דברי מהיורא תמינאה רצדרה

תתקסם

דברי תורה
מהדורא תמינאה

 .ורוע מאמר כחז"ל בשבת נזף ל"י ע"א] במתניתין שלשה רברים
א
צריך ארם לומר בתוךביתו ערב שבת עם חשיכה עשרתם
ערבתם הדליקו את הנר .י"ל רמז הענין אשר ניבאו חכז"ל מה שיהיה
עתה באחרית הימים קורם ביאת גואל צדק ב"ב ואמרו (בסוף כתובות)
ח ביותר בזחי ובזחי דבזוזי עה"כ נפגעיה ו' י"ג]
אשר הן רבה חבליכשיי
ועוד בה עשיריה ושבה והיתה לבער עיי"ש בפירש"י והיית שגם הלק
העשירי קודש לה' שישארו המאמינים והיראים השרידים אשר ה' קורא
גם מהםיתבררוויתלבנווכו'ואיליןיומיא נקראו ערב שבת (אלף הששי)
עם חסוכה (היית בזמן מנחת ערב שבת הרבה אחדי חצות היו"ש שהוא
האלף שנ"ה כנודע .ומחכה לגאולה בכליתעינים ע"כ) צ'ק .ישוזו"ם
(לראות איזה ומי המה מהעשיר"י יהיה קורש שנשארו שבזכותם וכחם

נזכה לג14לה .וגם אלו לאשר"ש עלבכם אוביניתם קטגוריא[וכדאמרינן
פס בכתובות] צריכין לאסוף שתם בבחינת כינוס לצדיקים נאה לתיקון
עולם וכמו בבחינת עירוב"י חצירות ובתים שהוא משום שלום וקירוב
הלבבות וכדאמרינן בעידובין נייהןלמי מ"ג ה"ב) .וז"ש) ערבת"ם (את
דיעותיהם יחד לטובה .וזה תוכלו) הדליקו את הנ"ר (כמ"ש בסידור
ג' יחודים) לבן ישי משיחך (שיבא
בתפלת ר"ה בכונת ועדינת
י
"
נ
ר ב"ב):
נגאלנוב"ב .עי"'ש)כיוי'

תתקסד
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ב
 .אחות לנו קטנה ושדיםאין לה מה נעשהלאתותינוביום שירובד
ל
ע
.
ה
ב
ל
"
י
[בשה"ש
י רבדי חז"ל [בסוטה מ"ז ע"א]
ח']
פ
יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחהוימין מקרבת .והנהי"ל רמז הכתוב
כי הנהזהוהנסיוןאיך לעמוד עם אלו הנ"ל ובפרט עם היצר אשד תמיד
ידדפונו .ויספוד צעדי דגלינו .וגם אודם בעל עת במחשבתינו .ולדחותו
מכל וכל אסודואי אפשרי .כי מצות התודה כולם תלוייםבעניני עולם
הזה (כשלהבת בגחלת וכנד בפתילה ועוד יותר למעלה יש לרבד מזה
ואכמ"ל) עלכן צ"ל בכל עת ועונה בקו המשקל והממוצע שמאל דוהה
וימין מקדבת כדברי חז"ל הנ"ל .וזהו ביותר מעבודות קשות במקדש את
עצמו ודוצה לעבור את השם יתברך באמת ובטהרת הלב .מתי לדחות
דבוק בהשם
ולרחק .ומתי לקרב .ושלא יפלו ח"ו בדשתם וצ"ע
יתבדך אשד יהיה בטוח שרגליו לא ימעד וז"ש אחות (היינו הדבקות
בהוום יתבדך כמ"ש המפרשים שם מלשון [מס"ק כ"ו ע"א] הקדעין שאין
מתאח"'ן)לנו קטנה (אנחנו קטנים במדרגהזו של הרביקות ע"כ) ושד"'ם
(ד"ת ש'מאל רוחה"מין מלנדבת)אין לה (כח כ"כ ובטוחות שלאיפול
כנ"ל .וביותר) מה נעשה לאחותינו (הדביקות המעט מזעיר שלנו) ביום
שידובד בה (משונאינו דמו"ה הרוצים לעשות עמנו כלה כמו ששידש"י
בזה ונקט לשון שידוב"דהיינו דיבור קשות כנודעוהיינו בדדא ותדאה
הלז שמכל צדקמיםעלינווישנסיון גדול מצד הבס"הוביותד מהעמלקים
הע"ד המכנים א"ע בשם ישראל בעוה"ד ודחקין לון בגלותא כמבואר
בזוה"ק בכ"מואיך נדעהאיך להתנהג בבחינת שמאל דוחהוימין מקדבת
כנזכר)הי'"צ במ"ע ב"ב ויגלענו בקדום למען שמו באהבה:

ליה

י אני ה' לא שניתי ואתםבני יעקב לא כליתם[ .מלאכי ג'] י"ל
ג.
כ
עלפי מה דקיקה [סנהדרין צ"ו ע"ב] כלו כלדגףציןואין הדבר
תלוי אלא בתשובה ועיכוב הגאולה שלימה הוא בעוה"ר על היי שלא
נשלם הבית נכון ונשא ב"ב שהוא עלידי תורה ותפלה ומעשים טובים
של ישראל וכשיגמדו לעשות (בתורה ום?ותומעשיםטובים) מהשצדיכין
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תתקהה

לתיקון הבנין בית השלישי אז יתגלה מן השמים כלול בהרדו בעי
ומשוכלל כמ"ש מזה כמה פעמים בחיבורנו בעה"י בגום הקדושיםזי"ע
(דבותינו ואבותינו) אשד לפנינו .וז"ש אני ה' לא שניתי (היינו כמו
שיתברך שמו הוא מלך עולם טרם כליציד נברא כן לבדו ימלוך נודא
לעולם בלי הפסק לעולמי עד בלי תכלית .ולא ישתנה ח"וכיכן יהיה
ב"ב נתגלה ה' אחד ושמו אחד .והיה ה' למלך על כל הארץ .אך מהו
העיכובעדיין) ואתםבני ישראל לא כליתם (חקכם בתודה ומצות ומעשים
טובים הראוי להשלמת הגאולה ב"ב) כיה"ד שנזכה להגמדו במהרהדירן:

ד.

א"י עלזה הכתוב שריבד הנביאמפיה' תוכחת מוסדלבני ישראל
(כנזכר) אני ה' לא שניתי (עלפי רבדי העקדיםוכנודע .אם
נחשב השכר או העבודה ממצות ה'לפי עדך הנעבדיתבדך שמו אולפי
עדך העובד והרבדים עתיקין וצדיך האדם הנלבב ויד"א לשום אל לבו
לפנימי הואעומדלעבדויתבדך שמו בדובגדלו ואמצוחיוקייםלעולמי
עד ולעולם ל"א ישתנ"ה ולא יתגנה ח"ו .ולפי דוב גדלו ודוממותו אם
נחשובלפי עדך הנעבד יתבדך שמו ש תדאו ותבינו מעצמכםכי) ואתם
בני ישראל לא כליתם (חקכם לגמוד שום מצוהכראוי לעשותהכפי עדך
גודל דוממות הנעבד יתבדך שמו) כנזכד:

ה .א"י

לא כליתם (מלשת (תהלים ח"ד ג'ו כלת"ת נפשי היינו
השתוקקות אהבה להשם יתברך עד כלות הנפש ההנולפי

ערך הראוי לחושב מדוב גדלו וקדשו יתברך אשד אני ה' לא שנית"י
כנזכד והיה לכםבני ישראללידע ולהדגיש זאת ולעורר אהבה בלבבכם
להשםיתבדך .השכ"ז) ואתםבני ישראל לאכלית"ם (מלשת כלת"הנפשי
הטע מרוב אהבתנו אליו יתברך שמו) כנזכד:

ר* שמעתי בשם הרב הקדוש המשדמם וכר מהרצ"ה זי"ע
(מוידיטשוב) בעל עטרת צבי שפירש (בצימת
נעימתה קדשו) סה"כ ננקדה ט ,ד] אתה עררת את השמים שמי שמים

תתקע

דברי

מהדורא תמינאה וודותה

וכל צבאם הארץ וכל אשר עליה הימים וכל אשד בהם ואתה מח"" את
כולם .וצבא השמים (אתה מח"י אותםהיינו שעשית שיהיה להם חיות
ושמחה .מאשר) לך משתחוים .אתה הוא ה' האלקים (הינומנין יש לד
יתברך שמו האתה הוא אלקים[כביכול]חיות ושמחה .עלזה השיב שיש
לך מזה "אתה הוא האלקים" חיות ושמחה ממה) אשר בחרת באברם
(שבחרת בזה כנזכר יש לו כביכול שמחה רבה וחיות היינו נחת גבול
ף מ"ט ע"ב]
שבחרת באבר"ם [שהיה תחלה לגרים כדאמדינן בסוכה (י
והגיגה [דף ע"א] כנודע] וממנו נשתלשל העצמה הקדושהבני ישראל)
עד כאן שמעתי והדבריםעתיקין וצריכים עוד עכ"ז לפענ"ד ביאור גדול
בעה"ילהביןאמרי קרוש בפנימות הדברים אך רשמתי לעת עתה למזכרת
לטובה דבר בשם אומרו .יהי רצון שנזכה להיות (כדברי חז"ל אבות)
מביא גאולה לעולם ב"ב:

י

ז.

ידי

כלשפיל גאים ארץ ומגביה שפליםעדי מרום .שמעתי ממו"ח
(בזיוג הראשך) והוא דו"ז הה"ק מוהר"ר לדרגא יאיר
זי"ע מביאלאבזעג (בע"ס ארון עדת) שאמר עלזה תחת אחד השיחים
(כח-כו ז"ל בסוד שיח קודש) כאשר יתברך שמו משפיל גאים אז המה
נעשים בעיניהם נכנעים ושפלים כטבע בני אדם ובפרט בני ישראל
וממילא וצא אחר כך מגביה שפלים אותן שנעשים שפלים על ידי
שהשפילום כנ"ל עד כאן שמעתי ספה קדשו ונראהלי מקור לזה
"
'
ש
ב
תענית (יףי"י ע"א]ויסיימו הברכה ברוך כהאפיל הרמים פירש"י היו
אומרים (ברוך מהנפיל רמים) בסקסם ברוך מרחם שהכניעם במטר ששבו
בתשובה עכל"ה ולכאורה קשה דהויזה מספם בקללה ח"ו ברוך משפיל
הרמים אלאודאיכנ"לכיה דזהצ ההשפלה בדעתם הואלצורךעליה שעל
יזר זהישיבו (כנזכר) והיה מגביה שפליםויתפעם עלכן לאהוי חותם
בקללה ואדרבא הוא צורך הברכה .ובזהי"ל גםכן ההמשך משפיל גדום
ומגביה שפלים (וכנ'אץ מוקרא אסירים (כי קודם ביאת המשיה וישמץ
ת כברבכבלי ברזל מרוב הצרות רכל מץזה)ופחוזו
התבלים חושריםבגלי

דברי

מהיורא תמינאה הצדעה

תתקר

ענוים (יזכו לגאולה ב"בכיון שהושפלו מרוב הצרות ונעשו ענוים העל
ידי זה מגביה שפלים) ועוזר דלים (כמו שהוא הכונה בסידור לאכללא
א"ע עם השכינה הקדושה בגלותה בבחינת עוזר דלים) תזכה לגאולה
שלימה ב"ב:

ח.

בש"ס סוגה [דף נ"ב ע"א] עה"פ וזכריה י"ב] וספדה הארץ וכו'
משפחתיובקיףתשדנודדוגל.בדמכוכאון' מהואסרהספהישדכאלמלאיאשערבישרכתיהחובכיי
ן
חד אמר על משיח בן
משפחות הצדיקים הקדושים אשר בארץ ובפרט בתופחותיהם שונאים זה
לזה וזהו גורם אריכות הגלות %ל הצדות בעוה"ר אמנם בקרוב בעת
הגאולה והתיקון לא תורה כזאתכי גם משפחות בית דוד יבכו ויספדו
לבדם על מתרחבן יוקש שנהדג ולאיהיה מנגדים זה לזההתרין מבאחין
ויקוים הכתוב [ישעיה -א -ג] אפרים (שממנו בא סהעיחבן יוסף כדאיתא
בפסיקתא חדש דף נ"ו ע"א] לא יקנא אתיהודה(סהייחבן דוד)ויהודה
מהי
לא יצור את אפרים כנ'ץ דק באהבה רבה ביניהם כנזכר:

 .בהלל .המנה בפשק [תהליט ק-ח ח'] טוב לחסות בה' מבטוח
ט
באדם (מטףתיקוני דיקנא דז"א) למדת "לאינקה" עה'ע
טוב לחסות בה' 'עוקדעון אבות על בנים" [במדבר -ד ר"ח] על מבטוח
בנדיבים "על שלשים פעל רבקץם" וקשה סובא דמה זה מדת הרחמים
אשד שקדעון אבותעלבנים(ועוד)על שלשיםהעלרבעים הלא אדרבא
הוא ח"ודיניםגדפים וקשים אשר פוקדעה אבות עלבנים עד דבעענ
אםכי כתיב [דבריה כ"ד ד"ק לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יוטחן
על אבות .ונצה בעג תיקוני דיקנא דשונה ממדת אל עד ונקה וכפש
שאמרו חז"ל ביומא נדו פ"ו ע"א] כתיב "ונקה" וכתיב "לא עקה" ות"
מנקה הואלשביןואינו מנקהלשחינןשביםעלכן במדות דוחסים המדה
הי"ג ונא ונקה (שפיד .כנזכר) מה שאין כן בט' תיקוש דז"א יפלא כל
שבר השמךואציב למדת התחמש -לאינקה" ננוער וגם פוקדעע תנות

תתקסח דגמרי

מהדורא תמינאה רצררפה

וגו' כנזנר .אלא ודאי רצווח ואומר ררשוני .וי"ל על פי הידוע בשם
הצדיקים בסה"ק עה"כ (איכה ה' ז'] אבותינו חטאו ואינם שלא היה זה
באמת לחשבו לחטא ואנחנו עועתיהם (הלואי יהיה לנו זכות מעונותם)
סבלנו (מלשון סבלונו"ת ומתנות למלך הכבוד צ"ל עונותינו למתנה
לכבודו יתברך שמו) עכך"ה [ועין בדברינו בד"ת מהדורא ב' אות נ"ו עיי"ש]
תהושייסדו הכונה לטוב לחסות בה' מרת לאינקהכדבריחז'ע לא אנקך
היינו לשאינם שבים גםכן ועלאיזו זכות יש להם לבטוח הלא מעשים
אין בנועל זה הוא המרה פוק"ךעון אבות עלבניםהיינו ראית פקודיה
לסבכרברי חז"לכיאנחנו עושתיהםסבלנ"ו נעשהסבלונו"ת מהםכנזכר
וגם על שלשים העל רבעים יחשוב לזכותעון אבות עד רבעים וכדברי
חז"ל [ע"ז ד' ע"ב] לא היו ישראלראויים לאותו מעשה רק כרי להורות
תשובה לרבים אם כןצריכיןלפייסו בעד זה הביוש שהזדמנו להם על
יזה הע"ר ובאמת לא היו ראויים לזה הוכתבתי מזה בת" חיים ושלום
עה"ת (בפרשת תשא)כת"י]וכןכיוצא יחשבעונותאבותינו שמסרו נפשם
ז לקמן מהדורס ט' אות ס"ו].
בעדנו לזכות לנו וכס"ס(:יזי

י.

שסירסר האר"י ז'ע (שמרו הרב הר' שבתי ז"ל) בקה"ת ליום
ב' וה' בזה"ל מנהג הרב זללה"ה לישב בשעת קריאת
ס"ת הלנמוך בעת הקדיש וחוזר ויושב .ע"ע .מנה פשוטכי מ"ש שם
בכל מקום בשם הרב זללה"ה כונתו על רבינו האר"י ז"ל(כי אםמביא
בסום אתרים כמו מרבינו בעש"ט ז"ל כותב מורי הריב"ש נר"ו .וכן
כיוצא .כמדע)וכןראיתי עתה מפורש בפע"ח שם בשםהאר"יז"למציפן
עומדבסיעת הקדישוכנזכר .ותמהני מאוד (ולאזכיתי לתרץ) רוש מפורש
בשעה"כ ומל"חוגם בסימור שם בעפם האר"יז'עשאין צריך לקום בעת
הקדיש אלא אם כן עמד כבר אז לא ישב עד שיענה איענד ואם כבר
ישב בשעת קה"ת [אםכי זהחילק שםבסידור הר"שז"לדושריז"לישב
בקה"ת רק מהמת שהיה אלמימר"א לקה'יז (כמו שאם רואים עתה
בביהכ"נהספרדיים בצפת"ו שהתפללבו הארמ'ע)והוי רשותבפני עצם
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תתקמט

תהואינוענין בכאן להאריך .עכ"פ כיק שישב בשעת קה"ת] למההיה
צריך לעמוד וצ"ע:

יא.

רבי אומראיזו הוא דרך ישרה שיבורלו האדםכל שהוא תפארת
לעושיה ותפארת לו מן האדם .נאבות פ"ע היינו כפשוטו
ו כמו שאמרו חז"ל והמכ"ם הל'
כמ"ש המפרשים ותפארת לו מעוסקההיינ
דעות פ"א ה"ד] לעולם יהלך אדם באמצע דרכים כלומר בררך הממוצע
לעשות רצת הבורא יתברך שמו ואל תצדק ח-בה ואל תרשע הרבה וז"ש
ותפאר"ת לו וכו' היינו מדת תפאר"ת הוא קו הממוצע כנודע[ .ועיין
בדברינו בעולת תמיד נדף י"ס ע"א בהנדפם) בד"ה תניא רבי אומר וכוי]
ומ"ש ותפארתלומן האח"ם (הידוע)והוול"למןבניאדויםאומןישרא"ל
או העול"םוי"ל דבכונה על האד"םהידוע אד"ם הראשון טמרכפיו של
הקב"ה שהנחש הכשילו בחטא הידוע [אםכי יש כמה תירוצים אמתיים
וכמ"ש כברבחיבורנובעה"י בכמה דוכתי]וזהוהיה מעשי הנחש שפיתה
לחוה נבראשית ג' א'] אףכי אמר אלקים לא תאכלווגר .אאמר הנחש אל
האשה לא מות תמותת דחפה עד שנגעה בו ואמר כשם שאין מיתה
בנגררה כךאין מיתה באכילה אם כן היה זה מהשייפיפה לומר איסור
הנגיעה בבחינת אל תצדק הרבה כי אמר תשם יתברך רק לא תאכלו
מעץ הדעת ולא הזמיר על הנגיעה כלל ואם היה אדה"ר -מהלך בדרך
הממוצע היה משיבכי ז"א ראיה ממה שנגעה ולא מתהכי הלא באמת
אין איסור בנגיעה הלא היתה באה כל הצרה הזאת שגרם הנחש .וז"ש
שתפאר"ת לו מן האד"ם (הידוע) שהיה צריךלילך בדרך הממוצע מ"ל:

יב.

בונה יתושים ה' נדחי ישראל יכנס .ותהלים קס"ז בוןי"לכי
הנה הגאולה שלימה ב"ב תהיה בגמר בירור והעלאת
הנצוצות מבדד שביה אשר ום נדחים וצועקים להעלוחם .וכאשר אין
שבים בתושבה אז על ינץזה יתוקר בעוה"רגדד נצרפת שמפלים ונדדכם
3ריתקנום כראוי .אמנם עלידי העליה כלומד ירידת שאול שקורסים

תתקע

עה.
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גולה או קליית תפארת לעשות קאלאניע"ן וכיוצא כל שום והניבא
דאית להו גורמים אריכת הגלות כי המה מקלקלים ומחטיאים אה"ק
כנודע .ואכמ"ל .והמה חושבים ואומרים להיות בונ"י ירושלים ובאמת
המה מחריבי קרתא קדישא .וז"ש בונה ירושלים ה' ורק כשהקב"ה יבנה
ירושלים אז יהיה) נדח"י ישרא"ל יכנס [שיקבץ נדחים מתוך השביה
ושנפלו בעוע"ת ישראל) מה שאין כן כשהמה המתחדשים [בכל שום
וחניכא דאית להו) יבנו את ירושלים הגשמה אז הנצוצים הנופלים עוד
ירבו ח"ו כנזכר .השם יתברך יגאלנו ב"ב ושוכט'ש:

יג.

והנה בזוה"ק פרשת תולדות [במדרש הנעלם בדף קל"ט] נראה
לכאורה דדריש מהאי קרא דבונה ירושלים ה'וגו'דבנין
ירושליםיהיה קודם לקיבוץ גליות מ"מ בע"כ מדרשים הלוקים הם בזה
איזו יוקדם .והנה רבינו הרמב"ם בהלכות מלכים [פ-א הלכה ד'] נראה
מפורש מדבריו ז"ל שכתב דגם יעמוד מלך משיה בן דוד וכו' ובנה
ביהמ"ק במקומווכו'עי"'ש דמלך המשיהיבוא קודםבנין ביהמ"ק אזלם
לענין קיבוץ גליות מתייהיה עלידי משיה צדקנו הנהעיין בסה"ק בזה
שגם קיבוץ גליות יריהלמעיה מהטבע עלידי הקב'ן; שישלח משיח
ן בדברינו בעולת תמיד נעדף  ,1מהנדפס עיי"ש]
צדקינו מקודם ב"ב ועניי
ם מהמהרש"א ז"ל בסי' מגילה[יןי"י י""] ואכמ"ל:
וק"שיו

יד.

בסידרור .בכונתליל שבת קודש במזמור שירליום השבתכי
משה רביע יורד עם כמה צדיקים בגל ערב שבת
ה את כל הנשמותביןחייםבין מתים שבעמקי הקליפות שאין להם
ומעי
זכות לעלותואין יכולת שום ארם להעלותן עכל"ה ומ"שביןחי"'םצ"ע
לכאורהפירוש הדבריםכי בשלטט מ"שבין מתיגםשייך לומר שהםח"ו
בעמקיהקליפותעתרן כחביד אדםלהעלותןכיון שהםבעצמןאינן בעל
בהירה קוד וצריכין לאחרים להעלותן מה שאין כן חשם עודנה בעולם
וטה והלא המה בעלי בחירה והם בעצמןהיכן הם לשוב ולהציל נפשם.
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תתקעא

עור ם נשפזו .יקו תשובת יציר אדמתו .להציל א"ע (בחיים חיותו).
אלאודאיהענין כמ"ש בסה"קכי שב"ת (אותיות תש"ב אנוש וגו') ר"ת
שבתב"ו ת'שוב (בתשוב"ה)וצריכין לזה רחמי שמיםרעלכן משה רביע
ונשמות הצריקיםיורדים מן השמי"ם לתקןהלעורר לתשובה בכח קדושת
השבת על כן בכל ערב שבת בהתחלת קדושת היום מעלים חשופכם
הרוטרי תשובה וקרושה גם בלב המשוקעים בעמקי הקליפת המה הת14ת
וזיניןבישין ר"ל וז"ש שאין כח ביר אדם (בעולם וער) להעלותן (לגודל
שקיעתם בעמקי הח"א כנזכר)ובסייעתא רשמיא עלידי נשמות הצדיקים
ה י"ת ת"ג
ובראשם ועיקרם וכוללם משה רבינו יש כח הגץ כנזכר:ניעי
אות ס"א ,ובמאמר הורת שבת פרשת דברים].

טד* כזל הגרול מחבירו יצרו גרולהימנו .נתיכה נ"ב ע"א] ומה בדבר
אםעדיףיותר העובד את השם יתברך בכח הניגוד ומתגבר
על יצרו ותאותו ש יותר עדיף מי שטיהר נפשו ורעיונו עד עלא בא
עור לתאות כאלו נאמרו ורבו בזה הדיעות בראשונים ז"ל וכבר כתבתי
מזהבחיבורי טדוה לאאמו"ר ז"ל (בררכי אמתה על חנוכה) ועוד כהנה
וכןאנןבעניותן בכמהרוכתיובחיבורוחייםושלוםעה"ת (פרשתשמיני)
[בכת"י] והנה רביע רומב"ם ז'ל הכשמונה פרקים פרק ו] הילק בזהבין
המצוות השקיות שאז טוב הכחהניגודיותר שלאיאמראי ארשי בבשר
חזיר רק ארשי ומה אעשה וכבודא יתבדך שמו אבי שבשכרם גזרעלי
מהשאיןכן המצות השמעיות אז טוב של 4להתמות כלל לעבורעליהן
עי"'ש במתק לשפו הטומר ההנה הבעל עקידה נכשער ק'] הקמלה בזה
'
יפיקייויד
א נח"ב .דרוש
זא
על הרמב"םועיין מה שהאריך בביפר רברים ב
ב"ה קדמת הימן ועי"ש נאות תאן מ"שבע"מ הבעל עקידה שהקשה על
הרמב"ם מגמרא הנוכרת בסוכה כל הגרול מחבירו ווט8יעך יולדה שם
נדחק לתרץ עה"ש אולם לפענ"ר לא קשהמידי קורות מהר"'ע בעל
עקידה על דומב"ם רגמרא הנזכרת כונתה בפשיטות לא שיגביר האדם
על עצמו חושתו (לפי מה שהוא גרול)כדי שיהבה לו כה הניגוד אלא

תתקעב
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היינו דמן השמים היודע תעלומות יתברך שמויכיד כל אחדלפי גדלו
וכחו עד כמה יוכל לכבוש ולשלוח את היצה"דלפי עדך גדלו היצה'ד
נלחם עמו (וכמאמרם ז"ל נכתדבדת ס"ז ע"א] לפום גמלא שיחנא) ח"פ
בפירוש הגמרא:

פיז.

ו נ"ה ע"ב] כל שנותיו של דוד לא ראה חלום
ננפרק הרואהני
טוב וכו' (עיי"ש בדש"י דמה שאין מדאין לאדם טוב
חלום טוב דק חלום רע הוא כרי שידאג ולא יחטא ושיכפר לו עצבונו
ולאדם רע מראין לו חלום טוב כדי לשמחו שיאכל עולמו עכ"ל רש"י
ז"ל) והיינו כעין ראמרינן שם נע""] חלמא סבא חרויה מפתייה (והיינו
שמבטל את החלום טוב שיצא כבד בב"ס ולא יבא לידי פועל) אמנם
יפלא הלא כמה צדיקים היו שראו וכתבו ורשמו החלומות טובים שהיו
להם (מהסתם טעמיי' כדי שיהיה בריאמילייהו עלידי זה) ומדוע דק
בדוד המלך לבדו היה כזה שלא ראה כלימיו חלום טוב .ונראה הטעם
פשוטכיזהו האוצר יקר שהצילו משנותיו של אדה"ד שבעים שנה והוא
תמצית החדוה והתקוה יבא ויגאלנו ב"ב הוא דוד בעצמו וסבל בעדנו
כל ימיו צרות וחרופים ויסורים וכמ"ש ותהלים ק"מ "] כי אפך כלחם
אכלתי ושקוי בבכי מסכתי ורריפות נוראות (הגם אשר לקחוהו יתברך
שמו ממכלאות צאן ומעולם לא ביקש מלוכה בעד עצמו) עד סוףימיו
שנאמד נמ"א א' א'] והמלך דוד זקן בא בימיםויכסוהו בבגדים ולא יחם
לו לאשרנצטנןכ"כ כמ"ש המפרשים וכלימיוהיה ס"ה רקשבעים שנה
תמור אשר אחיה השלוני היה מבית דינו והוא היה מיורדי מצרים זקן
בן כמה מאות שנה כמו שחשב הרמב"ם בהקדמת ספר היד וכן זקנתו
דות ושחייתה עוד בימי שלמה המלך בנו כמו שאמרו רז"ל נב"ב ב"א
ע"ב]עדף'כ נמ"א ב' י"ס]ויקם כסא לאם המלךהיתהזקינה של כמה מאות
הכתוב זקן בא
שנים ושא הצעיר בימיו רק שבעים שנה וכתב
י
י
ל
ע
בימים אלאודאיכנ"ל ואכמ"ל עכ"פכיון שסבל כ"כ בעדנו המלךהנסיד
הקדוש והסתפח דלו על כן לו לבדו מקרים שלא ראה חלום סבבכדי
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שלא יפכחו ויצא בזה רק ראה להיפר והוא מחולל מפשעית ורק הטוב
ז מ"ש לקמז אות מ"א,
צפון בעדו בעת שיבוא ויגאלנו ב"ב בכ"י[)* :יעיי
מ"כ ע"ו]

יז.

בש"ש קדושין (דף ל' ע"ב] עה"כ (ירמיה כ"ט ר] ואת בנותיכם
תנו לאנשים ופריך הגמרא וכי בתו בידו הוא ותירצו
הכי קאמר להו ניתן לה מידי ולבשייה ונכסיה כי היכי דקפצו עלה
אינשי עכ"ל הגמרא ועיי"ש בפירש"י ועדין קשה לשוןהבי"סניתן לה
"מידי"דהיינו דבר מועט (ומה כל דהו)דהיינו הנטשיתחייב א"עליתן
להועיין טוש"ע אה"ע [נימן ק"ג סעיף אין הלא מה זהו הלשון "מידי"
שיקפצו עליה בני אדם הלא אם יתן לה רק מידי (אידה זהובים) לא
יקפצו עליה וכו' (ומלבש" ומכסיי' לא קאמד לשון מועט והיינו שזהו
צדיךלהיות בשלימות בדדך ממוצע)וי'עע"ד מוסד דמידי גםבשעירים
(ראם לא כןומיירי רק בעניים ממילא אין לו אפילו מעט נדוניא ליתן
לה) עכ"ז לא יגלה ככל האפשר לבתו הבתולה שיוכל לפזר וליתן נדן
רבכי אז תתגאה ותרצה בחתן קל הדעת ולדוח העת אךליתן להמידי
(מעט נדן)כי אז תחפוץ בתלמיד חכם [כולי האי ואולי .ויוכל להחזיק
על דדך המוסר]
אחר חתונה אם תרצה בחתן כרצונו] וז"ש הגמרא
י
'
י
[
בשלמא בנו וכו' (השנו שלמדו תורה ויד"א) בידו הוא (שיקח אשה
הראויה) אלא בתו ביזץ הוא (וחלא רובן שחצניות לא ירצו ליקח חתן
כרצון אביהם היד"א .ומשני) ניתן לה מידי (נדן מעט כנ"ל) ולבשתה
ונכסייה (בגדיםנאים וכשרים בדרך הצנועות וכבוד)כיהיכי דקפצו עלה
אינשי (כשרים ובני תודה) כנזכר .והנביא ירמיה הזה זאת ברוה קדשו
ונבואתו מה שיהיה באחרית הימים כנ"ל וכפי שפירשו חכז"ל כנזכר.
[והנה מבואר שםבאהע"זבדסר'אראיןלוליתןלבתונדוניאיותרמעישור
נכסים וכתב שם בט"ז [ס"ק ה') הטעםדהוי כמעביד נחלהמבניוהזכרים.
*)פיץניס"ק ח" 5ק"5ע ע"נ.

תתקעד

יע

דברי
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דגם זה רמוז בזה בלשך חכז'ע יימיד"' היינו טלא ליתן יותר
מעישור נכסיםלנדו בתו כנזכר)

יה .ימי

שם
אומנות (אביו לבנו).עיין בשו"תבניןציו
ן [קמא ס"
קכ"ה) על מה שתשמיט הרמב"ם ז"ל הך הלכה שמחוייב
ללמדו אוסמת .והשיבכי הגם שהרמב"ם לא הביאה במקומו מ"מ דרך
אגבהבימיה בדועכות רוצח [פ"ה הלכה ה'ן )1,שמייתך בם אפילו ללמדו
אוסמת ומתתח"יפטורועי"שה3כ'ע טעמאבעימדוע לא הבהרהבפירוש
(כס שרמז גם רבית
שם וכנראה שלא רצה הרמב"ם בחכמת רוהקדשי
וארמ'ץ בלשון רבינו ומעב"ם ז'ץ בכונת תקיעת שופר) לעשות ממס
%ב קבוע ~מך שמנות לבני ישראל שעל יזר זה יהיו געווערב"ע
שהנט"ןגלויים בחינת נבל ברשות התורה ותורה מה תהא עליה אם לא
ילמדונעריבני ישראל תורה בנערותם בהתמדה בהדריםוישיבות(וכולי
האיומילי) ומ"ש נאפות פ"ב מ"ב] יפה תלמוד תורה עם דרךהיינו עשה
תורתך קבע [שם פ"א מט"ק ומלאכתך פדחת אם ילמוד באקראי עניני
שממת ש מסחר לעשות טפל לר"ת ות"תיהיה קבוע מה שאיןכן אם
יעשו בשמבי חובה ~מדו שממת ויהיה בתי ספר לזה ר3ל כן תשג
תורה .ובפרט בסוףיומיאאליןוב"כ שהמיטה ממקומו ונקטה הרמב"ם רק
דרך אגב ואו3-י הלא בקביעות כנזכר [ועשןבנית הקדום מ"ש בדברי
חז"ל שנבש עלסוףיומצאאליןלהסיר מכשול)

יטש.

שם רבייוידה אומר כלשירט מלמד את בנו שממת מלמדו
ליסטות (הצרכתך) ליסטות ספד (ותירץ) כאילו מלמרו
ליסטות עיי"ש רש'ע ז'ע ונראה גם כן שצפו ברוה"ק בזה מ"ש בשף
יוציאאלין המסהר כמעט מוקדחברובמסיים (החומדים ברוחותנוערי)
שבע"כ תלףים (בעוה"ר)בנניבהוגזילה ושקר בראש ושף מהשאיןכן
יוממת הנהנהכיגיע כשיגיע כפיךכי תאכל הוא דבר פטנט ופלאכה
נקיה ופרנסה בהיתר מה שאין כן בממשים יק 41המצישת בשפן כזה

דברי מהיורא תמינאה נקררה

תתקעה

יותר שאומנות וז"ש בגמרא איכאבינייתו דאגמריה עיסקא .דלר' עובדא
זדו כאלו מלמדו ליסטות מחמת שעסקי דגוסחרים קרובים לליסטות על
ידיהתחבולותכנזכרוז"זלאיהויחכללעל ש-נסה מהשאיןכן בשמשת.
(ואין הלכה כר' יהודה בזה).

ה* בש"ש קדושיןנירי"ג ע"א] דרב הונא קרע שיראי באנפי רבה
בריה אמראיזולאיחזיאי רתחוכר(ופריך הש'ש ודלמא
רתח וקעבר עללפני עור לא תתןמכשיל(פירושיי שגורם לבנו לחטוא)
ומשני הגמרא דמחיל ליה ליקריה וכתבו דוזוספות בד"ה דמחיל ליה
ליקריה שצ"ל שהודיעו קודםלכןכדי שלשיהא הואנתכוין לאכול בשר
חזיר הצלהבידו טלה דאמר לקמן בפרק בתרא נפ"א ע"כ]עוצריך מחילה
וכפרה עכ"ד דעזוספות וקשה דהא אםהגידלו מקודםלבנו שיעשה זאת
שוב אל יכעוםכי ידע שעושה זאת לפנים ושוב לאשייך הבחנה אם
ירתחבנו וצ"ע[ :ולחומד המשאהגיד יוץ"נ הרב הה"ג מהרנ"ש שליעסל
נ"י (דומ"ץ בפה"ק) לישבדברי התום'ד"צ דבאמת מול צניו מקודם
וגילה לו שתוחל לו אםיתריז כנגדו ושע"'ז רצה לנסחע את מדת בט
אם גם כשמוללו אביועכ"ז לאיתריז בשום דבור כנגדו ,ועדתן צ'11

*

כא.

וק"ש בקדושין שם דקעבר על בל תשחית ולפני עור .הנה
קשה דאם ירצה לבחל את בם הוי דבר מצוה וועה
כתבת מזה כמה שעטים בעה"י בחיבורי ועיץ טה שכתבתי בזה בעולת
תמיד נמדף י"א ע"א מהנדפכן וגם בשו"ת מבח"א [ח"ג ס" הג] בד"ה אמנם
מ"ש אילן העושה פירות בע' .וקשה בזה דל'ל הגמרא לתרץ דעביד
במקום תפידה עלאיהיה בבל תשחית האכיון שצריך לנפות ולבחל את
בנו לא עריך בל תשחית כנזכר .ואהון דלאהוי כ'ע במקום מצוה
כיון שאיש מצוהוחיוב לנסות את בס בהבחנת מדותיו בפרט שהיה בנו
גדולכבר .וצ"ע:

"י

תתקעו

דברי מהיורא תמינאה רצורה

כב .אביי מכי הוי חזי ליה לאורניה דחמרא דר' יוסף ראתי הוי
קאים (שם ל"ג ע"א] יש להמליץ בכונת דברי חז"ל (כי
קשה להבין כפשוטו וכי היכן מצינו חשיבות לחמורו של ד' יוקז כמו

שמצינו נשבת ק-ב ע"כ] ל הכי
ל רפב"י ובפרט כשראה אזניו של
א
ו
ה
ש
ח
ר
כ
ה
ה
מ
ם
י
ק
י
ד
צ
ה
ם
י
חמורו)דהיינועניני חומריות שנוהג
לצורכי
חיותם ומאכלם ובכולםיש כונה מיוחדת על כל פרט ופרט (כמו שכתבנו
כבר בכמה דוכתי בעה"י בחי' ד"ת במה"ק ובשאר מהדורות ראיות
מירושלמי שנאמר רמזים על הכפתורים ומסגרות שיש לסנדל המסומר
וכן בכמה דוכתי בעניני רשות) וז"ש שאביי קם (ביראת הכבוד .גם)
מאורניה(היינו כשהיה מאזין) מחמריה(בעניני חומריו"ת דרגיוסף האיך
היה מתנהגוהיה אצלו כל רבר גםבעניני מאכליו ושאריעניני חומריות
יעשות כן כי היו סודות ויחודים וכונות
היה שומע ומאין
י
ר
ק
ר
ל
עמוקות בכל דבריו כנ"ל):

בג .אביי

יהיב ירא לסבי .רבא משדר שלוחיה ,רב נחמן כהקדר
גוזאי וכו' (שם] ע"ן רש"י בד"האביי יהיב ידיהלסבי.
פושטידולזקנים כל כמה שעוברים אצלוונשעניןעליו .עכל"ה .ובד"ה
רבא הוי שלח שלוחיו לפשוט להן יד אבל הוא עצמו לא עכל"ה רב
נחמן משדר גוזאי (סריסים קוהיו תמידלפניולפי שהיה שר חתן הנשיא
וכו') אמר אי לאו תורה כמה נחמן בר אבא איבא בשועאעיין פירש"י

כמהג" ופירושים ולכולם יש פירכא ודוחקלהבינולפי קט דעתנו,
א) מ"ש מכבד עצמובזקנים שסומךונפתעעליהם נוכבר דחה זה בכבוזץ
ובעצמו) וכי איזה דרך וכבוד זקנים הוא לסמוך על איש זקן מנלוש
ולהשתמש בו כמו במטה ומשלע או באיש כהתכהנו .ב) מ"ש באביי כנ"ל
שפשטידולזקנים העובריםלפניו להשען עלידו .וקשה קצת דמהעשו
הזקנים כאלו החלשים קודם שעברולפניו או לאחר שעברו מלפניו ולא
כתב כ %עד כמה הלך עמהם ללוותם להשען עלידו .ג) וגם מ"ש דרבא
היה שולה שלוחים להנוען עליהםוכי לאיזה מקום שלחם ואםלילך עם

ו'י

דברי מהיורא תמינאה רצדרה

תתקעז

כל זקן חלוש בתורת משמש להחזיק בידו בכל מקום שילך היה צריך
שלוחים למאות .י) ועור נוהוא העיקר) כיון שאביי עשה כן לשענם
ולהחזיקם מדי עברו לפגיו מדוע לא עשהבן רבא שהוא מצות שבגופו
גמ"חביןלעניים ולעשירים מכ"ש לזקנים חלושים כאלו בוראי מצוה בו
יותר מבשלוחו עכ"פ מרי עברם לפניו כמו שעשה אביי ועור דקדוקים
ר [סימן רמ"ר
בזה .ע"כ לחומר הנושא וגם נשען ע"מ רפסקינן בש"עיו"
סעיף ז'ן רצךיכין ליתן ירו גם לזקנים נכרים ומשמע בע"כ שפירשו
רבותינו הפוסקים רקאי אשלפניו בסמוך דר' יוחנן הוי קאי מקמי סבי
רארמאי ננכרים) ע"כ ס"ל רגם זה מיידי בזקנים נכרים וי"ל אולי היה
גם בימיהם המנהג כמו עתה אצל הנכדים השרים כי הגדול פושט יד
להקטן ממנו וזהו אות כבורוירידות שמחזיקו לריעו ושנהבו ומכברו בזה
ע"כ הושיטירואביי להזקנים הנכרים כתהו כבורם כנזכרוכשי'י
'יוחנן
כנזכר אמנם רבא י"ל שלא הושיט ירו לזקנים הנברים משום לא תחנם
החמיר לעצמו רק בעת שהיו צריכים היה שהלח שלוחים לזקנים מפקידי
הנכריםהבאיםלעיר.היינו בתורת רעפוטאציא"ן לכבדםמפנידרכי שלום
נולעצמוהיה מחמיר כנ"ל)וכן רבנחמןהיה שולחמסריסי הנשיא כשהיה
באש שרים נכרים זקנים ונכבדים העירה וע"כ מסריסי ופקידי הנשיא
חותנוהיה שולח להם בתור רעפוטאציא"ן כנזכרנכיסריסיוופקודיוהיה
רשים לקבלפניזקניםמסריסי הנכרים)ולעצמוהיה מחמיר בכבורתורתו
[זולת אצל המלך כשהיה בא בודאי היה רץ לקראתו כמו שאמרו חז"ל
[ברכות ט' ע"ב] ולא אצל זקנים מפקיריהם] כןי'ע בהשערה לא רחוקה
נכי ז"ז יוקשו כל הקושיות והזרות הנ"ל):
י סבורני כלבים עדת מרעי"ם [תהלים ע"ב הזןני"ל רמוז על
כד.
מ
ק
ח
צ
י
ב
ואבימלך
ררך ואחוזת מרעהו שנאמר [בראשית כ"ו כ"ו]
)
ח
והיינוריעי"םאהוביםעושיםא"עכאלו וםרעיי ומשתב הקיפוניכאר"י
י ארש
נעיין קדושת לוי ובמגלת איכה] עה"ב [ג ]" ,רוב אורב הוא ל
במפזרים ונודעכי בחינת אר"יאינו מהגבורות כ'ע רק טובעגניז בגוח'

תתקעח

דברי מהיורא תמינאה רצררה

כן הם אומרים גם אם רהטם מהם דבריורעיםנגדיכי כונתםבפנימיות
כמובחי'אר"י במסתרים כנזכר)ידיורגלי (בכלעשיותיי)זהוהיה זעקת
דוד על החנפים וכזבנים הנוכלים כמ"ש כמה פעמים בתהלים על כמו
אלו לאשר היה אחוז במדת מלכו"ת למדת אמ"ת כידוע ליו"ח:

כה .אני

שלוםוגי אדבר המה למלחטה[ .תהלים ק"כ ד] יש לדקדק
מ"שוכי אדב"ר המה למלחמה דמהצורךהדיבו"ר לשלו"ם
כמ"ש המפרשים בפשטות והלא הול'ע לשתוק ולא לדבר כלל אולי זהו
יחזק השלום יותר הלא יהיה עוד מלחמה בינותם אולם "ע אני שלום
היינו כשיבוא "השלום" וכי אדב"ר (מלשון [שם מ"ז ד'] ידב"ר עמים
תחתינו החנו הנהגה כשאני רוצה להנהיג על ידי השלום לטובת דת
ח~ה"ק ובכל מילי דמיסב בכמה ענינים אשר לא יוכלו לפעול עלידי
מלתמה וקנאות אז) המה למלחמה (יעוררו ח"ו הס"א מלחמה ממקש) ה'
ז לקמז אות נ"ר מזה]:
יצילנו ומנזרנו בברכה ושוכט"ס[ :יזי

כו.

בקדושין[יר ע""] פלוגתתר"י ור"מ דר'יועדה ס"לדבזמן
י"י
שאין עושין רצונו של מקום לא נקרש בנים ור"מ
דבין כךובין כך אתם קרויםבניםוכן הואפיוסדמהפיישן בסליזעת
(ליום ג') בין כך ובין כך קרויים לך בנים [והיה זה רגיל על לשונו
הקדוש של רבינו הה"ק מוהר"ר פנחס מהארעו זי"ע לעורר רחמים
ומליצת זכות על בני ישראל עם קרובו לפניו יתברך שמו ועיין בזה
בדברינו בספרחיים לצלום עה"ת פרשת בראשית (בכת"י) ואכמ"ל] וקשה
ע"מ דאמרינן בזה ת"ש (סייעתא לר"מ) ואומר ["יטע ב'] והיה במקום
אשד יאמר להם לאעמי אתהיאמר להםבני אלחי פירש'* ההדרי מקרו
בני אל %על יוק תשובהעכ'ערש"יז"ל .ואם הוא רקעלידי התשובה
הא מעיקרא קודם ששבו בתשובה יאמר להם לא עטר אתםהיית שאינם
נקראים בנים (קודם התשובה) ואםכן מזה ראיה לר' יזעדה הלא כר"מ.
דשיאהטונים ז"ל ונצבא בבני יששכר בכמה דוכתי
ויש לתרץ עלפי

יע

דבי-

דברי מהיורא תמינאהיצררדו

תתקעט

~כך מהני לישראל תשובה משום שהם בעצמם בעצמותם רוציםלקיים
רצונו יתברך שמו ומה שחטאו הוא רק בדרך שגגה ומקרה מה שאיןכן
או"ה להיפךוכיון שעשו תישבה נתגלה למפרע שהיה נעשה זדונם אך
בשגגה בלי דעת עיי"ש (ובחיבודי שער יששכר מאמר שובה ישראל
כתבתי מזה בעזה"י וגםעיין מזה בהגדה הירושלמי סוף יומא) ולפי זה
כיק שעשו תשובה הרי נקראו בנים גם מעיקרא .אמנםעדיין צ"ע
דהא לר"מ נראה בפשיטות דבין כךובין כךהיינו גם בלא עשו תשובה

י'י

מ"מ נקראו בנים:

 .ברבינו נחיי [פגשת משפסיס] כתב בסום המדרש [פסי"ז] עה"כ
כז
ש"ג י"ד]פילש רגלים תחוגלי בשנה אזהרה לישראל
שלא יעלו אלא ברגליהם וכן הכתוב אומר [שה"ש ז' ב'] מי יפו פעמיך
בנעלים בת נדיב עכל"ה והענין יובן למען לא נחשוב כי עלית הרגל
הוא רק מבוא להתכלית שיגיעו להראות בהר הבית העל ירי זה טוב
לעלותבצבים ובעגלותכדי לבוא לשם בעגלהובזמן קריב ע"כ אשמעינן
שהעליי' הוא תכלית בעצמותו מצוה לעלות ברגל וע"כ המצוה לעלות
ברגליו ולא במרכבות סוסים וכיוצא ווידו י'ע רמוז מה יפו פעמיך
בנעלי"ם כית שמצינו בדברי חז"ל [בדכות נ-ד ע"א] 12אסרו לעלות להר
בחגיגה פ"א [דף ג'
הבית במנעלי"ם וז"ש מה יפו פעמיך (שדרשו
'
ילילך בנעליםוהיינו
זר
רת
רגל) בנעלים (בשעה ומקום שמו
ע"א] על
לאו דוקאעו
יכלית להר הבית בלבד ששם אסורלילךבנעלים רקההליכה
ות
ה
בעצמה מה יפו פעמיך בנעלים דוקא) כנזכר:

כח .שמעתי מאדוסו"ר הה"ק וכו' בהר"ר יהזקאל שרגא זי"ע
משישתווע שאמרכי מי שהוא בקיע ש %אשד
לולהיות בל"ג בעושר במירק על כל פניםיזמה בזויטשוב בי"א תמוז
ביומא דהלולא עלצית של הה"קוכו' בעל עטרתצביזי"עוירגיש טעם
מעז זה עכד"ה ויזזע כי מאמרי צדיקי אמת כאלו כל דבריהם כגחלי

תתקפ

דברי מהיורא תמינאה רצררדק

אשוהמ"י סובאגניזבגויי'וליכאמידי דלא דמיזא באודייתאו"'ל עה'ע

[תהלים ל"ד ד'ן גרלו לה' אתי ונרוממה שמו יחדיו כי ג'רלו ל'ה' (ד"ת
ל"ג בעומר) אח"י (ר"ת י"א תמוז) ונרוממה שמו יחדיו (שיבוא מזה

התרוממות וקידוש ה') והמ"י[ .יעייז

לקמן בזה סוף אות ל"ה ועמן לקמן

כמהדורא ט' אות ט"ו]:

כס* שמעתי מאנשי ביתו שלדבינו הה"ק זרע בעלדבריחיים

מצאנו כי היו משתן ת"ח ועניים שהוא היה נותן
להםבעידו מעות שבוע (כידוע מרוב צדקותיוופזרונו)והיה מעשה קודם
פסח שדצתההרבנית לקנותעוףגדול הנקאאינד"'ק (אופוליא"ק)והיתה
הנכרית מבקשת יותר מכדישוי"לפי דעת הרבנית אז .ואח"כ נתיישבה
והשכימה לקנות גם במחיר היקד ואמדו לה כי כבד נמכר לאותועני
שדבינו הדברי חיים נתן לו לצדקה מעות שבוע ושאלה הדבנית לבעלה
הקדוש דאהלפנינוהיה זה העוףביוקר ואשתהעניפלוני שילמה המחיר
והשיב לה אםכן הוא שצריך אותן עופות (אינדיקע"ס) בודאי אוסיףלו
עוד על דמי שבוע עכ"ד וזהו באמת מפורש בירושלמי כהאי עובדא
[ובירושלמי פאה פ"ח הלכה ח"ן אבא בך בא יהיב לשמואל בדיה פריטין
דיהאפליג למסכינייא ,נפק ואשכח חד מסכן אכל קופד ושתי חמרוכו'
א"ל הבליהיתירדנפשי' מרתיהעיין פנ"מדהיינו שכן הוא מדתו שצריך
ן ע"כ הב ליה יתיר (שתוסיף לו על הנדבה שתתן לו)
לאכול בשדויי
והיינו כדאמדן:

 .בזוה"ק [בהשלמה לפרשת ויצא רף רס"ו סימן ג'] וז"ל ואתכליל
ל
מדכבתא תתאה דאוד"ן דו"ד ושלמ"ה ואדם קדמתה
לעילא ובת זוג" לתתא וכו' עי"'ש וורה הרבדים צדיכין פירוש מהו
הצירוף טדגגרכבה תתמה אהר"ן דוד ושלס"ה ומ"ש מאדם קדמאהלעילא
ובת זוג" לתתא זהו ידועכי בלתי השפעת בחינת אדם קדמת כביכול
לאיהיה שום רבד ובתזוג" מלתתא המקבלת כנזכר אולם אלו הג' הנ"ל

דברי מהיורא תמינאה רצורה
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מהוענינם ונדאה קצת עלפי מה דאמר לעיל מיניה שם בבחינת אהרן
דדדגא דיליה בהו"ר ואיתקשד בחס"דוכו' יש להבין קצת עלפי כה,'2כ
בע"ה ולק"ת להאד"י ז"ל נפרשת כראשית] למה אהדןדפיהן שהוא בימין
הוא בהו"ד (בשמאל) ומשה דבינו שהואלוי (בחינת גבוד"ה כנודע) הוא
בנצ"ח היינו שהולך בדרך אלכסון (כביכול) מצדימין למעלה עד הוד
בשמאלוכן מצדלוי מבחינתבינה באלכסון עד נצחעיי"ש ואכמ"ל אבל
ענין המרכבה תתאה מה שמבוארהוםונזכר בזה שהם אהד"ן דו"דשלכף'ה
י"ל רמוז שפיד נתקלים כ"ג איןבשימוד לדוד ה'רע"י (שדכא ש"ע נהוךין
כמבואר הכונה בסידור ועישש ההמשך על) ל"א אחסר (אמנם מש"ע
נהורין מולאעילאה עד למטהיוכל להתעכב ח"ו השפע שלאיגיע למטה
לעינינו להתגלות כבודו בחסדו יתברך שמו על כן ביקש שיבא השפע
למרכבה תתאה כנה וז"ש) בנאות דש"א (ד"ת א'הרן ר'וד שימה)
ירביצני על מ"י מנוחות ינהלני (שתתגלה השפע בבחינת חסדי"ם למטה
כמבה"ד תום בכוונת):

לא .הרוצה לדעת כמה גדול כח על עיון התורה בעומק הלכה
לסלסל ולברד ולפלפל .עינינו דואות בש"ס מגילה
בטלתם
שיוי
כ
[רף ג'ועכו"'א],עה"ב (יהוושעעכהש'י]ו1ישהיהובאהילויתלהיהוהשיעהבליכהיםח1לועגסרוקוש
ה
ר
ת
ב
ת"ת
שהוי
(פירש"י
אינכם נלחמים נלילה עכל"ה) מידוילןיהוידע בלילה דודא בתוך העמק
איד יוחנן מלמד ערץ בעומקה של הלכה עכ"ל הגמרא ותסמר שעדות
ראשנוהןביום עמדו בקשרי המלחמה בסכנת נפשות במצור עלהעיבין
אבני בליסטראות וחיצים פורחים ובלילה מתוך עיפות ויגיעה ורואין
נלחמים בלילה כנזכר והיה להם בהכרחלישן מעט ולהניח בשדה ובאהל
קצת ואם נצטוו ~מוד תורה בלילה גם בעודם עייפים בלילה בויו
הקטל לאדיואינו יוצא עם למוד תורה שבכתב בלבד כפשוטה (כדרך
העייף ויגע וידא ויושב ושוכב בענויי מחצב שלא יוכל ~מוד ולהשיג
ש יותר) רק לעסו"ק (הינו פלפול ועס"ק התורה כמ"ש הט"ז נ"ר" ס"

תתקפב
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מ"ז]) בתורה כלשון פירש"י כנ"ל וגם כמשיש בגפרא אלן שעשע בתוך
עומק"ה ש'ע %נזה (בעומק העיק) כנ"ל .וגםכןמצינו בסוכה[יף
' בשם סדר עולם עה"כ [מ"ב
ע"א] בעה"י בד"ה והא"ר יוחנן דלכון וכו
ב"ב] הכל גבורים עושי מלחמה וכי מה גבורה עושין בני אדם הנתונים
בשלשלאות של ברזל אלא שגבוריםהיו במלחמתה של תורהוכו' עכל"ה
ועדיין קשה (ראם לא נכון ליה בסרר עולם לפרש שהיו גבורי מלחמה
מקודם שנתפסו בשלשלאות של ברזל) דהיכן היו אז יכולין לעמוק
במלחמה של תורה היינו פלפולים ובירורים עמוקים ואיך כיונו דעתם
ומוחם אםהיו קשורים בשלשלאות של ברזל .אלא ודאי בעל כרחך דגם
בהיותם קשורים בכבלי ברזל היה עסוקים בעית במלחמתה של תורה
כנזכר .עלכן נשכב בבשתם אם אנחנו לא נעסוקבעיון של תורה גם
בגלותנו בצר לנו [ה' יגאלנו ב"ב)
מ"ר

רדקנדק שמעתי בילדותי מת"ת חסידי עליון מתלמידי זקיני הגה"ק
מדינוב זי"ע בעל בני יששכר שאמר שמקובל אצלוכי
רבותים רקדושים בעלי התוספות זי"ע אשר רובם מגדוליהם נהרגו
על קידוש הוום [הי"ד] כנודע ובהיותם בפרבר ויזיפו כי למחר יקראו
אותםלפנייוםהדין האחרוןלפנישוביהם הרשעים ואם לאיודו לעבודתם
אזיהרגוםפיד .ואףעלפיכןבלילהשלפניועסקווכתבוחידושי תחמנות
הכמזכים בפרק פרובה בפסכת (עד כאן שמעתי כנ"ל בקבלה)זי"ע
"ת לדברינו הנז':
'ו
במ
ונהו מתאי

לב.

ן גדולת נשמת רבותיו בעלי התוספות זי"ע מקובל
וכלעני
אצלינו מעשה שהיהלפני הגאוןוכו' מהר"מברבי
זי"ע אבותק פ"ב שבא אצלו בלילה הגהיק מברדיטשוב זי"ע (בעל
קזזשת לוי) ושאל שתו הג14ן מרו'ש ברבי דברי התוספת שייגע א"ע
אבלילה(לפניהשיעוד לעם מחר)ורבא הקדוש(בעל קדושתלוי)התחיל
לרוץ בהחדר ולומד מזשריתהלים כנע לדוד מזפור לכ' הארץ ומלואה

דברי שהיורא תםינאה רצךךה
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ומזמור לדוד הבו בני אלים ומיד הגיד הפירוש האמיתי בתוספות
ונבהל המהר"מ בדבי תויה בעיניו כמתעתעכי מה זה האמירת תהלים
להבנתפידורי רבדי התוספותוהגידלו הגה"ק בעלקדישתלויכיבעלי
התוספות נדובם ככולם) קדושת נשמותיהם רמוזים במזמורי תהלים
ופסוקיהם עלכן כאשד דאה מיד בתוספותמי המה בעלי המימרא אשד
שאלאותופירושרבדיהםהגידמזמוריתהלים אשד שם שורשנשמותיהם
לדבריהם נע"כ
י
ועל ידי זה דגגשיך קדחשת נשמתם וידע מידפ
ודשדשהענד באורך ואכמ"ל)וישלהבין קצת במקצ
עןמזמודי תהלים
ידתורי
בכללם הם מדוד מלכת זי"ע שהוא שורש דגצלכו"ת פה תורה שבע"פ
קרינן לה ו""יה"ק ",ז ע"א] והתורה שבע'ע הוא בעיקר לפלפל ולסלסל
לעיין ולחדש כמבואר בסה"ק נובספר ביתלוי עלגיטין בהסכמת הדב
רביעהקדיש בעל דבדיחייםזי"עועוד בשאריגדולי אחרונים ז"ל) חזם
דרך הקודשיתיסדו אבותינובעלי דוצוספותזי"ע לפלפל בעומק סוגיות
הש"ס ע"כשירש נשמותיהם בתהלים כנזכר:

לי

 .ומ"ש לעל אות ל"א בענין לעסוק בחשרה גם בתוך המצוד
לג
ר נ"ד ע"א] ההש 3רחמ12
וישותם והנה בש"סעירוביןני
יעסוק בתורה והלא יתמה כל עובר איך אפשר בכאב הראש לעסו"ק
בתורה ובפרט עסק ד5לפולכפירוש הט"זכנ'ע על ברכת לעש"ק בד"ת
אולםמרן המדוש"אפירש שםבעירוביןדהיינו רקמיחוש בעלמא בטרם
יתגבר הכאבכי זולת זה אסוד להתרפשת בד"ת עח"שובזהיתם-ץ .ק-
עדיין צ"ע .ו"ע בזה דבאמת גם בתחלת כאב ומיחוש הראש הלאלפי
דברי הרופאים אם יעסוקבעיף על יז 9זה יעבוד בעורקי המוח הצלידי
זה יוגדל הטוב יותר ובאלפא מ"ש שם החש בגודע ש במעיו וכיוצא
בשארי אברים 12אסוו שיערוק בריתוידויהלו לרפואה מובן קצת ששל
קץ זה שיעסוק במונו ברא וצעימים וערבים על לב חכם על יז 9זה
שכח הלא ירגיזו בכאבו בשאר אברים מה שאין כן בעוסקו בעבודתו
ופעולתובכליהסיח עצנו כפרקיו בשעה שהםכואבים בראשו אלאודאי

תתקפד
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כית דהוא מצוה לעסוקבעית כנ"ל הללידי זה שומר מצוה לאידע דבר
רע ועודיהיה לו לרפואה .אך לכאורה קשה דהאכיון שיאמרו הרופאים
ל [בפ"ק דפסחים הא
שמזיקהעיון לכאב הראש אםכןהוי כמו 17אמרו חז"
ע"ב]לענין בדיקת חמץ בגל מסכנת עקרב דל"ש שומר מצוה וגו' היכא
ז ס"ת עה"ק אות מ"ט ,וח"ג אות מ"ח]
דשכיח היזקא .וכן בכמה דוכתי[.יעיי
אך אולי י"ל דבתחלת כאבו כנ"ל לא הוי כ"כ שכיח היזקא .וגםכיון
דלחולי העורקים אם ישב בטל ולא יהרהר בד"ת אז יחשוב מחשבות
רבות בדאגותיווצרותיו מכל צד ר"ליגרםלו לפעמיםיותר כאב הראש.
(ה'יצילנו) .ובפרט למי אשר באהבת התורה ישגה תמיד להגות בהאין
לך מדה טובה הימנו .ודי למבין:

לד.

בש"ש שנת [דף ק"ה ע"ב] כל המוריד דמעות על אדם כשר
הקב"ה סופרן ומניחן בביתגנזיו.וקריה לכאורה ראם
כן מה הנחת למרובים וגדולים מאדם כשר היינו צדיק וחסיד או גאון
מפורסם אם בוכין ומספידין עליו (כדמיירי שם בשבת ממעלת ההספר
עיי"ש) אם על אדם כשר הקב"ה סופרןומניחן בביתגנזיו הלאאין לך
מדה טובה ותשובה הימם ומה עושה מהדמעות על אדם גדול וצדיק
כנזכר .וי"ל (בדרך צחות .אבל הוא באמת)כי עושין כן בכמה מדינות
בעוה"רשמלינין המת ר"ל אדם גדול כמהימיםכדי שיבואו הרבהרבנים
גדולים המספידים ועושים מזה עסק וכבוד ופוליטי"ק שלא כדרך התורה
ואבותינו זי"ע וכבר צווחו על זה קמאי וגם סמוך לדורש הגאונים
הקדושיםזי"ע ובפרט אבותינו (אאזמו"ר בעל שם שלמהזי"ע ואאמו"ר
זי"ע) כנודע .ע"כ שפירדייקו חכז"ל בקדורות לשונםכי רק על "אדם
כשר" (שאינו מפורסם ואין מזה "נגיעת עצמם" וכבודם מה שאין כן
כשיספידוויבכועלגדולי המדינה ומנהליה עלידיזהיקוובנועם ההספד
להשיג כחבעירו אומתלמידיך שיבחרוהו למלאות מקומו) הקב"הסופרן
ומניחן בבי"תגנזי"ו [בבתיגואי שהוא במסתרים תבכ"ה נפשיכדאמרינן
בחגיגה[ין ה' ע"ב] וזהו שהקב"ה סופרן ומניחן בביתגנזיו (בבתיגואי)

דקורי מהדורא תמינאה לצררה
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היינודברים ודמעותהיוצאיםמפנימיות הלבנכנסו 3רלפניולפניםבבית
גנזיו (כביכול) בבתי גוא"י כנזכר] מה שאין כן באדם גדול ומפורסם
שיש בזהעל הרובנגיעותואינםנכנסיםעלידי זהלביתגנזיו מפנימיות
ויהיה בלע המות לנצח וחיים ושוכט"ס מעתה
לפניו וכנזכר .ה'
ועד עולם.
ל

ה

 .שגור בפי העולם הת"תוחסידים .בשםרבותינו ראשיהעמודים.
לה
ת
ש
ר
פ
ב
ה
ו
צ
ת
ו
נ
י
ב
ר
משה
א
ל
ו
מ
ש
ר
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נ
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ך
כ
ל
י
כ
(יעל
יתאמר ושמות ל"ב ל"ב] מהני נא מספרך אשר כתבתומקויים על כל פנים
בפרשה א') כי בפרשה זו תצו"ה חל לעולם ז' אדר יום פטירת משה
רבינו [ובשנת העיבור חל בפרשהזוז' אדר ראשון אשר הוא העיקדז'
אדר הראשון לדברי השאילת יעב"ץ כנודע ואכמ"ל] .וכן מראים לפלא
כי בספר נועם אלימלך לרבינו הק' מליזענסק זי"ע אשר יום פטירתו
הוא כ"א אדר חל לעולם בפרשת ויקהל [ובשנת העיבור חל בו כ"א אדר
ראשון אשריום היא"צ הוא אז פעמייםיען שנת פטירתו תנצב"ה מספר
תקמ"ז (כן חרות על מצבתו הקדושה) היתה שנה פשוטה] לא נמצא כלל
בנועם אלימלך על פרשת ויקהל .וכן הראיתי גם אני כי יום פטירת
קדוש זקיניזי"ע מדינוב ח"י טבת כנודע הוא חל או בפרשתויחי או
בפרשת שמות ובשני הפרשיות האלו לא נמצא רק מעט מזעיר בספרו
אגרא רכלה ובפרשת שמות (אשר בה חל יומא דהלולא הנ"ל רובא
דרובא) נדפס "חסרהסיום חבלעלדאבדין ולא משתכחין ולא נמצאיותר
בכת"'ק" (ובכל הפרשיות שם נמצא הרבה עשרה פעמים ככה ויותר)וכן
בעל עטרת צבי זי"ע
יותר לפלאכי בספר בית ישראל עה"ת
"מקובל ונודע בפי חסידים
הק
לל
תב
ה'ו
מזידיטשוב לא נמצא כלל עלפריי
כי מעולם לאהגיד תורה בפרשת בלק תמור אשרהגיד בכל שבתוברון
ובפרט בסעודהג' כמה שעות .ומספרים מד"ת שלו נוראות .ואז בפרשת
בלק לא הגיד מאומה והטעם שהתנצל שפוטרים בשמו מדוע איש אומר.
לאניתן להאמר .ובפרטלכתבו בספרבזה .אמנם באמתיום נלקח השמים

תתקפו
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(י"א תמוז) חל בפרשת בלק תמיד והיינו הר כמו ד5י' ממפרי שאדי
הקרושים הנ"ל (והטעם שהגיד הוא כנראה בטח דק כדי להסתיר טעם
העיקרי הלז) והמ"י( :יעיז לעיל אות כ"ח ובד"ת מהדורא ט' אות צ"ק.

לך* רמענין זה יש להשיב קצת במה שמספרים העולם בשםזקיני
הקדוש ר' משהליב זי"ע מסאסוב כי פ"א בפרשת
באבליל שבת קודשהגיד הלל שלם בברכה בביהמ"ד שלו וכמראההגיע
אז לבחינה ומהקריאה (בפרשת בא) ממטרך הזמן שליום א' דפמחהיינו
שהרגיש מבערבליל שבת קודש כמווישאליל פסח ע"כ אמר הלל עם
הצבור (ולא הזכירוהו שום אחד מהצבור) ומדוע היה דוקא אצלו המעשה
הזאת הגדתי זה כביר טעם לשבחיען שיום פטירתו היה (ד' שבט)יום
ג' פרשת באוכן חל לעולם הלולאדיליה בפרשת בא (הגם שאותו מעשה
לא שמעש אם היה דוקא בשנה שלפני פטירתו) והעניןהדגישך בשרך
אך הגדתי זאת לפני אאמו"ר הקדושז"'ע וקלם":

ואכמ'י

לז* ומרי דברי בו בענין יומא דהלולא של הצדיקים זי"ע אזכה-
לכבוד אאמ"ד זי"ע אשר יום פטירתו היה יום (ר
עקר'ק)ב' דסוכות אושפיזאדיצח"קאבינו אשרהיה מדת אאמו"רמבחינת
יצחק עקיד"א שמסר נפשו בעד ה' ותורתו באמת ובפושל כנודע והכה
היה דבוק בחכמת הקבלה של האר"יז"לכידוע לכל בחרולומדיחיבוריו
בארלחיריר (על התיזוה"ק) ואשר קדושת לשונו שמה מזהיר ומורהעל
ככה ווצה נודע כי רבינו הקדוש הר' אביגדור קרא זי"ע בעל הקנה
הגדול היה מראשי המקובלים בתחלת אלף הששי כאשד מצביע מוכיח
עליו בביה"חהישן בפראג וגם בסה"ק הנזכרעיין אאמו"ר הרבה .ובדרכי
םזי"עמשנת
החסידותהיה (אאמו"ר) דבוק לרבעו הקדושבעלדבריחיי
תרכ"ג קודם הבר מצוה שלו שלקחו אביו (אאזמו"ר הקדוש ז"'ע) בעל
שם שלמה לצאנז %י שנת תרל"ו והיה דבוק תמיד בצאגז גם בעת
פטירת רבינו בעל דברי חגים ורה שם (ביום כ"הניונן).

דברי מהיורא תמינאה רצדרה

תתקפז

יתראה נא לפלא בכל שנה ושנה (לסימנא סבא) כי באותו יומא
והלולא שלרבינו הר"ח (כ"הניסן) שיחולבאיזויום בשבוע
א גםיומא דד~ולא של הקנה (ת"כ בפראג) ט'אייר .ביום ההואבשבוע.
וכןיום ה' אב הילולא דרבינו הקדוש האדיז"ל (בצפת ת"ו) תחול ביום
הזה בשבוע .וכן יום ב' רסוכות יומא דיצח"ק הלולא דאאמו"ד כנ'ע
גםכןביום ההוא בשבוע(כיבימיהקיץ לא ישתנהלעולםקביעות החדש
בשוםשינוי ובכל שנה) עלכן תראהכי יצח"ק ר"ת "צחק (הוא רבים
האדיז'ע)צ'בי (הוא אאמו"ד ז"ל)ח"ים (הואדבינו בעל דבריחיי"םז"ל)
ק'נה ש ק'רא (הוארבינו אביגדור קראז"ל מח"ם קנה) זכותםיגןעלינו
ב"ב בכ"י [כנזכר)
י לא על צדקותינו אנחשמפילים תחנוננולפניךכי על רחמיך
לת .כ
'
ט
הרבים [ד(של י"ח] יש לדקדק על הלשון "על" צדקותינו
%א כתוב מפני צדקותינו(היינוזכותינו)כי "על" רחמיך הרבים הוול"ל
"מפני חסדיך"כידוע שהם חמדי"ם יותר מרחמ"'ם אלא "ע כפי האדע
שיש לפעמים ח"ו בעת הקטרוגים הגרולים עיכוב התפלות עד שגם
(כביכול) במקום ז"א ששם הוא מעורבדין ברחמים וגם למעלה ממטיש
קטרוג נגד בקשת התפלות עד מקום כת"ר העליק כשיגיעו לשם שהוא
רצו"ן של מעלה (ואין טעם ברצו"ן) ושם נשפע ונתמלא בקשחנו .וכ"ש
דניאל בעת שעורר רחמיםועיקרו על הגאולה השלישית ב"ב והקטרוגים
שיהיו אז וכנגדם מלאכי מליצי זכות (וכנראה שם מהמשך הפסוקים
באורך) וגם אנו אומריםזה בתפלתנו בשחרית בכליום לעולםיהא אדם
וכו'רבון כל העולמיםוכו'כי לא "עלצדקותינו" (מה שהוא למעלה על
ל זה הוא ז"א)
צדקותיה ספרא צד"ק וצדקנה יסו"ד ומלכו"ת כנודער"
מפילים תחנוננו לפניךזכי גם שם הוא בסכנת הקטרוגים בח"ה קוי
המשקולות וגם כלהי"א ו' קצוות כלולים מבחינת חסד וזין) כי ע"ל
(מה שהוא עגל למרע"ה מבחינת) רחמי"ך הרבים (דהייה למעלה ממנ"א

תתקפח

ן*ברי מהיורא תמינאה דצררקק

שנקרא רחמיכם הוא עולה בקו האמצעי עד כת"ר עלזן כנגן) ומשם
נייחל לרצונך יתברך שמו לקבל תפלותינו ולהושיענו ב"ב:

לט .א"י בפשיטות יותר בזה כנודע בפנימיותכי תפאד"ת ישרא"ל
שומ"ע תפלו"ת וז"שכי לא על צדקותינ"ו (נה"'ם וכנ"ל)
אנחנומפיליםתחנוננו (תפלותינו)לפניך שיתקבלוכיעלרחמי"ך (שהוא
תפאר"ת ישראל שומע תפלו"ת) כנזכר:

( .23אמר שמואל הנביא בתוכחתו לעםבני ישראל) ועתה הנה המלך
מתהלך לפניכם ואני זקנתי ושבתי ובני הנם אתכם וגו'
[שמואל א' י"ב ב']י"ל בביאור המשך דברי הנביא לה' ובפרט מ"ש"ובני
הנם אתכם"עיין במפרשים כפשוטוועדייןצדיך פירושכי הלא לא ביקש
בעדם מאומה שימלאו מקומו כלל הגם שלא נמצא עליהם כתוב שום
חטאח"ו כמ"שבבניעלי בעת שהמליכו לאחר (את שמהעל)לנביא ושופט
ומנהיג ישראל ולא לבני עלי אבל כיון שלא נמצא חטא בבני שמהשל
מפני שהשופט ומנהיג
מדוע לא רמליכום אחריו מפי הגום יתברך.
וים'י
נזריז מ"ש בדות ח"ו אות
הדוד צ"ל קנאי ומוכיח את ישראל על דרכיה
ע"ו ,קקומן ענוה שמואל סבב את הגלגל ושפט את העם וכל חנףלפניו
לא יבוא (וכמ"ש בסמוך [שם ג'] את שודמי לקחתיוגו' ומידמי לקחהי
כופרואעליםעיניבווגו')וז"זהרייחטאו הדורואין מוכהת וכלמי שיש
בידו למחותוכו' כמו שאמרו חז"ל בשבת[יף ג"פ ע"א] וז"שואניזקנתי
ושבתי (דרשו חז"ל [תענית ה' ע"ב] כהוכיחו שלא היה זקן רק בן חמושם
שנה אז דק זקנה קפצה עליו מרוב עבודתו בעד העם ותוכחתו ברוב
קדושתו וכמ"ש המפורשים בזה)ובני הנם אתכם (אםכי המה יד"א אך
זהו החסרון ומאינם ראויים למלאות מקומייען אשר "וגם אתכמ' כאחד
העם ולא יעצרו כחלעמיד בראש בגדד ובפרץ ולהוכיח אתכם אםכי
יכול להיות מרוב ענוותנותם או בושת פניהם ואהבתם לישראל ע'ע לא
יוכיחום אבל עכ"פ אינםראויים מחמת זה כנ'ע) ע"כ המליך את שאול
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תתקפט

%א את בניו כלל חסל פי זה מובן להלן [שמואל א' ט"ו י"ח] שהוכיח
שמואל את שאול המלך ואמד לשאול ,וישלחך ה' בדדך ויאמד לך
והחרמת את החטאים את עמלק(היינו הערב דב החטאים מישדאל דאינק
נקראו עמלקים ע"ד מישראל כדאיתא בזוה"ק כמה פעמים) ונלחמת בו
(ללחום מלחמת ה' ותורתו) עד כלותם אותם .ד'ץ אםכיהיה וגאולכבן
שנה שלא חטא (כמו שאמדו חז"ל אימא ב"ב ע"ב] אבלכיון שלא הוכיח
ולחםנגדהרשעים העמלקים הנ"להדי עבד אתפי ה' (אםכיהיה מדוב
ענוותנותו כמ"ש בשאול [ש"א " כ"ז] ויבזוהו בני בליעלויהי כמחדיש
עכ"ז הדי בשביל כך לא נמשכה מלכותו כמו שאמדו חז'ץ [יימא ב"ב
ע"ב] והשופט או המלך צ'ק מוכיח ומנהיג ולוחם מלחמות ה' ודתו כנ"ל
וכן שמואל הוכיחם אח"ז בתוכחתו הגדולה מדוע אמרו שיתנו להם מלך
ככלהגוים אשד סביבותינו וכמו שביארנו בעה"י בהקדמת תדעא זעירא
לשו"ת מנח"א (חלק ב') עיי"ש:

מא.

בש"ש יומא [דף מ"ג ע"ב] א"ל הלמא דבי שמשי לית בהו
ממשאפירש"יחלום שלערבי שבתותלית בהו ממשא
מתוך שאדם במנוחה מהרהר ודואה חלומות ומתכוין היה לדחותו וכו'
עכ"ל דש"י ז"ל[ועיין ברבדינו בד"ת [מהדורא קמא אות מ"ח] מ"ש ע"ד
המו"ס אלו]וקציה עלפי פשושו להבין דברי הש"ס גם מה שאמדו לו
ר'יהודה וד'יוסי (גם בדדך דחי') דהלא אדרבא אם אדם עוכב במנוחה
לאיעלה בלבו מחשבות חלומות ודמיונות שועת מה שאיןכן אם שוכב
טרודונדאג ומבולבלאזיעלהבלבוגםבשינתויבהלוהורעיוניובדמיונות
עלפי הנודע בדדך הטבעכי בעת יאכל קודם השינה מדק
שונות.
ובשד ומאכלי בשד השמניםיעלו האדהם לתוך מחץ ויבלבלו בדמיונות.
ויחדשו חלומות שונים .על כן רק פירכן קודש שאז מנהג ישראל חמדה
מעולם וכמ"ש בזמידות שייסדו הראשונים ז"ל מבעוד יום מוכנים
תרנגולים מפוטמים וכו' ע"כ האדים העולים אז גורמים החלוטותשונים
כנזכר:

ו"י

תתקצ

מב.
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והנה בענין החלומות אמרו רז"ל בברכות [יף נ"ה ע"ב] אין

מראיןלו לאדםבחלום אלאמהרטורילבווכו' אמר רבא
תדע דלק מחוו ליה לאינש לא דיקלא דדהבא הלא פילא דעייל בקופא
רמחטא [ועיין בד"ת [מהדורא ג' אות ל"ק מ"ש ע"ד הש'ט אלו] וקשה
דדוי טצינו ושמענו גם חלומות כאלו כעין פילא בקופא דמחטא ה"מ
שהם להיפך המציאות והטבע והני מילי סיתרא"י נינהו בסדרי הזמנים
והטבע ודברים הסותרים זא'ץ ידבעך כא' בחלום .אלאודאיכפי שכתבנו
ידי האדים העולים מאכילת מרק
[באות הקדומן
דידוע בטבע
ובשר ושאר מאכלים השמנים יוכלו להגיע גם רפיוני וחלומות שונים
וכמומעיילפילא וכר כנ"ל ורבאמיירי בסתם עלידימאכלים ליםאו
וולא אכל קודם ההרנה וק"ל:

*

*

כצג.

י כל צמא לכו למים ואשר אין לו כסף לכו שברו העכלו
הו
ה נ"ה א']
ןוחלב"[ .יעי
ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיריי
י"לכי בו רכן הנביא המתקת הגבורות וצינים אם ישנם ח"ו על אהד
איךלהמתיקן בשורשןועלידילימוד החררהומי שסיע ת"ח ישברתוצתו
בעת אכילתו כמ"ש [מעיז ע' ע""] סעודתך שדגאתך ממנה משוך ידך
הימנה ובאמצע אכילתו ישבר תאותו ועלידי זה וימתקו המים כנזכר.
וריש ות"י (היא צירוף שם יק"ו בצד [הגבורות] צפו"ן כמ"ש בסידור
בכונתהנענועיםחניין בכתת המקוה בע"ש והעצהשיכניסהדינים בז"א
תפאר"ת ששם המה ימתקו בהיותם כלולים וז"ש) כל צמ"א (ר"ת א'ור
הנצוחצח כמהש בקנה הגדול [יף ק"ט ע"מ] בכונת אור צח מצוחצח
צו"
מא במדת תפאר"ת עייפך ועפן בשפע טל [שער ר סרר אצילות הקצוות
ש
מסוד צמצום והמוחות פ"א] שווה ')ןך 'צח 'מצוחצח הוא בג' בהירות של
וצחרהיים כ"תוהאצרנוונאיר 'צח שצוחצח]היא בבחינת ביננהעי"ש
ש שכורזןהבינה נמתקו כלהדינים בשורשןכנודע .וצ'ק) שולמי"ם
חי
(שנקרא התח"'ה כדאיתא [בטטפת תענית ד ע"א)וכנודןעון"י למודהתהיה
(מלשק [בראובת ל"א  )4נכט"ףנכספ"ת
בעיוןנמתקין) ואשראיןלו

כס'י

דברי מהיורא תמינאה לנדרה

תתקצא

שאיןלו חשקת התורהוממילא לאיוכללהגות בהבעיון בהתמדה .עכ"פ)
לכו שבר"ו ואכל"ו (לשב"ר תאות האכילה) ולכו שבדו בלא כסף (כנ"ל
כשאינו ת"ח עכ"פ ישבר תאותו באכילתו וא יומתקוהדינים .גם) ובלא
ן וחל"ב כדברי חז"ל אב"ד ט"ז ג']
מחי"ריי"ן וחל"ב (שנקרא התורהיי"
גםכשסויןלו שכר למחיר החדדה ובפרטלימוד העיק עכ"פ יעשה כנזכר
ויומתק הכל:

ריכזה

(הנזכךלעיל בסמוך)י"לבדברי המדרש הנודע ומובא בתוס'
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כתובות נק"י ע"א] עד שאדם מתפלל שיכנס תורה לתוך
גופו יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו .אשר צריך ביאורים .ובזה
י'ל בפשיטותכי להתפלל שיכנת ד"ת לתגו צריך לזה חשקות התורה
ושכל נמרץ וזכרון טוב שיוכל להשיג ולהשאר בתוכו ע"כ דבר קשה
הוא לפעול לכ"א וא' ולאו כל מוחא סביל דא ע"כ התפלל שלא יכנסו
מעדנים למפו (והיית לשבר תאות אכילתו וזהו יוכל כ"א) כנזכר:

מה.

נפטת ה' ע"ב)ר' *ר הלשעללגביהר'יוחנןוכו'חזייהדויה

קאבכיר' אלעזר אגל אשר קאבכיתאי משוםתורה דלא אפשת
שנינו אחד המדבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים .משמע
דיודה לו ר' יוחנן דהמעיט בתורה אלא כשחד דגורבה וכו' ויפלא כל
עובר הלא בעת כואב שצריך ר"א רחמים היה לל לר"'י לומד אדרבא
איש כפי ענוותנותך שאמרת .רק הרבה תורה למדת וגם פמני כידוע
שכל תורתו דו"'א הוא דר יוהע כיק שצריך להמליץ האעכיר זכפע
בעת שהוא חולה מסוכן ל"עכדי שעלינץזה יתרפאוי"ל דמטעםהנ'"ל
רכל תורתו דרגא הוא מר'יווצן מם סתם מה שדרש הוא הכל רק מד'
ברכות נה"ב הלכה א')
יוחנן כדאמרען ביבמות נדף ט"ו ובןוכןבירושלמ
יב עשןתנווצ לא רצה
חשד בכמה דוכתי בירושלמה ורע ר' שדגן פרו
לומד שטובהריש בותרה דה"ב בצע גם הוא רדי בעצור ל5ד הרבה

תתקצב

קוברי מהדורא תמינאה לוורה

ומיחזיכיוהרא.ואי משוםלימוד זכותעליוהריהגיד ובלבדשיכויןלבו
לשמים ואם כונתו של ר"א היה לשמיםהרי כדאי הוא להתרפאות:
י באופן כזה עלפי מה שכתבתיבעה"י בד"ת
נלך .עפ"
ן הואבירושלמי פאה [פ"א]
עלפידבריהירושלמיקדושיןוכ
באמו של ר"ע כשהיה חולה שלא רצו חכמיםלהזכיר שבחו כ"כ בכיבוד
אמו כדי שלאיהיה כבר השלים את נפשו .ויצטרך עוד לחיות להוסיף
אומץ בתורה ומצותעיי"ש .וכן ה"נ שלא רצה ר'יוחנן לומד על ר"א
שהרבה בתורה רק שכונתו לשם שמים אפילו שהמעיט בתורה עד עתה
ולכשיחיה ישלים וירבה בתורה וזהיהיה לו יותר לזכות להבא לרפאותו
ן ד"ת ח"ד אות ק"ו ,ח"ט אות כ']:
ולהחיותו[,יעיי
[מה"ק אות נ"א

 .ותבה מה שאמר שם ר'יוחנן לר"אאי משוםמזוני (שלאהיה
נקז
לו לר"א) לאו כל אדם זוכה לב' שלחנות כתב שם
במהרש"א דאפשרדהיינו ד"א בר פרת דהוא סתם ר"א האמורא (תלמיד
ר' יוחנן) עיי"ש ראמרינן בתענית [דף כ"ה ע"א] שהיהעני ואביון מאוד
דא"ל קוב"ה אלעזר בני ,ניחא לך דאפכיה לעלמא מרישא ,אפשר
דמתילדתבסיעתאדמזוני.והיינו דא"לר"יאי משוםמזוני (בכית) .אולם
לאזכיתילהבין מ"שרבינו המהדש"א בלשון ספק האחשד התהו(דהיינו)
ר"אבן פדת שהיה 8דיואביון כנזכר הלא נראה בדור שזהו ר"א תלמיד
ר"י והלך רבו לבקרו וזהו ר"א סתם דאמרא הוא ר"א בד פדת כמ"ש
רש"י בשבת [דף י"ס ע"ב] ובגיטין [דף ל"א ע"ב] ועוד בכמה דוכתי ואם
כןאין ספק בדבר .ואולי כיק שנמצאוחלופי גירסאות וס"ס בכל הש"ס.
ד'אליעזרלר' אלעזר וא"אלהבחיןביןר' אליעזר הגדול לר"אבן שמוע
או לר"א בר"ש ש לר"א האמורא וכיוצא (וכש שכתבנו מזה ענין
מנח"א לענץ שמות אלעזר ש אליעזר
הערבוביא בט'ש בשפרץ
ביתשמי
רן המגחש"א ש"ס בלתי מוגה וכדאבכאן
בג'ק) עלכןאולי היהלפנ
ד' אלינער או גם לר"א בן שמוע ש לר"א בר"ש חשב המדוש"א

איי

דברי מהיורא תמינאהרצוייה

תתקצג

ר'יוחנן ביקר אותם בזה בחלותם .וכמו שהכיר את רשב"י ומכ"ש לר"א
בנוואכמ'י ,ועל כן כתב המהרש"א בלשון אפשר וספק .אבל האמת
נראה שהוא ר"אבן פרת (האמורא) סתם ר"א תלמידר'יוחנןכילהתנאים
הנ"ל דקשישימיניה לא היה מדבר ר' יוחנן בלשון נוכח כ"כ כמובן:
 .אעתיק פה מ"ש וכו'הגיעני ספר וכו' ברב תורה ולמען תת
כלח
אותכיעיינתיבו ארשום .לפי מיסת העת .מ"ש ע"ד
קורות קהילתוכו' וז"ל גם עלבית הקברותהישן שלטוידי "צר" בפנקס
דח"ק מצאתיוכו' נפתחו ארובות השמיםוהיה גשם שוטףלנו ולכליושבי
אירופא וכו' והולקחו משם אבני קודש והשוכנים בה וכו' (ובהג"הציין
כת"ה לפלאכי מצבת הרבנים נשמרו שם) ומאוד תמהתי איך על דבר
שנעשה מן השמים גשם שוטף וכו' ובפרט חטוטי שכבי גם עלידי בני
ו מ"ג ע"ב] נשען עה"כ נש"א
אדם רשעים מבואר ומפורש בש"ס יבמותני
י"ב ס"ק והיתה "יד ה"' בכם ובאבותיכם (שוכני קברות) עיי"ש והיתכן
על"יר ה"' לומרידי "צר" ח"ו וחלילה (ומחוייב לתקןמיר שגגה נוראה
ן שו"תרבינו דבריחיים נח"ב יו"ד סי'
כזאת שיצתה מתחת הקולמוס)ועיי
קל"זן שצינה לגזור תענית (נשען על דברי הש'ט הנזכר) כשלא העמיקו
הקברנים את הקברים ועלידי זה בא גרירת העצמות ר"ל ואם שםהיה
עלידי בני אדם בקלי בחירה מכל שכן עלידי גשמים שהם רקבידי
ו ב' ע"א)) שהואבודאי"ידה"' (בעונות
הקב"ה (כדאיתא במסכתתעניתני
הקהל או הדור)ועיץ בספר זכרת להגאל בעל חת"ס ז"ל (דפוס הראשון
עמוד  9וגם עמוד  25מה שמעורר לתשובה על זה ונשען עה'ע הנזכר
יבמות בדברים נוראים) עיי"ש וגם בעניותן במאמר זכרת צדיקים
שי'ל"
ו
י דהספידא על אאזמו"ר הגהיק זי"ע מפה"ק [בעל שם שלמה] דף
(מ
י"בוי"ג בהג"ה) שנדפס בימי נעורותי .וע"ד השו"ת חתם סופר (חימד
סי ,שי"ג] מ"ש שם .וגם בזה נ"ל עתה עה"כ נתהללו ל"ב רן על זאת
יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא שדרשו רז'ע בברכות(יו"' ע"א]י"א
זהו קבורהומהו התפלה שיתפלל י"ל שפיר בהמשך דוקדק "רק לשטף

אי

תתקצר

דברי מהדורא תמינאה לצררה

מיםרביםאליו לאיגיעו"היינו שלאיהיה בקברו אח"כ שטףמים רבים
שיבואו להרוס ולשטף הקבר ר"לכהני עובדות הנ'עוזהו משום "ידה"'
בכם ובאבותיכם כנ"ל מהש"ס ובעלי תשו' הגאונים הנ"ל על כן צריך
לתקן כנזכר .ושגיאות מייבין וגו':

מט.

דגכן שהעתיק ע"ד הקהלות אובין ישן וע"ח ויפה עשה במה
שגילה קצת תועבות (אח"ר) חארינע"ד עלידי מכתביו
וגם קצת מכתבי שי"ר (התופר) כל העורב למים (מקורם טמא ושהחריבו
אז גלילות אסט גאליציען במינות רמשכי' ר"ל) ובעד מי ביקש למנות
ן בשו"ת מבח"א נחלק א' ס" ט"ו ער"ה והנה ראיתי משו"ת
את הרב וכו'עיי
מהת"צ חיות]ועודבעה"י בכמה דוכתיבדבךינו .הנה מה שהעתיק נוסחות
המצבות הנה מלבד שהגיעולידיגיחוך בלשונותם במצבותיהם (בערא"י
וע"ח) כגון לפעמים על אחד מהדיינים חרות פ"נ "הנשד הגדול" (תואר
שכותבים מעולם על הרמב"ם ש רש"י וכהנה רבותינו הקדמונים ז"ל)
ואח"כ מאדיך ופוחת והולך בשבחיו עד שהגיעדו לתור "התורני" ומק'
ע"ח העתיק מצבת הגה"ק מ' דוד דייטש כתב שנפטר יום עש"ק
שנת תקצ"א לפ"קובאיזהיום בחודש (היא"צ) לא נזכר והלאימי ועש"ק
ישנם נ' בשנה ויותר (וגם מ"ש כת"הכי נפטר ר"ד דייטש ביום "כ"ה
סיון"אינוכןכי באמת בשנת תקצ"א לא חל כ"הסית ביום ועש"ק רק
ביום ב' ,ראה לוח עברונות) אלא ודאי כפי שמקובל אצלנכדיוובעירו
ע"ח שםכי נפטר כ"בסיון וזדן חל אז (בשנת תקצ"א) ביוםו' עש"ק
ועוד כהנה אשר כפי הנראההיו אז ב~צנגארן רושמי המצבות ונוסחתם
אנשיםקטני הדעתוע"ה אוהיהשייךזהלהקברניםונמוכי השכלוהדיעה
[ואהיל על ינץ זה דנתי לכף זכות את כת"ה אשד מביא מהרבה רבנה
כלומרדיינים באובןישן וכיתשיום במודש ושנת פטירתם כפי הנראה
והמיג העתק מצבתם(כיבלתיזהאיךידעיום ושנת מיתתם)ולאהעתיק
נותחתם אהף נפער בחלה בפשעי הארצות שנמצא בהם אך] גם באלו
שהעתיקאין כראים לדקדק( .במצבות משבןישן).

ז'י

דברי מהוורא תמינאה הוררה

תתקצה

והעיקר סיום כל שסח ושם "אמו"וכו'ואין זכר לשמות אביהםוזיין

נא בחיבורנו ד"ת 1סהדורא ב' אות ד'] עפי"ר הזוטאיהגאון
פנים יפות זצ"ל כי בעד דתיים צריכין להזכיר בשמא דאימיה והבאתי

שם עוד מפורש מש"ס שבת [דף ס"ו ע"ב] ע""ט בשרך ובעד הנפטרים
בשמא דאביו .והמה זה דרכם כסל לסו להיפך[ועיני רש ולא זר מדי
עבדי בגלילהעליון ואשכנזים הנשנים וגם עתה עלידי מכתבים יכתבו
בקשות בשמות דאביהם ועל הנקבות יכתבו כמעט כולם בשמות אביהם
ועל הזכרים לפעמים איזה מהם בשמות אמותם ולא ידעתי טעמם כלומר
פתאות זו מנין להם] ומה שכתבתי שם בד"ת כי על המצבות יכתבו
בשמות אביהם זהו כתבתי כפי שראיתי על המצבות הישנות בפולין
וגאליציען שד,יה כולם משורשם אשכנזים ונחרתו כולם בשמות אבותם
וכןראינו במצבות רבותינו שבגולה שם בקראקא .לבוב .לובלין .ונכתבו
בלשון חכמים וגם כמה מילתי סובא איכא למישמע מיניה וכפי הנראה
היה בפולין אז הכותבים והמנהיגים גם בזה חכמי לב ות"ת ולא כהנה
לרוע בקללותהנ"ל .ולאאאריךעודבמקצועזו תולדותוספרות הבקודת.
וקוראי הדורות .ווצקרא ביאגראפי"ע .אםכיעיינתי לפעמים בדבריהם.
ובהרבה מספריהם .וזאת אזכיר לדוגמא כמו הה"ג מו"ה חיים נתן
דעמביצער מקראקא בספריו כתב כלל מונח אשר חידש הטיח .כי
יקהלות הגדולות בפולין כמו קראקא ולבוב וכיוצא בשנים
'ה
היה דעמנהגזל
קדמוניות כי לרב גדול אחשר כיהן פאר בקדרתם גם כשנלקה אה"צ
לקהלה אחרת ונפטר ונקבר שם עם כל זה כאשר שמעו ספטידתוהציבו
מצבה פ"נ וכר בביה"ח שלהם עכ"ד התמוהים ולא יאומןכי יסופרכי
מדב גדול בתורה יצאו דברי הבל כאלו אשד כל השומע ויודע יצחק
להם היאמר כזאת וחלא גם מקום קרקע לא מצאו במקומם להנפסרים
הנקבריםווליתן טפחים מכל צד וכמ"שביו"ד נס" צ"ל סעיף ג'זוליי"ש
בפת"ש בשם שבו"י שצריך להרחיק גם מן הצד ומ"מכיון שאין הארץ
שלנו יש להתיר בשעת דוחקודי בהפסק כל שנוא עיי"ש ובט"ז שם
1ס" שס"ד ס"ק ב') על כל פנים גם הנפטרים נדחקים ביותר כנזכר) מכל

י

תתקצו

דברי מהיורא תמינאה רצדרה

שכןליחן מצבות ומקום בעד אותןשאין נקברים שם ולכתוב שקר גמור
פ"נ על להד"מ הלהשחית הקרקע (שלא יקברו  )012אין כדאי להטפל
בדברי הבל כאלו ,ואם בשביל קושיות שמצאו כמו ב' מצבות כמו שני
יוסף בן שמעון בשתי עיירות (כלומר בתי קברות) הנה שערי תירוצים
לא ננעלו ונמצאו באמת שנים ששמותיהן שוות או לא העתיקו המצבות
במק"א כראוי ואכמ"ל .ומחיה חייםיתן לנו חיים ארוכים ושוכט"ס:

 .דבמ"ן 2שם בדבר קורותעיר קרלסבורג (צד  )86מ"ש הגה"ק בעל
נ
מראה יחזקאל ז"ל תימן ע"טן לזקיני הגה"ק מהרצ"א ז"ל
בהיותו אז אב"ד פה"ק מונקאטש והקאמיטאט בערע"ג אשר קרושזקיני
התנצל לפניו [בהיותו ידירו ומכירו מגאליציען מק' רימנוב אצל רבם
הגה"קר'מענדיליזי"ע]כיבניהגליל שלוסרבניםוסילוניםאין שומעים
לקול מורהוכ' מע"ל הפירושכי לא שמעו לקולו אשר אסר להםהאווזות
המלעיטין עכ"ל בדברים האלו בוטים כמדקרות חרב הרחיב קצת פה
ולשון נגד גאון ישראל וקדוש א"א (זקיני זי"ע) לומר כי רק על זה
התנצל והתמרמרוזהואינו אמתכי הלא בתשובה שם מפורש שםדהיאלה
ע"ד ספק א"א החמורהובני'ממזרים אשר בעלהמרד .ודרכים אתו בתשו'
להכריז על בניהם שהם ממזרים ר"ל [והמעשה ידועה לזקני עירנו
והמשפחה הזאת ושאח'צ המירו דתם ר"לבימינו מבני בניהם וגם ידוע
מה שעלה לקרושוקיני נגד האבערגעשפא"ן אז שרצה למוות בידו בעד
ההכרזה הנ"ל וניצול מידו בעה"י (בחכמתו הגרולה) בכבוד גדול] .ועוד
כמה קנאות ואזדוות בכל גליל בערעג והסמיכות ומה שישבידינו כת"י
שהרעיש והזהיר לקהלותיו בגליל בערע"ג ע"ד הרקודי תערובות ר"ל
בעת הנשואין שהיה אז טומאה רצוצה ומושרשה נפרץ במלואה וכמוה
הרבהענינים חמורים וממילא היה כנגדו רודפים ומסרבים כמעשי בע"ד
ר"ל .כנודע .ודלא כמ"ש מע"ל .וגם בגוף ה12אלה מאוחות המלעיטין
בע"כ ובקוקורו"ץ (טענגיר"ע) הקשה שיש לכ"א קוץעייןבדדכי תשובה
וסימן ל"ג ס"ק קל"א] ע"דיגאלה ת דגלילותעוידאהכיאינו מדתחסידות

דברי מהיורא תמינאהיצורה

תתקצז

בלבד .וגם יש אצלנו כת"י תשובה בקצרה מהגה"ק מו"ה מרדכי בנעט
ז"ל רב דהמדינה בנ"ש מ"ש להה"ג מ'יוסףזלמןז"ל מפה"ק ע"דאווזות
המלעיטין שאסראז (בעירנו והפלך) קדושזקני הנ"ל וכתבכי גם לדעת
המתירין לאשרכפי ששמע הוא רב גדולוחסיד מפורסם עלכן ישבידו
בכח מרא דאתרא לאסור עלבניעירווגלילתו גם דבר המותרומחוייבים
לשמוע בקולו עלכן אינו חפץ להשיב בגוף ההלכה עכ"ד הרב דמדינה
הנ"ל ועיין בתשובת מהרשד"ם מובא במג"א [סימן תק"ל] בחכם שאסך
במקומו למיגרר מילתא לאסור מלאכה בחוה"מ אפילו בדבר אבד אזאין
רשות לחכם תבירו להתיר .ואכמ"ל .ועל כל פנים מע"ל איעצהו לטובה
הויזהירבגחלתןוישמורפיוולשונווגם קולמוסו שלא לזלך בדרך ~פרי
זמנים באלו ולמען לא יבא במשפט על כל נעלם יזהר אפילו משימצא
דחימצא וטוב לו בכ"י:
 .ובגוף הדברים מ"ש הגאון בתשובה מראה יחזקאל שם
נא
סי
ע"ס]וז"ל הגם שישבידיתלי"ת תוקףועוז ממקום[
ה
יו
גסב
איני משתמש בו רק לעתים רחוקות וצורך גדולכי את כל אלהנסיתי
ונתון אללבי שאפילו בדורות ראשונים אמרו שאיןבידינו להעמיד הדת
על תלה כמ"ש הפוסקים ואנן מה נעני ואפילו מי שהוא תקיף אך לא
בעי ישלח יד כמ"ש בגמרא [ב"מ ע"ג ע"ב] ל ר"א בר"ש יבוא בעל
הכדם ויכלה את קוציו וכו' עכ"ל והוא כולו מוקשה לכאורה בזה
(במחכהד"ג) והלא קיי"ל בשבת [שכת ע"ד ע"א] דמי שיש בידו למחות
ואינו מוחה הדי זה נתפס וכו' ונקרא החטא על שמו (ה' יצילנו) ומ"ש
בפוסקים דואסרניםשאיןבידינולהעמיד הדתעל תלההיינו גםכן רובם
טעמם בהיותם עצורים בגלות אזבין שונאיהם והמלכיות רודפים אותם
בגזרותיהם ונתייראו כי אם ידקדקו על כל דבר להזהיר ולשכיח אז
יקלקלועל יזץ זה רטטיוכללי הדת שיגזרועליהםעלידיזה על דבלל
כולו כידוע למבין מה שאין כן כשניתן כח מיד המלכות להזהיר ולתקן
בתור רב
בכל פדינת ז"ב כאשר היה להגאון בעל מראה החזקאל

זצ'י

תתקצח

דברי מהיורא תמינאה וץדרה

המתנההאיר הותר לשתוק ומדוע לא השתמש בכום רק לעתים שתקות
 .ואולי גם הוא האי גברא רבה בהמי פחדא קאים כי אם יזהיר
כנ'י
לתש כל דבר (גם כשישלו כח מהממשלה עכיץ) אזיחליש כחוכשיגיע
לפניו לבטלענין עריות או הילול שבת שצריכין לצאת בפומבי בכח
גדול אךזהתלוי בצ"ע להלכה כמ"ש הרדמנו [סיפן אלף פ"ז] להתכםצבי
"ימן ק"ת על דברי הש"ס [סיחות מ"ט ע"א] תמידין דדמידנא וכנספים
דלמחר ואיזו יקדים מי שנתנו לו רשית בבית המנצרים לד'ש וכו'
והדבריםעתיעךןוה"נכן אם רשאילהמתין הטלא להוכיחההיגור כחעל
רברים חמורים יותר שיהיה צריך לאחרזמן (וגם מ"ש שם לקדושזורני
ד"ע למונקאטש היה בדבר א"א החמורה שם כנ"ל הצד אימתי ימתין
וליזלוכישייך רבר החמוריותר מזה)וגם מ"ש מר"אבר' שמעת (בפרק
השוכר את הפרזלים) מ"ש יבוא בעל דגרם ויכלה את קוציוהיינוכית
שהוא היה דןדיני נפשות ומוסרן מיד למלכות לדגדגה (אם באמת היו
חייבים) בלי סנהררי ישראל נצל זה אמרו לו כן אבל מי שיש בירו
תקיפות ממקום שטה לדמזיק הדת .מייתן והיה (ואין שום ראיה מעם
מ"ש כנזכר) נעכז בקהת שלאח"ם:

נב.

לגם מ"ש שם במהאהיחזקאלוג'לואשים מחסוםלפי שלא לדבר
בגנות בני עמסכי לא ניחא למרשהו דלימא הבי כראיתא
מס"ה כ']באביי בן רחבעם שאמר [ד"ה ב' חג ח'] ועמכם צפוי חהב
(נכע"ינש על שחשדם וכ"כ המע" הנביא על שאמד פשעיה ה' ר) בתוך עם
טמא שפתים אנכי יושב וכו' עכ"ל ואםכן קשהדלפי זה בטלהישבחה
לגמרי ואיש כל הישר
יעוצהכית שבני חמדאל המה.א"צהטוי
י
קיב
יה מוצם דדגבהא מפי שנשמר על כלל
נא
םעיר
החילוק פשקם ראין
ישראל ממש על הכל כ~ו( .שהם טמא שפתים שיוצא) זום לאנידנו
ן רעל כלפנים"ש לזו צדיקים בכל דור חץד הדאשינן
למרייתןכי
דף נ' ע"נ]ישעלבדהינו
ניכה נפה ע"ב]וגםלפי דעת התמוה"ק
ל"ו רשע מסגדןבחרש כמדע)וצדיקיםגנוהזמליים שדוסעה46כאלודווים

וי

דוקרי מהדורא תמינאה הצדרד:

תתקצם

החמהמפני ומשך(ואין לחלק ולחשר דרקלפניהש"י אמד לומדכן על
כלל ישראל רקצריכין להמליץלפניו עלבניו .אבללפניבני ישראל
מצוהלהוכיחן .זהאינו דהא אלצץ הנביא אמד לפני ד~שס יתברך ע"א
י"ח כ"מ] אני עתרתי נביא לה' לבריונביאי הבעל ארבע מששח וחמשים
כולו
איש ולא נחשב לעעכלל .אלא ח4-מכיון שלאדיבר על
הכ~אפונת
רק על נביאי הבעל הלא אלמן ישראל ויש עוד בחנוכם להציל ל

י

לי

ותורתווכמו שנתנולו כח באמתאזפרד אחרכךבסנירוטרים שמראה

כח הש"יונסיו .וא"שעתידו ומביאלפני הש"י (שם "ט "] עזבו בוטחך

בני ישראל את מזבחותיך רוסו ואתנביאיך הרגו בחרב ואותראנילבדי
וגו' ,חשליריזהניתןלו העשששנהיה אצל כלבוית טפלה כמ"שמשי"א
ספכ"ט] ,כלכי האי ריתהאוכו' .ואכמ"ל) על כל פנים שאנימי שאמר
על כלל ישראלכולוכנזכר מה שאיןכן רבבעזרוובגלילתו אומי שיש
בירו למחות (כברביארנובחיבורי [ד"ת ח"ב ב' אות ח"חכי 'למחות"אין
הפירונו למחות כמו כח המלכות ממש רק לשק "מחאה" על כל פנים
כמו האי דחזקת הבתים נתם ע"א] תאפילו בסוף העולם בתוך הג' שנים
כיק דחברך תברא אית ליה וישמעו על כל פנים המקצת אפילו אחד
ובפרטמי שישבידו כח משממשלה כניל] בחיטומחדייב לממותולהוכיח
בכל שפכים וכמ"ש גם בנביאים (פעמים רבות אץ מספר) הגד לבנ"י
פשעם הרם כשופר קולך וכיוצא הרבה .ובפרט רב הממונה והחכמים
רתלויבצו)עש כמובן.
מטיט אםלא בדודפרוץכוהיהיההקדי
ה'ישיב ברפטניוס
יבראשונהויועצע כבתחלה .ועךאכוני עםסגולה .ב"ב
פכ
ישועהוגאולים

יץ

 .ברצהלים יבתסניא אפי)רירתי בוגדים חשתקוטטה אופר אמרתך
בג
ך
ד
ס
ח
כ
ך
י
ד
ו
ק
פ
חמני
אהבתי
לא שטוו רשתכי
לראיתי בוגדים השתקוסשה אשר
ישלהביןטמירות השמוקים ונחנתםי"
אמרתך לא טעמיו (וא"ת מירכן נדע כי חשת הוא המעלה הפיצה
להתקושש עמהםכשויאמצ אהש2שעריסעה"ת הלא אהל רבדיחכמים

י

א'
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בגהת נשמעים וכשיאמר להם בניחותא ולא בקטטה אהף ישמעו יותר
[וכנ"ל משו"ת מראה החזקאל בסימנים הקודמים נ'ש נ"ב] ע"ז קאמר)
ראה (מזה) כי פקודיך אהבת"י (ע"כ לא אוכל להתאפק ולדבר עמהם
בלשת בקשהוריצויכי האוה"ב אתהבירו ורואה בעת אדםבליעליצערו
ויעיז נגדו לא רגיל להתאפק מלמהות ולהתקוטט עם שונא רעהו ומכל
שכן למי שמורד בהשם יתברך כביכול וז"ש ראה כי פקודיך אהבת"י
ע"כ בוער האהבה בקרבי כנזכר ועל כן ראיתי בוגדים ואתקוטטהוגו'.
בע"כ כנ"ל אך מהמת שהנני לוחם עם הרגועים הזדונים האלו הוא סה"נ
פןיעשולי מה בךשעתםח"ו .וגם מחמת הקטטה והמלחמהותינהונפישי
מינן בעוה"ר פןימישוהייבעיני ח"ו .על זה קאמר) ה' כחסדךחייני
(ההנו בכל הפירושיםשיחיינו יתברך שמו ויצילנו כגד הקמים נגד ה'
ותורתוויתן בלבנו התחזקות וחיות) וכנזכר:
נד .אבי עילוםוכי אדבר [תהלים ק"מ ( ]'7מזהאיך לתווךהעילום עם
אויבי אז מתוך דבריי ילמדו לשקר ולחטוף איזה דיבורים)
המה למלחמה(שיהיה להם מזה להבעיר אש המלחמה) ה'ישמרנו[.ועיין
לעיל אות ב"ה ובד"ת [מהיורא  '7אות ה'ב] בזה]:

 .קובלי תורתפיך [תהלים קי-ט ע-ב] (היוצא מאיש עשיר) מאלפי
בה
זהב וכסף (ועם כלזהיהגה בתורתה' .כידוענסיון העושר
הוא גדוליותר מנסית העוני על כן זהו טוב וחשוב יותר):

 .במקניא ליקוטי אמרים [ח"א פרק מ"ר וז"ל בהתקשרות הנפש
נו
ממש בבחינתנשיקין פה לפה לדבר ה' זה הלכ"הוכו'
עכלנהעיי"ש תוו"ע כמפורש בשיר השירים [א' ב']ישקנ"ימנשיקי'ת
פיה"ו (ההנוהנטויק"'ן עמו יתברך שמו באהבת תורה שבעל פה הנקרא
פמל'ו)כי טוביםדוריך מץ'ץ (שנקרא ימן תורה שבעל פהכדבריחז"ל
עה"כ [משלי ט' ה'ן לכו לחמובלחמיווט תורה שבכתב ושחוביי"ןמסכתי
תורה שבעל פה):

חי

דברי מהיורא תמינאה נצררה

בז .עיד

א'א

ן תורה שבעל פה בליקוטי אמרים [פוק
שם בסמוך עלעני

הנזכה וז"ל ודרך כלל נחלקין לשלש בחינותימין ושמאל
ואמצע שהן חס"דדי"ןרחמ"'םוכו' עכל"העיי"שובזהי"לבשירהשירים
[ג' ד') אחזתיו ולא ארפנו עד שהביאותיו אל בית אמ"י (שהוא תורה
שבעל פהכירוע דרשת רז"ל [יח"ב דף רע"ו ע"ב] כבד את אביך דא תורה
שבכתב ואת אמך דא תורה שבעל פה) ואל חר"ר (ר"ת חשדדין ר'חמים
שהןג' בחינות הנזכר) הורתי (שהוא הוראה תורה שבעל פה) .ובזהי"ל
הירא (בחינת ירא"ה מלכו"ת ה"ה תור"ה שבעל פה קרינן לה) וחר"ד
(ר"ת ח'סדדיןר'חמיםכנ"ל)על דב"רה' (שהוא תורה שבעל פהבריבור
כנודע):

3ת .שאלרני על מה שאמרו חז"ל בשבת [קי"ח ע"ב] אלמלי משמרין
ר נגאלין שנאמר [ישעיה ג"ו ד]
ישראל שתי שבתותמי
כה אמר וגו' .והנה היתכן שבכל אלו האלפים שנה מיום שניתן לנו
השבת לא היו עוד שישמרו ישראל שתי שבתות דגם לא כן הן כבר
נגאלים וא"ת דזהאי אפשר מחמת שבכל דור ודור ישנם בעולם על כל
פנים מיעוטא ר12עים שמהלים את השבת ת"ל שכל ישראל ישמרו ב'
שבתות רוגמא מה דאמרו שם [לעיל בסמור] אלמלי שמרו ישראל שבת
ראשונה לא שלטה בהן אומה ולשון שנאמר [שמות ט"ז כ"ז] ויהי ביום
השביעייצאווגו'והיינו אף שהיו רקמיעוטא דמיעוטא(וכפידבריחז"ל
הקמ"ר כ"ה "] קוהיה רק דתן ואבירם) מ"מ צ'ק כלל ישראל כולו כמו
שהיו אז יחדאחי
י יציאת מצרים במדבר מ"מעדיין תיקשי והלא [ע"י
ג' ע"א] אץ הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיוכית עפעא כעת דבר שמו
אפשר להיות כלל ישראלכולו מפני מיעוט הרסנתם על כלפנים כנזכר
[ואין לומר כמ"ש מרן המהרש"א בנדה [יןי"") בחידושי אגדות על
הצ'ט הנזכר בשבתהיינו למנוע מפו"ר כשיחשבו שלא יבא ללידהביום
ש"ק (כמו שאמרו שם בנדה בחסידים הראשונים וכו') וגם שעלידי זה
יבואולידי חילול שבת במילה ביום השמיני וז"ש שתי שבתות עיי"ש

א"ב
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ההו קשה להבין שעלידי זה לא נגאלו מחמת שלא נזהרים כחסידים
הראשונים הנ"ל ובפרט מ"ש במהרער'א בשבת שנ" במילה בשבת כתהו
נחשב לחילול שבת עלכןיוהרו מקודם מזה זהו קשה להבין דהא מזלה
הותרה בשבת בעוד שעוסק בהאפיותבציציןשאינןמעכביןנוכבדביארנו
בזה בכמהדוכתיבחידושי שו"ת מנח"אבעה"י ואכמ"ל)ואיךשייך לומר
דוהיהיה חף~ל שבת וכמו דלא שייך לומר שקרבן התמיד או מוספי
שבת במקדשיהיה כמוחילול שבתכיון שתתרה כנ"לושששילידהדי'ע
רה"י כמו חולה בשבתכיון דרקנזדמן בפקרהוכמו שהילק בשו"ת עטרת
וכמים להגאל בעל ברוך טעם ז"ל מהשאיןכן מילה בשבת דודן מצותו
לכתחלהכית דאי אפשר שלא מדמן בעולם בכל שבת למול בן ח'ואין
להאריךבזהשאינו מקומוכאן]וי"ל דבאמת הךדשתי שבתותמידנגאלו
אחד וצא עם הך דלקךל בסמוך כנזכר אלמלי שמרו שבת ראשונה לא
היה כל אומהולשת שולטת בהםוממילאהיהביאה ראשונה לאה"קביאה
תהמת וגאולה שלימה כית שלא נשלטו בנו האומות מאז וכיון שחטאו
אלו האנשים שיצאומן העם הע"ד ללקוט כנזכדוכיתשצריכין לתקןזה
בתשובה ותשובת המשקל צ"ל דוגמת החטא שהיה אז חמר מכללישראל
ע"כ בהתיקון וכפו התשובה צ"ע בכפלים כמושיומרו רז"ל
כולו
כ
יושים כ"ה א'] אם נכפול אדם בעבירהחייב מיתהבידי שמים,
נבמד"ר
'ד
נק
מה יעשהויחיה וכו' ,ואם היה למוד לשנות פרק אחד ישנה שנים וכו'
כיוצא אמדו רבנן בכפיל"א לבעל תשובה) על כן צריך להיות שתי
שבתות לתיקת הלז וכשיהיה זה אז מהד נגאלוולאמיד הוא דק לתיקון
הנ"ל וכשאי אפשר עד ישובו כולם להשם יתברך בבושת גהשל צדק
ומלאה הארץדיעה אתה'עלכן נקוה רק למלך ישראל ושאלוכיבחסדו
יתברך שמויגאילו בקרוב ב"ב ,זון כתבתי לגומר הנחמא ,וננושאעון
ז סא"ל ר"ת
ופשע ירחם על עמוויכפרבעדנו .ובמהרהדידן יגאלהנישח
מהדורא ט' אוה ל"ו ,ל"ק:

נט.

דברי מהרורא תמינאה וצררה

א'ג

בזמר למל שבת קודש כל מקדש וכו' כל שומר שבת כדת
מחללו שכרו הרבה מאוד על פי פעלו איש על מחנהו
ואיש על דגלו ,ויש לדקדקכיון דשכר שבת גדול מאורבין בעולם הזה
ובין בגדלם הבא אם כן מה זהויכתב שכרו "הרבה מאוד" וזזם סותר
עם "עלפי פעלו" כיק דשכר שבת הוא שכר "הראוי" "ולפי פעלו" אם
כן לא שייך לומר "שכרו הרבה מאוד" יותר "מהראוי" ומתוקן ומוכן
שכר שבת קודש וי"ל דהנה המזכה את הרבים ובפרט בשמירת שבת
קודש(כיזה כל האדם הישראלי) אםכןמגיעלו גם השכר הרבה מאשר
זיכה את תבירו וז"ש כל שומ"ר שבת כדת (שעומד על הכהטם"ר להיות
בגדר נגד הפורץ מזהירו ומוכיח ומעורר על השבת קורש) מחללו (שלא
יחללוהו ,אז) שכרו הרבה מאוד (יותר מאשר) על פי פעלו (ריעושה
בעצמו שמירת שבת קודשיען שהוא עושה ומתקן לשמירת שבת קודש)
איש על מחנהו ואיש על דגלו (כל אחד על מחנהו וכחו שיש לו שם
אשר דבריו נשמעים במחנהו ודגלוהיינובניעירו או חבורתו ואנ"ש גם
במקום אחר השייכים לדגלו) כנזכר:

ם
 .שבור זיוע וא ורע תדרוש רשעו בל תמצא .נתהלים י
כפי המבואר בכתה"קכי הרשעישלוכח ושורש בקדושה
רק מאות ש"'ן שבתיבת רש"ע ופ" בזה מ"ש (ישעיה ג' י"א]אוי לרש"ע
ר"ע כאשר מוצתכן סהרש"ע הפרת שי"ן ונתואר רק ר"ע וז"ש בהגדה
לתשובת הרשע ואף אתה הקהה את שיני"ו השין שלו החלש כחו מנום
ואז יתבטל ממילא עכד"ה ובזהי"לכי הנה הרשע שעושה רעות לסביי
בגופנית ונפשיות ומצליח לפעמים ח"ו וצא רק מכוחו מנית ש"'ן
ובבחינת מגולם לשונאיו (מהטוב שעשה) בעולם הזה (בכדי) להאבידו
לעולם הבא ,אמנם לעת עתה צר מאורשחביי אםיצליח הרשע חלילה
עלכן מבקשים שבור זרוערש'"ע (שישברוזרועווכוחו ,ואז) ור"ע (מי
שהוא ר"ע ואין לו כלל כח מהשי"ן ,ממילא) תדרוש רשעו בל תמצא
(כיון שאין לו כח ומכהו בקדותה מעיקרא כלל):
ס"ק

א'ד

סא.

דברי מהדורא תמינאה נצררה

מאמר חז"לידוע [בסוף קדושין] טוב שברופאים לגיהנם והדבה
פירושים נאמדו בזה ,וי"ל עוד בדדך פשוטכי מדדך
אנושה או מכה ח"ו
כמה מהדקטודי"ם החנפים ודאם ידאה באחד
ווני
יפו ולא לומד להתולה
חח
שמוכרחים לנתחה במהרה .אמנם הוא דוצה לה
(הן אמת כי להחולה אין צריכין ואסוד לו לומד פן יסתכן ח"ו לגמדי
מדוב הפחד ואיתרע מזלי' וחיל עורקיו אבל לקרוביו בע"כ צ"ל בסוד
כדי שיצילו מבעוד יש זמן וכח האפשרות) וגם לא למיודעיו הקרובים
דקיתןלו איזה תחבושת או רפואה ליקח שיקלחליוויסוריו לזמן ושעל
ידי זה יאמרו ההמוןכי הוא רופא מומחה וטוב לב שנתן הרפואה להלז
והוטב לו מיד ומה שאחד זה יסתכן מבלי יוכלו להושיע בדדך הטבע
לזה לא יחוש ועושה כן כדי שישבחוהו כנזכר .ווד,ו טוב שבדופאים
(שעושה את עצמו ,או בטבעו ,חלש הלב ,וטוב במדתו .אמנם מה שעל
יזם זה לפעמים יסכן את בני אדם על כן הוא) לגיהנם .דק כל ערום
ן וכמובן[ :רעתן בדברי תודה ד' אות צ"ב]:
יעשה בדעת בכל פעם לפיהעני

סב.

מה שהשנתי למופלג חו"ב אחד מתלמידנוהי"ו .ע"ד שכתבנו
בד"ת [מס"ק אות מ"ח] בשם אאזמו"ד הגה"ק בעל שם
שלמה זי"ע שצריך האדם לשמוד את עצמו שלא לספד הדבה בשבח
י זהו נדאה כמרבד בשבח עצמו כדאמדינן בב"מ [דף נ"ט ע"ב]
אביו כ
שאמד ר"גגלויוידוע שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא עשיתי
זאת עיי"ש שהעידותי עוד מכמה דוכתי בש"ס .ועל זה העידות מדברי
דבינו בספד חסידים [סימן תקכ"ב] שכתב יהללך זד הלאפיך אדם שנקרא
אביו רבינו כגון דבינו יעקב ושם בנו ראובן אל יחתום כך ראובן בן
כמשהרבינו לא יחתום שמו
דבינויעקבכי אם ראובן[בן יעקב]
י
ק
י
פ
א
ו
זד ולא
י הקדוש שנאמר ומשלי כ"ז ב')
אני פלוני בן דבינו פלונ
פיך נכרי ולא שפתיך ואף בחתימת שמו ויהללוה בשערים מעשיה ואל
ישבח הוא בעצמו לא את אביו ולא את אמו שנאמר [שם ל"א כ"ח] קמו
בניה ויאשרוהעכל"ה .הנה כבר כתבתי זה עלהגליון (מספרי ד"ת הנ"ל)

י*

דברי מהיורא תמינאה נקדרה

א'ה

מדברי הספר חסידים הנ"ל אולם מה שמסיים בלשון הכתוב קומו בניה
ויאשרוה ,לא זכיתי להביל דהני מילי סיתרא"י נינהו עם מ"ש רבינו
מקודם שלא ישבח את אביו ואת אמו ובזה כתב קמו בניה ויאשדוה
משמע רכן דרר המוסר והתורה שבניה יאשרוה וישבחוה וצ"ע ומצדה
ליישב .ובפי' דספר חסידים שם נדחק ליישב וצריכיל פירוש לפירושו.
וצ"ע.נוגםיפה העידות דלא ראינו לכל קדושיעלית שיזהרו בזה וכחגו
על אביהם בן הגאון כו' וכיוצא זולת הה"ק מדיזין זי"ע ובניו דאינו
שתתמו רקבן מוהר"ר אםכיד"א ר"ת (מוהר"ר) מורינו ורבינו הדב ר'
עכ"ז בעליל לא נראה לתואר ושבח רק כמו שכותבים על אדם פשוט]:

סג.

ומ"שידידי הנ"לברבדינובנימוקי או"ח נס" תכ"ו ס"ק א'ןבענין

קידוש הלבנה בשם המגיד מישרים להב"י מה שהביא
במנ"א שם (ס"ק ב'ן ומרן המג"א קיצר קצת בהבאת לשון המ"מ שם
אמנם מצאת הדברים במ"מ (שיר השירים) ותום נראה דלכל א' נאמרו
הדברים ולא למרןהב"י בלבדו ,ועל כלפנים נדאה שםלמעיין (בלשונו
הק' במ"מ) דכשקדשוהו במוצש"ק הוא מוצלח ביותר כדי להכרית אז
המקטריגיםהסובבים אותהוז"ל שם וכשתתכסה ותתעלםולאיוכלולברך
אותו החדש לא יהיה מוצלח ח"ו ודוק ותשכח עכ"ל והיינו דאותן שני
התיבות "אותו החדש"קאי גם למעלה כשלאיוכלו לברך כל אותו החדש
(הלא כתב שני פעמים אותן התיבות אותו החדש) והיינו שתתכסה בכל
לילה שראוי לקדשה ולא יברכו כל אותו החדש אז לאיהיה מוצלח וכן
קאי שתן שני התיבות "אותו החדש" גם למטה שלא יהיה ~תו החדש
מוצלח ח"ו כשלא יקדשוה כלל בכל אותו החדש כנזכר אבל לא כשלא
יקדשוה במוצש"ק וכמו שכתבתיבנימוקי או"ח בשם קדוש אחד שדקדק
כ"פ לקדשה בימות התול שהם צריכים תיקתרעלי" בפרס קודם חצות
מה שאין כן מוצאי שבת קודש כנזכר שם:

א'ו

דברי

מהיורא תמינאה רזרבה

סד .מה מתקינן בש"עאו"ח 3ס" קט"ד] ברמ"אלדברי הרא"שיצריך
וחיוב לחזור למקומו ולברך ובמזיד כשלא חזר
י
נ)
לב
פ"
בדיעבד לא יצא בהמ"ז .והלא זהו כב"ש (במתניתין ברכות נ"אאע

מה שאיןכן כב"ה יברך במקום שנזכר(וכן פסק הרמב"ם כבש) ובגמרא
שם(יף ("ג ע"ב] בדבב"ח דחה לברך במקומו (כב"ש) ואשכחיונה דדהבא
מהשאיןכן בק"שתנינן כשהטה לקרות כדברי ב"ש אמדחייבתיבעצמי
מפניהליסטין וכמבואר במפרשים ושו"ת דחפורלהחמיר כדברי ב"ש ואם
ה ע"ד רמז נכת עפ"ד התויו"ט (בדכות ט"ז מ"ג]
כן קשה סובא בזה ,וי
)
ד
"
ת
ל
מ
הנודעים ולכך אומרים בבהמ"ז נברך אלקינ"ו (שהוא
יען
שמזונותמחוייב האדוןליתןלעבדיו בממ"ד מה שאיןכן לגלותמסתריו
לו הוא מגלה רק לבנו ולמיטיעא חביב אצלו אוהבו ורחימי' השל כן
מברכין על התורה (שהוא שעשועיו יתברך שמו) ברכו את הו"" (במדת
ן הלכה כב"ה
הרחמים) וכנודע מ"ש בזה בבני יששכר .והנה נודעהידיד
ולעתיד הלכה כב"ש שהם דינים גבוהים ובגלותנו אין יכולים לסבול
ולקבל זאת מה שאיןכן לעתידיהיה מעלת הזהב על הכסףויהיה הלכה
כב"ש והדבריםעתיקין .וזהו בבהמ"ז שמברכיםאלקינ"ומחוייב בממ"ד
וזהו בפינת ב"ש עלכןפסקינן בזה כב"ש כנזכר מרבב"ה לחשכת (בשכר
זה שחזר לברך במקומו)יונה דדהבא (ההנו בחינת זה"ב בגימטריא דו"ד
דינא דמלכות"א ורנ"א) ולעתידיתגלה זהביפיו וטובו עלכן אשכחיונה
דדהב"אמעיןזה וז"ש שם בגמרא מ"מיונה משום דנמשלה כנסתישראל
ליונההיינו כנזכר מדת דו"ד ומלכו"ת כנודע וכנזכר:
וז"קט שם בגמרא עה"כ נתהלים ס"ת י"ר]כנפייונה נחפה בכס"ף ולכאורה
י מה שכתוב (תהלים ק"ה ל"ז]
הול"ל בזה"ב אך גם זה יתכן עלפ
וזה"בופיז בשבורו משל (ולמה אמד
ביציאת מצרים ויתלאם
מאתיםוכר)כיהנהייצאתמצרים הרשלה
בכסף במקוםהזדוג הלא בבככלסל'י
הראשונה והיה בגלות עלכן לאיכלו לסבול הזוף'ב בלבד מפניהדינים
העליונים כנזכר (רק לעתיד ב"ב) ע"כ צירפו (החטרים) כקש וזהביחדיו

דברי

מהיורא תמינאה וצרופה

א'ז

ח"שואיןבשבטיוכושל (שלאיכשלו ח'ץכשיתעוררעליהםבחינתדינים
חסדיםהיינו שלמעלה נכסהונחפה
~בד)וכן בזהבגלותנו נחפ"ה
סו'
ונמתק בכס"ףשיכהים לקבלןיב
יולעתיד ב"ביהיה זה"ב בלבדכנ"ל:
כי
חד

מה.

רשומי קצת דברים מה שהשבתי לאחדמידידינוהי"ו על מה
שכתבנו בעולת תמיד ועוד בכמה דוכתי עלפי דברי
הש"ע מגילה ע"ז ע"כ]כי רק ביאת גואל צדקיהיה מקודם והוא המלך
המשיח יבנה בית המקדש וכ"פ הרמב"ם [הל' מלכיס הי"א ה"דן והדי זה
לכאורה דלא כמ"ש רש"י ותוספות בסוכה [ין מ"א ע"א] דיבב בנוי
ומשוכלל מן השמים ואם כןאין צריך להמלך לבנותו אך זה לא קשה
עלפי מה שכתבתי [שם] בדברי תורה על תמיד [יןי"ג ע"כ] בביאור
דברי ש"ס סדרהתמיד לעבודתבית אלקינו יה"רוכו'עיי"ש ובאמת הוא
כמ"ש הרמב"ם [פהכ הלכה כ' מהלכות מלכים]כי אנחנו לא נדעאיךיהיה
הדברים בפרטות רק העיקר שנאמין ונחכה לו בכליום שיבוא וזוז נדע
דגל הלא כדעתהציאניסטע"ן לאמיניה ולא מקצתם ודעותםבקאלאניע"ן
רק שנשוב בתשובה שלימה כמ"ש הרמב"ם בהלכות תשובהונזכה לביאת
גהשל צדק ב"ב ושוכט"ס[ :וכן באמת מצים כזה בסתירות בזוה"ק בכמה
דוכתי איזה יהיה מקודם ומדרדרם חלקתם הם מדברי חז"ל אלא ודאי
כדאמרן מדברי הרמב"ם ז'ע4

סו .עה"כ

נתהללו ח"ח שגן מבשן אשיב אשיב ממצולות ים

ךעהן

במשנה ברכות [מ ,ע"א]

ש"סגיטין רף ג"ז ע"כ] ,דהנה תדע
חשלכולם אם אמר שהכלנהיה בדברויצאונודע שעלידי הברכהמעלים
הניצוצות שיש במאכל ) 1במשקהועייןבסידור האר"יז"ל בכוונת ברכת
שיבלנהיה ברברועל המיםטימאבחינתיסוד ומלכותעיי"שוכיל שקל
פי הלכהיצא בדיעבד בברכתשיגל על הכל (המאכלים והמשקה) בעל
כרחךכי"ש בברכהזו כחלהעלות כלהנצוצים ממאכליםומשקיםשונים
למיניהם (ונע הוא יגד"ד מלשו"תדילולל דבל יחד) וז"ש מבש"ן (בש"ן

א"

דברי מהיורא תמינאה רצררוץ

ד"ת ש'הכל נ'היה ב'דבדו) אשיב (הני"ק כנזכר עלידי ברכה זו) אשיב
ממצולות י"מ (ד"ת י'סוד מולכות כנזכד וגם הוא מעלה כל הניצוצות
לשורשן כמ"ש מהאר"י ז"ל בכונת תשליך עה"כ נמיכה ז' הס] ותשליך
במצולו"ת י"ם וגו' כנזכד עיי"ש) והבן:

סו.

(בחלוט) למאמדחז"ל נסנהדדין כ"כ ע"ב] אשה גולםהיאואינה כורתת
בדית אלא למי שעשאה כלי .האשה (מבחינת מלכו"ת) כודתת
בדיית (יסו"ד) למי שעשעה אותה כל"י (ד"ת ל'ילה כ'יום י'איד) היינו
שהו התכלית להחיש להמלכו"ת מדת ליל"ה שתהיה כיו"ם יאיד .וכן
יהיה לעתיד ב"ב וכמ"ש נזכריה "'ר ט'] והיה "%י' למל"ך על כל הארץ.
(מדת מלכו"ת) מל"ך (ד"ת משט לעלות כ'ימים) נלשון הש"ס מ"ק כ"ה
ע"כ] ועל ידי רבוי לימוד התודה שבעל פה ושניקד 7ם2ה בליל"ה
(וכראיתא במדרש תנחומא ופו"פ תשא ס" ל"קמניןהיהיודע [משה]אימתי
יום ,אלא כשהקב"ה היה מלמדו תודה שבכתב היה יודע שהוא יום,
וכשהיה מלמדועל פה משנה ותלמודהיהיודעטימאלילה ,וע"ע בפרקי
דד"א נפרק מ"ו]) להיות משים לילות כימים בתורה עלידי זה יזכהוהיה
ה' למלאך (ר"ת כנזכד) יהיה יתברך שמו כשיים לילו"ת כימי"םהיינו
והיה לעת עד"ב יהיה או"ד כמ"ש הנביא מפי ה'וידייה הד ז'] כן יון
דצק ב"ב:

סח( .בתפלת אדון עולט) ואחדי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והואהיה
ה בתפארה .י"ל ע"ד מ"ש בפסחים נטף ע"ח
והוא הוה והוא יהי
ע"א] לא כאברהם שקראו הד ולא כיצחק שקראו שדה אלא כיעק"ב
שקראו בי"ת וכנודע שזהו התכלית וממדת רצונו יתברך שמו להביא
לימות הכהניח ומלכותו .וברחמי"ם ישובלבית"ו .ב"ב .ולתכלית זההיה
בריאת כל העולמות ח"ש ואחרי ככלו"ת (לשה רשימות כמו והמדבר ד
א']ויהי ביום כלו"ת וגר שתשלם כל מלאכתו בשלישות בעולםדעויקון
והתגלות מלכותו יתברך שמו בביאת גואל צדק ב"ב) הכל (א) לבנו

דבירי

מהדורא תמינאה רצררה

א'ט

(יתברך שמו)ימלוך(והיהה'למל"ךעלכל הארץ) נור"א(בבחינתיעק"ב
כנודע בהאריז"ל והראשונים בסוד הגדול הגבור והנור"א שהוא כנגד
'ו
זה
יעק"ב) והוא היה והוא הוה ו
יא יהי"ה (ביום ההוא יה"'ה כנודע הכונה
ה
י
ה
י
ה
י
ה
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ב
שלעתידבביאת גואל צדק ב"
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"
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ה
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ש
ה
בשנייודי'ץ
וזהו יהיה) בתפאר"ה (כשיתגלה בית יעקב מדת תפאר"ה) ב"ב:
סט .בזוה"ק פרשת וישב [דף קפ"ז ע"כ] המדבר שם מענין חשוכי
בנים ר"ל וקאמר (ונדפס בספר דווה"ק ככד במוסגר)
כגתר'יוחנן דהוו"לבניןומיתווכגוןר'חזקיה דאיתו עקרעלייתוכתיב
וישעיה נ"ו ד] כה אמר ה' לסריסים וכו' עכל"ה והנה במ"ש על ר'יוחנן
הן אמת דמבואר בש"ס ברכות [דף ה' ע"כ] דא"ריוחנןדין גרמא דעשיראה
ביר אכן לא שייך לומר דהוי בכללסייסים דהא מבואר בש'ש קדושין
יליה בתלר'יוחנן(וכפידברי היש"ש אם הוופל לאותה
[דף ע"אע"כדדי
בת שילדהבן אזקיים פו"רכדברי הש"ס איכאבנייתו להשליםוכן עטה
דעת הישוע"ק [אהע"ז סימן א'] ובישרש יעקב על יבמות שם עכ"פ איע
בכללסריס) ובפרט לדברי ספרהיוחסין נשארלובן א'לר'יוחנן ושלחו
לבבל ללמוד עם שמואל רק מה שנפטרו הבנים עשרהזהו קיבל מאהבה
ן בדבריע בחמשה מאמרות [במאמר הלקוטות
וכדאמרינן בברכות שםועיי
אות ל"מ] עלכןבודאי נראה כמו שנדפס בהגהות הזוה"קרום שעה הלשון
(ההת ר'יוחנן בזה) נתוסף מהמדרשים אח"כ והיינו שבאחרונה הוקום
זאת בדפוס מהגהה א':

ע* שכזפק

[תניא]ליקוטי אמרים (כאגרת הקודש סי' כ"ו מד"ה והנה המהכן
מהשקפה ראשתה וכו') בתוך דבריו הקדושים וז'ע וגם

פלפול הקושיות ותירוצים וט' אשכחן ברשב"י דעסיק בהו טובל גם
בהיותו במערה מאמר לרפב"י אכל קושיא כ"ד פירוקי וכו /עיין
מ'אן בזה ברגזו[כמי
הדורא קמא אות ק"גן ל דבהי הש"ט בשגלן [ל"ג ע"ב]
בענף רשב"י ורפב'" הנ"ל[.יעיז הבזיוי בד"ת מה"ק שםאיתמ"י] אמנם

איי

רוטרי מהדורא תמינאה נצררה

הואכן שכלענינםהיה ובפרט של התנאים הקדושים שרפי מעלה בנגלה
כמו בנסתר יחדיו יתאחדו למעלה ראש ירדו תהומות בפלפול בכל
מקצועות התורה ובפרט שם במערה שלא היה להם שוםביטולים מעולם
הזה משום בנ"א .אולם מ"ש שם בליקוטי אמרים ובמוסגר) בזה"ל וגם
באמת ע"כ עיקר עסקיהם במערה היה תורת המשניות ת"רסידרי שהיה
בימיהם עד רבינו הקדוש ,דאלו ספר הזוהר ותיקונים היה יכול לגמור
בב'וג' חדשיםכי בודאי לא אמר דבר אחד ב' פעמים עכ"ל זון יפלא
מאור נבמחכתהדרג"ק ואחרי נשיקת עפר רגליו)וכי גם בנגלה לאיוכלו
לגמור את המשניות כולם במשך איזה חדשים כשלא יפלפלו ויסלסלו
הרבה בכלחדושים אולםעלידי הפלפולוהבירור ומו"מבפירוש המשניות
וגמרא וכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש יאריכו הדברים 9ויאין קץ
נגם בלי כפל הדברים) ורחבה מצותךמאיד וכמובן הוא בנסתר בודאי
וכאשר ביארו הפרטים והענינים ביניהם בפירוש דברי הזוה"ק ותיקונים
או יאריכו הדברים למעלה ראש עד שגם י"ג שנים לא היה כלל זמן
הרבה ואדרבא מעט לפניהםכי כל דיבור מתפשט לכמה נצוצים בעומק
החכמה עמוק עמוק מי ימצאנו זולת חכמי לב כמותםשסידים עליונה
ונוראיםלאין מספרולאין שיעור וכנודע ואםכןאי משום הא לא אריא
שום ראיה כלל הועסקו שם במערה בנגלות אלא שממילא בע"כ פראה
שעסקו גם בפלפולי הנגלה וכמ"ש גם בד"ת ע"ד הש"ס שבת וצ'יף
ולביאורי דבריו המתוקים שדקלה שם והדב התניא) בקדושת חכמתו לא
היה צריך להביא ראיהזו שבאמת זהואינו ראיה כלל כנזכר:

עא.

במעודת סיום מסכת שכה העירני ת"ח גדול אחד במה
שמסיים הגמרא סוכ"ה ננ"ו ע"ב] במעשה דמוים
בתבילגה כשנכנסויוניםלהיכלבימי חשפרנאים(כפירש"יבימי מתדמע
בימי יוחנן עכל"ה) היינו לדמו הסיום נעוץ בתחלתו סוכ"ה המר עלפי
מה שכתוב בסה"ק נעיו בס' שער יששכר)כי בימי חטמה הואסיום תפף
הוצת"ם טץןא בהו"ר בסוכר'ת על כן זון מימי חשמולכם בשף מכה
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קיא

עכ"דוהוספתי 14כיעלכןסיום המסכתטוב לצדיקטובלשכינו שנאמר
אמרו צדיקכי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו עכ'ע הגמרא .הייע טו"ב
א הלול"ב שנפטלין בסוכו"ת כמ"ש בריטב"אז'ע [סוכה דף ל"ז
לצדי"ק[ד"
ע"ב] על דברי הגמרא וכמברכים על הלולב הואיל ובמיע גבוה מכולן
בסודצדיקיסודעולםעיי"שוהפירוש בערוך לנר שםהיינו שהוא כמ'ש
נינת י"1ד צדי'ק (ומוליך השפע מבחינת
בכונת ר~ר"י ז'ע
דעת הגבוה) ח"ש טו"ב (יסוד)לצרי"ק .כנ'ע]טוב לשכיע[שד"א חעכה
השכן והותר קרוב בזמן לסוכות שאין הפסק זמן מועד ביעתם והרמז
כנזכר] שנאמר אמרו צדי"קכי טו"ב [כנזכר]כיפרינהיינועוודהפירות
ננט וב"ב כמו שאמרו חז"ל [שבח כ"ג ע"ב] דוגיל בבר הויק ליה בנים
תלמידי חכמים והוא נר חתכהעיי"ש ברש"יויש לרמז בלושנם הרגי"ל
בגימטריא רם"ת היעו תיקון וברכת היסו"ר שבא מכל רמ"ח שהפין
כנודע] מעלליה'ט יאכל"ו [שלא יהוה הרעותי את מעשי וקפחתי את
פרנסתי [קידושין פ"ב ע"ב רק יאכלסו כדי שבנלעג דכי יהיב רחמנא
שובעאלחי"י וכאדיבוב כדאמרינן במסכת תענית רף ח' ע"ב] ולכל זה
[ובזהי'עמיה"ב מה שקשה בתוספות בדיש
וגא חנוכה מסוגל]
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1נה [כ' ע"א] בעה דאוריתא תני פסולה
תני
נרחנוכה מרציחה למעלה מכ' אמה פסולה אף עלפיעוזיא רק מדרבנן
י שם בד"התני תקנתא שדסביר דלאשייךלמיתני
(ובפרטלפי דעתרבי
לשת פסולה בדרבנן הניי"ש) ותירצו התוספות אגב דתגי בסוכה פשלה
פסרלה וקשה רמה שחכות סוכה לחנוכהכיון דקי
תני בנ"תנמי לשת
דנ"חתני במטרת שבתולפיזה מובן ברמז חשכיהזהלנה טוב לחריע.
הקרוב בענבה .כנ'לש

שיינ

עב.

בשעם בונות נזף י"ה ע"ב) לאדם טובאין מראין לו חלום
טוב והקשה מהרש"א מוח דשמואל [שם)כי הוהחזי
חלמאבישב אמר [יסרהי ב') וחלומותהע"א ידברווכי חוא חלמא סבא
ז ז"ש בד"ת ב"ב אוה
אמרוחלוצות הטרשידבהובלשון בתמוהעיי"שוייי

אקב

ד21י~י

מהדורא תמינאה ורוקות

ל"ז ,ולעיל אות ט"ז ואות ע"ק .ונלע"ך בזה עלפי דברי חז"ל נקישתו
ע"ב] לעולם יראה אדם עצמו חציו חייב וחציו זכאי וכו' היינו שיהיה
בעצמו בבחינת בינוני כי בודאי לא יתגאה לומר צדיק אני וגם אמרו
מ,

חז'ע ואבות פ"ב מ"ג] אל תהי רשע בפני עצמך ע"כ צ"ל בינוניבעיני
עצמו ובדעתו לשוב בתשובה עלימה וזהו י"ל כי בעת שראה שמואל

~מא בישא אם כן חשב שזהו עצת היצה"ר שהראה לו בחלום חלמא
בישא כדי שיחשוב עלידי זהכי הוא צדיק מחמת שהראו לו חלום רע
ויפול בעץ גאות ח"ו עלכן אמר החלומות שוא ידברוכיאין ממש בזה
החלום רק דמיק וכיוצאואין ראיה שהוא צדיק כלל וכשראה חלמא סבא
אז לא רצה לחשוב את עצמו לאיש רעוע (כמאחז"ל הנ"ל) על כן הגיד
בררך שאלהובתמיה שגםרעוע על עצמו חשש רק מספקובעיקר שעומד
על קו הממוצע ולשוב אל ה' כנזכר:

עג .ישם

ד ג"ח ע"א] והנצחזו מפלתה של בבלעיין צל"ח שכתב
ני
דט"ס הוא וצ"לזו מפלתה של בצדהעיי"שובודאי[נלע"ד]
כן הוא עלידי בקורת וצענזוריע שהיתה בימים קדמונים וכיון שבצרה
היינו אדוםעלכן מחקוזה בכל המקומות אירופא בשעת הבקודת ובפרט
בארץרוסיאוכ' במקומו "בבל" אשר כ"פ (גם במחדריםופיוטיםותפלות)
נראה בעליל לצחוק מכאיבכיכן הוא במעשי הבקורת .ומה שדרז"לזה
על תיבת והנצ"ח י"ל ע"ד שכ' במחברת הקודש להאריז"ל כי גאולה
האחרונה ב"ב תהיה (בבחינת דכר) בחינת נצ"ח ע"כ תהיה קיימת לנצח
ולעולמי עד על כן שפיר דרשו במפלתה של אדום לגמרי סההו תה"ל
בביאת גואל צדק ב"ב על תיבת והנצ"ח כנזכר:

עד .א"י

נזה על פי מה שהארכנו בעה"י בשער יששכר נבמאמר

לפרשת זכור] עה"כ ןש"א ט"ו כ"ט] וגם נצ"ח ישראל לא
ישקרוגו' וגם ובמאמרימי ששון] לפורים על הפיוט תשועתםהיית לנצח
כי הכונה בפורים בנצ"ח כמבואר בסידור בכונת שעשה נסים בניקוד

דברי מהיורא תמינאה רצררה

א'יג

חיר"ק (לפורים) שהוא בנצח וכיון שזהו מחית עמלק (בפורים) הכנה
לגאולה עתידה שאז תהיה מחיית עמלק לגמרי מתחת שמים ועמלק בן
אליפז בן עשו וראשיתגויים עמלק שורש גלות אדו"ם על כן דרשינן
מפלת בצרה שהוא אדום ממלת והנצ"ח כנזכר:

עה.

שם ע"נ מר בריה דרבינא וכו'ויודע מספר כולכםבדין והוא
עתיד להחיותכם וכו'עיין צל"ח מ"ש גום בזהוז'י
ד והנה
יש כאן הקירה גדולה ועמוקהוכו' מה שנתפרסם באמונתנו שיש גלגול
נשנאת ונשמה אחת מתגלגלה פעמים ושלש ובכל פעם הוא גוף אחר
וכו' ולעתיד בתחיית המתים איךיהיה תחיית הגופים אם כולם יקומו או
רק האחרוןוכו' עכ"ל נבהלתי משתומם איך כתב חקירה גדולהזו בשם
עצמו רבהאיגאוןוקדוש בעלהנו"בז"ל (לאשרכפי עדותבניו בהקדמת
נו"ב תניינא העידעליו הגה"ק והמקובל מהר"ח צאנזיר ז"ל מבראדיכי
היה בקי בכתבי האריז"ל) ומי לא ידע כי שאלה זו בהני גופין דלא
אצלחון אשלומי בגלגולם מזוה"ק פרשתויחיוקי"א ע"א]וכן בסבא פרשת
משפטים ןק"ה ע"בן באורך גדול 1רב 1המפורשים הראשונים ז"ל אשרימי
שעכה להבין דבריהם הקדושים (ואם רצה הת"ב ז"ל להסתיר ידיעתו
בזוה"ק ובחכמת האמת) עכ"פ לא הבנתי איך כתב זה כמו מפי עצמו
מה שנודע ומפורסם מזוה"ק באריכות:

עי*

~רמת ס' ע"ב] שתשכיבני לשלוםותן חלקי בתורתך .עחן בצל"ח
שם מה שנתקשה הגאון עלהנוסח הלזותן חלקי בתורתך כשהולך
לישן והוא אז בטל מתורה ומצות אולם נלע"ד דקאי על טומרי לב
וצדיקים שחלומות שלהם חד"ת וסודות וחידושים אמתיים וכמ"ש בשם
רביע האריז"ל שהגיד שגילו לו בשינתו ~דותופי' תורה בפרשת בלק
מהשהיוצדיכיןלהגידזהבהקיץ כמהשנים שהו שמבקשים (מהש"י)
ותן חלקנו בתורת"ך(היינו תורת ה' תורת"ך שנקרא חלק אסוד כנודע)
שזדן מגלים בחלום לראותם חזם הומן לבקש קודם השינה .ובזה ניחא

י'י

א'יד
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מה שהשמיטו מסחזהבסידוויים (וכמ"ש שםבצל'")כית דלכ"עשאינם
בניעליי לאשייך זה ואישענין לקובען בסידורים אשד לכל נמסרה
כמובף [יעכז

ברברבו לעיל אות ס"ק:

עז.

חדרעבמך עול הקב"ה אמת[ .שבת ע"ה ע"א] י'אל כי הנה בטבע
היותם שנעשה בע"כ להיפך וכמ"ש [איוב ל"ח י"ר
לידיזה מנח החותם על הכתב ביושך מהשאין
היוהפך כחומך עתםיע
כן בהקב"ה (כביכול) חותמו אמת כי ישדי"ם דרכי ה' וחותמו אמ"ת
מתחלתו ועד סוש ראש תוך סוף שד ישד זורח עד למטהכי כן אמ"ת
(מדת הממוצע ת"ת) האל"ף דאש הא"ב ,והמ"מ באמצע הא"ב ,והתי'ו
סוףהא"ב .וז"ש [תהלים קהט] דאש דברך אמ"ת (מרא"שועדסוףוהיים)
ולזחל"ם(שיצא סוף ולמטה מהעולמות) כל משפט צדקך (באמ"ת):

* במה שאמדו חז'ל [השית ר' ע"א] האי צורבא מרבנן דדתח
קנדה
אורייתא הוא רקא מרתחאליה וקשה לכשרה דמהראיה
הוא שבשביל תודתו (עיין דש"י נום) דילמא משום שהוא כעסן ונוח
לכעוסבטבעו .אולםי"ל דמדום דכתיב [קהלת ז' טין "3~3מבחיקכסילי'ם
ימת (וכן כתיב נמשלי ט' הג] אש"ת כסילו"ת הומיההיינו אענה שאינה
לומדת ע"כ היא כועסת וועטץה) וזהו שהוא הבם בחכמת התורה וכתיב
[שם ח' הב]אני חכמה שכנתי ערמה עכ"פ אים בכללכסילי"ם ולאישח
דבעס בחיקו אלא ודאי שהכ"מ טמטום אודייתא ומרעיש לקנאות לה
שעדתו.
א"י כאשד רואין חכם זקן שמרעיש וכועס והלא זקני תורה כל זמן
שכעקינץדעתן מתיישב"תעלעע (כמו שאמרו חז"ל [סוף קסמןולא
למהר לכעוס (הקףשיכמרו חו"ל מוטו חט ע"א]גביערכין סבאבביתא
מתםבני אדם)ומניין לו הכעם אלא חצו
פחא בביתא הץמזקני
ו
ך"והלשון צורב"א בזה נראה אברך בשנש
בשביל החררה כנאגר (השף
"א נמלו א:)%
'"
מ"מ בש14ץ מקושת בשש סתם שהרבא מרבנן היעותת

עב).
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אשו

(בתמגיא אפי) חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אלעדותיך .ותהלים

קדט

נ"ט] י"ל עלפי הנודע הפלוגתא בין הראשונים ז"ל איזו עדיף
אם לעבוד השם יתברך בכח הניגודהיינו שיהיה לו מונעיםוניגוד גדול
ועם כל זה יתגבר עליצרו ,ב) או שטוב יותר עלידי הרגל נעשה טבע
שני שיהיה רגיל לעבודתו יתברך שמו ויתבטלו אצלו כל כחות הניגוד
לזה( ,ועיין בחיבורי טהרה דאאמו"ר זי"ע כגון בדרכי אמונה על חנוכה
וכן בחיבורנו [כת"י] חיים ושלום עה"ת פרשת שמיני וכן עוד בכמה
דוכתי) תהי"ל שהגיד דוד מלכם תשבתי דרכי (אחד משני דרכים הנ"ל
איזו יוכשר יותר או בכח הניגוד .או שירגיל אל עצמו לעבודת השם
יתברך ולאיהיה לו כח הניגוד כלל) ואשיבה רגל"י (הרגילות שלי) אל
עדותיך (שזהו טוב לפני יותר שלא אבא לידי נסיון מכח הניגוד וכמו
שאנו מבקשים בכליום ואל תביאנו לאלידינסיון רק אתרגל בעבודתו
יתברך שמו) זהו הגיד מרוב ענוותנותו .אוכיון שהגיד זה על סוףיומיא
ו לאנשים כמונו בדור השפלהלז אשרישלהתייראמנסיונות
להעולםכהי
וכח הניגוד רק להתרגל בעבורתו יתברך שמו כנזכר:

פ .עיני

כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו.
קב"ה ט"ו] ידוע בזוה"ק וח"ג ג"ח ע"א] (עה"כ הלז) בעת"ו,
מאן עתו דא עתו דצריק ובזה ישלהבין בפשיטות הסמיכות (בסמוך) מיד
פותח אתידיך ומשביע לכל חי רצוןכי הנה איך יתכן לומר כי הוא
וצברך שמו משביע לכלח"י כרצונו ופרנסתו הלאמצינו (בסוף קדושין)
הריעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתי אלא ודאי כדברי הזוה"ק בעתו
(בעידני') דצדיק וזכות הצדיקיסיע שמשפיע פרנסה עלידו לכל אי"ש
ע"כ פותח אתידך ומשביע לכ"ל (לרבות הדבוק עם)ח"י (הצדיקיס"ע
שנקרא בבחינתח"י העולמיםיעןכי דבוק עמו יתברך שמו השלירי זה
יפק) רצון כנזכר [ובחיבורי חיים ושלום עה"ת פרשת עקב כתבתי עוד
ברמז זה]:
ותהלים

א'טז

פא.
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י נזה ע"ד מוסד ע"ד הגמרא [בסוף קדושין] כנ"ל מימי לא
א"
ראיתיצביקייץוארי סבלוכו' והם מתפרנסים שלא בצער
והם לא נבראו אלא לשמשניוכו'ואני נבראתי לשמש אתקוניאינודין
שאתפרנס שלא בצער אלא שהרעותי את מעשיוקיפחתי את פרנסתיוכו'
וכן שם במתניתין [פ"ב ע"א] בלשון ראית מימיך חיה ועוף שיש להם
אומנות והן מתפדנסין שלא בצער וזהו י"ל דייק הכתוב ומשביע לכל
ח"י (היינו רק חיה ועוף שהם רק מחלק ח"י [ולא מרב"ר] מתפרנסין
שלא בצעריען שלא חטאו ע"כאיןעיכוב למזונותם מהשאיןכן המרב"ר
אשר חטאו ע"כ מקפחין את פרנסתם .ע"כ יש לנו ללמוד מוסר מזה
ולתקן את מעשינו ואז יתברך שמו ישפיע גם לנו בק"ו כנ"ל לכ"א)
רצו"ן (ברצונו ומבחינת צנו"ר אותיות רצון כנודע ליו"ח) .רעל כן י"ל
הם הע' שנין רעניותא רגלות בתרצה המבואר בהקרמת תיזוה"ק [דף י'
ע"ב] דמאן ימל למיקם בהון היינו בסוף הגלות קודם הגאולה ב"ב על
פי דברי הרמב"ם [בהלכות תשובה] שאין ישראל נגאלים אלא על ירי
התשובהוכיון שעושים תשובה מידנגאלים ועלזה רופקיםומזכיריםהע'
שנין רעניותא קורם הגאולה כנזכרכרי שיעשו תשובה ולאיהיה הרעותי
את מעשי ועלידי זה ממילא יחזור הפרנסה בק"ו מחיות ועופות כנ"ל:

פב
 .מה שכתננו כמה פעמיםבחיבורנורבדי תורהועור בכמהרוכתי
בענין לימור זכות על ארם הראשון יציר כפיו של הקב"ה
שלאהיהחייב מיתה מחמתכי אז לא היהשייך התיר עצמו למיתהכיון
שלא ידע כלל מעולם מהו זהו העונש וכן עור מזה ולכאורה תקשי מה
נפקא מינה מזהכיון שהשם יתברך הצור תמים פעלו וגזר עליו מיתה
(ביומו של הקב"ה אלף שנים) אך באמת הנ"מ גדולה בזה ראםהיהמגיע
לו מיתה על פי דינן של סנהדרין ג"כ א"כ הוא גזירת רגולך ואינה
מכפרת רקשיקויים בו גזירת הסנהדרין וגם אז לא יכופר לגמריכיעל
כן לא היו קוברין אותו אצל אבותיו רק היה שני בתי קברות מיוחדות
ואחר עיכול הבשר מלקטין העצמות וקוברץ אצל אבותיו כדאמרינן
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א'יז

בסנהדרין [דו מ" 1ע"א]כיון דהמיתההיה מחיוב התורה ע"כ אינה מכפרת
רקהעיכול בשר אח"כ(ועיין שו"ת נו"ב [כה"ק חאו"ח ס" ל"ה]ענין רכל
שארי הסיגופים בעולם אינם מכפרים רק אםיקויים בו גזירת סנהדרין
עיי"ש) [ובד"ת כה"ק אות ע"ס] אםכן אם היה מחוייב אדם הראשון מיתה
מדין התורה והקב"הכביכול שומר התורה אםכן לאהיה מכפרלדורותיו
מה שאין כן כשלא היה מחוייב על פי הדין כפי הלימוד וכותים רק
מגזירת המקום אם כן מיתת מכפרת לדורותיו לכל בני ישראל לקרב
ישועתנו ותיקון העולם ב"ב:

פג.

מד"ר

איכה [פמיחתא א'] אימתי גורה המלכות גזירה ומתקיימת
בשעה שישראל משליכין דברי תורה לארץ הה"ד [דניאל

ח' י"ב] וצבא תנתן ל התמיד בפשע וכו' שנאמר ותשלך אמת ארצה
אין אמת אלא תורה וכו' עיי"ש יובן ע"ד ששמעתי מפרשים על דברי
חז"ל [נדרים פ"א ע"א] מפני מה אין מצויין תלמידי חכמים לצאת ת"ח
מבניהן וכו' רבינא אומד שאין מבדכין בתורה תחלה ,ויפלא הריעינינו
רואות הת"ת כולם (רובם ככולם) שמברכים ברכת התורה וגם עולים
לתורה ועם כל זהאין בניהם ת"ח ואמרו דהדרך שמבדכין לאהד בברכה
הצריכה לוולבניו מברכים בתחלה על העיקר והיותר נחוץ ואח"כ שארי
הברכות ואם כן מי שהתודה חביבה עליו ודוצה בזה לגדל בניו אם כן
הוא לקראת דעהו ואהבת לרעך כמוך יברך בתור"ה תחל"ההיינו תחלת
ועיקר הברכה תהיה שיהיו בניו בני תורה מה שאיןכןמי שאינו עיקר
אצלו גידול בניו לת"ת יברך בברכה זו זא"ז בסוף הברכות של צרכי
עולם הזהואינו מברך בתורה תחלה כנזכר בע"כאין זה מגמתו ושישים
לבוע"כאיןבניהם ת"ה עכ"דוז"שאימתי המלכותגוזרתגזירה ומצלחת
(כמו שהיה בסאוייע"ט אצל ראשי הבאלשעווקע"ן הכופרים ר"ל שגזרו
גזירותלהעביר על הדת והתפארוכי חשבו בתחלה שישראלימסרו נפשם
על התוה"ק אמנם בראותם כפי רבריהם ברשעתם כי שמעו להם ע"כ
להכביד להם ולעקור הדת כולו ב"ואוי לנו שכך עלתה בימינו

הוסיתי

א'יח
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ת"כ הצליחו וגדלו ברשעתם עוד יותר) בשעה שמווליכין ישראל רברי
תורה לארץ (היינו כשהרברי תורה למטה נוטה לארץ אצלם גם אם
יחזיקום קצת אבל גזירת המכחילה הכפירה הוא למעלה וקודם אצלם
ואח"כ גזירת התורה כנ"ל) הה"ר וצבא (ממשלת הצבא וגזירתם) תנתן
על התמיר (שגזירת המלכות [נגר התורה] הוא אצלם למעלה מן התמיר
כמ"ש במררש בזה שהיינו התורה שנאמר [יהושע א' ח'] והגית בו יום
ולילה וגם שמירת התורה כמ"ש בטוש"ע או"ח [סימן רל"א] עה"כ [משלי
ג' וק בכל דרכיך דעהו שנמצא אז עובר ה' תמ"'ך עכל"ה) הפשע (זהו
הפשע שמחזיקים רברי תורה למטה כנ"ל) ותשלך אמת ארצה (למטה)
רק צריכין להיות רברי תורה למעלה וחוקי המלכות והמדינה שאינם
מתנגרים לרברי תורהצריכין לשמור כמ"ש הנביא ירמי
ה [יכמיה כ"ט ז']
וררשו את שלום העיר וגו' וגם ברברי חכז"ל (ודלא כמו שנשבעים
באמעריקא הכופרים גם המכנים את עצמם בשם יראים ומאמינים ביום
מלאת להם י"ג שנה נשבעים בביהכ"נ להיות נאמן להמדינה וחוקיה
[ואח"כ] ולתורת ה' רק לתורת ה' ואמונתו צריכין להקרים כנ"ל):

פד .והשב לב עונדיהם לעברך[ .בובות נ"ז ע"ב] קשה כיקדמיידי
בעוברע"ז והא כתיב [משלי ב' י"ס] כלבאיה לאישובון
ואיך יתפלצו על רבר שהוא כנגר הכתוב .וי"לרמיירי לעתיר ב"ב שאו
יהפוך כל העמים שפה ברורה יחר לקרוא כולם ב11ם המיותר .וגםי"ל
רמיירי גם בגלותנו יש מציאות על ידי גרי צדק שיש להם נשמות
הראויות להתגייר בשורש קדושתן גם שנולדו בגוף עובר ע"ז וישובו
ויתגיירו לעברו:
פה .בתולדות [פושת וארא] ב11ם דבינו הבעש"ט ד~קדושזי'"עכי
עיכוב ביאת המע"ח הוא בשביל שאין מאריכין
ן מ"ש בזה להלן [אות צ"א סוף הס']ובגוערי יששכר [מאטר
באהבה רבהעיי
חג הבכורים

אות צ"ג]:

פו.
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ונר ההעד את קיש וקיש ההעד את שאול.

[דהרי הימים

עיט
א' ,ח'

ג'] אמדו חז"ל [ויק"ר ט' ב'] שאול לא זכה למלוכה אלא על
ידי שהיה זקנו (נר) מדליק נרות לרבים אמרו מבואות אפילותהיו מביתו
לבית המדרשוהיה מדליק נרות בהםכדי להאיר בהםלרבים ,וכבר עמדו
בזה המפרשים דהא שאולבעצמוכבן שנה שלא טעם טעם חטאכדאמדינן
ביומא [ב"ב ע"ב] וצדיק גמור ועניו היה ולמה אמרו שלא זכה למלכות
רק בזכות זקנוועיין בחומת אנך בזה שתירץ דהיינו דהמלכות ראויה
רק לשבט יהודה אלא בשביל זקנו כנ"ל זכה גם שאול למלכות .ועדיין
קשה דהלא טרם חטא שאול בזה שלא החרים את עמלק לגמרי היה לו
המלוכה לשאול גם בהיותו מבנימין רק אח"כ איל שמואל [ש"א כ"ח יז]
ויקרע ה' את הממלכה מידך ויתנה לרעך לדוד .אלא ודאי דצריך הבנה
ותבלין וי"ל כי הנה באמת הראוי למלך ישראלי ולנהלם בדרך התורה
הוא רק מי שמזכה את הרבים וזהו דרכו להועיל לזולתו .הללחום בעד
ותורתו .עלכן כאשר שאול המלך לא לחםכראוי נגד העמלקיםהיינו
להחרים אהדם ואת מלכם ואת כל אשר להם כולם .אם כן אינו לוחם
ומזכה את הרבים רק צדיק וקדוש בש"ע ובעדו בלבד ע"כ לקחו ממנו
המלוכה ונתנוה לדוד אשר קינא לה' צבאות ללחום עם הרשעים והלכות
את הרבים כמבואר ברוב פסוקי תהלם וזהו היה חטא מיכל בת שאול
שהוכיחה את בעלה דוד [ש"ב ו' כ'] אשר נגלה כאחדהריקים(לפי דבריה)
לפני השפחות וההמת מאז ומכדכד ומרקד בגלוי לפני ארת ה' ובע'צ
כי דרך כזה לא ראתה מאביה שאול המלך דק היה צדיק טמיר ונעלם
שלא חטא מעולם (כדברי חז"ל כנ"ל) ועבודתו היה במוחין עילאין
(וכדרז"ל) משכמו ומעלה גבוה מכל עם אבל עבודה באתגליא כגון
ריקודין כנ"ללפני הוום יתברך וכיוצא לא דאו ממנובע"כ .ועלכן לא
ר מ"ג ע"א]
היה לה ולד עדיום מותה (בעד זה)כי אמרו חז"ל ביבמות[י
בענין הנשיםדיינו שמגדלות אתבנינו וקרקר עבודתגידולבנים כהלמדו
לידי שדואיםהבנים עבודת השם יתברך
ויתחנכו בעבודת השםיתברךדי
ו
ב
ר
ת
י
ו
צדיקים
בנגלה מאבותיהםיעשו גם רגזה ככה חיורישריםיבורך

י

א"כ

דברי מהברא תמינאה ווךרה

?ובדי ה' מה שאין כן מיכל בת שאול לפי שיטתה שהוכיחה את דוד
ובלתי עבודה בנגלה כמעט אי אפשר לגדל את בניו על ברכי התורה
על כן לא היה לה ולד וכו' .וזהוי"ל בשאול המלךכיון שעבודתו לא
היה בנגלה לזכות את אחרים כנ"ל אםכן למה זכה בתחלה למלכות (על
בנ"י אחרים) ובע"כ הוא בזכות זקנו נר שהיה מדליק נרו"ת לרבי"ם
וזיכה אתהרבים בנר מצוהואור תורהוהדליק במבואות המאפליו"תהיינו
כמ"שעלהמתניתין בשבת [קנ"ג ע"א]מי שהחשי"ךלו בדרך(היינו בדרך
ה')נותןכיסולנכרי(היינו לבנוהיורשו)ואכמ'י .מהשאיןכן הוא האיר
למבואו"ת המאפליו"ת היינו לבני אדם כאלו שהלכו חשכים ואין נוגה
להם בתורתה' ועבודתו והואהאירעיניהםוזיכה את הרבי"םע"כבזכותו
ז מ"ש בר"ת ח"ה אות מ"ט ,נ"ב]:
זכה בן בע למלכותכנ'י
[.יעיי

פז.

איתא נסידור האריז"ל בכונת ברכת בפה"ג כי הוא בינה
המקננת בבריאהומורידה השפע מחיצונותפר"י(ליסוד
ז"א ומורידה שפע לפרי וכו') עיי"ש וזהו י"לכי כל בדכת פה"ג היים
בא"י אלקינו מל"ך העול"ם בור"א פר"י הגפ"ן בגימטריא עש"ר תעש"ר
נשבת קי"ט ע"אן עשך בשביל שתתעש"ך (וגם נודעכן בכונת
כדברי
י1מ1ךיד הגשםכי הפרנס"ה באה מבהינת אמ"א) ומ"ש ומךךיך'
'ה
וו
דר
משיב ה
השפע מחיצונות י"ל כנ"ל היינו כי חיצוניות הבינה ושא קו שמא"ל
(ויסו"ד נטל לשמאלא כדאיתא בתיזוה"ק [ין כ"ט ע"ב] עד מלכו"ת
1מצפו"ן זה"ב יאתה [איור ל"ז כ"ת ה"ננ העשיר"1ת והכן:

ל עוד בזה ברמז מ"ש [תהלים ק"ד ס"ק "1ן ישמח לבב אנוש .וקשה
וי"
כפשוטו אסו בשיכורים עסקינן להיות מתהוללים ושמחים במזרקי
יין .אולם ברמז הרברים עלפי מה שכתוב בסה"קכי ס"ת [וברםט"י
הוא שם (חת"ך) הפרנסה שעלידי זה שהאדם
ט"ח מוהיי'ת א'ך
מ
ש
"הבטחנן בהשם יתברך)יגיע לו (בסוף והתכלית)
ל
ע
בשמחה (והיינו ידי
מזה פרנסה .מה שאין כן עלידי עצמת שאין השכינה שודה ח"וואין

דברי מהדודא תמינאה רצורה

א'כא

מגיעלו השפע ,וז"שויי"ן(מי שרוצהלהמשיר השפעכנ"ל העצהיעוצה)
ישמ"ח לבב אנוש (שנהיה בשמחה כנזכר מס"תוהיית אר שמח) ועלידי
זהיגיע לו בחינת עשר תעבד כנ"ל:

פח.

בע"ח [שער קליפת נוגה פ"ו] כתב ת"ל ונ"ל כי אשמדאי שד
יהודי הוא קליפת נוגהוכו' אך שדיםאחרנין הם משאר
ג' קליפותוכו' עכל"ה והנה לאזכיתילהבין ונפלא הואבעיני דהריכפי
המבואר בש"סגיטין [פרק מי שאחזו רף מ"ח ע"א] מפורש דמלכא דשידי
הוא אשמדאי .וגם שלמה המלך אשד מלךבעליונים ותחתונים לא הגיע
אליו רק עלידי שדים ושידות שלוחיו ובתחבולות רבות כמבואר שם
ביוקר שירא דשומר שבת היה
בגמרא וגם אמדינן כמה פעמים
"
'
ש
ב
ועליושייך לומר שהוא מקליפת נוגה והוא משדיןיהודאין אבל לא הנ"ל
דאמרינן גום דתבע לנשי שלמה בנדותייהו לאכןיוסף שידא אשר שמר
ן [רף ק"ג
חולי
מצות ה' כנזכרועיין ש"סעירובין[ין מ"ג ע"א]וכן
"
'
ש
ב
ד
ו
ע
ו
ה
מ
כ
ב
ע"כ] ובדברינו בדברי תורה [מה"ק אות "'א ,ס' ,צ"ה]
דוכתי
מה שאין כן הנ"ל שהוא ראש שלהם ר"ל .וגםעיין בזוהר הרקיע פי'
הל הקדמת הזהר דף י"ר ע"ב] מ"ש תוך הדברים וז"ל
הזוה"ק
'
ז
י
ר
א
ה
ל
ימנה ותחתיוכלפי סופויש עקרב הטמאוכו' ומשםיורד
א
צ
ו
י
מ
ואשמדאי
נפש חיות טמאות עכל"ה עי"ש ולא שהיה כקליפת נוגה מעורב טו"ר
משדי'יהודאין .ע'צצ"ע .שוב הראוני בזוה"ק פנחס [י"ג ע"א] דאשמדאי
מלכא הוא משדין יהודאין עיי"ש וכנראה משם לקח האר"י ז"ל מ"ש
בע"ח כנ"ל מ"מ מגמרא גיטין הנ"ל קשה כמו שביארנו .וראיתי ספר
נדפס מחדש (להגה"צ מ' צדוק הכהן מלובלין) שיחת מלאכי השרת
וגם שם מאמרשיחת השדים שהאריך קצתבענינם אך בזה לא נגע ולא
תירץכלל .והי"ע בכ"ע ונזכה ב'צ לעבדו יתברך שמו בקדושה וטהרה.
יופיע שרה:

ז'י

א'כב

דברי מהדורא תמינאה ועררה

פט .להגיר כי ישר ה' צורי ולא עולתה בו [מהליס צ"ב] כ' על
תיבת צור"י טעם הנקרא בכתובים (אמ"ת) רביעי
מגרש להפסיק .ובפשטות היה צריך להיות האתנחתא אחרי תיבת צורי
היינו כי ישר הו" צורי ולא עולתה בו .אולם י"ל כי בעת התנהגות
כביכול בשם הו"י' רחמים "ישר הו"י"' אז בודאי אין שום עולה נראה
לא הסתר פנים ולא שום קושיות על הנהגתו יתברך שמו אלא אפילו
כשמתנהג בחינת צור"י שהוא לשון צור קשה (גבורות) אז גם כן ולא
עולתה בו הצדק אתו יתברך שמו באמת ואמונה ואין עול ולכך הפסיק
ביןהוי' לצור"י באתנחתא להורות זה כנזכר:

סב.

ולש"ס) קדושין[יף כ"ח ע-א] ?דהיכן גלגול שבועה וכו' הקורא
לחבידו רשע יודד עמולחייו וכתב שם בדעה ר"י דבקן
(בש"ס דפוס ווילנא) הענין ופירושו דמפני שקוראו רשע (כהתחשבו בני
אדם שכן הוא) לאיתנו לו שום דבר להרויח ויצערוד,ו בכל יכולתם וכו'
עיקשובלימודהשיעור (בישיבה רבתי)הקשני ת"ח אחדמגדוליהבחורים
הי"ו דהלא גם אם יחשבו באמת שהוא רשע איך יצערוהו בכל יכולתם
הלא יש פלוגתא אם מותר להתגרות ברסקכם בעולם הזה [וערו ד"ת ח"ו
אות ק'] והשבתילוכיון דדרךסוג" הש"ס למשוךאחרי התנא בעל המשנה
או הברייתא ומשם הולך כל הסוגיא (רק במקום שיש קושיאגדילה ולא
יכול לתרצה רק בדוחק גדול מוכרח לומר ס"לכותידד,וונא בחדאופליג
עליה בחדא .אבל לא זולת)
דהכא מסקינןלעיל שגלגול שבדעהמן
התורה משום רשב"י דנאמרהוכי
יועה מבפנים ונאמרה שברעה מבחוץוכו'
וב
ש
ן ררשב"י ס"ל בברכות [דף ד ע"ב)
ועל זה נמשך להלאה הגמרא וכיו
ת
ו
פ
נ
ח
ת
ה
ו
פ
ר
י
פ
ר
י
פ
ש
ל
ע
רמותר להתגרות ברשותם בעולם הזה כן
ר"י

הזקן דכשיחשבוהו לרשע ירדפוהו ויצערוהוהיינו להתגרות בהם כנזכר:

צא.

כתב באר תולרות יעקב יוקר עה"ח [פרשת וארא) בשם מורי
[הוא רבינו הגדול הבעש"ט הקדוש וצלה"ה אשר גם

דברי מהקרא תמינאה מנדרה

א'כג

עתה בצלו צלא דמהימנותא ובזכותו נהיה בגוים עדי נראה אור ב"ב
בכ"ין שנאמר לו מן השמים טעם איחור ביאת משיח שאין מאריכין
באהבה רבה וכו' עכל"ה עיי"ש הענין ומי לנו גדול מדברי הכה"ג הוא
הקדוש דולה ומשקה מתורת רבורבינו הבעש"טז"'ע.וי"ל הטעם בפשוט
ר ח' ע"א] עה"כ [הושע
כי עלידי התורהיפקוןמן גלותא כמבואר בב"ב[י
ח' ה]כייתנובגוים עתה אקבצםשיהיה קיבוץגליות ב"ב אמנם בעוה"ר
על לימוד התורה יש מקטריגים ח"ו הן שלא היה לשמה כראוי והן על
ידי העונות שמעכבים להעלות התורה .אמנםקיי"ל על כל פשעים תכסה
אהב"ה וכמים פנים אל פנים לגבי יתברך שמו כביכול ואם מבקשים
באמת ובאהבה והארעינינו בתורתך ~ו' באהבה מקרב לבומאריכין בזה
כי זהו צרכי לבנו בפנימה ומעוררים עלידי זה האהבה פנים אל פנים
ועל כל פשעים וכו' כנ"ל ונדחים כל העונות שהחשרה עולה למעלה.
למהר הגאולה .כיה"ר ב"ב בביאת גהעל צדק ובכט"ס בכ"י:

א'כד

דברי מהדודא תמינאה רצרר*ה

בחשדי השם יתברך נשלם דברי תורה מהדורא
תמינאה באותיות "1א מספר היחוד
הנודע (הוי' אדני) ומספד פא"י יפתח לנו השם
יתברך שערי פרנסה .בע' שנין דגלותא היא גלות
בתדאה (כמ"ש בהקדמת הזוה"ק) ובפתוחת מהדודא
ובחיבורן עוד
תשיעאה .יעורנו השם יתברך
י
"
כ
ב
חלקים מהדורא בתר מהדודא בדברי תורה .ולצאת
ב"ב מאפילה לאורה .בביאת גואל צדק ב"בוחיים
לאיוש"ט ושלום מעתה ועד עולם:

