואל צדק במהרהבימינו:

ד21רי מהיורא תשיעאה רזרבה

בעה"י סיימתי המהדורא הזאת (התשיעית) ביום

א' י' אלול תרצ"ה באות ק"א מספר
מיכאל השר הגדול .אפטרופסא רבא דישראל .נא
יקויים בנו ב"ב מ"ש בדניאל (י' כ"א)ואין אחד
מתחזקעמי על אלהכי אם מיכא"ל שרכםוכן שם
(י"ס א') ובעת ההיא יעמוד מיכא"ל השר הגדול
העומדעלבני עמךוהיתה עת צרה אשד לאנהיתה

מהיות גוי עד העת ההיא ובעת ההיא ימלט עמך
כל הנמצאים כתוב בספד וכןיהי רצון הנעמוד
להמליץ כעדנו בעת צרה הגדולה הזאת ונזכה ב-ב
לגאולתנו אדות נפשנו וכוח"ט לאיוש"ט ושוכט"ס:

א'קט

א'קי

ד12רי

נוספות

רצררה

בוספות
בריש שפא טב"א ,למרא דכולא תלמודא ,מורי ורבי כו' וכו'
עה~ט"א ,העלה עולת חידוש "בדברי תורה" מהדורא שביעאה
[סימן א'ן לפרש דברי המשנה ,סוף בבא בתרא ,במה דקאמרה' ,וערוצה
שיחכים יעסוק בדיני ממופת" ותורף דברות קדשו של רבינו האערו
שליט"א ,דדייקא בדיני ממופת הרשות נתונה אליבא דכ"ע לחקור
ולררוש להוצי"ם ולהבין כל משפטי החדרה ,בטעמא דקרא ,ולחדש
בסברותיו טעמו וממשו דאורייתא מקרא שכתובביתדה ,כדמציע בדויא
בכמה דוכתי ,מפנ"י מ"ה אמר"ה תור"ה מודה במקצת הטענה ישבע וכו/
ואשר לא כן בשאר מ"ע שלדיני התורה ,שלרוב הם חוקה ,כדפסקינן
הלכתא כר' יהודא (נגד ר' שמעון) דלא דרשינן טעמא דקרא ,ועל כן
שפיר נקטו בלשת חכמים מרפא הרוצא שיחכי"ם יעשק בדיני ממונות"
דוקא ,עכתדה"ק ודפח"ח לפרשוליישב בזה גם שארענינים ,וגם לרבות
לתרץ עם זה קושית התוס' בכתובות [דף ח"י ע"א ר"ה מפני וכו'] באמת

ועיי"ש באריכות אמרי נועם:

ר84נ 84עבדא דסגירנא קמיה ומקמיה דיקר אורייתא קדישא ,אמינא
ף ס"ז
ראיה מהימנא להדא שיטה ,כש"ס ערוכה בבא קמא [י
ע"ב]דתנינן תמן עלמתניתיןראיןהגונב אחרהגנב משלם תשלומיכפל.
אמר רב לא שפ אלאלפני יאוש אבל לאחר יאוש קנאו גנבראעיןוגנב

דברי

ניעות

וצררה

אאךא

שני משלם תשלומי כפל לגנב ראשון ,אמר רב ששת אמינא כיניים
ושכיב רב אמר להא שמעתא ,דתניא אמר ר עקיבא מפני מה אמרה
תורה טבח ומכר פשלם תשלומי ר וה' מפני שנשתרש בחטא [עשה
שרשין כלומר נתחזק בחטא ל ה ומהני מעשיו] אימת אילימא לפני
דשינוי רשש ששינת
ש[מכדו]מיאיכא נשתרש[הא ש אמו
יתי
י
ש
ע
מ
מרשותו לרשא לוקח בלא י14ש ליכא לס"ד דקני] אלא לאחד יאוש
[דאהנו מרקוע דד,ופתא קני לוקח בתרתייתיש ושינוי רשות]ואי ס'ד
יאושנגרידא]קני אמאי משלם תשלומי רוה' שלו ועא טובח שלו הוא
מוכר ,אמרי כדפתר דכא [לקמן בשמעתין]מפני ששנה בחטא דגאנמי

מפני ששנה בחסאו,ריעו'ה בשגיא ולכשרה יש לתכנה בזה תריה רבה
איך עלה בדעת רב ששת להקשות ולהחליט דכד נתם ושכיב אסר רב
להא כדלתא ,מכח מימרא דבריד~זבא אלקיר,ך'ק ,הלאדבריוגול רע"ק
נאמרים רקאי דרשרנן טעמא דקרא ,כדקאמר בהד" מפני מה אמרה
תור"ה וכרןועיין בשר'ת מדרש"ם [חיא סו קכ"ז וס" קצ"ח שהוכיח באמת
סגה דרע"קס"לדהרשינן טעמצ דקרא ,וכמדעגםכןבזהמדברי התורת
דושלמיםביו"דנסי קפת ס"ק ד'ן במש"כורך השש מ18י מה אמרהתירה
נדה לשבעה וכר ושייזום עוד במהרקי'ם הנ"ל מה שהביא עוד מדברי
הש"ס ר"הניר ט"ז ע"א] דקאמר רע"קספני מה אמרה תורה הביהן עומד
וכו' שתהללוכרו71יימ בע"כ משום דדריש טעמא דקראעיי"ש) ואםכן
רב הלא שפיר יכול להעמיד רבדיו אליבא דר' יוודא דהלכתא כמתיה
דלא דרשינן כעמא דקרא ,וכי תנחר ווקלית מעלמא ,ולא ידע ר'ש
מתניתץ מפורשתחלילה ,דוה פלוגת' דר' שמעה ה"הוידא אתמהה ,אלא
ודאי מוכה כמברת מרן רבעו מאוה"ג שליש"ע ,דבויני מצותת אץ כ4ע
שוםפלוגתא,המליבאדכ"עניתןלהחכירםולהסביר לחדוש סעמא דקרא,
וגם אליבא דר' יתודא ,ואם כן שפיר קמקשיא על דגשי רב מברבתא
דרש'ק כנזכר ,וועצרך הסר'ס לתרץ כדרבא חבר ,עצן בס"ד:

א'קיב

קוברי

נוספות

מוררה

ועל פי זה תצא רינ"א לקראתנו לשלום להביו היטב רבדי רבותינו
הראשונים כמלאכים בדיש ב"ק שכתב הרי"ף ז"ל שם דשן ודגל
פטודיל בר"ה דאורהיה הוא ,והקשה הדא"ש ז"ל תמוה לי מה הוצרך
לפרש טעמא דפטורי משום דאורחייהו הוא ,הא קרא כתיב ובנעד בשדה
אחד ורדשינן ולא בר"ה ,ותירץ וז"ל ואפורר שבא לפרש טעם הפשק
למה פסדתו תודה בד"הלפי שדדכןלילך בד"הואי אפשר12ילכוהבעלים
אחריהם תמיד ,אבל קרן חייבת בד"ה אף עלפי שדדכן לילך שםדכיון
דאייעד ויודע שהוא נגוע הו"ל למריה לנטוריה וכו' ונפקא מינה מטעם
זה שאם היה עץ ארוך ומונח מקצתו בר"ה ומקצתו ברה"י ודרסהעליו
בד"ה ושברה בדה"י כליםכיון שדרכה לילך ולדרוסעליה פטורין עכ"ל
ועיי"ש ובשה"ג שעלהדי"ף ,ולכאורה רבדיהםתמוהיםונפלאיםאיךשייך
למידרש טעמא דקרא במקום דנפקא מינה לדינא2 ,הה אינו אליבא
דהלכתא ,דהא פסקינן כד' יתודא ,הרגן שם בפלפולא חריפתא שהניח
דבדיהם גם כן בתימה ,ולא מצא מענה ,אולם בסברה הנתונה למעלה,
דבדיני ממונות לכ"ע דדשינן טעמא דקרא ,דבריהם נכונים ובדודים
להלכה ,וממילא איכא ראיה ואות אמת לשיטת מורי ודבי הגאה"ק
שליט"א.
ובלכתי בדרך זה מה מאוד יומתק לחכי לדעת גם כן פשר רבד
לשיטת דבותינו הדי"ף והרא"ש ז"ל במסכת גיטין ד"פ
הניזקין שהעתיקו שמה  -על מתניתין משיזקין שמץ להן בעידית -
הברייתא ,תניא אמר ד' שמעון בן אלבלר מפנ"י מ"ה אמר"ה תוד"ה
ושיזקיןשמיןלהןבעיריתמפניהגזלניןוהחמסנין ,כדי שיאמר אדםמפני
מהאניגוזל ושמס למחר בית דץיורדיןלנכסיונוסלין שדה נאה שלי
וסומכים עמ"ש בתורה מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם ,לפיכך אמרה
תודה הניזקין שמין להן בעידית וכו' עכ"ל וע"5ש בקרבן נתנאל על
הרא"ש שכתב דט"ס הוא במה שכתבו כן בשם רשב"א דק צ"ל ד"ש
סתם דהוא דריש טעמא דקרא בכל מקוםועיי"ש והדבריםמתמיהיםדכפי

דברי

נוספות

תורה

אקיג

הנראה מדברי הקדתו נתנאל ארבגירס'תליט מילתא ,ראם נגרוס בדברי
הרי"ף והרא"ש ר"ש סתם במקום ר' שמעון בן אלעזר הכל על מקומו
בשלוםיבא ,והרי אכתי קשהאיך העתיקו ום להלכה הךברייתא לגמרי,
כיל דקח"ל כר' יהודא דלא דריש טעמא דקרא [עחן בסה"ת חת"סיו"ד
רנ"ד מה שדחקליישב רבדי הרא"ש בהלכות ס"ת דלא תקשהעליו הא
לא דרשינן טעמא דקראועיין למרןרבינ
ו שליט"א במנח"א וח"ב ס" "1ד
מה שהאריך בזה ותירץ בפשיטות דהתם ה"ט דרא"ש משום דמפורש
הטעם במקרא ועתה כתבו לכםוגו' ולמדחה א"תבנ"י ישרא"ל דבזה גם
ר' יהודא מודה יעיי"ש ודו"ק] אלא ודאי הוא הדברים שדברתי למעלה,
בשם כיק מרנא ורבנא האדמו"ר שליט"א ,דבממון לכ"ע דרשינן טעמא
דקרא ,ואםכן גם מדברי הרי"ף והרא"ש הללו ראיה גדולה להדא שיטה
באמת.

אינפרא הנהזה עומד אחרכתלינו ושהגיח מן החלונות ,למצוא מקום
ישוב לשתי סוגיות ערוכות ומפורשות ,אשר לפום ריהטא
מתוכם נלמד סתירות גדולות ,לכל עיקר הסברא הנזכרת ,א) ש"ס בב"מ
[דף קט" 1ע"א] שורש פלוגתא דר' יהודא ור' שמעון לענין אלמנה בין
שהיאעניהבין שהיא עשירהאימסהיכניןיצתה או לא ,דר' יהודא סבר
לעולםאין ממשכנע אותה ,ור"ש סבר עשירה ממשכנין אבל עניהאין
ממשכנע אותה שאתהחייב להחזיר לה ואתה משראה שם רע בשכנותיה
[שאתה יוצא ונכנס אילה שחרית הערבית] ועיי"ש בש"ס דמשרש
פלוגתיהו אי דרשינן טעמא דקרא או לא דר' יתודא לא רריש ור"ש
דריש טעמא דקרא אפילו היכא דלא מפורש טעמא ,והרי גם כאן הדבר
נוגע לרדרא דממונא,והיינודיניממונות ,ואפ"המצינודפליגיבזהתנאי
ן נדף מ"ט ע"ב]
אי דרשינן טעמא דקרא או לש ,ב) ש"ס מפורשבגיטי
לעניןניזזתןאימיטב שגדון ומיטב כרמו שלניזק או של מדקשיימינן
דפליגי בזה ר' ישמעאל ורע"ק התם ,וקאמר עלה השש רבינא שמר,
לעולם מתניתץ רע'ק הוא ראמה מדאורייתא בדמשקשיימען ה" שפעל

אוקיד

דברי

נוספות

וצררה

מא[מתניתין דקתניבמידיד~1דייתאמפניתיקתהעולםר' שמעת שההר
תלמיד עול רע"ק אמרה] דדריש טעמא דקדא ומה טעם קאמר ,מ'ש
הניזקין שמין להןבעידית מפני תיקת העולם דתניא אמר ר"ש מפני מה
ור"ש היא וכר ובמהרש"א
וכו' יעייש"ה כל דגוגיא ובתוספות
"אל הממון הנא ,ואפ"ה ממד
'ם
די
ומהמם שם ,והרי גם כאן דברים השגע
הש"ס דרק אליבא דר"ש דדריש טעמא דקרא בכל מקום שמקמא
מתניתין אליבא דרע"ק ,משמע אבל אליבא דר' יתודא לא ,ולפי מה
שכתבתי למעלה ,בשם כ"ק מרנא ורבנא מורי הגדול שליט"א ,וגם
דיכחנו בראיה דבממונות לכ"ע דרשינן טעמא דקרא ,הני סוגיא סתראי
ניובש לכאורה המף'ע כעת:

ודינד
ן סתירה קמייתא מסוגיא דב"מ נדף קט"ק באמת שפיר יש מקום
בראש לתרץ בפשיטות כאשרהשיבלי כ"קמוריורבי רשכבה"ג
שליט"א בעל פה דשם הינו טעמא כדמפרש מפני שיוצא ונכנס שחרית
וערבית ומשיאה שם רעבשכבותיה ואםכן הדבר שגע גםלאימרופירצה
ביותר וכמ"ש המפרשים עה'ע וויקרא הס כ"ט] השלאה הארץ זמהרעלכן
ו פ"ח
לא דריש ר' יוודא בזה טעמא דקרא כמובן[וקרין ברץ נדריםני
ע"ב ד"ה ולענין הלכה וכרן מברא כה"ג ודחק] אבל סתירה בתרייתא מש'ש
דגיטיןניו ס"ט]היאלכדירה הערה גדולה ,וצריכא רבה דיפרקינה.
אמנם אתרהעית נלענ"ד הקלושה ל4מ2ב קצת גםסתירת האי סוגיא
תעמר דהא דקאש -רבינא מחגיתין רע"ק היא דמדשר~תא
בדמזיקומימינןור"שהוא דדדיש טעמא דקרא ,ל4ןלמימרא דרקאליבא
דר"ש את 4משניתץ כרוקק אלא כפנתו במלתר" 2הוא וכר רגזה,
דהיינו לענץ נשקץ שהוא דררא דפסונאע כ"ע אית ל 14כריש דדוישיק
טעמא דקרא  -ורש תקט מה הש רק משום שוצא חנארגחירש בכחד
י [ושףכי לפ 4רש'עז"ל
בש"ס דדר-ן טעמא דקרא בכל מעקםבהדי -
שמה שתוספות ר"ה רחש וכו' כמה שהדוחק הוא לפרש כן דברי הוגש

*21י*י

נוספות

דנדדץץ

א"14

"ריש'ה ,מ"מלשירת הרי"ף והרא"שז"להנזכריםבע"כצריך לומרכן]
ודאיה גדולה נלענ"דלפ" זה דאל"כ תקשהלן קופסא עצומה האאפילו
אם נאמד דגם בדיני ממונות פליגי ר"י ורישאי דרשיק שעמא דקרא
וטלא כמש"כוהוכבדולמעלר ,,מ"מ תקשה הא רעשבודאי דריש טעמא
דקרא כדמפורש בסוגיא דב"ק[יף ס"ז ע"ב)יבר"ה[יף ט"ז ע"א] דקאסר
לרבינא רק למיסר מתניתע רע"ק
"מפני מה אמרה תורה" ואםכן
ר[חע אמת
וואוכו' ומ"ט קאמד ול"ל לאדכיר מדברי ר"ש כלעיק
דססוגיא אין כ"וככ
יראיה כס2ר'כהפני ירושע שם דהתם ה"טסיכום
שאין נפקד
"ינה לדינא ,אבל מסוגיא דביק בודאי מוכח דרע"ק דדיש
הרמ
טעמא דקרא וכנזיל מדברי המהרש"ם חמיעו'ה בפני יוושע בריה שמה
לולן עלדבריהעיט למהתוקעין וזץ"ק ,ואםכן קשה כנזכר]ועור
ין רע"ק הוא ורק אליבא דר"ש אם
כי
ות
ק"ל אם נאמרדכוונת רבינאדסתני
רי"ד שמה דגרסו תניא
כן תקשה לגרסת הר'4ף חשרא'ץ2וכן הוא
בת
דוהניהנטקילשמיןלועבעידית
אמר רשמעהבןאלעזר ספי מה אמרהתו
ם ר"ש סתמא ווך4ץ2
וכו' ךדלאכמו שוואלפנינו בגמרא הךברייתאברי
ברשרש] אם כן אחרי דרץ 2בן אלעזר קאמר כן בהדיא וגם הוא תנא
למהליה לרבינאלהזכירבזה מדברי סתם ד"שונ"ל דק למרמרמחציתין
לעולםריקק הוא שומר מדאוריתאבדסזיק שהטעןור' שמעוןבן אלעזר
אלא ודאי סוכת סכל זה כמו
טא דתניא אמר ר'ש בן אלעזר
וכי
דרושנה כשצ'ק ורק אליבא דרגש
שכתבתי דאץ כוונת רבינאלהעמיד
אנקיט בלק1נאוו"'ש
דוקא דבאמתבדיני ממוטתלכ'"צדרערנן טעמאד"
הוא דדריש סעמא דקרא אלא לגלרי דבכאן כ"ע סברו כמו שפובר ר"ש
ובכל מקום) דדרשינן טעמא דקרא ,וממילא המחא שמעתתא ויציבא
מילתא שכתבט למעלה ,דבדעי משטת שפיר הרשות גתתה ,לחקור
הלרחם טעמא דקרא בכל דוגמאבי"ד:

הויי

ב) שלב שניתראיתי בדמם רהיט הקדחם שלמרא וברל בדצרי תורה
י דרץהגרעק'שזצ"ל
נצמיא ד אוה טרזן 12ע12הטנצכיןעיבו

קיד

דברי

נוספות

יצורה

תא[מתניתין דקתניבמידידאורייתאמפניתיקוןהערלם ר שמעק שהיה
תלמיד של רע"ק אמרה] דדר"? טעמא דקרא ומה טעם קאמל ,מ"ט
הניזקין שמין להן בעידית מפני תיקת העולם דתניא אמר ר"ש מפני מה
ורעש היא וכר ובמהרש"א
וכו' יעייש"ה כל הסוגיא ובתוספות
"אל הממון הוא ,ואפ"ה קאמר
'ם
די
ומהתם שם ,והרי גם כאן דברים המגע
הש"ס דרק אליבא דד"ש דדריש טעמא דקרא בכל מקום מתוקמא
מתניתין אליבא דרע"ק ,משמע אבל אליבא דר קודש לא ,ולפי מה
שכתבתי למעלה ,בשם כ"ק מרנא ורבבא מורי הגדול שליט"א ,וגם
הוכחנו בראיה דבממונות לכ"ע דרשינן טעמא דקרא ,הני סוגיא סתראי
נינדר לכאורההיש"ע כעת:
ו קט"ק באמת שפיר יש מקום
והנה סתירה קמייתא מסוגיא דב"מני
בראש לתרץ בפשיטות כאשרהשיבלי כ"קמוריורבי רשכבה"ג
שליט"א בעל פה רשםהיינו טעמא כדמפרש מפני שיוצא ונכנס שחרית
וערבית ומשיאה שםרע בשכנותיה ואםכן הדברנוגעגםלאיסורופירצה
ביותר וכמ"ש המפרשיםיה"כ הקיא רט כ"ט] ומלאה הארץ זמה רעלכן
ן מ"ח
לא דריש ד' יוודא בזה טעמא דקרא כמובןויעיי
ן בר"ן נדרים[י
ע"כ ר"הולזינין הלכה וכר] סברא כה"ג ודקק] אבל סתירה בתרייתא משש
דגיטין [רף מ"טן הוא לכאורה השקק גדולה ,האריכא דבה דיפרקינה,

אמנם אחר העיק נלענ"ד הקלושה לישב קצת גם סתירת האיסוגיא
ואומר דכא דקאמר רבינא מבחיתין רע"ק היא דמדשרייתא
בדמזיקארימינןוד'ץ?הוא דדר"? טעמא דקרא ,לש למימרא דרקאליבא
דרגש את" מתניתין כרוקק אלא כוונתו במלת רגש הוא וכר דבנה,
דהיינולענין נתקין טמוא דררא דממום 4כ"ע אית ללן כרעש דדדקרנן
טעמא דקרא -וריש דנקטבזה הוא רק משום שודא תנא המפורש בכדד
בטרש דדריש טעמא דקרא בכל מקום בדו" 1[-קיכי לפ" רש"י
י
'
ז
שפה והווספות ד"ה כ"ש וכף כמה מהדוחק הוא לפרשכן דברי הש"ס

דברי

רצררה

נוספות

א'קטו

עהש"ה ,מ"מלשיטתהרי"ף וכמא"ש הנזכריםבע'עצריך לומדכן]
ודאיה גדולה נלענ"ד לפ 4זה דאל"כ תקשה קושיא עצומה הא
י
ק
י
פ
א
אם נאמד דגם בדיני ממונות פליגי ד"י וד"ש אי דרערנן מעמא דקרא
ודלא כפה?"כחיכחנו למעלה ,מ"מ תקשה הא רע"ק בודאי דדיש טעמא
דקרא כדמפורש בשגיא דביק(ין ס"ז ע"ב] ובר"ה(ין ט"ז ע"א] דקאמר
"מפני מה אמרה תורה" ואםכן הו"ללרבינא רק למיסרמתניתין רע"ק
לאדכיד' מרברי ד"ש כלעיקד[והן אמת
הואוכו'ובניט קלמרוכו'
י
'
ל
ו
דמטגיא דד"האין כ"כ ראוה כמש"כהפנייהוידע שם דהתם ה"טמשים
שאין נפקה מינה לדינא ,אבל משגיא כב"ק בודאי מוכח דרע"ק דריש
טעמא דקרא וכנול מדבריהמהרירים ובהשקהבפני יזצשע בר"ה שמה
לולן עלדברי הש"ס למהתוקעיןוכר תע"ק ,ואםכן קשהכנזכר]ועוד
ק"ל אם נאמר דכוונת רבינא דמתניתין רע"ק וכא ורק אליבא לריש אם
כן תקשה לגרסת הוי"ף והדא"שוכן הוא בתוס' ר'4ד שמה דגדסו תניא
אמר ר שמעתבןאלעזרמפני מה אמרהתורהוכמקיןשמיןלדךבעידית
לפנית בגמרא הךברייתא בשם ד"ש סתמא ועיטש
וכו'[ודלאכמו
נרש"ש] אם כן אחרי רד"ש בן אלעזר קאמד כן בהדיא וגם הוא תנא
למהליה לרבינאל~זכיד בזה מדברי סתם ד"ש דול דק למימרמתניתין
לעולם רע"ק הוא דאמד מדאוריתאבדמויק שימעןוד' שמעעבןאלומד
ודא דתניא אמר ר"ש בן אלעזד וכו' אלא ודאי מוכח מכל זה כמו
שכתבתי ראין כוונת רבינא להעמיד המשנה כרע"ק ורק אליבא דרגש
דוקא דבאמתבדיני ממתות לל'עדרשינן טעמא הלא נקיט בלישנא ור"ש
הואדדייש טעמא דקרא אלא לגלוי דבכאן כ"ע סברו כמו שסובר ר'ש
(בכל מקס) דדרשינן טעמא דקרא ,וממילא רווחא שמעתתא ויוצבא
מילתא שכתבע למעלה ,דבדעי ממתות שפיד דושות נתתם ,לחקהר
ולדרוש טעמא דקדא בכל חצתא בס"ד:

ו'י

*

עייא

ב) שדב

ריתי נד0ץרבינו הקדוש שליט"א חלל בדברי תוהה
צ"
שנצדקלדידי דוץ וצרעק"אזצ"ל
(טהדורא אוה ח"ז]

י

ייפויה

א'קטז

דבדי

נוספות

ורה
יצ

במה שלא תיאר לעסם אדם בתואר "תלמידי"כיאין זה רק דדר שדדות
וגדולה17 .אינומןהיאהלגדולי התורה .וכבד העלהוהביאדבינושליטינו
אלה הדברים לשבח גם בדברי תודה ומהדוש א' אות ס"ט].יאנאתלמיד
זעירא וקטינא לא אוכל מלהתאפק ולהודיע שלפענ"ד אחמכג"ה אדרבה
דב המובהק המתאר את האדם הלומד אצלו בתואר "תלמידי"איןזה דדך
גדולה כ"כ להדב .אםכי התלמיד הוא אדם גדול בתורה .כאשד הוא
דרך גדולה וכבוד להתלמיד ההכה להיות תלמיד גברא רבא וקדישא.
וכדמצינו באמת בשפד גדולי ישראל ה"ה בספריהם יכתבו לתאר את כל
הלומדים אצלם בשם תלמידי .ואינם מונעים את כבוד תלמידם בזה.
ובאמת גם בש"ש מצינו שלא מנעו את תואר הזה החנו
ד"ה [דף
"
'
ש
ב
כ"ט ע"א] דקאמד ליה ר"ג לד' יהושע בא בשלום דבי ותלמידי .דבי
בחכמה ותלמידי שקבלת את דברי .אולם בזהי"ל משום שקראו מקודם
דבי שפיד קאמד עליו גםכן תלמידי .ואין ראיה למק"א .אמנםהמעיין
ו ק"א ע"א] במה שקאמד שםו"אליעזרסמכוני ואשמעה
בש"ססנהדריןני
דברי "עקיבא תלמירי" יראהבעלילראין זה אלא תואד חשיבות ואהבה.
דבודאי התנא הקדוש ר אלחלד הגרול לא נתכוון חלילה לכבוד עצת
בעת חליו לתמד את דע"ק אשד כבד היה לראש גולה בשם "תלמידי"
ובכן צל"ע רברי דוש הגרעק"א בזה מרבדי הש"ס הנזכר:

הכ"ד

תירא דמן חבדיא מתלמידי ישיבת דבינו הקדוש והטהור
שליט"א הרוצה בתשובה

נסע שלמה שליססעל

וזה תשובתי .לכדכד יזץ"נ חביבי כלבבי ההזג החריף ובקי סוע"ה
המפורסם .ערוגת הבשם .איש חמודות .בתודה וחסידות .מו"ה
נטע שלמה,ןליעסל שליט"א משנה לר"מבישיבתנו וזזכף'צ בפה"ק.
במה דהומת אפתח.כי על דבריך הראשוניםבענין ודכא דרשיק טעמא
לקרא שכתבת סעד וראיה לדברינו בעה"י הנני רק בברכת תודה וגם

דברי

ניעות

רנררה

א'קיז

כבר הבאת סמה שאמרתי לכת"ה בעל פה תשובה להענגה מסוגיא דב"מ
נדף קט-ק וגם על סתירה בתרייתא מש"ס גיטין [יף ""ט] כבר בנית
הסתירה והגם שהוא קשה קצת להעמיס בלשון הגמרא אמנם הקושיא
שלך מ"מ נצבה כמו נד דלמה לא אמרינן שם מתניתין לעולם רע"ק
הוא וכו' כמו שהארכת וביררת .אלא השוי כראמרן .שמצא אתי שפיר
דברינו בתחלה ואכ"מ להאריך:
ע"כ באתי רק להשיב במה שסיימת במה שהקשית על דברינו בד"ת
[טהדורא ז' אות ד"ק שכתבתי סמוכין לרבדינו במהדורא א' שאין
להדב לכתוב בתור "תלמידי" להתלמידים בישיבות בדורותינו (וכרברי
הגאון רעק"א זצ"ל) והקשית מש"ס ר"ה [דף כ"ה ע"א] דקא"ל ר"ג לך'
יהושע בא בשלוםרביותלמידי הנה הרגשת בעצמך רמזה לא קשהמידי
ביון רקאמר ליה גם "רבי" וגם מ"ש תלמירי שקבלת את רברי זון גם
כן לשון הכנעה גדולה לפני ר' יהושע היינו אף שהוא רבו עושה את
עצמו בזה כאלו הוא תלמידו במה ששמעועיב
ל דבריו תה פשוט .אמנם
מ"ש מש'ש סנהדרין [דף ק"א ע"א] שאמר ר' אליעזר ממכוני ואשמעה
רברי "עקיבא תלמירי" לכאורה קשה עלרברינו .אך באמת זהו מתרצא
שפיר (דשאני התם) ועלפידברינובעה"י בד"ת [כה"ק אות נ"גן על דברי
הש"ס פסחים [דף ס"ט ע"א)ומהגיד ר"א לרע"ק (באמצע הפלפול) עקיבא
בשחיטה השבתני בשחיטה תהא מיתתך
(רע"ק) רבי אל תכפירני
בשעת הדין שהענין כולו יפלא ומבהיל הרעיון על רע"ק ששמע מרבו
עליו בקללה כזו הלא קום לבו לבקרן מרבו לבטלה או להמתיקה ופלפל
להלאהברבינא אלאחיזוי במו שבשרנו שם בר"ת מה"ק בארוכהבי זה
ידע רע"ק שלא יוכל לבטל .רק ביקש על כל פנים מרבו ר"א הגדול
רבי אל תכפירני (שהנני תלמידך .הגל תולחני) בשעת הדין (הגדול
והנורא לאחר פטירתוועולם הבא שהנני תלמידך כנזכר) אםכן חוהיה
לו למשיב נפש לרע"ק מרתפיים ר"א בעתחליו וקרות לרע"ק "תלמירי"
ונתקבלה בקשתו (שהיה זה הך דפתרים מקודם) שלא ירחווע מתלטידיו
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ובמתר כנפיו יחמכם לעולם הבא וכל זה היה בשביל רוב ענוותנותם
וקדושתם של התנאים האלוזי"ע ואתי שפיר דברינו בעה"י .ומפני רוב
טרדותי .בעונותי .יותר מכפי כחי .ובפרט בימים האלו שוקדם החג
הקדוש הבעל"ט .וכאבי גופי ונפשי .ורצודפיסים האצים ומגשים כלו
מעשיכם .כל אלו הנישני ומנעוני לרמשיך יותר כעת והקוצרים אומרים
ברכת ה' עליכם חרות ה' מעוזנו בברכת החג בכשרון ושמחה ובביאת
גואל צרק במהרה בימים ושוכט"ס ידידושתר'ט באהבה

חיים אלעזר שפירא

אילנו

אמר

מכתבי קודש

מכתבי קודש
המו"ל לחיבת הקודש ונטלא להוציא הנתר חלק ארסיס פה אגרות הצדיקים
אשר סובא גגה בגוששו עמוקים מני ים ,ואלו הן.

מכתב כחי"ק הרב הקרוש .איש אלקים .המפורסם מוהר"רנח84יך נ92רימישלאן
ז-ע  -אות באות -

בעזה"ייום ב' ט"ז טבת תד"ר לפ"ק
לכבוד ה"ה האנשים היראים וחפיצים לילך בדרכי האמת לעבוד השי"ת
ולכבוד הלומדים תורה ומכובדים בכל הטוב ולכבוד הקצינים ונגידים
וראשי עם קודש ובראשית כבוד ידידינו הרב החריף הישיש הולך
במתינות ומנהל עדת ישורון זה כמה מימות קודש הרב הקדוש מנוחתו
עדן קדושת שמו מוהר"ר מוטה יהודא ל"ב זצוק"ל היה עוד בימיהם
להורות דרך התורה לעיר כ"ש מוהר"ר נחמי' נ"י אב"ד דק' מאטב.
ידוע ליהוי לכל עדת ישורת ולכל באי שערי העיר אשר אי אפשר
לפרטמפני מה והא הנסיעהוגם אעפ"ישרצוניורצוןאנשיביתי
לישב במקום הרב מחמת שתמידהייתי כפוקד לדרכם בקודש רקאעפי"כ
אני כמו תלוי בדעת אחרים רק אםיהי' רצון הבורא וודא מן השמים
ולשעה טובה לכלם ולנחת אני מוכן ולכל דברצריך דבנה עלכן מותר
לעשות הכנה והבורא עולם בחסדו הגדול יעזור להחפיזכם בלב שלום
ואם לא יה" על כל השנה יה" מחצה על מחצה כמו שנהג מורי הרב

מכתבי קודש

א'קנו

הקרוש זצוק"ל גם כן מחצה על מחצה ויתר הרברים שמתי בפי מוכ"ז
ורצוני מאוד בזה מטעמים שלא ניתנו לכתוב ועיקר אהבת בני ישראל
כי וה ה" רר במחניכם הק' ומעתהיהי רשן שימשיך הבורא ב"ה וב"ש
רחמים עליכםרעלינו בכלל ופרט
ונזכה להב טוב אמן ,כ"ד החפץ
וכ~
ברצונם.
הק'כזאי
ר בהרב היריק האמיתי מנוחתו כבור
מוהר"ר )שוזףן ארל ולה"ה

מכתב הרב הקרוש איש אלקים אבך"ק לאנצהוט זי"ע ימשנת
ח'ץ מכת"'ק.
בעה"י
ירידיבני הרב החריף ירא אלקים מ' שלמה נ"י:

תרכ"ה)

ידידי

בני בשמחה ובנחת תהא נסיעתכם וצאתכם ובואכם לשלום
והחופה למזל הקחת ולישועההיעורך ולחרש האור על ציון
תאיר היכל הזכות כמבואר .בהתחדשות מעשה בראשית .והש"יייערנו.
נכרי הבןיקיר הממכיל מ' צבי הירש לעב ,זכור תזכור אשר אמרתי
לךלכוון בשעת מצותקידושיןבסודעגוליםדנפקין מגורבועי יאב"א**
אשיל"רותבין:

דבריאביך .כותב וחותםהיוםב' רר"ח ארר בסוד אר"ם שלם אד"רמז'יד

רגי"ם כנ"ל כעת .וזה פרפרת נאה .ברודהזיוג .וחתהבני .קח האערת
ועוד אשנה פרק זה ברצות
ותלמודשיעורעיון ,עםאני אתבונן
"
"
א
י"י לטובהלהיים ולשלום:
אלעזרשנייר
א מלאנצהוט

א"ה * ית

אבא ברחם אימא.

ס
ייתן לכםרחמיםועיתיותישראל.
** ר"ת אל שרי

אקנח

מכתבי קודש

ובל"נ במ"א אי"ה אדפיס פי' אלו השני מכתבים בעיון חכמת האמת
בעה"י כאשריורוני דרך אמת.
עוד מכתב הרב הקדוש ~אנצהוט זי"ע אשר נתב (בשנת תרנ"ה) בימים ההם
י הקורא תחזינה מישרים:
סמוך למכהב הקדום כאשרעינ
בעזה"י אור ליום וערש"ק ויקחו לי תרומה

החיים והברכה והשלום לידידי בני הרב החריף ירא ושלם חמדת לבבי
כ"ש מו"ה שלמה נ"י האבד"ק סטריזוב.

י בני תקבל ברכתו ית' בדכת מז"ט ויהא למזל ולנחתוצילום
ידיד

לבנך החתן הדב הבנפלג מו"ר צבינ"י נכדי פאד לבבי צאנה
וגו' במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמוביום חתונתו וביום שמחת לבו
בסוד הקרסים כמבואר בפדשתאדיומא .בעטרת תפארת כמבואר במדרש.
ה" מאירין הקדסין במשכן ככוכבים ברקיע .והכוכביםהיולפייס הלבנה
בסודסיהרא בשלימתא .כנקודאהר' בסוד אהדותוהי'דגושכן אהדבתיקון
חוש השמיעה וחוש הראות ודאהוכו' דברי אביך מיחל לישועה בכל טז
ורגע בסודדיכידה ותפלתיע יקבלו ויעשו פדי:

אלעזר שלנירא

מלאנצהוט

יעודי נכדי הדב המופלג מ' צבינ"י דאה נא בניידידי אשר כתבתי
לך למעלה תחנונן בדברינו ושמח לבב והוום קןקך בתורה
בשמחת לב ובהיעכל ותקבל ב' ז"ר מ"כ על פירות שממכה לרשית
מצאצאיכם פירות ופירי פירות ע"ע .א"ז ד,נועתיר בעדך ואתה יוסב
בתוונא דליבאי בסוד החקיקה:

אלעזר

הנ"ל

מכתבי קודש

אקנט

מנתב הרב הגאל הקדוש וכד ולצאנו זי"ע (כע"מ דברי חים)
ב"ה יום ה' תולדות חדל"ד לפ"ק צאנז

החייםוהעילום לכבודידידי מחו' ה"ה הרב המאה"ג החריף ובקי בוצינא
קדישא חו"פ מופת הדורנ"י ע"ה בנש"ק שלשלתהיוחסין כקש"ת
מו"ה שלמה נ"י שפירא האבד"ק סטריווב יע"א.
לנכון הגיענו הסך ל'ןה רמ"כ מעות מעמדות ואומרים לפעלא סבא
ישד כח ותשואת חן לו ובדכה לראש המתנדבים בדוח נדיבה
ותהי חסד ה' חופף עליהם כל היוםכי באתם לסעדינו במשען חסדיכם
ברוב טובם לעת זקנתי ותש כתי ישלם ה' פעלכם ותהי חלף עבודתכם
שכר מאת ה' להריק לכם ברכה עד בלי די ותתברכו מאת ה' בשפע
ברכה והצלחה וכ"טסלה .מחמת חלישתכחי קצרתי .ונא להתפלל עבוד
שלוםובריאותגופיוה'יקבל תפלתו בתוך תפלתכ"י וגם המברךיתברך
מה"ש בכל טוב ושלום .כנפש מחו' וש"ב אדוק בעבותות אהבה דמד
כת"ה בחיבה יתידהידידו דושת"ה ובאהבה ולונ"ח:

הק'לקיימם הלברשטאם

ס"ה ,יום א' תבוא ,תרצ"א ,מונקאטש יע"א
כבוד אהובי ידידי ומחו' ש"ב וכו'.

תתבו במתח ומחב טרדותיומיחושיגופי הוה מכתבו מונח
הגיעני
בין תכריך כתבים ועתה ראתילידי אהבה דחוקת להשיבהו,
אך בקצרה ,מפני טרדתימי הרצע הקדושים האלו לטובה.

ע"ד ששקתו שעלה ונסתפק ע"ד השעהוריה לאחב"י בכל דגעיעת
בעוה"רהיאשר הקול נשמע כי ממשלת ספרד (שהתניען) נתנו
רשות לאחב"י לקבוע רירתם שם ,וכבר קבעו דירתם שם קצתהיאשר

אקס

מכתבי קודש

נאלצו הרבה מאחב"י מכל המדינות משמר פרנסתם ומנוחתם ,אמנם
שמעהאזנו מקלא דלאפסיק אשרנודע ומפורסםכי אחב"י בעת
תי
ם
רר
גח
נתב
משפאניען מצרות צרורות וגזירות השמד ר'"ל קבלו על עצמם
ואיסור שלא לשוב לארץ הזה עוד הם וזרעיהם עד עולם ,ופלפל בחכמה
די"ל דהקול חשוב כעדים גמורים לחוש לזה גם עתה.

הנה אמינא בעזהי"ת בכחא דהתירא לגוף הקול שעכ"פ אינו יותר
מספקכיון שאומדנא דמוכח הוא שאינו,יען לא נכתב ולא נמצא
בשום ספר כמו כל החרמות שנמצאו בספרי הקדמונים כמו חדר"ג ודר"ת
בס' כלבו ומהר"מ מרוטנבורג ושארי גדולי האחרונים והביאום הנו"כ
האחרונים ביו"ד נסי של"ד] ע""ש ,ועוד בכמה דוכתא ,וגם הב"י שהיה
אביאביו ה"ה המ"מ יצחק קארוז'"למגולי ספרד בעת צרה [שנתרנ'"]
ולא הביא כלל מחדם הלז אשר בספרו הגדול הובא הכל ביתה יוסף,
וידעאינישבמילי דאבות ושהיהמגדוליעולם ומגורשי שפאניאוגםמרן
בעצמו שנסתלק[י'ג ניסן] שנת של"ה והיה זקן בן פ"ז שנים ,וכמ"ש
בפה"ג נמצא שהיהבזמןהגירוששפאניעןושעלואבותיו) בר עשרשנים,
ואלו נאמניםלהעיד בגודלן מה שראו בקטנן נכדאמרינן בכתובות) ומדוע
לא הזכיר כלום מחרם עלז שלא לשוב לשם ,א"ו דז"א ולא עשו כזה
מעולם ,ואולי אפשר בשינויא דחיקאכיהיה  %אימת מלכות שפאניות
שהיה במרכז הנוצרות האדוקיות מלכות הרשעה ביותר על כל שכנותיה
וחברותיהע"כנתייראומלהזכיר ובפרט להדפיס דברחרםנגדםולבנותם.
וגם שלי גם בתוגרמה ואה"קשדיה אח"כ מון הב"יבעיר ה' שמה מפני
שהיהדיבה עצרים פראי אדם גם בירושליםוגלילהעליון ,חן שיביא
רחיקא וסברא רחוקה12 ,המה יקנאו  012קנאת שפאניא בארץ מרחק
ובפרט על רבד הנכתב בספדכי על כן נוסה יותר שלהד"מ.

אמנם

גם אם נחמיד וטריקוו לטרק הרם וגם אם נחמיד כמד'ר
בשסקים דחרם שברייתאעיין בשו"ת עב'ע תנינאועימיסי

מכתבי קודש

א'קסא

קס"ו וחאעה"ז סף ח'] דחרם לא הוה רקאיסור ררבנן דרייברעפי"ך הרמב"ן
במשפטי ההרם והגם גי שורשו ברברי קבלה ,עיין מ"ש כזה במנחת
אלעזר וח"א ס" ט"ז] להעמיד סמוכין לד' דגוב"י מד' רש"י בתענית דיש
להקל בספיקועיי"ש.
ו נודע רברי המהרפא ששון [סי קט"י] כי בספק תקנה שיש בה
ועונד
חרם ראפי' אם נאמר חזרם ראורייתא ולחומרא הוא רק כשאנו
מסתפקים בלשון התקנה ,אבל כשלא הוזכר הרבד בדוזקנה לא מיקרי
ספק חרם עיי"ש ,ומסברנא לי' לרבריו ז"ל רכיון דלא החכר הרבר
בהתקנה כלל דצי כספק לא על רפסקינן בטריפות לגבי ררוסה עיי"ש,
'היתה תקנה כל 4על זה'ובפרט בזה דהספק אם
וה"נכיון רהמפק
הי' כלל חרם'לאמיג" הלא מקצוב"לצי-מספק לא על ,ואוקמינן אחזקת
היתר מעיקראכיון ללא באתרזה מעולם מהית וכמובן ,וגם כמו שהעיר
כח"הכיון שגםזהו ספק אם אנחנו במדינות האלו מבני בניהם של אלו
מגורשי ספרר אז (אם אמת שעשו חרם על הנ"ל) הנה זהאינו רק ספק
אלארובהנוטהכוראיכיוןשירועבספריקוראי הרורות והלאומיםוקורות
ישראלכי מגורשי ספרר נתיישבו רובם ככולם בארצות טורקייא ומערב
ואיטאליא והם בנוסהותם ,נקראו בשמותם "מפררים" על שם המרינה
שיצאו משם ואנחנו במרינות פולין אשכנז ,אונגארן וכיוצא נקראו
"אשכנזים" שהמה נתיישבו במדינות האלו עור מגירוש והריגות אשכנז
בשנת תתנ"ו לאלף החמישי ואחריו וכנודע ואפילו שנתערבו איזו
משפחות מערי אשכנז לספררואיטלקיהאולהיפך המהמיעוטא רמיעוטא
וא"כ לגבירירןהוי ס"ס וכמה רובי להיתר.

שיא

אמנם זהוצריכיןלהזהיר אותן אםירצו לקבוע רירתם שם בשפאניען
אם יתש להם הוחפש להחגהג ברת התוה"ק במקום שצריכין
פרהסיא ,וגםבית קברות ליועדיםאין בפ"ע שם לע"ע גם בעיר הבירה
ועד שיהיה להם זכות זה בוראיויסורלילך לרור שם ,והש"יירתם ב"ב

מכתבי קודש
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ויקבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ בביאג"צ ב"ב בקרוב ושוכט"ס ש"ב
ידידושותו"ט כלהימים.

חיים אלעזר שפירא
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