
 תתקסם רצדרה תמינאה מהיוראדברי

 תורהדברי
 תמינאהמהדורא

 רברים שלשה במתניתין ע"א[ ל"י נזף בשבת כחז"ל מאמר ורועא.
 עשרתם חשיכה עם שבת ערב ביתו בתוך לומר ארםצריך

 שיהיה מה חכז"ל ניבאו אשר הענין רמז י"ל הנר. את הדליקוערבתם
 כתובות( )בסוף ואמרו ב"ב צדק גואל ביאת קורם הימים באחריתעתה
 י"ג[ ו' נפגעיה עה"כ דבזוזי ובזחי בזחי ביותר כשייח חבלי רבה הןאשר

 הלק שגם והיית בפירש"י עיי"ש לבער והיתה ושבה עשיריה בהועוד
 קורא ה' אשר השרידים והיראים המאמינים שישארו לה' קודשהעשירי

 הששי( )אלף שבת ערב נקראו יומיא ואילין וכו' ויתלבנו יתבררו מהםגם
 שהוא היו"ש חצות אחדי הרבה שבת ערב מנחת בזמן )היית חסוכהעם

 ישוזו"ם צ'ק. ע"כ( עינים בכלית לגאולה ומחכה כנודע. שנ"ההאלף
 וכחם שבזכותם שנשארו קורש יהיה מהעשיר"י המה ומי איזה)לראות
 ]וכדאמרינן קטגוריא ביניתם או עלבכם "ש לאשר אלו וגם לג14לה.נזכה
 לתיקון נאה לצדיקים כינוס בבחינת שתם לאסוף צריכין בכתובות[פס
 וקירוב שלום משום שהוא ובתים חצירות עירוב"י בבחינת וכמועולם

 )את ערבת"ם וז"ש( ה"ב(. מ"ג נייהןלמי בעידובין וכדאמרינןהלבבות

 בסידור )כמ"ש הנ"ר את הדליקו תוכלו( וזה לטובה. יחדדיעותיהם
 )שיבא משיחך ישי לבן יחודים( ג' נ"י ועדינת בכונת ר"הבתפלת

 ב"ב(: כיוי'ר עי"'ש( ב"ב.נגאלנו



 רצורה תמינאה מהדורא דבריתתקסד
 שירובד ביום לאתותינו נעשה מה לה אין ושדים קטנה לנו אחותב.

 ע"א[ מ"ז ]בסוטה חז"ל רבדי פי על י"ל ח'[ ]בשה"שבה.

 הכתוב רמז י"ל והנה מקרבת. וימין דוחה שמאל תהא ואשה תינוקיצר
 תמיד אשד היצר עם ובפרט הנ"ל אלו עם לעמוד איך הנסיון זהו הנהכי

 ולדחותו במחשבתינו. עת בעל אודם וגם דגלינו. צעדי ויספודידדפונו.
 עולם בעניני תלויים כולם התודה מצות כי אפשרי. ואי אסוד וכלמכל
 מזה לרבד יש למעלה יותר ועוד בפתילה וכנד בגחלת )כשלהבתהזה

 דוהה שמאל והממוצע המשקל בקו ועונה עת בכל צ"ל כן עלואכמ"ל(
 את במקדש קשות  מעבודות ביותר וזהו הנ"ל. חז"ל כדברי מקדבתוימין
 לדחות מתי הלב. ובטהרת באמת יתברך השם את  לעבור ודוצהעצמו
 בהשם דבוק ליה וצ"ע בדשתם ח"ו יפלו ושלא לקרב. ומתיולרחק.
 הדבקות )היינו אחות וז"ש ימעד לא שרגליו בטוח יהיה אשדיתבדך
 שאין הקדעין ע"א[ כ"ו ]מס"ק מלשון שם המפרשים כמ"ש יתבדךבהוום

 ושד"'ם ע"כ( הרביקות של זו במדרגה קטנים )אנחנו קטנה לנומתאח"'ן(
 יפול שלא ובטוחות כ"כ )כח לה אין מלנדבת( "מין רוחה ש'מאל)ד"ת
 ביום שלנו( מזעיר המעט )הדביקות לאחותינו נעשה מה וביותר(כנ"ל.
 ששידש"י כמו כלה עמנו לעשות הרוצים דמו"ה )משונאינו בהשידובד
 ותדאה בדדא והיינו כנודע קשות דיבור היינו שידוב"ד לשון ונקטבזה
 מהעמלקים וביותד הבס"ה מצד גדול נסיון ויש עלינו קמים צד שמכלהלז
 כמבואר בגלותא לון ודחקין בעוה"ד ישראל בשם א"ע המכניםהע"ד
 מקדבת וימין דוחה שמאל בבחינת להתנהג האיך נדע ואיך בכ"מבזוה"ק

 באהבה: שמו למען בקדום ויגלענו ב"ב במ"ע הי'"צכנזכר(

 י"ל ג'[ ]מלאכי כליתם. לא יעקב בני ואתם שניתי לא ה' אני כיג.
 הדבר ואין דגףצין כל כלו ע"ב[ צ"ו ]סנהדרין דקיקה מה פיעל

 שלא היי על בעוה"ר הוא שלימה הגאולה ועיכוב בתשובה אלאתלוי
 טובים ומעשים ותפלה תורה ידי על שהוא ב"ב ונשא נכון הביתנשלם
 שצדיכין מה טובים( ומעשים ום?ות )בתורה לעשות וכשיגמדו ישראלשל



 תתקהה רצררה תמינאה מהיוראדברי

 בעי בהרדו כלול השמים מן יתגלה אז השלישי בית הבניןלתיקון
 זי"ע הקדושים  בגום בעה"י בחיבורנו פעמים כמה מזה כמ"שומשוכלל
 כמו )היינו שניתי לא ה' אני וז"ש לפנינו. אשד ואבותינו()דבותינו
 נודא ימלוך לבדו כן נברא יציד כל טרם עולם מלך הוא שמושיתברך
 יהיה כן כי ח"ו ישתנה ולא תכלית. בלי עד לעולמי הפסק בלילעולם
 מהו אך הארץ. כל על למלך ה' והיה אחד. ושמו אחד ה' נתגלהב"ב

 ומעשים ומצות בתודה )חקכם כליתם לא ישראל בני ואתם עדיין(העיכוב
 דירן: במהרה להגמדו שנזכה כיה"ד ב"ב( הגאולה להשלמת הראויטובים

 ישראל לבני מוסד תוכחת ה' מפי הנביא שריבד הכתוב זה על א"יד.
 אם וכנודע. העקדים רבדי פי )על שניתי לא ה' אני)כנזכר(

 לפי או שמו יתבדך הנעבד עדך לפי ה' ממצות העבודה או השכרנחשב
 לבו אל לשום ויד"א הנלבב האדם וצדיך עתיקין והרבדים העובדעדך
 לעולמי וקיים חי ואמצו גדלו בדוב שמו יתבדך לעבדו עומד הוא מילפני
 אם ודוממותו גדלו דוב ולפי ח"ו. יתגנה ולא ישתנ"ה ל"א ולעולםעד

 ואתם כי( מעצמכם ותבינו תדאו ש שמו יתבדך הנעבד עדך לפינחשוב
 עדך כפי לעשותה כראוי מצוה שום לגמוד )חקכם כליתם לא ישראלבני

 כנזכד: שמו( יתבדך הנעבד דוממותגודל

 היינו נפשי כלת"ת ג'ו ח"ד )תהלים )מלשת כליתם לא א"יה.
 לפי ההנו הנפש כלות עד יתברך להשם אהבההשתוקקות

 שנית"י לא ה' אני אשד יתברך וקדשו גדלו מדוב לחושב הראויערך
 בלבבכם אהבה ולעורר זאת ולהדגיש לידע ישראל בני לכם והיהכנזכד
 נפשי כלת"ה )מלשת כלית"ם לא ישראל בני ואתם השכ"ז( יתבדך.להשם

 כנזכד: שמו( יתברך אליו אהבתנו מרובהטע

 זי"ע מהרצ"ה וכר המשדמם הקדוש הרב בשם שמעתיר*
 )בצימת שפירש צבי עטרת בעל)מוידיטשוב(

 שמים שמי השמים את עררת אתה ד[ ט, ננקדה סה"כ קדשו(נעימתה



 וודותה תמינאה מהדורא דבריתתקע
 את מח"" ואתה בהם אשד וכל הימים עליה אשר וכל הארץ צבאםוכל
 חיות להם שיהיה שעשית היינו אותם מח"י )אתה השמים וצבאכולם.
 לד יש מנין )הינו האלקים ה' הוא אתה משתחוים. לך מאשר(ושמחה.
 שיש השיב זה על ושמחה. חיות ]כביכול[ אלקים הוא האתה שמויתברך
 באברם בחרת אשר ממה( ושמחה חיות האלקים" הוא "אתה מזהלך

 גבול נחת היינו וחיות רבה שמחה כביכול לו יש כנזכר בזה)שבחרת
 ע"ב[ מ"ט )יף בסוכה כדאמדינן לגרים תחלה ]שהיה באבר"םשבחרת

 ישראל( בני הקדושה העצמה נשתלשל וממנו כנודע[ ע"א[ י ]דףוהגיגה
 גדול ביאור לפענ"ד עכ"ז עוד וצריכים עתיקין והדברים שמעתי כאןעד

 למזכרת עתה  לעת רשמתי אך הדברים בפנימות קרוש אמרי להביןבעה"י
 אבות( חז"ל )כדברי להיות שנזכה רצון יהי אומרו. בשם דברלטובה

 ב"ב: לעולם גאולהמביא

 ממו"ח שמעתי מרום. עדי שפלים ומגביה ארץ ידי גאים כלשפילז.
 יאיר לדרגא מוהר"ר הה"ק דו"ז והוא הראשך()בזיוג

 השיחים אחד תחת זה על שאמר עדת( ארון )בע"ס  מביאלאבזעגזי"ע
 המה אז גאים משפיל שמו יתברך כאשר קודש( שיח בסוד ז"ל)כח-כו
 ישראל בני ובפרט אדם בני כטבע ושפלים נכנעים בעיניהםנעשים
 ידי על שפלים שנעשים אותן שפלים מגביה כך אחר וצאוממילא

 היו פירש"י הרמים כהאפיל ברוך הברכה ויסיימו ע"א[ י"י )יףתענית בש'" לזה מקור לי ונראה קדשו ספה שמעתי כאן עד כנ"לשהשפילום
 ששבו במטר שהכניעם מרחם ברוך בסקסם רמים( מהנפיל )ברוךאומרים
 משפיל ברוך ח"ו בקללה מספם זה דהוי קשה ולכאורה עכל"הבתשובה
 שעל עליה לצורך הוא  בדעתם ההשפלה דזהצ כיה כנ"ל ודאי אלאהרמים
 חותם הוי לא כן על ויתפעם שפלים מגביה והיה )כנזכר( ישיבו זהיזר

 גדום משפיל ההמשך כן גם י"ל ובזה הברכה. צורך הוא ואדרבאבקללה
 וישמץ המשיה ביאת קודם )כי אסירים מוקרא )וכנ'אץ שפליםומגביה
 ופחוזו זה( מץ רכל הצרות מרוב ברזל בכבלי כבר בגלית חושריםהתבלים



 תתקר הצדעה תמינאה מהיוראדברי

 העל  ענוים ונעשו הצרות מרוב שהושפלו כיון ב"ב לגאולה )יזכוענוים
 לאכללא בסידור הכונה שהוא )כמו דלים ועוזר שפלים( מגביה זהידי
 לגאולה תזכה דלים( עוזר בבחינת בגלותה הקדושה השכינה עםא"ע

 ב"ב:שלימה

 וכו' הארץ וספדה י"ב[ וזכריה עה"פ ע"א[ נ"ב ]דף סוגה בש"סח.
 בין שכיח לאשר השכל מוסר מכאן שנדוג. יוקף בן משיח על אמרחד וכי עבירתה מאי הספידא הא וכו' לבד דוד ביתמשפחת

 זה שונאים בתופחותיהם ובפרט בארץ אשר הקדושים הצדיקיםמשפחות
  בעת בקרוב אמנם בעוה"ר הצדות %ל הגלות אריכות גורם וזהולזה

 ויספדו יבכו דוד בית משפחות גם כי כזאת תורה לא והתיקוןהגאולה
 מבאחין התרין לזה זה מנגדים יהיה ולא שנהדג יוקש בן מתרח עללבדם
 כדאיתא יוסף בן סהעיח בא )שממנו אפרים -ג[ -א ]ישעיה הכתובויקוים

 ויהודה דוד( בן )סהייח יהודה את יקנא לא ע"א[ נ"ו דף חדש מהיבפסיקתא
 כנזכר: ביניהם רבה באהבה דק כנ'ץ אפרים את יצורלא

 מבטוח בה' לחסות טוב ח'[ ק-ח ]תהליט בפשק המנה בהלל.ט.
 עה'ע ינקה" "לא למדת דז"א( דיקנא תיקוני )מטףבאדם

 מבטוח על ר"ח[ -ד ]במדבר בנים" על אבות עון 'עוקד בה' לחסותטוב
 הרחמים מדת זה דמה סובא וקשה רבקץם" פעל שלשים "עלבנדיבים
 אדרבא הלא רבעים העל שלשים על )ועוד( בנים על אבות עון שקדאשד
 דבעענ עד בנים על אבות עה פוקד אשר וקשים גדפים דינים ח"והוא
 יוטחן לא ובנים בנים על אבות יומתו לא ד"ק כ"ד ]דבריה כתיב כיאם
 וכפש ונקה עד אל ממדת דשונה דיקנא תיקוני בעג ונצה אבות.על

 ות" עקה" "לא וכתיב "ונקה" כתיב ע"א[ פ"ו נדו ביומא חז"לשאמרו
 המדה דוחסים במדות כן על שבים לשחינן מנקה ואינו לשבין הואמנקה
 כל יפלא דז"א תיקוש בט' כן שאין מה כנזכר( )שפיד. ונקה ונאהי"ג
 תנות עע פוקד וגם ננוער ינקה" -לא התחמש למדת ואציב השמךשבר



 רצררפה תמינאה מהדורא דגמריתתקסח
 בשם הידוע פי על וי"ל ררשוני. ואומר רצווח ודאי אלא כנזנר.וגו'

 זה היה שלא ואינם חטאו אבותינו ז'[ ה' )איכה עה"כ בסה"קהצדיקים
 מעונותם( זכות לנו יהיה )הלואי עועתיהם ואנחנו לחטא לחשבובאמת
 למתנה עונותינו צ"ל הכבוד למלך ומתנות סבלונו"ת )מלשוןסבלנו
 עיי"ש[ נ"ו אות ב' מהדורא בד"ת בדברינו ]ועין  עכך"ה שמו( יתברךלכבודו

 אנקך לא חז'ע כדברי ינקה לא מרת בה' לחסות לטוב הכונה שייסדותהו
 מעשים הלא לבטוח להם יש זכות איזו ועל כן גם שבים לשאינםהיינו
 פקודיה ראית היינו בנים על אבות  עון פוק"ך המרה הוא זה על בנואין
 כנזכר מהם סבלונו"ת נעשה סבלנ"ו עושתיהם אנחנו כי חז"ל כרברילסב
 וכדברי רבעים עד אבות עון לזכות יחשוב רבעים העל שלשים עלוגם
 להורות כרי רק מעשה לאותו ראויים ישראל היו לא ע"ב[ ד' ]ע"זחז"ל

 על להם שהזדמנו הביוש זה  בעד לפייסו צריכין כן אם לרביםתשובה
 ושלום חיים בת" מזה הוכתבתי לזה ראויים היו לא ובאמת הע"ריזה

 נפשם שמסרו אבותינו עונות יחשב כיוצא וכן כת"י[ תשא( )בפרשתעה"ת
 ס"ו[. אות ט' מהדורס לקמן )יזיז וכס"ס: לנו לזכותבעדנו

 ליום בקה"ת ז"ל( שבתי הר' הרב )שמרו ז'ע האר"י שסירסרי.
 קריאת  בשעת לישב זללה"ה הרב מנהג בזה"ל וה'ב'

 שם מ"ש כי פשוט מנה ע"ע. ויושב. וחוזר הקדיש בעת הלנמוךס"ת
 מביא אם )כי ז"ל האר"י רבינו על כונתו זללה"ה הרב בשם מקוםבכל
 וכן נר"ו. הריב"ש מורי כותב ז"ל בעש"ט מרבינו כמו אתריםבסום
 מציפן ז"ל האר"י בשם שם בפע"ח מפורש עתה ראיתי וכן כמדע(כיוצא.
 מפורש רוש לתרץ( זכיתי )ולא מאוד ותמהני וכנזכר. הקדיש בסיעתעומד

 בעת לקום צריך שאין ז'ע האר"י בעפם שם בסימור וגם ומל"חבשעה"כ
 כבר ואם איענד שיענה  עד ישב לא אז כבר עמד כן אם אלאהקדיש
 ישב דושריז"ל ז"ל הר"ש בסידור שם חילק זה כי ]אם קה"ת בשעתישב

 עתה רואים שאם )כמו לקה'יז אלמימר"א שהיה מהמת רקבקה"ת
 עצם בפני רשות והוי הארמ'ע( בו שהתפלל בצפת"ו הספרדייםבביהכ"נ
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 היה למה קה"ת[ בשעת שישב כיק  עכ"פ להאריך. בכאן ענין אינותהו
 וצ"ע: לעמודצריך

 תפארת שהוא כל האדם לו שיבור ישרה דרך הוא איזו אומר רבייא.
 כפשוטו היינו פ"ע נאבות האדם. מן לו ותפארתלעושיה

 הל' והמכ"ם חז"ל שאמרו כמו היינו מעוסקה לו ותפארת המפרשיםכמ"ש

 הממוצע בררך כלומר דרכים באמצע אדם יהלך לעולם ה"ד[ פ"אדעות
 וז"ש הרבה תרשע ואל ח-בה תצדק ואל שמו יתברך הבורא רצתלעשות

 ]ועיין כנודע. הממוצע קו הוא תפאר"ת מדת היינו וכו' לוותפאר"ת
 וכוי[ אומר רבי תניא בד"ה בהנדפם( ע"א י"ס נדף תמיד בעולתבדברינו
 ישרא"ל מן או אדוים בני מן והוול"ל )הידוע( האח"ם מן לו ותפארתומ"ש
 של כפיו טמר הראשון אד"ם הידוע האד"ם על דבכונה וי"ל העול"םאו

 אמתיים תירוצים כמה יש כי ]אם הידוע בחטא הכשילו שהנחשהקב"ה
  שפיתה הנחש מעשי היה וזהו דוכתי[ בכמה בעה"י בחיבורנו כברוכמ"ש
 אל הנחש אאמר וגר. תאכלו לא אלקים אמר כי אף א'[ ג' נבראשיתלחוה
 מיתה שאין כשם ואמר בו שנגעה עד דחפה תמותת מות לאהאשה
 איסור לומר שייפיפה מה זה היה כן אם באכילה מיתה אין כךבנגררה
 תאכלו לא רק יתברך תשם אמר כי הרבה תצדק אל בבחינתהנגיעה
 בדרך מהלך אדה"ר- היה ואם כלל הנגיעה על הזמיר ולא הדעתמעץ

 באמת הלא כי מתה ולא שנגעה ממה ראיה ז"א כי משיב היההממוצע
 וז"ש הנחש. שגרם הזאת הצרה כל באה היתה הלא בנגיעה איסוראין

 מ"ל: הממוצע בדרך לילך צריך שהיה )הידוע( האד"ם מן לושתפאר"ת

 כי י"ל בון קס"ז ותהלים יכנס. ישראל נדחי ה' יתושים בונהיב.
 והעלאת בירור בגמר תהיה ב"ב שלימה הגאולההנה

 אין וכאשר להעלוחם. וצועקים נדחים ום אשר שביה מבדדהנצוצות
 ונדדכם שמפלים נצרפת גדד בעוה"ר יתוקר זה ינץ על אז בתושבהשבים
 שקורסים שאול ירידת כלומד העליה ידי על אמנם כראוי.  יתקנום3ר
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 והניבא שום כל וכיוצא קאלאניע"ן  לעשות תפארת קליית או גולהעה.
 אה"ק ומחטיאים מקלקלים המה כי הגלות אריכת גורמים להודאית
 ובאמת ירושלים בונ"י להיות ואומרים חושבים והמה ואכמ"ל.כנודע.
 יבנה כשהקב"ה ורק ה' ירושלים בונה וז"ש קדישא. קרתא מחריביהמה

 השביה מתוך נדחים ]שיקבץ יכנס ישרא"ל נדח"י יהיה( אזירושלים
 שום ]בכל המתחדשים כשהמה כן שאין מה ישראל( בעוע"תושנפלו
 עוד הנופלים הנצוצים אז הגשמה ירושלים את יבנו להו( דאיתוחניכא

 ושוכט'ש: ב"ב יגאלנו יתברך השם כנזכר. ח"וירבו

 נראה קל"ט[ בדף הנעלם ]במדרש תולדות פרשת בזוה"ק והנהיג.
 דבנין וגו' ה' ירושלים דבונה קרא מהאי דדרישלכאורה

 בזה הם הלוקים מדרשים בע"כ מ"מ גליות לקיבוץ קודם יהיהירושלים
 נראה ד'[ הלכה ]פ-א מלכים בהלכות הרמב"ם רבינו והנה יוקדם.איזו

 ובנה וכו' דוד בן משיה מלך יעמוד דגם שכתב ז"ל מדבריומפורש
 אזלם ביהמ"ק בנין קודם יבוא המשיה דמלך עי"'ש וכו' במקומוביהמ"ק
 בזה בסה"ק עיין הנה צדקנו משיה ידי על יהיה מתי גליות קיבוץלענין
 משיח שישלח הקב'ן; ידי על מהטבע למעיה יריה גליות קיבוץשגם

 עיי"ש[ מהנדפס 1, נעדף תמיד בעולת בדברינו ועניין ב"ב מקודםצדקינו

 ואכמ"ל: י""[ י"י ]ין מגילה בסי' ז"ל מהמהרש"א יוםוק"ש

 כי השבת ליום שיר במזמור קודש שבת ליל בכונת בסידרור.יד.
 שבת ערב בגל צדיקים כמה עם יורד רביעמשה

 להם שאין הקליפות שבעמקי מתים בין חיים בין הנשמות כל אתומעיה
 צ"ע חי"'ם בין ומ"ש עכל"ה להעלותן ארם שום יכולת ואין לעלותזכות

 ח"ו שהם לומר שייך מתיגם בין מ"ש בשלטט כי הדברים פירושלכאורה

 בעל אינן  בעצמן שהם כיון להעלותן אדם ביד כח עתרן הקליפותבעמקי
 בעולם עודנה חשם כן שאין מה להעלותן לאחרים וצריכין קודבהירה
 נפשם. ולהציל לשוב הם היכן בעצמן והם בחירה בעלי המה והלאוטה
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 חיותו(. )בחיים א"ע להציל אדמתו. יציר תשובת יקו  נשפזו. םעור
 ר"ת וגו'( אנוש תש"ב )אותיות שב"ת כי בסה"ק כמ"ש הענין ודאיאלא
 רביע משה כן רעל שמים רחמי לזה וצריכין )בתשוב"ה( ת'שוב ב"ושבת
  קדושת בכח לתשובה הלעורר לתקן השמי"ם מן יורדים הצריקיםונשמות
 חשופכם מעלים היום  קדושת בהתחלת שבת ערב בכל כן עלהשבת
 הת14ת המה הקליפת בעמקי המשוקעים בלב גם וקרושה תשובההרוטרי
 )לגודל להעלותן וער( )בעולם אדם ביר כח שאין וז"ש ר"ל בישיןוזינין

 הצדיקים נשמות ידי על רשמיא ובסייעתא כנזכר( הח"א בעמקישקיעתם
 ת"ג י"ת ניעיה כנזכר: הגץ כח יש רבינו משה וכוללם ועיקרםובראשם

 דברים[. פרשת שבת הורת ובמאמר ס"א,אות

 בדבר ומה ע"א[ נ"ב נתיכה הימנו. גרול יצרו מחבירו הגרול כזלטד*
 ומתגבר הניגוד בכח יתברך השם את העובד יותר עדיףאם

 בא עלא עד ורעיונו נפשו שטיהר מי  עדיף יותר ש ותאותו יצרועל
 כתבתי וכבר ז"ל בראשונים הדיעות בזה ורבו נאמרו כאלו לתאותעור
 כהנה ועוד חנוכה( על אמתה )בררכי ז"ל לאאמו"ר טדוה בחיבורימזה
 שמיני( )פרשת עה"ת ושלום חיים ובחיבורו רוכתי בכמה  בעניותן אנןוכן

 בין בזה הילק ו[ פרק פרקים הכשמונה ז'ל רומב"ם רביע והנה]בכת"י[
 בבשר ארשי אי יאמר שלא יותר הניגוד הכח טוב שאז השקיותהמצוות
 עלי גזר שבשכרם אבי שמו יתבדך וכבודא אעשה ומה ארשי רקחזיר
 עליהן לעבור כלל להתמות של4 טוב אז השמעיות המצות כן שאיןמה

 בזה הקמלה ק'[ נכשער ז'י עקידה הבעל ההנה הטומר לשפו במתקעי"'ש
 דרוש נח"ב. יוידא באפיקי רברים בביפר שהאריך מה ועיין הרמב"םעל

 על שהקשה עקידה הבעל בע"מ מ"ש תאן נאות ועי"ש הימן קדמתב"ה
 שם יולדה ווט8יעך מחבירו הגרול כל בסוכה הנוכרת מגמראהרמב"ם
 בעל מהר"'ע קורות מידי קשה לא לפענ"ר אולם עה"ש לתרץנדחק
 האדם שיגביר לא בפשיטות כונתה הנזכרת רגמרא דומב"ם עלעקידה
 אלא הניגוד כה לו שיהבה כדי גרול( שהוא מה )לפי חושתו עצמועל
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 גדלו לפי אחד כל יכיד שמו יתברך תעלומות היודע השמים דמןהיינו
 היצה'ד גדלו עדך לפי היצה"ד את ולשלוח לכבוש יוכל כמה עדוכחו
 ח"פ שיחנא( גמלא לפום ע"א[ ס"ז נכתדבדת ז"ל )וכמאמרם עמונלחם

 הגמרא:בפירוש

 חלום ראה לא דוד של שנותיו כל ע"ב[ נ"ה ניו הרואה ננפרקפיז.
 טוב לאדם מדאין שאין דמה בדש"י )עיי"ש וכו'טוב

 עצבונו לו ושיכפר יחטא ולא שידאג כרי הוא רע חלום דק טובחלום
 רש"י עכ"ל עולמו שיאכל לשמחו כדי טוב חלום לו מראין רעולאדם
 )והיינו מפתייה חרויה סבא חלמא נע""[ שם ראמרינן כעין והיינוז"ל(

 אמנם פועל( לידי יבא ולא בב"ס כבד שיצא טוב החלום אתשמבטל
 שהיו טובים החלומות ורשמו וכתבו שראו היו צדיקים כמה הלאיפלא
 דק ומדוע זה( ידי על מילייהו בריא שיהיה כדי טעמיי' )מהסתםלהם
 הטעם ונראה טוב. חלום ימיו כל ראה שלא כזה היה לבדו המלךבדוד
 והוא שנה שבעים אדה"ד של משנותיו שהצילו יקר האוצר זהו כיפשוט
 בעדנו וסבל בעצמו דוד הוא ב"ב ויגאלנו יבא והתקוה החדוהתמצית
 כלחם אפך כי "[ ק"מ ותהלים וכמ"ש ויסורים וחרופים צרות ימיוכל

 יתברך לקחוהו אשר )הגם נוראות ורריפות מסכתי בבכי ושקויאכלתי
 ימיו סוף עד עצמו( בעד מלוכה ביקש לא ומעולם צאן ממכלאותשמו

 יחם ולא בבגדים ויכסוהו בימים בא זקן דוד והמלך א'[ א' נמ"אשנאמד
 שנה שבעים רק ס"ה היה ימיו וכל המפרשים כמ"ש כ"כ נצטנן לאשרלו

 זקן מצרים מיורדי היה והוא דינו מבית היה השלוני אחיה אשרתמור
 זקנתו וכן היד ספר בהקדמת הרמב"ם שחשב כמו שנה מאות כמהבן
 ב"א נב"ב רז"ל שאמרו כמו בנו המלך שלמה בימי עוד ושחייתהדות

 מאות כמה של זקינה היתה המלך לאם כסא ויקם י"ס[ ב' נמ"א עדף'כע"ב[
 בא זקן הכתוב עליי וכתב שנה שבעים רק בימיו הצעיר ושאשנים
 הנסיד המלך בעדנו כ"כ שסבל כיון עכ"פ ואכמ"ל כנ"ל ודאי אלאבימים
 כדי סבב חלום ראה שלא מקרים לבדו לו כן על דלו והסתפחהקדוש
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 הטוב ורק מפשעית מחולל והוא להיפר ראה רק בזה ויצא יפכחושלא
 מ"א, אות לקמז מ"ש ]יעייז *( בכ"י: ב"ב ויגאלנו שיבוא בעת בעדוצפון

 ע"ו[מ"כ

 בנותיכם ואת ר[ כ"ט )ירמיה עה"כ ע"ב[ ל' )דף קדושין בש"שיז.
 ותירצו הוא בידו בתו וכי הגמרא ופריך לאנשיםתנו

 עלה דקפצו היכי כי ונכסיה ולבשייה מידי לה ניתן להו קאמרהכי
 לה ניתן הבי"ס לשון  קשה ועדין בפירש"י ועיי"ש הגמרא  עכ"לאינשי
 ליתן א"ע שיתחייב הנט דהיינו דהו( כל )ומה מועט דבר דהיינו"מידי"
 "מידי" הלשון זהו מה הלא אין סעיף ק"ג ]נימן אה"ע טוש"ע ועייןלה

 לא זהובים( )אידה מידי רק לה יתן אם הלא אדם בני עליהשיקפצו
 שזהו והיינו מועט לשון קאמד לא ומכסיי' )ומלבש" וכו' עליהיקפצו
 בשעירים גם דמידי מוסד ע"ד וי'ע ממוצע( בדדך בשלימות להיותצדיך
 ליתן נדוניא מעט אפילו לו אין ממילא בעניים רק ומיירי כן לא)ראם
 נדן וליתן לפזר שיוכל הבתולה לבתו האפשר ככל יגלה לא עכ"זלה(
 מידי לה ליתן אך העת ולדוח הדעת קל בחתן ותרצה תתגאה אז כירב

 להחזיק ויוכל ואולי. האי ]כולי חכם בתלמיד תחפוץ אז כי נדן()מעט
 המוסר[ דדך על ]י'י הגמרא וז"ש כרצונו[ בחתן תרצה אם חתונהאחר

 אשה )שיקח הוא בידו ויד"א( תורה שלמדו )השנו וכו' בנובשלמא
 חתן ליקח ירצו לא שחצניות רובן )וחלא הוא ביזץ בתו אלאהראויה(
 ולבשתה כנ"ל( מעט )נדן מידי לה ניתן ומשני( היד"א. אביהםכרצון
 עלה דקפצו היכי כי וכבוד( הצנועות בדרך וכשרים נאים )בגדיםונכסייה
 קדשו ברוה זאת הזה ירמיה והנביא כנזכר. תודה( ובני )כשריםאינשי
 כנזכר. חכז"ל שפירשו וכפי כנ"ל הימים באחרית שיהיה מהונבואתו
 מעישור יותר נדוניא לבתו ליתן לו ראין בדסר'א באהע"ז שם מבואר]והנה
 הזכרים. מבניו נחלה כמעביד דהוי הטעם ה'( ]ס"ק בט"ז שם וכתבנכסים

 ע"נ. ק5"ע ח"5 ניס"ק פיץ*(
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 יותר ליתן טלא היינו יימיד"' חכז'ע בלשך בזה רמוז זה דגםיע

 כנזכר( בתו לנדו נכסיםמעישור

 ס" ]קמא ציון בנין בשו"ת עיין לבנו(. )אביו אומנות ימי שםיה.
 שמחוייב הלכה הך ז"ל הרמב"ם שתשמיט מה עלקכ"ה(

 דרך מ"מ במקומו הביאה לא שהרמב"ם הגם כי והשיב אוסמת.ללמדו
 ללמדו אפילו בם ייתך ,1(שמ ה'ן הלכה ]פ"ה רוצח בדועכות הבימיהאגב

 בפירוש הבהרה לא מדוע  בעי טעמא ה3כ'ע ועי"ש פטור תח"י ומתאוסמת
 רבית גם שרמז )כס קדשי רוה בחכמת הרמב"ם רצה שלא וכנראהשם

 ממס לעשות שופר( תקיעת בכונת ז'ץ ומעב"ם רבינו בלשוןוארמ'ץ
 געווערב"ע יהיו זה יזר שעל ישראל לבני שמנות ~מך קבוע%ב

 לא אם עליה תהא מה ותורה התורה ברשות נבל בחינת גלוייםשהנט"ן
 )וכולי וישיבות בהדרים בהתמדה בנערותם תורה ישראל בני נעריילמדו
 עשה היינו דרך עם תורה תלמוד יפה מ"ב[ פ"ב נאפות ומ"ש ומילי(האי

 עניני באקראי ילמוד אם פדחת ומלאכתך מט"ק פ"א ]שם קבעתורתך
 אם כן שאין מה קבוע יהיה ות"ת לר"ת טפל לעשות מסחר ששממת
 תשג כן ר3ל לזה ספר בתי ויהיה שממת ~מדו חובה בשמבייעשו
 רק הרמב"ם ונקטה ממקומו שהמיטה וב"כ אלין יומיא בסוף ובפרטתורה.
 בדברי מ"ש הקדום בנית ]ועשן כנזכר בקביעות הלא ואו-3י אגבדרך

 מכשול( להסיר אלין יומצא סוף על שנבשחז"ל

 מלמדו שממת בנו את מלמד שירט כל אומר יוידה רבי שםיטש.
 מלמרו כאילו )ותירץ( ספד ליסטות )הצרכתך(ליסטות

 בשף מ"ש בזה ברוה"ק שצפו כן גם ונראה ז'ע רש'ע עיי"שליסטות
 ותנוערי( ברוח )החומדים מסיים ברוב מוקדח כמעט המסהר אליןיוציא
 כן שאין מה ושף בראש ושקר וגזילה בנניבה )בעוה"ר( תלףיםשבע"כ
 ופלאכה פטנט דבר הוא תאכל כי כפיך יגיע כש כיגיע הנהנהיוממת
 כזה בשפן המצישת יק41 בממשים כן שאין מה בהיתר ופרנסהנקיה



 תתקעה נקררה תמינאה מהיוראדברי

 עובדא דלר' עיסקא. דאגמריה בינייתו איכא בגמרא וז"ש שאומנותיותר
 על  לליסטות קרובים דגוסחרים שעסקי מחמת ליסטות מלמדו כאלוזדו
 בשמשת. כן שאין מה ש-נסה על כלל יהויח לא וז"ז כנזכר התחבולותידי

 בזה(. יהודה כר' הלכה)ואין

 רבה באנפי שיראי קרע הונא דרב ע"א[ י"ג ניר קדושין בש"שה*
 ודלמא הש'ש )ופריך וכר רתח אי איחזי איזול אמרבריה

 לחטוא( לבנו שגורם )פירושיי מכשיל תתן לא עור לפני על וקעבררתח

 ליה דמחיל בד"ה דוזוספות וכתבו ליקריה ליה דמחיל הגמראומשני
 בשר לאכול נתכוין הוא יהא שלש כדי לכן קודם שהודיעו שצ"לליקריה
 מחילה עוצריך ע"כ[ נפ"א בתרא בפרק לקמן דאמר טלה בידו הצלהחזיר
 זאת שיעשה לבנו מקודם לו הגיד אם דהא וקשה דעזוספות עכ"דוכפרה
 אם הבחנה שייך לא ושוב לפנים זאת שעושה ידע כי  יכעום אלשוב
 שליעסל מהרנ"ש הה"ג הרב יוץ"נ הגיד המשא ]ולחומד וצ"ע: בנוירתח
 מקודם צניו * מול דבאמת ד"צ התום' דברי לישב בפה"ק( )דומ"ץנ"י

 בט מדת את לנסחע רצה ושע"'ז כנגדו יתריז אם לו שתוחל לווגילה
 צ'11 ועדתן כנגדו, דבור בשום יתריז לא עכ"ז אביו לו כשמול גםאם

 הנה עור. ולפני תשחית בל על דקעבר שם בקדושין וק"שכא.
 וועה מצוה דבר הוי בם את לבחל ירצה דאםקשה

 בעולת בזה  שכתבתי טה ועיץ בחיבורי בעה"י שעטים כמה מזהכתבת
 אמנם בד"ה הג[ ס" ]ח"ג מבח"א בשו"ת וגם מהנדפכן ע"א י"א נמדףתמיד
 דעביד לתרץ הגמרא דל'ל בזה וקשה בע'. פירות העושה אילןמ"ש
 את ולבחל לנפות שצריך כיון הא תשחית בבל יהיה עלא תפידהבמקום
 מצוה במקום כ'ע הוי דלא "י ואהון כנזכר. תשחית בל עריך לאבנו
 בנו שהיה בפרט מדותיו בהבחנת בס את לנסות וחיוב מצוה שאישכיון

 וצ"ע: כבר.גדול



 רצורה תמינאה מהיורא דבריתתקעו
 הוי ראתי יוסף דר' דחמרא לאורניה ליה חזי הוי מכי אבייכב.

 )כי חז"ל דברי בכונת להמליץ יש ע"א[ ל"ג )שםקאים
 כמו יוקז ד' של לחמורו חשיבות מצינו היכן וכי כפשוטו להביןקשה

ה ע"כ[ ק-ב נשבתשמצינו ל  של אזניו כשראה ובפרט רפב"י כיל 
 לצורכי הכרח שהוא מה הצדיקים שנוהגים חומריות עניני דהיינוחמורו(
 שכתבנו )כמו ופרט פרט כל על מיוחדת כונה יש ובכולם ומאכלםחיותם
 ראיות מהדורות ובשאר במה"ק ד"ת בחי' בעה"י דוכתי בכמהכבר

 המסומר לסנדל שיש ומסגרות הכפתורים על רמזים שנאמרמירושלמי
 גם( הכבוד. )ביראת קם שאביי וז"ש רשות( בעניני דוכתי בכמהוכן

 האיך יוסף דרג חומריו"ת )בעניני מחמריה מאזין( כשהיה )היינומאורניה
 חומריות עניני ושארי מאכליו בעניני גם רבר כל אצלו והיה מתנהגהיה
  ומאין  שומעהיה

 לרקרי
 וכונות ויחודים סודות היו כי כן יעשות

 כנ"ל(: דבריו בכלעמוקות

 כהקדר נחמן רב שלוחיה, משדר רבא לסבי. ירא  יהיב  אבייבג.
 לסבי. ידיה יהיב אביי בד"ה רש"י ע"ן )שם[ וכו'גוזאי

 ובד"ה עכל"ה. עליו. ונשענין אצלו שעוברים כמה כל לזקנים ידופושט
 רב עכל"ה לא עצמו הוא אבל יד להן לפשוט שלוחיו שלח הוירבא
 הנשיא חתן שר שהיה לפי לפניו תמיד קוהיו )סריסים גוזאי משדרנחמן
 פירש"י עיין בשועא איבא אבא  בר  נחמן כמה  תורה לאו אי אמרוכו'(

 דעתנו, קט לפי להבינו ודוחק פירכא יש ולכולם ופירושים ג"  כמהו'י
 בכבוזץ זה דחה נוכבר עליהם ונפתע שסומך בזקנים עצמו מכבד מ"שא(

 מנלוש זקן איש על לסמוך הוא זקנים וכבוד דרך איזה וכיובעצמו(
 כנ"ל באביי מ"ש ב( כהתכהנו. באיש או ומשלע במטה כמו בוולהשתמש
 עשו דמה קצת וקשה ידו. על להשען לפניו העוברים לזקנים ידושפשט
 ולא מלפניו  שעברו לאחר או לפניו שעברו קודם החלשים כאלוהזקנים
 דרבא מ"ש וגם ג( ידו. על להשען ללוותם עמהם הלך כמה עד כ%כתב
 עם לילך ואם שלחם מקום לאיזה וכי עליהם להנוען שלוחים שולההיה



 תתקעז רצדרה תמינאה מהיוראדברי

 צריך היה שילך מקום בכל בידו להחזיק משמש בתורת חלוש זקןכל
 לשענם כן עשה שאביי כיון העיקר( נוהוא ועור י( למאות.שלוחים
 שבגופו מצות שהוא רבא בן עשה לא מדוע לפגיו עברו מדיולהחזיקם
 בו מצוה בוראי כאלו חלושים לזקנים מכ"ש ולעשירים לעניים ביןגמ"ח
 דקדוקים ועור אביי שעשה כמו לפניו עברם מרי עכ"פ מבשלוחויותר
 רמ"ר ]סימן יו"ר בש"ע רפסקינן ע"מ נשען וגם הנושא לחומר ע"כבזה.

 שפירשו בע"כ ומשמע נכרים לזקנים גם ירו ליתן רצךיכין ז'ןסעיף
 סבי מקמי קאי הוי יוחנן דר' בסמוך אשלפניו רקאי הפוסקיםרבותינו
 היה אולי וי"ל נכרים בזקנים מיידי זה רגם ס"ל ע"כ ננכרים(רארמאי

 יד פושט הגדול כי השרים הנכדים אצל עתה כמו המנהג בימיהםגם
 בזה ומכברו ושנהבו לריעו שמחזיקו וירידות כבור אות וזהו ממנולהקטן
 יוחנן י' וכשי' כנזכר כבורם כתהו הנכרים להזקנים אביי ירו הושיטע"כ
 תחנם לא משום הנברים לזקנים ירו הושיט שלא י"ל רבא אמנםכנזכר
 מפקידי לזקנים שלוחים שהלח היה צריכים שהיו בעת רק לעצמוהחמיר
 שלום דרכי מפני לכבדם רעפוטאציא"ן בתורת היינו לעיר. הבאיםהנכרים
 כשהיה הנשיא מסריסי שולח היה נחמן רב וכן כנ"ל( מחמיר היהנולעצמו
 הנשיא ופקידי מסריסי וע"כ העירה ונכבדים זקנים נכרים שריםבאש
 היה ופקודיו סריסיו נכי כנזכר רעפוטאציא"ן בתור להם שולח היהחותנו
 תורתו בכבור מחמיר היה ולעצמו הנכרים( מסריסי זקנים פני לקבלרשים
 חז"ל שאמרו כמו לקראתו רץ היה בודאי בא כשהיה המלך אצל]זולת
 רחוקה לא בהשערה י'ע כן מפקיריהם[ זקנים אצל ולא ע"ב[ ט']ברכות

 הנ"ל(: והזרות הקושיות כל יוקשו ז"זנכי

 על רמוז ני"ל הזן ע"ב ]תהלים מרעי"ם עדת כלבים סבורני מיכד.
 ואבימלך ביצחק כ"ו[ כ"ו ]בראשית שנאמר מרעהו ואחוזתררך

 כאר"י הקיפוני ומשתבח( רעיי ום כאלו א"ע עושים אהובים ריעי"םוהיינו
 ארש לי הוא אורב רוב "[ ]ג, עה"ב איכה[ ובמגלת לוי  קדושתנעיין

 בגוח' גניז טובע רק כ'ע מהגבורות אינו אר"י בחינת כי ונודעבמפזרים



 רצררה תמינאה מהיורא דבריתתקעח
 בפנימיות כונתם כי נגדי רעים דבריו מהם רהטם אם גם אומרים הםכן
 זעקת היה זהו עשיותיי( )בכל ורגלי ידי כנזכר( במסתרים אר"י בחי'כמו
 כמו על בתהלים פעמים כמה כמ"ש הנוכלים וכזבנים החנפים עלדוד

 ליו"ח: כידוע אמ"ת למדת מלכו"ת במדת אחוז היה לאשראלו

 לדקדק יש ד[ ק"כ ]תהלים למלחטה. המה אדבר וגי שלום אניכה.
 לשלו"ם הדיבו"ר צורך דמה למלחמה המה אדב"ר וכימ"ש

 זהו אולי כלל לדבר ולא לשתוק הול'ע והלא בפשטות המפרשיםכמ"ש
 שלום אני "ע אולם בינותם מלחמה עוד יהיה הלא יותר השלוםיחזק
 עמים ידב"ר ד'[ מ"ז ]שם )מלשון אדב"ר וכי "השלום" כשיבואהיינו
 דת לטובת השלום ידי על להנהיג רוצה כשאני הנהגה החנותחתינו
 ידי על לפעול יוכלו לא אשר  ענינים בכמה דמיסב מילי ובכלח~ה"ק
 ה' ממקש( מלחמה הס"א ח"ו )יעוררו למלחמה המה אז( וקנאותמלתמה

 מזה[: נ"ר אות לקמז ]יזיז ושוכט"ס: בברכה ומנזרנויצילנו

 דבזמן ס"ל יועדה דר' ור"מ ר"י פלוגתת ע""[ י"י ]יר בקדושיןכו.
 ור"מ בנים נקרש לא מקום של רצונו עושיןשאין

 בסליזעת מהפיישן פיוסד הוא וכן בנים קרוים אתם כך ובין כך דביןיע
 לשונו על רגיל זה ]והיה בנים לך קרויים כך ובין כך בין ג'()ליום
 רחמים לעורר זי"ע מהארעו פנחס מוהר"ר הה"ק רבינו שלהקדוש
 בזה ועיין שמו יתברך לפניו קרובו עם ישראל בני על זכותומליצת
 וקשה ואכמ"ל[ )בכת"י(  בראשית פרשת עה"ת לצלום חיים בספרבדברינו
 במקום והיה ב'[ ]"יטע ואומר לר"מ( )סייעתא ת"ש בזה דאמרינןע"מ
 מקרו ההדרי פירש'* חי אל בני להם יאמר אתה עמי לא להם יאמראשד

 התשובה ידי על רק הוא ואם ז"ל. רש"י עכ'ע תשובה יוק על % אלבני
 שאינם היית אתם עטר לא להם יאמר בתשובה ששבו קודם מעיקראהא

 כר"מ. הלא יזעדה לר' ראיה מזה כן ואם התשובה( )קודם בניםנקראים
 פי על לתרץויש

 דבי-
 דוכתי בכמה יששכר בבני ונצבא ז"ל דשיאהטונים



 תתקעט יצררדו תמינאה מהיוראדברי

 לקיים רוצים בעצמותם בעצמם שהם משום תשובה לישראל מהני~כך
 כן שאין מה ומקרה שגגה בדרך רק הוא שחטאו ומה שמו יתברךרצונו
 אך זדונם נעשה שהיה למפרע נתגלה תישבה שעשו וכיון להיפךאו"ה
 ישראל שובה מאמר יששכר שער )ובחיבודי עיי"ש דעת בליבשגגה
 זה ולפי יומא( סוף הירושלמי בהגדה מזה עיין וגם בעזה"י מזהכתבתי

 צ"ע עדיין אמנם מעיקרא. גם בנים נקראו הרי תשובה שעשו כיקי'י
 תשובה עשו בלא גם היינו כך ובין כך דבין בפשיטות נראה לר"מדהא

 בנים: נקראומ"מ

  עה"כ ]פסי"ז[ המדרש בסום כתב משפסיס[ ]פגשת נחיי ברבינוכז.
 לישראל אזהרה בשנה לי תחוג רגלים פילש י"ד[ש"ג

 פעמיך יפו מי ב'[ ז' ]שה"ש אומר הכתוב וכן ברגליהם אלא יעלושלא
 הרגל עלית כי נחשוב לא למען יובן והענין עכל"ה נדיב בתבנעלים
 טוב זה ירי העל הבית בהר להראות שיגיעו להתכלית מבוא רקהוא

 אשמעינן ע"כ קריב ובזמן בעגלה לשם לבוא כדי ובעגלות בצביםלעלות
 לעלות המצוה וע"כ ברגל לעלות מצוה בעצמותו תכלית הואשהעליי'
 פעמיך יפו מה רמוז י'ע ווידו וכיוצא סוסים במרכבות ולאברגליו
 להר לעלות 12אסרו ע"א[ נ-ד ]בדכות חז"ל בדברי שמצינו כיתבנעלי"ם
 ג' ]דף פ"א בחגיגה רז'י )שדרשו פעמיך יפו מה וז"ש במנעלי"םהבית

 והיינו בנעלים לילך שמותר ומקום )בשעה בנעלים רגל( עווי עלע"א[
 ההליכה רק בנעלים לילך אסור ששם בלבד הבית להר התכלית דוקאלאו

 כנזכר: דוקא( בנעלים פעמיך יפו מהבעצמה

 זי"ע שרגא יהזקאל בהר"ר וכו' הה"ק מאדוסו"ר שמעתיכח.
 אשד ש% בקיע שהוא מי כי שאמרמשישתווע

 תמוז בי"א בזויטשוב יזמה פנים כל על במירק בעושר בל"ג להיותלו
 טעם וירגיש זי"ע צבי עטרת בעל וכו' הה"ק של צית על דהלולאביומא
 כגחלי דבריהם כל כאלו אמת צדיקי מאמרי כי ויזזע עכד"ה זהמעז



 רצררדק תמינאה מהיורא דבריתתקפ
 עה'ע ו"'ל באודייתא דמיזא דלא מידי וליכא בגויי' גניז סובא והמ"יאש

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

 לקמן ועמן ל"ה אות סוף בזה לקמן ]יעייז והמ"י. ה'( וקידושהתרוממות
 ט"ו[: אות ט'כמהדורא

 חיים דברי בעל זרע הה"ק דבינו של ביתו מאנשי שמעתיכס*
 נותן היה שהוא ועניים ת"ח משתן היו כימצאנו

 קודם מעשה והיה ופזרונו( צדקותיו מרוב )כידוע שבוע מעות בעידולהם
 והיתה פוליא"ק( )או אינד"'ק הנקא גדול עוף לקנות הרבנית שדצתהפסח

 נתיישבה ואח"כ אז. הרבנית דעת לפי שוי" מכדי יותר מבקשתהנכרית
 עני לאותו נמכר כבד כי לה ואמדו היקד במחיר גם לקנותוהשכימה
 לבעלה הדבנית ושאלה שבוע מעות לצדקה לו נתן חיים הדברישדבינו
 המחיר שילמה פלוני העני ואשת ביוקר העוף זה היה לפנינו דאההקדוש
 לו אוסיף בודאי )אינדיקע"ס( עופות אותן שצריך הוא כן אם להוהשיב
 עובדא כהאי בירושלמי מפורש באמת וזהו עכ"ד שבוע דמי עלעוד

 פריטין בדיה לשמואל יהיב בא בך אבא ח"ן הלכה פ"ח פאה]ובירושלמי
 וכו' חמר ושתי קופד אכל מסכן חד ואשכח נפק למסכינייא, פליגדיהא
 שצריך מדתו הוא שכן דהיינו פנ"מ עיין מרתיה דנפשי' יתיר ליה הבא"ל

 לו( שתתן הנדבה על לו )שתוסיף יתיר ליה הב ע"כ ויין בשדלאכול
 כדאמדן:והיינו

 ואתכליל וז"ל ג'[ סימן רס"ו רף ויצא לפרשת ]בהשלמה בזוה"קל.
 קדמתה ואדם ושלמ"ה דו"ד דאוד"ן תתאהמדכבתא

 מהו פירוש צדיכין הרבדים וורה עי"'ש וכו' לתתא זוג" ובתלעילא
 לעילא קדמאה מאדם ומ"ש ושלס"ה דוד אהר"ן תתמה טדגגרכבההצירוף
 כביכול קדמת אדם בחינת השפעת בלתי כי ידוע זהו לתתא זוג"ובת
 הנ"ל הג' אלו אולם כנזכר המקבלת מלתתא זוג" ובת רבד שום יהיהלא
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 אהרן בבחינת שם מיניה לעיל דאמר מה פי על קצת ונדאה ענינםמהו
 כה2',כ פי על קצת להבין יש וכו' בחס"ד ואיתקשד בהו"ר דיליהדדדגא
 בימין שהוא דפיהן אהדן למה כראשית[ נפרשת ז"ל להאד"י ולק"תבע"ה
 הוא כנודע( גבוד"ה )בחינת לוי שהוא דבינו ומשה )בשמאל( בהו"דהוא

 הוד עד למעלה ימין מצד )כביכול( אלכסון בדרך שהולך היינובנצ"ח
 אבל ואכמ"ל עיי"ש נצח עד באלכסון בינה מבחינת לוי מצד וכןבשמאל
 שלכף'ה דו"ד אהד"ן שהם בזה ונזכר הום שמבואר מה תתאה המרכבהענין
 נהוךין ש"ע )שדכא רע"י ה' לדוד בשימוד אין כ"ג נתקלים שפיד רמוזי"ל

 מש"ע )אמנם אחסר ל"א על( ההמשך ועישש בסידור הכונהכמבואר
 למטה יגיע שלא השפע ח"ו להתעכב יוכל למטה עד עילאה מולאנהורין
 השפע שיבא ביקש כן על שמו יתברך בחסדו כבודו להתגלותלעינינו
 שימה( ר'וד א'הרן )ד"ת דש"א בנאות וז"ש( כנה תתאהלמרכבה
 למטה חסדי"ם בבחינת השפע )שתתגלה ינהלני מנוחות מ"י עלירביצני

 בכוונת(: תוםכמבה"ד

 הלכה בעומק התורה עיון על כח גדול כמה לדעת הרוצהלא.
 מגילה בש"ס דואות עינינו ולפלפל. ולברדלסלסל

 בטלתם ושכשיי וגר ביהיח1 יהושע בהיות 1יהי ה'[ )יהושע עה"ב ע"א[ ג']רף
 שהוי בתורה לעסוק לכם היה לילה שהוא ועכשיו )פירש"י וכו',ת"ת
 העמק בתוך דודא בלילה יהוידע וילן מיד עכל"ה( נלילה נלחמיםאינכם
 שעדות ותסמר הגמרא עכ"ל הלכה של בעומקה ערץ מלמד יוחנןאיד

 בין העי על במצור נפשות בסכנת המלחמה בקשרי עמדו ביום הןראשנו
 ורואין ויגיעה עיפות מתוך ובלילה פורחים וחיצים בליסטראותאבני

 ובאהל בשדה ולהניח מעט לישן בהכרח להם והיה כנזכר בלילהנלחמים
 בויו בלילה עייפים בעודם גם בלילה תורה ~מוד נצטוו ואםקצת
 )כדרך כפשוטה בלבד שבכתב תורה למוד עם יוצא ואינו די לאהקטל
 ולהשיג ~מוד יוכל שלא מחצב בענויי ושוכב ויושב וידא ויגעהעייף
 ס" נ"ר" הט"ז כמ"ש התורה ועס"ק פלפול )הינו לעסו"ק רק יותר(ש
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 בתוך שעשע אלן בגפרא כמשיש וגם כנ"ל פירש"י כלשון בתורהמ"ז[(

 מ"ר ]יף בסוכה מצינו כן וגם כנ"ל. העיק( )בעומק %נזה ש'עעומק"ה

 ]מ"ב עה"כ עולם סדר בשם וכו' דלכון יוחנן והא"ר בד"ה בעה"יע"א[

 הנתונים אדם בני עושין גבורה מה וכי מלחמה עושי גבורים הכלב"ב[
 עכל"ה וכו' תורה של במלחמתה היו שגבורים אלא ברזל שלבשלשלאות

 מלחמה גבורי שהיו לפרש עולם בסרר ליה נכון לא )ראם קשהועדיין
 לעמוק יכולין אז היו דהיכן ברזל( של בשלשלאות שנתפסומקודם
 דעתם כיונו ואיך עמוקים ובירורים פלפולים היינו תורה שלבמלחמה
 דגם כרחך בעל ודאי אלא ברזל. של בשלשלאות קשורים היו אםומוחם
 תורה של במלחמתה בעית עסוקים היה ברזל בכבלי קשוריםבהיותם
 גם תורה של בעיון נעסוק לא אנחנו אם בבשתם נשכב כן עלכנזכר.

 ב"ב( יגאלנו ]ה' לנו בצרבגלותנו

 הגה"ק זקיני מתלמידי עליון חסידי מת"ת בילדותי שמעתירדקנדק
 כי אצלו שמקובל שאמר יששכר בני בעל זי"עמדינוב

 נהרגו מגדוליהם רובם אשר זי"ע התוספות בעלי רקדושיםרבותים
 יקראו למחר כי ויזיפו בפרבר ובהיותם כנודע ]הי"ד[ הוום קידושעל

 לעבודתם יודו לא ואם הרשעים שוביהם לפני האחרון הדין יום לפניאותם
 תחמנות חידושי וכתבו עסקו שלפניו בלילה כן פי על ואף פיד. יהרגוםאז

 בפסכת פרובה בפרקהכמזכים
 ב'"

 זי"ע בקבלה( כנ"ל שמעתי כאן )עד
 הנז': לדברינו מתאימותונהו

 מקובל זי"ע התוספות בעלי רבותיו נשמת גדולת וכלעניןלב.
 ברבי מהר"מ וכו' הגאון לפני שהיה מעשהאצלינו

 )בעל זי"ע מברדיטשוב הגהיק בלילה אצלו שבא פ"ב אבותקזי"ע
 א"ע שייגע התוספת דברי ברבי מרו'ש הג14ן שתו ושאל לוי(קזזשת

 התחיל לוי( קדושת )בעל הקדוש ורבא מחר( לעם השיעוד )לפני בלילהא
 ומלואה הארץ לכ' מזפור לדוד כנע תהלים מזשרי ולומד בהחדרלרוץ
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 בתוספות האמיתי הפירוש הגיד ומיד אלים בני לי הבו לדודומזמור
 תהלים האמירת זה מה כי כמתעתע  בעיניו תויה בדבי המהר"מונבהל
 בעלי כי לוי קדישת בעל הגה"ק לו והגיד התוספות רבדי פידורילהבנת

 תהלים במזמורי רמוזים נשמותיהם  קדושת ככולם( נדובםהתוספות
 אשד המימרא בעלי המה מי בתוספות מיד דאה כאשד כן עלופסוקיהם

 נשמותיהם שורש שם אשד תהלים מזמורי הגיד רבדיהם פירוש אותושאל
 נע"כ לדבריהם פידורי מיד וידע נשמתם קדחשת דגגשיך זה ידיועל

 תהלים מזמודי יען במקצת קצת להבין ויש ואכמ"ל( באורך ענדודשדשה
 שבע"פ תורה פה דגצלכו"ת שורש שהוא זי"ע מלכת מדוד הםבכללם
 ולסלסל לפלפל בעיקר הוא שבע'ע והתורה ע"א[ ",ז ו""יה"ק להקרינן
 הדב בהסכמת גיטין על לוי בית נובספר בסה"ק כמבואר ולחדשלעיין
 חזם ז"ל( אחרונים גדולי בשארי ועוד זי"ע חיים דבדי בעל הקדישרביע
 סוגיות בעומק לפלפל זי"ע דוצוספות בעלי אבותינו יתיסדו הקודשדרך

 כנזכר: בתהלים נשמותיהם שירש ע"כהש"ס

 המצוד בתוך גם בחשרה לעסוק בענין ל"א אות לעל ומ"שלג.
 3רחמ12 ההש ע"א[ נ"ד ניר עירובין בש"ס והנהוישותם

 לעסו"ק הראש בכאב אפשר איך עובר כל יתמה והלא בתורהיעסוק
 בד"ת  לעש"ק ברכת על כנ'ע הט"ז כפירוש ד5לפול עסק ובפרטבתורה
 בטרם בעלמא מיחוש רק דהיינו בעירובין שם פירש המדוש"א מרןאולם
 ק- יתם-ץ. ובזה עח"ש בד"ת להתרפשת אסוד זה זולת כי הכאביתגבר
 לפי הלא הראש ומיחוש כאב בתחלת גם דבאמת בזה ו"ע צ"ע.עדיין
 ידי הצל המוח בעורקי יעבוד זה יז9 על בעיף יעסוק אם הרופאיםדברי
 וכיוצא במעיו ש בגודע החש שם מ"ש ובאלפא יותר הטוב יוגדלזה

 ששל קצת מובן לרפואה לו וידויה ברית שיערוק 12אסוו אבריםבשארי
 זה יז9 על חכם לב על וערבים וצעימים ברא במונו שיעסוק זהקץ

 בעבודתו בעוסקו כן שאין מה אברים בשאר בכאבו ירגיזו הלאשכח
 ודאי אלא בראשו כואבים שהם בשעה כפרקיו עצנו הסיח בכליופעולתו
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 דבר ידע לא מצוה שומר זה ידי הלל כנ"ל בעית לעסוק מצוה דהואכית
 הרופאים שיאמרו כיון דהא קשה לכאורה אך לרפואה. לו יהיה ועודרע

 הא דפסחים ]בפ"ק חז"ל 17אמרו כמו הוי כן אם הראש לכאב העיוןשמזיק

 היכא וגו' מצוה שומר דל"ש עקרב מסכנת בגל חמץ בדיקת לעניןע"ב[
 מ"ח[ אות וח"ג מ"ט, אות עה"ק ס"ת ]יעייז דוכתי. בכמה וכן היזקא.דשכיח

 כיון וגם היזקא. שכיח כ"כ הוי לא כנ"ל כאבו דבתחלת י"ל אוליאך
 מחשבות יחשוב אז בד"ת יהרהר ולא בטל ישב אם העורקיםדלחולי
 הראש. כאב יותר לפעמים לו יגרם ר"ל צד מכל וצרותיו בדאגותיורבות
 אין בה להגות תמיד ישגה התורה באהבת אשר למי ובפרט יצילנו(.)ה'

 למבין: ודי הימנו. טובה מדהלך

 כשר אדם על דמעות המוריד כל ע"ב[ ק"ה ]דף שנת בש"שלד.
 ראם לכאורה וקריה גנזיו. בבית ומניחן סופרןהקב"ה

 גאון או וחסיד צדיק היינו כשר מאדם וגדולים למרובים הנחת מהכן
 ההספר ממעלת בשבת שם )כדמיירי עליו ומספידין בוכין אםמפורסם
 לך אין הלא גנזיו בבית ומניחן סופרן הקב"ה כשר אדם על אםעיי"ש(
 וצדיק גדול אדם על מהדמעות עושה ומה הימם ותשובה טובהמדה

 מדינות בכמה כן עושין כי באמת( הוא אבל צחות. )בדרך וי"לכנזכר.
 רבנים הרבה שיבואו כדי ימים כמה גדול אדם ר"ל המת שמליניןבעוה"ר
 התורה כדרך שלא ופוליטי"ק וכבוד עסק מזה ועושים המספידיםגדולים
 הגאונים לדורש סמוך וגם קמאי זה על צווחו וכבר זי"עואבותינו
 ואאמו"ר זי"ע שלמה שם בעל )אאזמו"ר אבותינו ובפרט זי"עהקדושים
 "אדם על רק כי לשונם בקדורות חכז"ל דייקו שפיר ע"כ כנודע.זי"ע(
 כן שאין מה וכבודם עצמם" "נגיעת מזה ואין מפורסם )שאינוכשר"

 ההספד בנועם יקוו זה ידי על ומנהליה המדינה גדולי על ויבכוכשיספידו
 סופרן הקב"ה מקומו( למלאות שיבחרוהו מתלמידיך או בעירו כחלהשיג
 כדאמרינן נפשי תבכ"ה במסתרים שהוא גואי ]בבתי גנזי"ו בבי"תומניחן
 גואי( )בבתי גנזיו בבית ומניחן סופרן שהקב"ה וזהו ע"ב[ ה' ]יןבחגיגה
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 בבית ולפנים לפני 3ר נכנסו הלב מפנימיות היוצאים ודמעות דבריםהיינו
 ומפורסם גדול באדם כן שאין מה כנזכר[ גוא"י בבתי )כביכול(גנזיו
 מפנימיות גנזיו לבית זה ידי על נכנסים ואינם נגיעות הרוב על בזהשיש
ה ה' וכנזכר.לפניו ל  מעתה ושוכט"ס וחיים לנצח המות בלע ויהיה 

 עולם.ועד

 העמודים. ראשי רבותינו בשם וחסידים. הת"ת העולם בפי שגורלה.
 )יעל תצוה בפרשת רבינו משה של שמו נזכר לא לכךכי

 פנים כל על ומקויים כתבת אשר מספרך נא מהני ל"ב[ ל"ב ושמותיתאמר
 משה פטירת יום אדר ז' לעולם חל תצו"ה זו בפרשה כי א'(בפרשה
 ז' העיקד הוא אשר ראשון אדר ז' זו בפרשה חל העיבור ]ובשנתרבינו
 לפלא מראים וכן ואכמ"ל[. כנודע יעב"ץ השאילת לדברי הראשוןאדר
 פטירתו יום אשר זי"ע מליזענסק הק' לרבינו אלימלך נועם בספרכי
 אדר כ"א בו חל העיבור ]ובשנת ויקהל בפרשת לעולם חל אדר כ"אהוא

 מספר תנצב"ה פטירתו שנת יען פעמיים אז הוא היא"צ יום אשרראשון
 כלל נמצא לא פשוטה[ שנה היתה הקדושה( מצבתו על חרות )כןתקמ"ז
 פטירת יום כי אני גם הראיתי וכן ויקהל. פרשת על אלימלךבנועם
 או ויחי בפרשת או חל הוא כנודע טבת ח"י מדינוב זי"ע זקיניקדוש
 בספרו מזעיר מעט רק נמצא לא האלו הפרשיות ובשני שמותבפרשת
 רובא הנ"ל דהלולא יומא חל בה )אשר שמות ובפרשת רכלהאגרא
 יותר נמצא ולא משתכחין ולא דאבדין על חבל הסיום "חסר נדפסדרובא(
 וכן ויותר( ככה פעמים עשרה הרבה נמצא שם הפרשיות )ובכלבכת"'ק"
 עה"ת ישראל בית בספר כי לפלאיותר

 להה'"
 זי"ע צבי עטרת בעל

 חסידים בפי ונודע ומקובל בלק פריית על כלל נמצא לאמזידיטשוב
  וברון שבת בכל הגיד אשר תמור בלק בפרשת תורה הגיד לא מעולםכי

 בפרשת ואז נוראות. שלו מד"ת ומספרים שעות. כמה ג' בסעודהובפרט
 אומר. איש מדוע בשמו שפוטרים שהתנצל והטעם מאומה הגיד לאבלק
 השמים נלקח יום באמת אמנם בזה. בספר לכתבו ובפרט להאמר. ניתןלא



 ועררה תמינאה מהדורא דבריתתקפו
 שאדי ממפרי ד5י' כמו הר והיינו תמיד בלק בפרשת חל תמוז()י"א

 טעם להסתיר כדי דק בטח כנראה הוא שהגיד )והטעם הנ"להקרושים
 צ"ק. אות ט' מהדורא ובד"ת כ"ח אות לעיל )יעיז והמ"י: הלז(העיקרי

 זקיני בשם העולם שמספרים במה קצת להשיב יש זה רמעניןלך*
 בפרשת פ"א כי מסאסוב זי"ע ליב משה ר'הקדוש

 הגיע וכמראה שלו בביהמ"ד בברכה שלם הלל הגיד קודש שבת בלילבא
 היינו דפמח א' יום של הזמן ממטרך בא( )בפרשת ומהקריאה לבחינהאז

 עם הלל אמר ע"כ פסח ליל וישא כמו קודש שבת ליל מבערבשהרגיש
 המעשה אצלו דוקא היה ומדוע מהצבור( אחד שום הזכירוהו )ולאהצבור
 יום שבט( )ד' היה פטירתו שיום יען לשבח טעם כביר זה הגדתיהזאת
 מעשה שאותו )הגם בא בפרשת דיליה הלולא לעולם חל וכן בא פרשתג'
 בשרך הדגישך והענין פטירתו( שלפני בשנה דוקא היה אם שמעשלא

ואכמ'י
 וקלם": ז"'ע הקדוש אאמו"ר לפני זאת הגדתי אך

 אזכה- זי"ע הצדיקים של דהלולא יומא בענין בו דברי ומרילז*
 )ר יום היה פטירתו יום אשר זי"ע אאמ"דלכבוד

 מבחינת אאמו"ר מדת היה אשר אבינו דיצח"ק אושפיזא דסוכות ב'עקר'ק(
 והכה כנודע ובפושל באמת ותורתו ה' בעד נפשו שמסר עקיד"איצחק
 חיבוריו ולומדי בחר לכל כידוע ז"ל האר"י של הקבלה בחכמת דבוקהיה
 על ומורה מזהיר שמה לשונו קדושת ואשר התיזוה"ק( )על ריר לחיבאר
 הקנה בעל זי"ע קרא אביגדור הר' הקדוש רבינו כי נודע ווצהככה
 מוכיח מצביע כאשד הששי אלף בתחלת המקובלים מראשי היההגדול
 ובדרכי הרבה. אאמו"ר  עיין הנזכר בסה"ק וגם בפראג הישן בביה"חעליו

 משנת זי"ע חיים דברי בעל הקדוש לרבעו דבוק )אאמו"ר( היההחסידות
 בעל ז"'ע( הקדוש )אאזמו"ר אביו שלקחו שלו מצוה הבר קודםתרכ"ג
 בעת גם בצאגז תמיד דבוק והיה תרל"ו שנת %י לצאנז שלמהשם

 ניונן(. כ"ה )ביום שם ורה חגים דברי בעל רבינופטירת
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 יומא באותו כי סבא( )לסימנא ושנה שנה בכל לפלא נאיתראה
 בשבוע יום באיזו שיחול ניסן( )כ"ה הר"ח רבינו שלוהלולא

 בשבוע. ההוא ביום אייר. ט' בפראג( )ת"כ הקנה של דד~ולא יומא גםא
 ביום תחול ת"ו( )בצפת האדיז"ל הקדוש דרבינו הילולא אב ה' יוםוכן
 כנ'ע דאאמו"ד הלולא דיצח"ק יומא רסוכות ב' יום וכן בשבוע.הזה
 החדש קביעות לעולם ישתנה לא הקיץ בימי )כי בשבוע ההוא ביום כןגם

 רבים )הוא "צחק ר"ת יצח"ק כי תראה כן על שנה( ובכל שינויבשום
 ז"ל( חיי"ם דברי בעל דבינו )הוא ח"ים ז"ל( אאמו"ד )הוא צ'ביהאדיז'ע(

 עלינו יגן זכותם קנה( מח"ם ז"ל קרא אביגדור רבינו )הוא ק'רא שק'נה
 ]כנזכר( בכ"יב"ב

 רחמיך על כי לפניך תחנוננו מפילים אנחש צדקותינו על לא כילת.
 צדקותינו "על" הלשון על לדקדק יש י"ח[ ט' ]ד)שלהרבים

 הוול"ל הרבים רחמיך "על" כי זכותינו( )היינו צדקותינו מפני כתוב%א
 האדע כפי "ע אלא מרחמ"'ם יותר חמדי"ם שהם כידוע חסדיך""מפני
 שגם עד התפלות עיכוב הגרולים הקטרוגים בעת ח"ו לפעמיםשיש

 יש ממט למעלה וגם ברחמים דין מעורב הוא ששם ז"א במקום)כביכול(
 שהוא לשם כשיגיעו העליק כת"ר מקום עד התפלות בקשת נגדקטרוג
 וכ"ש בקשחנו. ונתמלא נשפע ושם ברצו"ן(  טעם )ואין מעלה שלרצו"ן
 והקטרוגים ב"ב השלישית הגאולה על ועיקרו רחמים שעורר בעתדניאל
 הפסוקים מהמשך שם )וכנראה זכות מליצי מלאכי וכנגדם אזשיהיו
 אדם יהא לעולם יום בכל בשחרית בתפלתנו זה אומרים אנו וגםבאורך(
 על למעלה שהוא )מה צדקותינו" "על לא כי וכו' העולמים כל רבוןוכו'

 ז"א( הוא זה ר"ל כנודע ומלכו"ת יסו"ד וצדקנה צד"ק ספראצדקותיה
 קוי בח"ה הקטרוגים בסכנת הוא שם גם זכי לפניך תחנוננומפילים

 ע"ל כי וזין( חסד מבחינת כלולים קצוות ו' הי"א כל וגםהמשקולות
 ממנ"א למעלה )דהייה הרבים רחמי"ך מבחינת( למרע"ה עגל שהוא)מה
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 ומשם כנגן( עלזן כת"ר עד האמצעי בקו עולה הוא רחמיכםשנקרא

 ב"ב: ולהושיענו תפלותינו לקבל שמו יתברך לרצונךנייחל

 ישרא"ל תפאד"ת כי בפנימיות כנודע בזה יותר בפשיטות א"ילט.
 וכנ"ל( )נה"'ם צדקותינ"ו על לא כי וז"ש תפלו"תשומ"ע

 )שהוא רחמי"ך על כי שיתקבלו לפניך )תפלותינו( תחנוננו מפיליםאנחנו
 כנזכר: תפלו"ת( שומע ישראלתפאר"ת

 המלך הנה ועתה ישראל( בני לעם בתוכחתו הנביא שמואל )אמר23.
 וגו' אתכם הנם ובני ושבתי זקנתי ואני לפניכםמתהלך

 "ובני מ"ש ובפרט לה' הנביא דברי המשך בביאור י"ל ב'[ י"ב א']שמואל
 ביקש לא הלא כי פירוש צדיך ועדיין כפשוטו במפרשים עיין אתכם"הנם
 שום כתוב עליהם נמצא שלא הגם כלל מקומו שימלאו מאומהבעדם
 ושופט לנביא שמהעל( )את לאחר שהמליכו בעת עלי בבני כמ"ש ח"וחטא
 שמהשל בבני חטא נמצא שלא כיון אבל עלי לבני ולא ישראלומנהיג
 ומנהיג שהשופט מפני וי'י יתברך. הגום מפי אחריו רמליכום לאמדוע
 אות ח"ו בדות מ"ש נזריז דרכיהם על ישראל את ומוכיח קנאי צ"להדוד

 לפניו חנף וכל העם את ושפט הגלגל את סבב שמואל ענוה ומן קקע"ו,
 לקחהי מי ומיד וגו' לקחתי מי שוד את ג'[ ]שם בסמוך )וכמ"ש יבואלא
 שיש מי וכל מוכהת ואין הדור יחטאו הרי וז"ז וגו'( בו עיני ואעליםכופר
 זקנתי ואני וז"ש ע"א[ ג"פ ]יף בשבת חז"ל שאמרו כמו וכו' למחותבידו
 חמושם בן רק זקן היה שלא כהוכיחו ע"ב[ ה' ]תענית חז"ל )דרשוושבתי
 ברוב ותוכחתו העם בעד עבודתו מרוב עליו קפצה זקנה דק אזשנה

 אך יד"א המה כי )אם אתכם הנם ובני בזה( המפורשים וכמ"שקדושתו
 כאחד אתכמ' "וגם אשר יען מקומי למלאות ראויים ומאינם החסרוןזהו
 כי אם אתכם ולהוכיח ובפרץ בגדד בראש לעמיד כח יעצרו ולאהעם
 לא ע'ע לישראל ואהבתם פניהם בושת או ענוותנותם מרוב להיותיכול

 שאול את המליך ע"כ כנ'ע( זה מחמת ראויים אינם עכ"פ אבליוכיחום
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 שהוכיח י"ח[ ט"ו א' ]שמואל להלן מובן זה פי חסל כלל בניו את%א
 לך ויאמד בדדך ה' וישלחך לשאול, ואמד המלך שאול אתשמואל
 דאינק מישדאל החטאים דב הערב )היינו עמלק את החטאים אתוהחרמת
 בו ונלחמת פעמים( כמה בזוה"ק כדאיתא מישראל ע"ד עמלקיםנקראו
 כבן וגאול היה כי אם ד'ץ אותם. כלותם עד ותורתו( ה' מלחמת)ללחום
 הוכיח שלא כיון אבל ע"ב[ ב"ב אימא חז"ל שאמדו )כמו חטא שלאשנה
 מדוב היה כי )אם ה' פי את עבד הדי הנ"ל העמלקים הרשעים נגדולחם

 כמחדיש ויהי בליעל בני ויבזוהו כ"ז[ " ]ש"א בשאול כמ"שענוותנותו
 ב"ב ]יימא חז'ץ שאמדו כמו מלכותו נמשכה לא כך בשביל הדיעכ"ז

 כנ"ל ודתו ה' מלחמות ולוחם ומנהיג מוכיח צ'ק המלך או והשופטע"ב[
 מלך להם שיתנו אמרו מדוע הגדולה בתוכחתו אח"ז הוכיחם שמואלוכן
 זעירא תדעא בהקדמת בעה"י שביארנו וכמו סביבותינו אשד הגויםככל

 עיי"ש: ב'( )חלק מנח"אלשו"ת

 בהו לית שמשי דבי הלמא א"ל ע"ב[ מ"ג ]דף יומא בש"שמא.
 ממשא בהו לית שבתות ערבי של חלום פירש"יממשא

 וכו' לדחותו היה ומתכוין חלומות ודואה מהרהר במנוחה שאדםמתוך
 ע"ד מ"ש מ"ח[ אות קמא ]מהדורא בד"ת ברבדינו ]ועיין ז"ל דש"יעכ"ל
 לו שאמדו מה גם הש"ס דברי להבין פשושו פי על וקציה אלו[המו"ס
 במנוחה עוכב אדם אם אדרבא דהלא דחי'( בדדך )גם יוסי וד' יהודהר'
 שוכב אם כן שאין מה שועת ודמיונות חלומות מחשבות בלבו יעלהלא

 בדמיונות רעיוניו יבהלוהו בשינתו גם בלבו יעלה אז ומבולבל ונדאגטרוד
 מדק השינה קודם יאכל בעת כי הטבע בדדך הנודע פי על ו"ישונות.
 בדמיונות. ויבלבלו מחץ לתוך האדהם יעלו השמנים בשד ומאכליובשד
 חמדה ישראל מנהג שאז קודש פירכן רק כן על שונים. חלומותויחדשו
 מוכנים יום מבעוד ז"ל הראשונים שייסדו בזמידות וכמ"שמעולם

 שונים החלוטות גורמים אז העולים האדים ע"כ וכו' מפוטמיםתרנגולים
כנזכר:
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 אין ע"ב[ נ"ה ]יף בברכות רז"ל אמרו החלומות בענין והנהמב.

 רבא אמר וכו' לבו מהרטורי אלא בחלום לאדם לומראין
 בקופא דעייל פילא הלא דדהבא דיקלא לא לאינש ליה מחוו דלקתדע

 וקשה אלו[ הש'ט ע"ד מ"ש ל"ק אות ג' ]מהדורא בד"ת ]ועייןרמחטא
 ה"מ דמחטא בקופא פילא כעין כאלו חלומות גם ושמענו טצינודדוי
 הזמנים בסדרי נינהו סיתרא"י מילי והני והטבע המציאות להיפךשהם
 שכתבנו כפי ודאי אלא בחלום. כא' ידבעך זא'ץ הסותרים ודבריםוהטבע
 מרק מאכילת העולים האדים ידי * בטבע דידוע * הקדומן]באות
 שונים וחלומות רפיוני גם להגיע יוכלו השמנים מאכלים ושארובשר
 או לים מאכלים ידי על בסתם מיירי ורבא כנ"ל וכר פילא מעיילוכמו

 וק"ל: ההרנה קודם אכלוולא

 העכלו שברו לכו כסף לו אין ואשר למים לכו צמא כל הויכצג.
 א'[ נ"ה ]"יעיה וחלב. יין מחיר ובלא כסף בלא שברוולכו

 אהד על ח"ו ישנם אם וצינים הגבורות המתקת הנביא רכן בו כיי"ל
 תוצתו ישבר ת"ח שסיע ומי החררה לימוד ידי ועל בשורשן להמתיקןאיך
 ידך משוך ממנה שדגאתך סעודתך ע""[ ע' ]מעיז כמ"ש אכילתובעת
 כנזכר. המים וימתקו זה ידי ועל תאותו ישבר אכילתו ובאמצעהימנה
 בסידור כמ"ש צפו"ן ]הגבורות[ בצד יק"ו שם צירוף )היא ות"יוריש
 בז"א הדינים שיכניס והעצה בע"ש המקוה בכתת חניין הנענועיםבכונת
 א'ור )ר"ת צמ"א כל וז"ש( כלולים בהיותם ימתקו המה ששםתפאר"ת

 מצוחצח צח אור בכונת ע"מ[ ק"ט ]יף הגדול בקנה כמהש הנצוחצחצ"
 הקצוות אצילות סרר ר ]שער טל בשפע ועפן עייפך תפאר"ת במדתשומא

 של בהירות בג' הוא 'מצוחצח 'צח '(ןך שווה פ"א[ והמוחות צמצוםמסוד
 עי"ש ביננה בבחינת היא שצוחצח[ 'צח ונאיר והאצרנו כ"ת הייםוצחר
 למי"ם שו וצ'ק( כנודע. בשורשן הדינים כל נמתקו הבינה שכורזןחיש

 התהיה למוד עון"י וכנודן ע"א( ד תענית ]בטטפת כדאיתא התח"'ה)שנקרא
 לו אין ואשר נמתקין(בעיון

 כס'י
 נכספ"ת נכט"ף 4( ל"א ]בראובת )מלשק
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 עכ"פ( בהתמדה. בעיון בה להגות יוכל לא וממילא התורה חשקת לושאין
 )כנ"ל כסף בלא שבדו ולכו האכילה( תאות )לשב"ר ואכל"ו שבר"ולכו

 ובלא גם( הדינים. יומתקו וא באכילתו תאותו ישבר עכ"פ ת"חכשאינו
 ג'[ ט"ז אב"ד חז"ל כדברי וחל"ב יי"ן התורה )שנקרא וחל"ב יי"ןמחי"ר

 כנזכר יעשה עכ"פ העיק לימוד ובפרט החדדה למחיר שכר לו כשסויןגם
 הכל:ויומתק

 בתוס' ומובא הנודע המדרש בדברי י"ל בסמוך( לעיל )הנזכך ריכזה713.
 לתוך תורה שיכנס מתפלל שאדם עד ע"א[ נק"יכתובות

 ובזה ביאורים. צריך אשר גופו. לתוך מעדנים יכנסו שלא יתפללגופו
 התורה חשקות לזה צריך לתגו ד"ת שיכנת להתפלל כי בפשיטותי'ל
 קשה דבר ע"כ בתוכו  ולהשאר להשיג שיוכל טוב וזכרון נמרץושכל
 יכנסו שלא התפלל ע"כ דא סביל מוחא כל ולאו וא' לכ"א לפעולהוא

 כנזכר: כ"א( יוכל וזהו אכילתו תאות לשבר )והיית למפומעדנים

 דויה חזייה וכו' יוחנן ר' לגביה על הלש *ר ר' ע"ב( ה'נפטתמה.
 אפשת דלא תורה משום אי בכית קא אשר אגל אלעזר ר' בכיקא

 משמע לשמים. לבו שיכוין ובלבד הממעיט ואחד המדבה אחדשנינו
 כל ויפלא וכו' דגורבה כשחד אלא בתורה דהמעיט יוחנן ר' לודיודה
 אדרבא לומד לר"'י לל היה רחמים ר"א שצריך כואב בעת הלאעובר
 כידוע פמני וגם למדת תורה הרבה רק שאמרת.  ענוותנותך כפיאיש
 זכפע האעכיר להמליץ שצריך כיק יוהע דר הוא דו"'א תורתושכל
 הנ'"ל דמטעם וי"ל יתרפא זה ינץ שעל כדי ל"ע מסוכן חולה שהואבעת
 מד' רק הכל הוא שדרש מה סתם מם יווצן מר' הוא דרגא תורתורכל
 א'( הלכה נה"ב ברכות בירושלמי וכן ובן ט"ו נדף ביבמות כדאמרעןיוחנן

 רצה לא עשןתנווצ פרוב שדגן ר' ורע בירושלמה דוכתי בכמהחשד
 הרבה ל5ד בעצור רדי הוא גם בצע דה"ב בותרה ריש שטובהלומד



 לוורה תמינאה מהדורא קובריתתקצב
 לבו שיכוין ובלבד הגיד הרי עליו זכות לימוד משום ואי כיוהרא.ומיחזי

 להתרפאות: הוא כדאי הרי לשמים היה ר"א של כונתו ואםלשמים

 נ"א אות ]מה"ק בד"ת בעה"י שכתבתי מה פי על כזה באופן עפ"ינלך.
 ]פ"א[ פאה בירושלמי הוא וכן קדושין הירושלמי דברי פיעל

 בכיבוד כ"כ שבחו להזכיר חכמים רצו שלא חולה כשהיה ר"ע שלבאמו
 להוסיף לחיות עוד ויצטרך נפשו. את השלים כבר יהיה שלא כדיאמו
 ר"א על לומד יוחנן ר' רצה שלא ה"נ וכן עיי"ש. ומצות בתורהאומץ
 עתה עד בתורה שהמעיט אפילו שמים לשם שכונתו רק בתורהשהרבה

 לרפאותו להבא לזכות יותר לו יהיה וזה בתורה וירבה ישליםולכשיחיה
 : כ'[ אות ח"ט ק"ו, אות ח"ד ד"ת ]יעייןולהחיותו,

 היה )שלא מזוני משום אי לר"א יוחנן ר' שם שאמר מה ותבהנקז.
 שם כתב שלחנות לב' זוכה אדם כל לאו לר"א(לו

 )תלמיד האמורא ר"א סתם דהוא פרת בר ד"א דהיינו דאפשרבמהרש"א
 מאוד ואביון עני שהיה ע"א[ כ"ה ]דף בתענית ראמרינן עיי"ש יוחנן(ר'

 אפשר מרישא, לעלמא דאפכיה לך ניחא בני, אלעזר קוב"הדא"ל
 אולם )בכית(. מזוני משום אי ר"י דא"ל והיינו דמזוני. בסיעתאדמתילדת

 )דהיינו( התהו האחשד ספק בלשון המהדש"א רבינו מ"ש להבין זכיתילא
 תלמיד ר"א שזהו בדור נראה הלא כנזכר ואביון 8די שהיה פדת בןר"א
 כמ"ש פדת בד ר"א הוא דאמרא סתם ר"א וזהו לבקרו רבו והלךר"י
 ואם דוכתי בכמה ועוד ע"ב[ ל"א ]דף ובגיטין ע"ב[ י"ס ]דף בשבתרש"י
 הש"ס. בכל וס"ס גירסאות חלופי שנמצאו כיק ואולי בדבר. ספק איןכן
 שמוע בן לר"א הגדול אליעזר ר' בין להבחין וא"א אלעזר לר' אליעזרד'
 ענין מזה שכתבנו )וכש וכיוצא האמורא לר"א ש בר"ש לר"אאו

 אליעזר ש אלעזר שמות לענץ מנח"א בתשי בשפרץ בט'שהערבוביא
 כאן וכדאב מוגה בלתי ש"ס המגחש"א מרן לפני היה אולי כן עלבג'ק(
 איי המדוש"א חשב בר"ש לר"א ש שמוע בן לר"א גם או אלינערד'
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 לר"א ומכ"ש רשב"י את שהכיר וכמו בחלותם. בזה אותם ביקר יוחנןר'
 האמת אבל וספק. אפשר בלשון המהרש"א כתב כן ועל ואכמ'י,בנו
 להתנאים כי יוחנן ר' תלמיד ר"א סתם )האמורא( פרת בן ר"א שהואנראה
 כמובן: כ"כ נוכח בלשון יוחנן ר' מדבר היה לא מיניה דקשישיהנ"ל

 תת ולמען תורה ברב וכו' ספר הגיעני וכו' מ"ש פה אעתיקכלח.
 ע"ד מ"ש העת. מיסת לפי ארשום. בו עיינתי כיאות

 בפנקס "צר" ידי שלטו הישן הקברות בית על גם וז"ל וכו' קהילתקורות
 יושבי ולכל לנו שוטף גשם והיה השמים ארובות נפתחו וכו' מצאתידח"ק
 ציין )ובהג"ה וכו' בה והשוכנים קודש אבני משם והולקחו וכו'אירופא
 דבר על איך תמהתי ומאוד שם( נשמרו הרבנים מצבת כי לפלאכת"ה
 בני ידי על גם שכבי חטוטי ובפרט וכו' שוטף גשם השמים מןשנעשה
 נש"א עה"כ נשען ע"ב[ מ"ג ניו יבמות בש"ס ומפורש מבואר רשעיםאדם

 והיתכן עיי"ש קברות( )שוכני ובאבותיכם בכם ה"' "יד והיתה ס"קי"ב
 נוראה שגגה מיר לתקן )ומחוייב וחלילה ח"ו "צר" ידי לומר ה"' "ירעל

 סי' יו"ד נח"ב חיים דברי רבינו שו"ת ועיין הקולמוס( מתחת שיצתהכזאת

 העמיקו כשלא הנזכר( הש'ט דברי על )נשען תענית לגזור שצינהקל"זן
 היה שם ואם ר"ל העצמות גרירת בא זה ידי ועל הקברים אתהקברנים

 בידי רק שהם גשמים ידי על שכן מכל בחירה בקלי אדם בני ידיעל
  )בעונות ה"' "יד בודאי שהוא ע"א(( ב' ניו תענית במסכת )כדאיתאהקב"ה
 הראשון )דפוס ז"ל חת"ס בעל להגאל זכרת בספר  ועיץ הדור( אוהקהל
 הנזכר עה'ע ונשען זה על לתשובה שמעורר מה 25 עמוד וגם 9עמוד

וש'"
 צדיקים זכרת במאמר בעניותן וגם עיי"ש נוראים( בדברים יבמות

 דף שלמה[ שם ]בעל מפה"ק זי"ע הגהיק אאזמו"ר על דהספידא)מילי
 )חימד סופר חתם השו"ת וע"ד נעורותי. בימי שנדפס בהג"ה( וי"גי"ב
 זאת על רן ל"ב נתהללו עה"כ עתה נ"ל בזה וגם שם. מ"ש שי"ג[סי,

 י"א ע"א[ "' )יו בברכות רז'ע שדרשו מצוא לעת אליך חסיד כליתפלל
 לשטף "רק דוקדק בהמשך שפיר י"ל אי שיתפלל התפלה ומהו קבורהזהו
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 רבים מים שטף אח"כ בקברו יהיה שלא היינו יגיעו" לא אליו רביםמים

 ה"' "יד משום וזהו הנ'ע עובדות כהני ר"ל הקבר ולשטף להרוסשיבואו
 צריך כן על הנ"ל הגאונים תשו' ובעלי מהש"ס כנ"ל ובאבותיכםבכם

 וגו': יבין מי ושגיאות כנזכר.לתקן

 במה עשה ויפה וע"ח ישן אובין הקהלות ע"ד  שהעתיק דגכןמט.
 מכתביו ידי על חארינע"ד )אח"ר( תועבות קצתשגילה

 ושהחריבו טמא )מקורם למים העורב כל )התופר( שי"ר מכתבי קצתוגם
 למנות ביקש מי ובעד ר"ל( רמשכי' במינות גאליציען אסט גלילותאז
 משו"ת ראיתי והנה ער"ה ט"ו ס" א' נחלק מבח"א בשו"ת עיין וכו' הרבאת

 נוסחות שהעתיק מה הנה בדבךינו. דוכתי בכמה בעה"י ועוד חיות[מהת"צ
 א"י )בער במצבותיהם בלשונותם גיחוך לידי שהגיעו מלבד הנההמצבות
 )תואר הגדול" "הנשד פ"נ חרות מהדיינים אחד על לפעמים כגוןוע"ח(

 ז"ל( הקדמונים רבותינו וכהנה רש"י ש הרמב"ם על מעולםשכותבים
 ומק' "התורני" לתור שהגיעדו עד בשבחיו והולך ופוחת מאדיךואח"כ
 עש"ק יום שנפטר כתב ז'י דייטש דוד מ' הגה"ק מצבת העתיקע"ח
 ועש"ק ימי והלא נזכר לא )היא"צ( בחודש יום ובאיזה לפ"ק תקצ"אשנת
 "כ"ה ביום דייטש ר"ד נפטר כי כת"ה מ"ש )וגם ויותר בשנה נ'ישנם
 רק ועש"ק ביום סית כ"ה חל לא תקצ"א בשנת באמת כי כן אינוסיון"

 ובעירו נכדיו אצל שמקובל כפי ודאי אלא עברונות( לוח ראה ב',ביום
 עש"ק ו' ביום תקצ"א( )בשנת אז חל וזדן סיון כ"ב נפטר כי שםע"ח
 ונוסחתם המצבות רושמי ב~צנגארן אז היו הנראה כפי אשר כהנהועוד
 והדיעה השכל ונמוכי להקברנים זה שייך היה או וע"ה הדעת קטניאנשים
 רבנה מהרבה מביא אשד כת"ה את זכות לכף דנתי זה ינץ על]ואהיל
 הנראה כפי פטירתם ושנת במודש יום וכיתש ישן באובן דייניםכלומר

 העתיק ולא מיתתם( ושנת יום ידע איך זה בלתי )כי מצבתם העתקוהמיג
 באלו גם אך[ בהם שנמצא הארצות בפשעי בחלה נפער אהףנותחתם

 ישן(. משבן )במצבות לדקדק. כראים איןשהעתיק
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 וזיין אביהם לשמות זכר ואין וכו' "אמו" ושם שסח כל סיוםוהעיקר
 יהגאון הזוטא עפי"ר ד'[ אות ב' 1סהדורא ד"ת בחיבורנונא

 והבאתי דאימיה בשמא להזכיר צריכין דתיים בעד כי זצ"ל יפותפנים
 הנפטרים ובעד בשרך ע""ט ע"ב[ ס"ו ]דף שבת מש"ס מפורש עודשם

 מדי זר ולא רש ]ועיני להיפך לסו כסל דרכם זה והמה דאביו.בשמא
 יכתבו מכתבים ידי על עתה וגם הנשנים ואשכנזים העליון בגלילעבדי
 אביהם בשמות כולם כמעט יכתבו הנקבות ועל דאביהם בשמותבקשות
 כלומר טעמם ידעתי ולא אמותם בשמות מהם איזה לפעמים הזכריםועל

 יכתבו המצבות על כי בד"ת שם שכתבתי ומה להם[ מנין זופתאות
 בפולין הישנות המצבות על שראיתי כפי כתבתי זהו אביהםבשמות

 אבותם בשמות כולם ונחרתו אשכנזים משורשם כולם שד,יהוגאליציען
 ונכתבו לובלין. לבוב. בקראקא. שם שבגולה רבותינו במצבות ראינווכן

 הנראה וכפי מיניה למישמע איכא סובא מילתי כמה וגם חכמיםבלשון
 כהנה ולא ות"ת לב חכמי בזה גם והמנהיגים הכותבים אז בפוליןהיה
 הבקודת. וספרות תולדות זו במקצוע עוד אאריך ולא הנ"ל. בקללותלרוע

 בדבריהם. לפעמים עיינתי כי אם ביאגראפי"ע. ווצקרא הדורות.וקוראי
 נתן חיים מו"ה הה"ג כמו לדוגמא אזכיר וזאת מספריהם.ובהרבה

 כי הטיח. חידש אשר מונח כלל כתב בספריו מקראקא ז'ידעמביצער
 בשנים וכיוצא ולבוב קראקא כמו בפולין הגדולות להקהלות דעמנהגהיה

 אה"צ כשנלקה גם בקדרתם פאר כיהן אחשר גדול לרב כיקדמוניות
 הציבו ספטידתו שמעו כאשר זה כל עם שם ונקבר ונפטר אחרתלקהלה
 כי יסופר כי יאומן ולא התמוהים עכ"ד שלהם בביה"ח וכר פ"נמצבה
 יצחק ויודע השומע כל אשד כאלו הבל דברי יצאו בתורה גדולמדב
 להנפסרים במקומם מצאו לא קרקע מקום גם וחלא כזאת היאמרלהם

 וליי"ש ג'ז סעיף צ"ל נס" ביו"ד וכמ"ש צד מכל טפחים י ווליתןהנקברים
 הארץ שאין כיון ומ"מ הצד מן גם להרחיק שצריך שבו"י בשםבפת"ש
 שם ובט"ז עיי"ש שנוא כל בהפסק ודי דוחק בשעת להתיר יששלנו
 מכל כנזכר( ביותר נדחקים הנפטרים גם פנים כל על ב'( ס"ק שס"ד1ס"
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 גמור שקר ולכתוב שם נקברים שאין אותן בעד ומקום מצבות ליחןשכן
 להטפל כדאי אין 012( יקברו )שלא הקרקע הלהשחית להד"מ עלפ"נ

 שני כמו מצבות ב' כמו שמצאו קושיות בשביל ואם כאלו, הבלבדברי
 תירוצים שערי הנה קברות( בתי )כלומר עיירות בשתי שמעון בןיוסף
 המצבות העתיקו לא או שוות ששמותיהן שנים באמת ונמצאו ננעלולא

 ושוכט"ס: ארוכים חיים לנו יתן חיים ומחיה ואכמ"ל. כראויבמק"א

 בעל הגה"ק מ"ש 86( )צד קרלסבורג עיר קורות בדבר שם דבמ"ן2נ.
 ז"ל מהרצ"א הגה"ק לזקיני ע"טן תימן ז"ל יחזקאלמראה

 זקיני קרוש אשר בערע"ג והקאמיטאט מונקאטש פה"ק אב"ד אזבהיותו
 רבם אצל רימנוב מק' מגאליציען ומכירו ידירו ]בהיותו לפניוהתנצל
 שומעים אין וסילונים סרבנים שלו הגליל בני כי זי"ע[ מענדילי ר'הגה"ק
 האווזות להם אסר אשר לקולו שמעו לא כי הפירוש מע"ל וכ' מורהלקול

 פה קצת הרחיב חרב כמדקרות בוטים האלו בדברים עכ"להמלעיטין
 זה על רק כי לומר זי"ע( )זקיני א"א וקדוש ישראל גאון נגדולשון
 דהיאלה שם מפורש שם בתשובה הלא כי אמת אינו וזהו והתמרמרהתנצל
 בתשו' אתו ודרכים מרד. בעלה אשר ממזרים ובני' החמורה א"א ספקע"ד

 עירנו לזקני ידועה ]והמעשה ר"ל ממזרים שהם בניהם עללהכריז
 ידוע וגם בניהם מבני בימינו ר"ל דתם המירו ושאח'צ הזאתוהמשפחה

 בעד בידו למוות שרצה אז האבערגעשפא"ן נגד וקיני לקרוש שעלהמה
 ועוד גדול[. בכבוד הגרולה( )בחכמתו בעה"י מידו וניצול הנ"לההכרזה
 כת"י בידינו שיש ומה והסמיכות  בערעג גליל בכל ואזדוות קנאותכמה

 ר"ל תערובות הרקודי ע"ד בערע"ג בגליל לקהלותיו והזהירשהרעיש
 וכמוה במלואה נפרץ ומושרשה רצוצה טומאה אז שהיה הנשואיןבעת
 בע"ד כמעשי ומסרבים רודפים כנגדו היה וממילא חמורים עניניםהרבה
 המלעיטין מאוחות ה12אלה בגוף וגם מע"ל. כמ"ש ודלא כנודע.ר"ל.
 תשובה בדדכי עיין קוץ לכ"א שיש הקשה )טענגיר"ע( ובקוקורו"ץבע"כ
 חסידות מדת אינו כי וידאה דגלילותע ת יגאלה ע"ד קל"א[ ס"ק ל"גוסימן



 תתקצז יצורה תמינאה מהיוראדברי

 בנעט מרדכי מו"ה מהגה"ק בקצרה תשובה כת"י אצלנו יש וגםבלבד.
 אווזות ע"ד מפה"ק ז"ל זלמן יוסף מ' להה"ג מ"ש בנ"ש דהמדינה רבז"ל

 לדעת גם כי וכתב הנ"ל זקני קדוש והפלך( )בעירנו אז שאסרהמלעיטין
 בידו יש כן על מפורסם וחסיד גדול רב הוא ששמע כפי לאשרהמתירין
 ומחוייבים המותר דבר גם וגלילתו עירו בני על לאסור דאתרא מראבכח

 דמדינה הרב עכ"ד ההלכה בגוף להשיב חפץ אינו כן על בקולולשמוע
 שאסך בחכם תק"ל[ ]סימן במג"א מובא מהרשד"ם בתשובת ועייןהנ"ל

 אין אז אבד בדבר אפילו בחוה"מ מלאכה לאסור מילתא למיגררבמקומו
 לטובה איעצהו מע"ל פנים כל ועל ואכמ"ל. להתיר. תבירו לחכםרשות
 ~פרי בדרך לזלך שלא קולמוסו וגם ולשונו פיו וישמור בגחלתן זהירהוי

 משימצא אפילו יזהר נעלם כל על במשפט יבא לא ולמען באלוזמנים
 בכ"י: לו וטובדחימצא

 שם יחזקאל מראה בתשובה הגאון מ"ש הדברים ובגוףנא.
 גבוה ממקום ועוז תוקף תלי"ת בידי שיש הגם וז"לע"ס[ ]סיסי

 נסיתי אלה כל את כי גדול וצורך רחוקות לעתים רק בו משתמשאיני
 הדת להעמיד בידינו שאין אמרו ראשונים בדורות שאפילו לבי אלונתון
 לא אך תקיף שהוא מי ואפילו נעני מה ואנן הפוסקים כמ"ש תלהעל
 בעל יבוא בר"ש ר"א ל ע"ב[ ע"ג ]ב"מ בגמרא כמ"ש יד ישלחבעי
 בזה לכאורה מוקשה כולו והוא עכ"ל וכו' קוציו את ויכלההכדם

 למחות בידו שיש דמי ע"א[ ע"ד ]שכת בשבת קיי"ל והלא)במחכהד"ג(
 ומ"ש יצילנו( )ה' שמו על החטא ונקרא וכו' נתפס זה הדי מוחהואינו

 רובם כן גם היינו תלה על הדת להעמיד בידינו שאין דואסרניםבפוסקים
 אותם רודפים והמלכיות שונאיהם בין אז בגלות  עצורים בהיותםטעמם

 אז ולשכיח להזהיר דבר כל על ידקדקו אם כי ונתייראובגזרותיהם
 דבלל על זה ידי על עליהם שיגזרו הדת וכללי רטטי זה יזץ עליקלקלו
 ולתקן להזהיר המלכות מיד כח כשניתן כן שאין מה למבין כידועכולו
 רב בתור זצ'י החזקאל מראה בעל להגאון היה כאשר ז"ב פדינתבכל



 וץדרה תמינאה מהיורא דבריתתקצח
 שתקות לעתים רק בכום  השתמש לא ומדוע לשתוק הותר האירהמתנה
 יזהיר אם כי קאים פחדא בהמי רבה גברא האי הוא גם ואוליכנ'י.
 כשיגיע כחו יחליש אז עכיץ( מהממשלה כח לו כשיש )גם דבר כללתש
 בכח בפומבי לצאת שצריכין שבת הילול או עריות ענין לבטללפניו
 צבי להתכם פ"ז[ אלף ]סיפן הרדמנו כמ"ש להלכה בצ"ע תלוי זה אךגדול
 וכנספים דדמידנא תמידין ע"א[ מ"ט ]סיחות הש"ס דברי על ק"ת"ימן
 וכו' לד'ש המנצרים בבית  רשית לו שנתנו מי יקדים ואיזודלמחר
 על כח ההיגור להוכיח הטלא להמתין רשאי אם כן וה"נ  עתיעךןוהדברים
 זורני לקדוש שם מ"ש )וגם זמן לאחר צריך שיהיה יותר חמוריםרברים
 ימתין אימתי הצד כנ"ל שם החמורה א"א בדבר היה למונקאטשד"ע
 )בפרק שמעת בר' מר"א מ"ש וגם מזה( יותר החמור רבר שייך וכיוליזל
 כית היינו קוציו את ויכלה דגרם בעל יבוא מ"ש הפרזלים( אתהשוכר
 היו באמת )אם לדגדגה למלכות מיד ומוסרן נפשות דיני דן היהשהוא
 בירו שיש מי אבל כן לו אמרו זה נצל ישראל סנהררי בליחייבים(
 מעם ראיה שום )ואין והיה יתן מי הדת. לדמזיק שטה ממקוםתקיפות

 שלאח"ם: בקהת נעכז כנזכר(מ"ש

 לדבר שלא לפי מחסום ואשים וג'ל יחזקאל במהאה שם מ"ש לגםנב.
 כראיתא הבי דלימא למרשהו ניחא לא כי עמס בניבגנות

 חהב צפוי ועמכם ח'[ חג ב' ]ד"ה שאמר רחבעם בן באביי כ'[ מס"ה)כ"י
 עם בתוך ר( ה' פשעיה שאמד על הנביא המע" וכ"כ שחשדם עלנענש
 הישבחה בטל זה דלפי קשה כן ואם עכ"ל וכו' יושב אנכי שפתיםטמא
 הטוי א"צ המה. חמדאל שבני כית יעוצה בעיני הישר כל ואישלגמרי
 כלל על שנשמר וי מפי דדגבהא מוצם ראיה קים ראין פשקםהחילוק
 נידנו לא זום שיוצא(  שפתים טמא )שהם כ~ו. הכל על ממשישראל
 הדאשינן חץד דור בכל צדיקים לזו "ש פנים כל רעל כיןלמרייתן
 דהינו עלב יש ע"נ[ נ' דף נהמי התמוה"ק דעת לפי וגם ע"ב[ נפהניכה
 דווים כאלו עה46 שדוס גוזלים וצדיקים כמדע( בחרש מסגדן רשעל"ו



 תתקצם הצדרד: תמינאה מהדוראדוקרי

 על כן לומד אמד הש"י לפני דרק ולחשר לחלק )ואין ומשך מפניהחמה
 ישראל בני לפני אבל בניו. על לפניו להמליץ צריכין רק ישראלכלל
 ע"א יתברך ד~שס לפני אמד הנביא אלצץ דהא אינו זה להוכיחן.מצוה

 וחמשים מששח ארבע הבעל ונביאי לברי לה' נביא עתרתי אני כ"מ[י"ח
 על דיבר שלא כיון ח-4מ אלא כלל. לעע לי נחשב ולאאיש

 הכ~
 כולו

 לאפונת להציל בחנוכם עוד ויש ישראל אלמן הלא הבעל נביאי עלרק

 שמראה רוטרים בסני כך אחר פרד אז באמת כח לו שנתנו וכמו ותורתוי
 בוטחך עזבו "[ "ט )שם הש"י לפני ומביא עתידו וא"ש ונסיו. הש"יכח

 לבדי אני ואותר בחרב הרגו נביאיך ואת רוסו מזבחותיך את ישראלבני
 משי"א כמ"ש טפלה בוית כל אצל שנהיה העשש לו ניתן זה ירי חשלוגו',

 שאמר מי שאני פנים כל על ואכמ"ל( וכו'. ריתהא האי כי כלספכ"ט[,
 שיש מי או ובגלילתו בעזרו רב כן שאין מה כנזכר כולו ישראל כללעל
 אין 'למחות" כי ח"ח אות ב' ח"ב ]ד"ת בחיבורי ביארנו )כבר למחותבירו

 פנים כל על "מחאה" לשק רק ממש המלכות כח כמו למחותהפירונו
 שנים הג' בתוך העולם בסוף תאפילו ע"א[ נתם הבתים דחזקת האיכמו
 אחד אפילו המקצת פנים כל על וישמעו ליה אית תברא דחברךכיק

 ולהוכיח לממות מחדייב בחיטו כניל[ משממשלה כח בידו שיש מיובפרט
 לבנ"י הגד מספר( אץ רבות )פעמים בנביאים גם וכמ"ש שפכיםבכל
 והחכמים הממונה רב ובפרט הרבה. וכיוצא קולך כשופר הרםפשעם
 כמובן. יץ בצו(עש תלוי הקדיר יהיה כוה פרוץ בדוד יספי לא אםמטיט
 ב"ב סגולה. עם אכוני ועך כבתחלה. ויועצע כבראשונה ברפטנו ישיבה'

 וגאוליםישועה

 אמרתך אופר חשתקוטטה בוגדים רירתי אפי( יבתסניא ברצהליםבג.
 חמני כחסדך י אהבתי פקודיך כי רשת שטוולא

 אשר השתקוסשה בוגדים ראיתי י"ל ונחנתם השמוקים טמירות להביןיש
 הפיצה המעלה הוא חשת כי נדע מירכן )וא"ת טעמיו לאאמרתך

 חכמים רבדי אהל הלא עה"ת שעריס אהש2 כשויאמצ עמהםלהתקושש



 רצררפה תמינאה מהיוראושבריא'
 יותר ישמעו אהף בקטטה ולא בניחותא להם וכשיאמר  נשמעיםבגהת
 קאמר( ע"ז נ"ב[ נ'ש הקודמים בסימנים החזקאל מראה משו"ת]וכנ"ל
 עמהם ולדבר להתאפק אוכל לא )ע"כ אהבת"י פקודיך כי )מזה(ראה
 יצערו בליעל אדם בעת ורואה הבירו את האוה"ב כי וריצוי בקשהבלשת
 ומכל רעהו שונא עם ולהתקוטט מלמהות להתאפק רגיל לא נגדוויעיז
 אהבת"י פקודיך כי ראה וז"ש כביכול יתברך בהשם שמורד למישכן
 וגו'. ואתקוטטה בוגדים ראיתי כן ועל כנזכר בקרבי האהבה בוערע"כ
 סה"נ הוא האלו הזדונים הרגועים עם לוחם שהנני מהמת אך כנ"לבע"כ
 נפישי ותינהו והמלחמה הקטטה מחמת וגם ח"ו. בךשעתם מה לי יעשופן
 חייני כחסדך ה' קאמר( זה על ח"ו. בעיני היי ימישו פן בעוה"רמינן
 ה' נגד הקמים כגד ויצילנו שמו יתברך שיחיינו הפירושים בכל)ההנו

 וכנזכר: וחיות( התחזקות בלבנו ויתןותורתו

 עם העילום לתווך איך )מזה 7'[ ק"מ ]תהלים אדבר וכי עילום אבינד.
 דיבורים( איזה ולחטוף לשקר ילמדו דבריי מתוך אזאויבי

  ]ועיין ישמרנו. ה' המלחמה( אש להבעיר מזה להם )שיהיה למלחמההמה
 בזה[: ה'ב[ אות 7' ]מהיורא ובד"ת ב"ה אותלעיל

 מאלפי עשיר( מאיש )היוצא ע-ב[ קי-ט ]תהלים פיך תורת לי קובבה.
 העושר נסיון כידוע ה'. בתורת יהגה זה כל )ועם וכסףזהב

 יותר(: וחשוב טוב זהו כן על העוני מנסית יותר גדולהוא

 הנפש בהתקשרות וז"ל מ"ר פרק ]ח"א אמרים ליקוטי במקניאנו.
 וכו' הלכ"ה זה ה' לדבר לפה פה נשיקין בבחינתממש

 מנשיקי'ת ישקנ"י ב'[ ]א' השירים בשיר כמפורש "ע תוו עיי"שעכלנה
 הנקרא פה שבעל תורה באהבת שמו יתברך עמו הנטויק"'ן )ההנופיה"ו
 חז"ל כדברי פה שבעל תורה ימן )שנקרא מץ'ץ דוריך טובים כיפמל'ו(
 מסכתי ביי"ן ושחו שבכתב תורה ווט בלחמי לחמו לכו ה'ן ט' ]משליעה"כ

 פה(: שבעל תורהחי



 א'א נצררה תמינאה מהיוראדברי

 ]פוק אמרים בליקוטי פה שבעל תורה ענין על בסמוך שם עידבז.

 ושמאל ימין בחינות לשלש נחלקין כלל ודרך וז"להנזכה
 השירים בשיר י"ל ובזה עיי"ש  עכל"ה וכו' רחמ"'ם די"ן חס"ד שהןואמצע

 תורה )שהוא אמ"י בית אל שהביאותיו עד ארפנו ולא אחזתיו ד'(]ג'
 תורה דא אביך את כבד ע"ב[ רע"ו דף ]יח"ב רז"ל דרשת כירוע פהשבעל
 ר'חמים דין חשד )ר"ת חר"ר ואל פה( שבעל תורה דא אמך ואתשבכתב
 י"ל ובזה פה(. שבעל תורה הוראה )שהוא הורתי הנזכר( בחינות ג'שהן
 וחר"ד לה( קרינן פה שבעל תור"ה ה"ה מלכו"ת ירא"ה )בחינתהירא
 בריבור פה שבעל תורה )שהוא ה' דב"ר על כנ"ל( ר'חמים דין ח'סד)ר"ת

כנודע(:

 משמרין אלמלי ע"ב[ ]קי"ח בשבת חז"ל שאמרו מה על שאלרני3ת.
 ד[ ג"ו ]ישעיה שנאמר נגאלין מיר שבתות שתיישראל

 לנו שניתן מיום שנה האלפים אלו שבכל היתכן והנה וגו'. אמרכה
 כבר הן כן לא דגם שבתות שתי ישראל שישמרו עוד היו לאהשבת
 כל על בעולם ישנם ודור דור שבכל מחמת אפשר אי דזה וא"תנגאלים
 ב' ישמרו ישראל שכל ת"ל השבת את שמהלים ר12עים מיעוטאפנים

 שבת ישראל שמרו אלמלי בסמור[ ]לעיל שם דאמרו מה רוגמאשבתות
 ביום ויהי כ"ז[ ט"ז ]שמות שנאמר ולשון אומה בהן שלטה לאראשונה
 חז"ל דברי )וכפי דמיעוטא מיעוטא רק שהיו אף והיינו וגו' יצאוהשביעי
 כמו כולו ישראל כלל צ'ק מ"מ ואבירם( דתן רק קוהיה "[ כ"ההקמ"ר
 ]ע"י והלא תיקשי עדיין מ"מ במדבר מצרים יציאת אחיי יחד אזשהיו

 שמו דבר כעת עפעא כית בריותיו עם בטרוניא בא הקב"ה אץ ע"א[ג'
 כנזכר פנים כל על הרסנתם מיעוט מפני כולו ישראל כלל להיותאפשר
 על אגדות בחידושי י""( ]ין בנדה המהרש"א מרן כמ"ש לומר]ואין
 ביום ללידה יבא שלא כשיחשבו מפו"ר למנוע היינו בשבת הנזכרהצ'ט
 זה ידי שעל וגם וכו'( הראשונים בחסידים בנדה שם שאמרו )כמוש"ק
 עיי"ש שבתות שתי וז"ש השמיני ביום במילה שבת חילול לידייבואו



 לגורדן תמינאה מהדוראן214ריא"ב
 כחסידים נזהרים שלא מחמת נגאלו לא זה ידי שעל להבין קשהההו

 כתהו בשבת במילה שנ" בשבת במהרער'א מ"ש ובפרט הנ"להראשונים
 מזלה דהא להבין קשה זהו מזה מקודם יוהרו כן על שבת לחילולנחשב
 ביארנו נוכבד מעכבין שאינן בציצין אפיות בה שעוסק בעוד בשבתהותרה
 לומר שייך ואיך ואכמ"ל( בעה"י מנח"א שו"ת בחידושי דוכתי בכמהבזה
 מוספי או התמיד שקרבן לומר שייך דלא וכמו שבת חף~ל יהיהדוה
 די'ע לידה ושששי כנ"ל שתתרה כיון שבת חילול כמו יהיה במקדששבת
 עטרת בשו"ת שהילק וכמו בפקרה נזדמן דרק כיון בשבת חולה כמורה"י
 מצותו דודן בשבת מילה כן שאין מה ז"ל טעם ברוך בעל להגאלוכמים
 ואין ח' בן למול שבת בכל בעולם מדמן שלא אפשר דאי כיתלכתחלה
 נגאלו מיד שבתות דשתי הך דבאמת וי"ל כאן[ מקומו שאינו בזהלהאריך
 לא ראשונה שבת שמרו אלמלי כנזכר בסמוך דלקךל הך עם וצאאחד
 ביאה לאה"ק ראשונה ביאה היה וממילא בהם שולטת ולשת אומה כלהיה

 שחטאו וכיון מאז האומות בנו נשלטו שלא כית שלימה וגאולהתהמת
 זה לתקן שצריכין וכית כנזכד ללקוט הע"ד העם מן שיצאו האנשיםאלו

 ישראל מכלל חמר אז שהיה החטא דוגמת צ"ל המשקל ותשובתבתשובה
 רז"ל שיומרו כמו בכפלים צ"ע התשובה וכפו בהתיקון ע"כ כנ'יכולו

 שמים, בידי מיתה חייב בעבירה אדם נכפול אם א'[ כ"ה קדושיםנבמד"ר
 וכו' שנים ישנה אחד פרק לשנות למוד היה ואם וכו', ויחיה יעשהמה

 שתי להיות צריך כן על תשובה( לבעל בכפיל"א רבנן אמדוכיוצא
 לתיקון דק הוא ולאמיד נגאלו מהד אז זה וכשיהיה הלז לתיקתשבתות
 צדק גהשל בבושת יתברך להשם כולם ישובו עד אפשר וכשאיהנ"ל
 בחסדו כי ושאלו ישראל למלך רק נקוה כן על ה' את דיעה הארץומלאה
 עון וננושא הנחמא, לגומר כתבתי זון ב"ב, בקרוב יגאילו שמויתברך
 ר"ת סא"ל נישחז יגאלה דידן ובמהרה בעדנו. ויכפר עמו על ירחםופשע

 : ל"ק ל"ו, אוה ט'מהדורא



א'ג וצררה תמינאה מהרוראדברי

 כדת שבת שומר כל וכו' מקדש כל קודש שבת למל בזמרנט.
 מחנהו על איש פעלו פי על מאוד הרבה שכרומחללו

 הזה בעולם בין מאור גדול שבת דשכר כיון לדקדק ויש דגלו, עלואיש
 סותר וזזם מאוד" "הרבה שכרו ויכתב זה מה כן אם הבא בגדלםובין
 אם פעלו" "ולפי "הראוי" שכר הוא שבת דשכר כיק פעלו" פי "עלעם
 ומוכן ומתוקן "מהראוי" יותר מאוד" הרבה "שכרו לומר שייך לאכן

 שבת בשמירת ובפרט הרבים את המזכה דהנה וי"ל קודש שבתשכר
 מאשר הרבה השכר גם לו מגיע כן אם הישראלי( האדם כל זה )כיקודש
 להיות הכהטם"ר על )שעומד כדת שבת שומ"ר כל וז"ש תבירו אתזיכה
 )שלא מחללו קורש( השבת על ומעורר ומוכיח מזהירו הפורץ נגדבגדר

 )ריעושה פעלו פי על מאשר( )יותר מאוד הרבה שכרו אז(יחללוהו,
 קודש( שבת לשמירת ומתקן עושה שהוא יען קודש שבת שמירתבעצמו
 שם לו שיש וכחו מחנהו על אחד )כל דגלו על ואיש מחנהו עלאיש
 גם ואנ"ש חבורתו או עירו בני היינו ודגלו במחנהו נשמעים דבריואשר

 כנזכר: לדגלו( השייכים אחרבמקום

 ס"ק י נתהלים תמצא. בל רשעו תדרוש ורע וא זיוע שבורם.

 בקדושה ושורש כח לו יש הרשע כי בכתה"ק המבוארכפי
 לרש"ע אוי י"א[ ג' )ישעיה מ"ש בזה ופ" רש"ע שבתיבת ש"'ן מאותרק
 בהגדה וז"ש ר"ע רק ונתואר שי"ן הפרת סהרש"ע מוצתכן כאשרר"ע

 מנום כחו החלש שלו השין שיני"ו את הקהה אתה ואף הרשעלתשובת
 לסביי רעות שעושה הרשע הנה כי י"ל ובזה עכד"ה ממילא יתבטלואז

 ש"'ן מנית מכוחו רק וצא ח"ו לפעמים ומצליח ונפשיותבגופנית
 להאבידו )בכדי( הזה בעולם שעשה( )מהטוב לשונאיו מגולםובבחינת
 חלילה הרשע יצליח אם שחביי מאור צר עתה לעת אמנם הבא,לעולם
 )מי ור"ע ואז( וכוחו, זרועו )שישברו רש'"ע זרוע שבור מבקשים כןעל

 תמצא בל רשעו תדרוש ממילא( מהשי"ן, כח כלל לו ואין ר"עשהוא
 כלל(: מעיקרא בקדותה ומכהו כח לו שאין)כיון



 נצררה תמינאה מהדוראדבריא'ד
 והדבה לגיהנם שברופאים טוב קדושין[ ]בסוף ידוע חז"ל מאמרסא.

 מדדך כי פשוט בדדך עוד וי"ל בזה, נאמדופירושים
 ח"ו מכה או אנושה חווי באחד ידאה ודאם החנפים מהדקטודי"םכמה

 להתולה לומד ולא להחניפו דוצה הוא אמנם במהרה. לנתחהשמוכרחים
 לגמדי ח"ו יסתכן פן לומד לו ואסוד צריכין אין להחולה כי אמת)הן
 בסוד צ"ל בע"כ לקרוביו אבל עורקיו וחיל מזלי' ואיתרע הפחדמדוב
 הקרובים למיודעיו לא וגם האפשרות( וכח זמן יש מבעוד שיצילוכדי
 ושעל לזמן ויסוריו חליו שיקל ליקח רפואה או תחבושת איזה לו יתןדק
 להלז הרפואה שנתן לב וטוב מומחה רופא הוא כי ההמון יאמרו זהידי

 הטבע בדדך להושיע יוכלו מבלי יסתכן זה שאחד ומה מיד לווהוטב
 שבדופאים טוב ווד,ו כנזכר. שישבחוהו כדי כן ועושה יחוש לאלזה

 שעל מה אמנם במדתו. וטוב הלב, חלש בטבעו, או עצמו, את)שעושה
 ערום כל דק לגיהנם. הוא( כן על אדם בני את יסכן לפעמים זהיזם

 צ"ב[: אות ד' תודה בדברי ]רעתן וכמובן: הענין לפי פעם בכל בדעתיעשה

 שכתבנו ע"ד הי"ו. מתלמידנו אחד חו"ב למופלג שהשנתי מהסב.
 שם בעל הגה"ק אאזמו"ד בשם מ"ח[ אות ]מס"קבד"ת

 בשבח הדבה לספד שלא עצמו את לשמוד האדם שצריך זי"עשלמה
 ע"ב[ נ"ט ]דף בב"מ כדאמדינן עצמו בשבח כמרבד נדאה זהו כיאביו

 עשיתי אבא בית לכבוד ולא עשיתי לכבודי שלא וידוע גלוי ר"גשאמד
 מדברי העידות זה ועל בש"ס. דוכתי מכמה עוד  שהעידותי עיי"שזאת
 שנקרא אדם פיך הלא זד יהללך שכתב תקכ"ב[ ]סימן חסידים בספדדבינו
 בן ראובן כך יחתום אל ראובן בנו ושם יעקב דבינו כגון רבינואביו
 יעקב[ ]בן ראובן אם כי יעקבדבינו

 ואפיקי
 שמו יחתום לא רבינו כמשה

 ולא זד י* ב'( כ"ז ומשלי שנאמר הקדוש פלוני דבינו בן פלוניאני
 ואל מעשיה בשערים ויהללוה שמו בחתימת ואף שפתיך ולא נכריפיך
 קמו כ"ח[ ל"א ]שם שנאמר אמו את ולא אביו את לא בעצמו הואישבח
 הנ"ל( ד"ת )מספרי הגליון על זה כתבתי כבר הנה עכל"ה. ויאשרוהבניה



 א'ה נקדרה תמינאה מהיוראדברי

 בניה קומו הכתוב בלשון שמסיים מה אולם הנ"ל חסידים הספרמדברי
 רבינו מ"ש עם נינהו סיתרא"י מילי דהני להביל זכיתי לאויאשרוה,
 ויאשדוה בניה קמו כתב ובזה אמו ואת אביו את ישבח שלאמקודם
 ומצדה וצ"ע וישבחוה יאשרוה שבניה והתורה המוסר דרר רכןמשמע
 לפירושו. פירוש וצריכיל ליישב נדחק שם חסידים דספר ובפי'ליישב.
 וכחגו בזה שיזהרו עלית קדושי לכל ראינו דלא העידות יפה נוגםוצ"ע.
 דאינו ובניו זי"ע מדיזין הה"ק זולת וכיוצא כו' הגאון בן אביהםעל

 ר' הדב ורבינו מורינו )מוהר"ר( ר"ת ד"א כי אם מוהר"ר בן רקשתתמו
 פשוט[: אדם על שכותבים כמו רק ושבח לתואר נראה לא בעלילעכ"ז

 בענין א'ן ס"ק תכ"ו נס" או"ח בנימוקי ברבדינו הנ"ל ידידי ומ"שסג.
 שהביא מה להב"י מישרים המגיד בשם הלבנהקידוש

 שם המ"מ לשון בהבאת קצת קיצר המג"א ומרן ב'ן )ס"ק שםבמנ"א
 נאמרו א' דלכל נראה ותום השירים( )שיר במ"מ הדברים מצאתאמנם
 )בלשונו למעיין שם נדאה פנים כל ועל בלבדו, הב"י למרן ולאהדברים
 אז להכרית כדי ביותר מוצלח הוא במוצש"ק דכשקדשוהו במ"מ(הק'

 לברך יוכלו ולא ותתעלם וכשתתכסה שם וז"ל אותה הסובביםהמקטריגים
 שני דאותן והיינו עכ"ל ותשכח ודוק ח"ו מוצלח יהיה לא החדשאותו

 החדש אותו כל לברך יוכלו כשלא למעלה גם קאי החדש" "אותוהתיבות
 בכל שתתכסה והיינו החדש( אותו התיבות אותן פעמים שני כתב)הלא
 וכן מוצלח יהיה לא אז החדש אותו כל יברכו ולא לקדשה שראוילילה
 החדש ~תו יהיה שלא למטה גם החדש" "אותו התיבות שני שתןקאי

 כשלא לא אבל כנזכר החדש אותו בכל כלל יקדשוה כשלא ח"ומוצלח
 שדקדק אחד קדוש בשם או"ח בנימוקי שכתבתי וכמו במוצש"קיקדשוה
 חצות קודם בפרס רעלי" תיקת צריכים שהם התול בימות לקדשהכ"פ

 שם: כנזכר קודש שבת מוצאי כן שאיןמה



 רזרבה תמינאה מהיוראדבריא'ו
 יצריך הרא"ש לדברי ברמ"א קט"ד[ 3ס" או"ח בש"ע מתקינן מהסד.

 חזר כשלא ובמזיד ולברך למקומו לחזורוחיוב
 ע"ב( נ"א ברכות )במתניתין כב"ש זהו והלא בהמ"ז. יצא לאבדיעבד אפלני

 ובגמרא כבש( הרמב"ם פסק )וכן שנזכר במקום יברך כב"ה כן שאיןמה
 דדהבא יונה ואשכח )כב"ש( במקומו לברך דחה בדבב"ח ע"ב[ )"ג )יףשם
 בעצמי חייבתי אמד ב"ש כדברי לקרות כשהטה תנינן בק"ש כן שאיןמה
 ואם ב"ש כדברי להחמיר דחפור ושו"ת במפרשים וכמבואר הליסטיןמפני
 מ"ג[ ט"ז )בדכות התויו"ט עפ"ד נכת רמז ע"ד ויה בזה, סובא קשהכן

 יען מלת"ד( )שהוא אלקינ"ו נברך בבהמ"ז אומרים ולכךהנודעים
 מסתריו לגלות כן שאין מה בממ"ד לעבדיו ליתן האדון מחוייבשמזונות

 כן השל ורחימי' אוהבו אצלו חביב טיעא ולמי לבנו רק מגלה הואלו
 )במדת הו"" את ברכו שמו( יתברך שעשועיו )שהוא התורה עלמברכין
 כב"ה הלכה הידידן נודע והנה יששכר. בבני בזה מ"ש וכנודעהרחמים(
 לסבול יכולים אין ובגלותנו גבוהים דינים שהם כב"ש הלכהולעתיד
 הלכה ויהיה הכסף על הזהב מעלת יהיה לעתיד כן שאין מה זאתולקבל
 בממ"ד מחוייב אלקינ"ו שמברכים בבהמ"ז וזהו עתיקין. והדבריםכב"ש
 )בשכר לחשכת מרבב"ה כנזכר כב"ש בזה פסקינן כן על ב"ש בפינתוזהו
 דו"ד בגימטריא זה"ב בחינת )ההנו דדהבא יונה במקומו( לברך שחזרזה

 יונה אשכח כן על וטובו ביפיו זה יתגלה ולעתיד ורנ"א( דמלכות"אדינא
 ישראל כנסת דנמשלה משום יונה מ"מ בגמרא שם וז"ש זה מעיןדדהב"א

 וכנזכר: כנודע ומלכו"ת דו"ד מדת כנזכר היינוליונה

 ולכאורה בכס"ף נחפה יונה כנפי י"ר[ ס"ת נתהלים עה"כ בגמרא שםוז"קט
 ל"ז[ ק"ה )תהלים שכתוב מה פי על יתכן זה גם אך בזה"בהול"ל

 ויתלאם מצריםביציאת
 בכס'י

 אמד )ולמה משל בשבורו ופיז וזה"ב
 הרשלה מצרים ייצאת הנה כי וכר( מאתים בכלל הלא הזדוג במקוםבכסף

 הדינים מפני בלבד הזוף'ב לסבול יכלו לא כן על בגלות והיההראשונה
 יחדיו וזהב כקש )החטרים( צירפו ע"כ ב"ב( לעתיד )רק כנזכרהעליונים



א'ז וצרופה תמינאה מהיוראדברי

 דינים בחינת עליהם כשיתעורר ח'ץ יכשלו )שלא כושל בשבטיו ואיןח"ש
 נחפ"ה בגלותנו בזה וכן~בד(

 בכס'י
 ונחפה נכסה שלמעלה היינו חסדים

 כנ"ל: בלבד זה"ב יהיה ב"ב ולעתיד יחדיו לקבלן שיכהים בכס"ףונמתק

 מה על הי"ו מידידינו לאחד שהשבתי מה דברים קצת רשומימה.
 דברי פי על דוכתי בכמה ועוד תמיד בעולתשכתבנו

 המלך והוא מקודם יהיה צדק גואל ביאת רק כי ע"כ[ ע"ז מגילההש"ע
 זה והדי ה"דן הי"א מלכיס ]הל' הרמב"ם וכ"פ המקדש בית יבנההמשיח
 בנוי דיבב ע"א[ מ"א ]ין בסוכה ותוספות רש"י כמ"ש דלאלכאורה
 קשה לא זה אך לבנותו להמלך צריך אין כן ואם השמים מןומשוכלל

 בביאור ע"כ[ י"ג ]ין תמיד על תורה בדברי ]שם[ שכתבתי מה פיעל
 הוא ובאמת עיי"ש וכו' יה"ר אלקינו בית לעבודת התמיד סדר ש"סדברי
 יהיה איך נדע לא אנחנו כי מלכים[ מהלכות כ' הלכה ]פהכ הרמב"םכמ"ש
 נדע וזוז שיבוא יום בכל לו ונחכה שנאמין העיקר רק בפרטותהדברים
 בקאלאניע"ן ודעותם מקצתם ולא מיניה לא הציאניסטע"ן כדעת הלאדגל
 לביאת ונזכה תשובה בהלכות הרמב"ם כמ"ש שלימה בתשובה שנשוברק
 בכמה בזוה"ק בסתירות כזה מצים באמת ]וכן ושוכט"ס: ב"ב צדקגהשל
 ודאי אלא חז"ל מדברי הם חלקתם ומדרדרם מקודם יהיה איזהדוכתי

 ז'ע4 הרמב"ם מדבריכדאמרן

 ךעהן ים ממצולות אשיב אשיב מבשן שגן ח"ח נתהללו עה"כסו.

 ע"א[ ]מ, ברכות במשנה תדע דהנה ע"כ[, ג"ז רף גיטיןש"ס

 מעלים הברכה ידי שעל ונודע יצא בדברו נהיה שהכל אמר אם כולםחשל
 ברכת בכוונת ז"ל האר"י בסידור ועיין במשקה (1 במאכל שישהניצוצות
 שקל וכיל עיי"ש ומלכות יסוד בחינת טימא המים על ברברו נהיהשיבל
 בעל והמשקה( )המאכלים הכל על שיגל בברכת בדיעבד יצא הלכהפי

 שונים ומשקים ממאכלים הנצוצים כל להעלות כח זו בברכה "ש כיכרחך
 )בש"ן מבש"ן וז"ש יחד( דבל דילולל מלשו"ת יגד"ד הוא )ונעלמיניהם



 רצררוץ תמינאה מהיוראדבריא"
 אשיב זו( ברכה ידי על כנזכר )הני"ק אשיב ב'דבדו( נ'היה ש'הכלד"ת

 הניצוצות כל מעלה הוא וגם כנזכד מולכות י'סוד )ד"ת י"מממצולות
 ותשליך הס[ ז' נמיכה עה"כ תשליך בכונת ז"ל מהאר"י כמ"שלשורשן

 והבן: עיי"ש( כנזכד וגו' י"םבמצולו"ת

 כורתת ואינה היא גולם אשה ע"ב[ כ"כ נסנהדדין חז"ל למאמד)בחלוט(סו.
 כודתת מלכו"ת( )מבחינת האשה כלי. שעשאה למי אלאבדית

 היינו י'איד( כ'יום ל'ילה )ד"ת כל"י אותה שעשעה למי )יסו"ד(בדיית
 וכן יאיד. כיו"ם שתהיה ליל"ה מדת להמלכו"ת להחיש התכליתשהו
 הארץ. כל על למל"ך %"י' והיה ט'[ "'ר נזכריה וכמ"ש ב"ב לעתידיהיה
 כ"ה מ"ק הש"ס נלשון כ'ימים( לעלות משט )ד"ת מל"ך מלכו"ת()מדת

 בליל"ה 7ם2ה ושניקד פה שבעל התודה לימוד רבוי ידי ועלע"כ[
 אימתי ]משה[ יודע היה מנין ל"ק ס" תשא ופו"פ תנחומא במדרש)וכראיתא

 יום, שהוא יודע היה שבכתב תודה מלמדו היה  כשהקב"ה אלאיום,
 בפרקי וע"ע לילה, טימא יודע היה ותלמוד משנה פה על מלמדווכשהיה
 והיה יזכה זה ידי על בתורה כימים לילות משים להיות מ"ו[( נפרקדד"א
 היינו כימי"ם לילו"ת כשיים שמו יתברך יהיה כנזכד( )ר"ת למלאךה'

 יון כן ז'[ הד וידייה ה' מפי הנביא כמ"ש או"ד יהיה עד"ב לעתוהיה
 ב"ב:דצק

 היה והוא נורא ימלוך לבדו הכל ככלות ואחדי עולט( אדון)בתפלתסח.
 ע"ח נטף בפסחים מ"ש ע"ד י"ל בתפארה. יהיה והוא הוהוהוא

 כיעק"ב אלא שדה שקראו כיצחק ולא הד שקראו כאברהם לאע"א[
 להביא שמו יתברך רצונו וממדת התכלית שזהו וכנודע בי"תשקראו
 היה זה ולתכלית ב"ב. לבית"ו. ישוב וברחמי"ם ומלכותו. הכהניחלימות
 ד והמדבר כמו רשימות )לשה ככלו"ת ואחרי ח"ש העולמות כלבריאת

 דעויקון בעולם בשלישות מלאכתו כל שתשלם וגר כלו"ת ביום ויהיא'[
 לבנו )א( הכל ב"ב( צדק גואל בביאת שמו יתברך מלכותווהתגלות



 א'ט רצררה תמינאה מהדוראדבירי

 יעק"ב )בבחינת נור"א הארץ( כל על למל"ך ה' )והיה ימלוך שמו()יתברך
 כנגד שהוא והנור"א הגבור הגדול בסוד ז'י והראשונים בהאריז"לכנודע
 הכונה כנודע יה"'ה ההוא )ביום יהי"ה והוא הוה והוא היה והואיעק"ב(
 יודי'ץ בשני יהיה כביכול הו"י' השם יהיה ב"ב צדק גואל בביאתשלעתיד
 ב"ב: תפאר"ה( מדת יעקב בית )כשיתגלה בתפאר"ה יהיה(וזהו

 חשוכי מענין שם המדבר ע"כ[ קפ"ז ]דף וישב  פרשת בזוה"קסט.
 במוסגר( ככד דווה"ק בספר )ונדפס וקאמר ר"לבנים

 כתיב עלייתו עקר דאיתו חזקיה ר' וכגון ומיתו בנין דהוו"ל יוחנן ר'כגת
 יוחנן ר' על במ"ש והנה עכל"ה וכו' לסריסים ה' אמר כה ד[ נ"ווישעיה
 דעשיראה גרמא דין יוחנן דא"ר ע"כ[ ה' ]דף ברכות בש"ס דמבואר אמתהן
 קדושין בש'ש מבואר דהא סייסים בכלל דהוי לומר שייך לא אכןביר
 לאותה הוופל אם היש"ש דברי )וכפי יוחנן לר' בת ליה דדיי ע"כ ע"א]דף
 עטה וכן להשלים בנייתו איכא הש"ס כדברי פו"ר קיים אז בן שילדהבת
 איע עכ"פ שם יבמות על יעקב ובישרש א'[ סימן ]אהע"ז הישוע"קדעת
 ושלחו יוחנן לר' א' בן לו נשאר היוחסין ספר לדברי ובפרט סריס(בכלל
 מאהבה קיבל זהו עשרה הבנים שנפטרו מה רק שמואל עם ללמודלבבל

 הלקוטות ]במאמר מאמרות בחמשה בדבריע ועיין שם בברכותוכדאמרינן

 הלשון שעה רום הזוה"ק בהגהות שנדפס כמו נראה בודאי כן על ל"מ[אות
 הוקום שבאחרונה והיינו אח"כ מהמדרשים נתוסף בזה( יוחנן ר')ההת

 א': מהגהה בדפוסזאת

 המהכן והנה מד"ה כ"ו סי' הקודש )כאגרת אמרים ליקוטי ]תניא[ שכזפקע*

 וגם וז'ע הקדושים דבריו בתוך וכו'( ראשתהמהשקפה
 גם טובל בהו דעסיק ברשב"י אשכחן וט' ותירוצים הקושיותפלפול
 עיין וכו/ פירוקי כ"ד קושיא אכל לרפב"י מאמר וכי במערהבהיותו
 ע"ב[ ]ל"ג בשגלן הש"ט דבהי ל ק"גן אות קמא ]מהדורא ברגז בזהמ'אן

 אמנם מ"י[ אית שם מה"ק בד"ת הבזיוי ]יעיז הנ"ל. ורפב'" רשב"יבענף



 נצררה תמינאה מהדורארוטריאיי
 בנגלה מעלה שרפי הקדושים התנאים של ובפרט היה ענינם שכל כןהוא
 בכל בפלפול תהומות ירדו ראש למעלה יתאחדו יחדיו בנסתרכמו

 מעולם ביטולים שום להם היה שלא במערה שם ובפרט התורהמקצועות
 וגם בזה"ל ובמוסגר( אמרים בליקוטי שם מ"ש אולם בנ"א. משוםהזה

 שהיה סידרי ת"ר המשניות תורת היה במערה עסקיהם עיקר ע"כבאמת
 לגמור יכול היה ותיקונים הזוהר ספר דאלו הקדוש, רבינו עדבימיהם
 יפלא זון עכ"ל פעמים ב' אחד דבר אמר לא בודאי כי חדשים וג'בב'
 יוכלו לא בנגלה גם וכי רגליו( עפר נשיקת ואחרי נבמחכתהדרג"קמאור
 ויסלסלו יפלפלו כשלא חדשים איזה במשך כולם המשניות אתלגמור
 המשניות בפירוש ומו"מ והבירור הפלפול ידי על אולם חדושים בכלהרבה
 קץ אין 9וי הדברים יאריכו לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה וכלוגמרא
 בודאי בנסתר הוא וכמובן מאיד מצותך ורחבה הדברים( כפל בלינגם

 ותיקונים הזוה"ק דברי בפירוש ביניהם והענינים הפרטים ביארווכאשר
 זמן כלל היה לא שנים י"ג שגם עד ראש למעלה הדברים יאריכואו

 בעומק נצוצים לכמה מתפשט דיבור כל כי לפניהם מעט ואדרבאהרבה
 עליונה שסידים כמותם לב חכמי זולת ימצאנו מי עמוק עמוקהחכמה
 אריא לא הא משום אי כן ואם וכנודע שיעור ולאין מספר לאיןונוראים
 פראה בע"כ שממילא אלא בנגלות במערה שם הועסקו כלל ראיהשום

 וצ'יף שבת הש"ס ע"ד בד"ת גם וכמ"ש הנגלה בפלפולי גםשעסקו
 לא חכמתו בקדושת התניא( והדב שם שדקלה המתוקים דבריוולביאורי
 כנזכר: כלל ראיה אינו זהו שבאמת זו ראיה להביא צריךהיה

 במה אחד גדול ת"ח העירני שכה מסכת סיום במעודתעא.
 דמוים במעשה ע"ב[ ננ"ו סוכ"ה הגמראשמסיים

 מתדמע בימי )כפירש"י חשפרנאים בימי להיכל יונים כשנכנסו בילגהבת
 פי על המר סוכ"ה בתחלתו נעוץ הסיום לדמו היינו  עכל"ה( יוחנןבימי
 תפף סיום הוא חטמה בימי כי יששכר( שער בס' נעיו בסה"ק שכתובמה

 מכה בשף חשמולכם מימי זון כן על בסוכר'ת בהו"ר טץןאהוצת"ם



 קיא רצררה תמינאה מהדוראדינרי

 שנאמר לשכינו טוב לצדיק טוב המסכת סיום כן על כי 14 והוספתיעכ"ד
 טו"ב הייע הגמרא. עכ'ע יאכלו מעלליהם פרי כי טוב כי צדיקאמרו

 ל"ז דף ]סוכה ז'ע בריטב"א כמ"ש בסוכו"ת שנפטלין הלול"ב ]ד"אלצדי"ק

 מכולן גבוה ובמיע הואיל הלולב על וכמברכים הגמרא דברי עלע"ב[
 כמ'ש שהוא היינו שם לנר בערוך והפירוש עיי"ש עולם יסוד צדיקבסוד
 מבחינת השפע )ומוליך צדי'ק י1"ד נינת שיינ ז'ע ר~ר"יבכונת
 חעכה ]שד"א לשכיע טוב כנ'ע[ לצרי"ק. )יסוד( טו"ב ח"ש הגבוה(דעת
 והרמז ביעתם מועד זמן הפסק שאין לסוכות בזמן קרוב והותרהשכן
 פירות עוודה נהיינו פרי כי ]כנזכר[ טו"ב כי צדי"ק אמרו שנאמרכנזכר[
 בנים ליה הויק בבר דוגיל ע"ב[ כ"ג  ]שבח חז"ל שאמרו כמו וב"בננט

 הרגי"ל בלושנם לרמז ויש ברש"י עיי"ש חתכה נר והוא חכמיםתלמידי
 שהפין רמ"ח מכל שבא היסו"ר וברכת תיקון היעו רם"תבגימטריא
 את וקפחתי מעשי את הרעותי יהוה ]שלא יאכל"ו מעלליה'טכנודע[
 רחמנא יהיב דכי שבנלעג כדי יאכלסו רק ע"ב פ"ב ]קידושיןפרנסתי
 זה ולכל ע"ב[ ח' רף תענית במסכת כדאמרינן דיבוב וכא לחי"ישובעא
 מסוגל[ חנוכהוגא

 ואכם'י
 בדיש בתוספות שקשה מה מיה"ב י'ע ]ובזה

 תני בנשוכה גם הא שדישו פסולה תני דאוריתא בעה ע"א[ ]כ'1נה
 מדרבנן רק עוזיא פי על אף פסולה אמה מכ' למעלה מרציחה חנוכהנר

 למיתני שייך דלא שדסביר תקנתא תני בד"ה שם רביי דעת לפי)ובפרט
 פשלה בסוכה דתגי אגב התוספות ותירצו הניי"ש( בדרבנן פסולהלשת
 דקי כיון לחנוכה סוכה שחכות רמה וקשה פסרלה לשת נמי בנ"תתני

 לחריע. טוב לנה זה חשכיה ברמז מובן זה ולפי שבת במטרת תנידנ"ח
 כנ'לש בענבה.הקרוב

 חלום לו מראין אין טוב לאדם ע"ב( י"ה נזף בונות בשעםעב.
 חזי הוה כי ]שם( דשמואל מוח מהרש"א והקשהטוב

 סבא חלמא חוא וכי ידברו הע"א וחלומות ב'( י ]יסרה אמר בישבחלמא
 אוה ב"ב בד"ת ז"ש ויייז עיי"ש בתמוה בלשון ידבהו הטרש וחלוצותאמר



 ורוקות תמינאה מהדוראד21י~יאקב
 מ, נקישתו חז"ל דברי פי על בזה ונלע"ך ע"ק. ואות ט"ז אות ולעילל"ז,

 שיהיה היינו וכו' זכאי וחציו חייב חציו  עצמו אדם יראה לעולםע"ב[
 אמרו וגם אני צדיק לומר יתגאה לא בודאי כי בינוני בבחינתבעצמו
 בעיני בינוני צ"ל ע"כ עצמך בפני רשע תהי אל מ"ג[ פ"ב ואבותחז'ע
 שמואל שראה בעת כי י"ל וזהו עלימה בתשובה לשוב ובדעתועצמו
 חלמא בחלום לו שהראה היצה"ר עצת שזהו חשב כן אם בישא~מא
 רע חלום לו שהראו מחמת צדיק הוא כי זה ידי על שיחשוב כדיבישא
 בזה ממש אין כי ידברו שוא החלומות אמר כן על ח"ו גאות בעץויפול
 סבא חלמא וכשראה כלל צדיק שהוא ראיה ואין וכיוצא דמיק רקהחלום
 הגיד כן על הנ"ל( )כמאחז"ל  רעוע לאיש עצמו את לחשוב רצה לאאז

 שעומד ובעיקר מספק רק חשש עצמו על  רעוע שגם ובתמיה שאלהבררך
 כנזכר: ה' אל ולשוב הממוצע קועל

 שכתב צל"ח עיין בבל של מפלתה זו והנצח ע"א[ ג"ח ניד ישםעג.
 ]נלע"ד[ ובודאי עיי"ש בצדה של מפלתה זו וצ"ל הואדט"ס

 שבצרה וכיון קדמונים בימים שהיתה וצענזוריע בקורת ידי על הואכן
 ובפרט הבקודת בשעת אירופא המקומות בכל זה מחקו כן על אדוםהיינו
 ותפלות( ופיוטים במחדרים )גם כ"פ אשר "בבל" במקומו וכ' רוסיאבארץ
 זה שדרז"ל ומה הבקורת. במעשי הוא כן כי מכאיב לצחוק בעלילנראה
 גאולה כי להאריז"ל הקודש במחברת שכ' ע"ד י"ל והנצ"ח תיבתעל

 לנצח קיימת תהיה ע"כ נצ"ח בחינת דכר( )בבחינת תהיה ב"בהאחרונה
 תה"ל סההו לגמרי אדום של במפלתה דרשו שפיר כן על עדולעולמי

 כנזכר: והנצ"ח תיבת על ב"ב צדק גואלבביאת

 נבמאמר יששכר בשער בעה"י שהארכנו מה פי על נזה א"יעד.

 לא ישראל נצ"ח וגם כ"ט[ ט"ו ןש"א עה"כ זכור[לפרשת
 לנצח היית תשועתם הפיוט על לפורים ששון[ ימי ובמאמר וגם וגו'ישקר

 בניקוד נסים שעשה בכונת בסידור כמבואר בנצ"ח בפורים הכונהכי



 א'יג רצררה תמינאה מהיוראדברי

 הכנה )בפורים( עמלק מחית שזהו וכיון בנצח שהוא )לפורים(חיר"ק
 בן ועמלק שמים מתחת לגמרי עמלק מחיית תהיה שאז עתידהלגאולה
 דרשינן כן על אדו"ם גלות שורש עמלק גויים וראשית עשו בןאליפז

 כנזכר: והנצ"ח ממלת אדום שהוא בצרהמפלת

 והוא בדין כולכם מספר ויודע וכו' דרבינא בריה מר ע"נ שםעה.
 והנה וז'יד בזה גום מ"ש צל"ח עיין וכו' להחיותכםעתיד

 גלגול שיש באמונתנו שנתפרסם מה וכו' ועמוקה גדולה הקירה כאןיש
 אחר גוף הוא פעם ובכל ושלש פעמים מתגלגלה אחת ונשמהנשנאת
 או יקומו כולם אם הגופים תחיית יהיה איך המתים בתחיית ולעתידוכו'
 בשם זו גדולה חקירה כתב איך  משתומם נבהלתי  עכ"ל וכו' האחרוןרק

 בהקדמת בניו עדות כפי )לאשר ז"ל הנו"ב בעל וקדוש גאון האי רבעצמו
 כי מבראדי ז"ל צאנזיר מהר"ח והמקובל הגה"ק עליו העיד תניינאנו"ב
 דלא גופין בהני זו שאלה כי ידע לא ומי האריז"ל( בכתבי בקיהיה

  פרשת בסבא וכן ע"א[ וקי"א ויחי פרשת מזוה"ק בגלגולם אשלומיאצלחון
 מי אשרי ז"ל הראשונים המפורשים 1רב1 גדול באורך ע"בן ןק"המשפטים
  ידיעתו להסתיר ז"ל הת"ב רצה )ואם הקדושים דבריהם להביןשעכה
 עצמו מפי כמו זה כתב איך הבנתי לא עכ"פ האמת( ובחכמתבזוה"ק

 באריכות: מזוה"ק ומפורסם שנודעמה

 בצל"ח עחן בתורתך. חלקי ותן לשלום שתשכיבני ע"ב[ ס'~רמתעי*
 כשהולך בתורתך חלקי ותן הלז הנוסח על הגאון שנתקשה מהשם

 לב טומרי על דקאי נלע"ד אולם ומצות מתורה בטל אז והואלישן
 בשם וכמ"ש אמתיים וחידושים וסודות חד"ת שלהם שחלומותוצדיקים
 בלק בפרשת תורה ופי' ~דות בשינתו לו שגילו שהגיד האריז"לרביע
 )מהש"י( שמבקשים י'י שהו שנים כמה בהקיץ זה להגיד צדיכין שהיומה

 כנודע( אסוד חלק שנקרא תורת"ך ה' תורת )היינו בתורת"ך חלקנוותן
 ניחא ובזה השינה. קודם לבקש הומן חזם לראותם בחלום מגליםשזדן



 רצררה תמינאה מהדוראדבריא'יד
 שאינם דלכ"ע כית בצל'"( שם )וכמ"ש בסידוויים זה מסח  שהשמיטומה
 נמסרה לכל אשד בסידורים לקובען ענין ואיש זה שייך לא עלייבני

 ס"ק: אות לעיל ברברבו ]יעכזכמובף

 בטבע הנה כי י'אל ע"א[ ע"ה ]שבת אמת. הקב"ה עול חדרעבמךעז.
 י"ר ל"ח ]איוב וכמ"ש להיפך בע"כ שנעשההיותם

 שאין מה ביושך הכתב על החותם מנח זה ידי יעל עתם כחומךהיוהפך
 אמ"ת וחותמו ה' דרכי ישדי"ם כי אמת חותמו )כביכול( בהקב"הכן

 אמ"ת כן כי למטה עד זורח ישד שד סוף תוך ראש סוש ועדמתחלתו
 והתי'ו הא"ב, באמצע והמ"מ הא"ב, דאש האל"ף ת"ת( הממוצע)מדת
 והיים( סוף ועד )מרא"ש אמ"ת דברך דאש קהט[ ]תהלים וז"ש הא"ב.סוף

 )באמ"ת(: צדקך משפט כל מהעולמות( ולמטה סוף )שיצאולזחל"ם

 דדתח מרבנן צורבא האי ע"א[ ר' ]השית חז'ל שאמדו במהקנדה*
 ראיה דמה לכשרה וקשה ליה מרתחא רקא הואאורייתא

 ונוח כעסן שהוא משום דילמא נום( דש"י )עיין תודתו שבשבילהוא
 כסילי'ם בחיק 3~3"מ טין ז' ]קהלת דכתיב דמדום י"ל אולם בטבעו.לכעוס
 שאינה אענה היינו הומיה כסילו"ת אש"ת הג[ ט' נמשלי כתיב )וכןימת

 וכתיב התורה בחכמת הבם שהוא וזהו וועטץה( כועסת היא ע"כלומדת
 ישח ולא כסילי"ם בכלל אים עכ"פ ערמה שכנתי חכמה אני הב[ ח']שם
 לה לקנאות ומרעיש אודייתא טמטום שהכ"מ ודאי אלא בחיקודבעס

שעדתו.

 זמן כל תורה זקני והלא וכועס שמרעיש זקן חכם רואין כאשדא"י
 ולא קסמן ]סוף חז"ל שאמרו )כמו עלעע מתיישב"ת דעתןשכעקינץ

 בביתא סבא ערכין גבי ע"א[ חט מוטו חו"ל שיכמרו )הקף לכעוסלמהר
 חצו אלא הכעם לו ומניין אדם( בני מתם וך" זקני הץמ בביתאפחא

 בשנש אברך ת'" נראה בזה צורב"א והלשון )השף כנאגר החררהבשביל
 א%(: נמלו ת"א היעו מרבנן שהרבא סתם בשש מקושת בש14ץמ"מ



 אשו נצררה תמינאה מהיוראדברי

 קדט ותהלים  עדותיך. אל רגלי ואשיבה דרכי חשבתי אפי( )בתמגיאעב(.

 עדיף איזו ז"ל הראשונים בין הפלוגתא הנודע פי על י"לנ"ט[
 גדול וניגוד מונעים לו שיהיה היינו הניגוד בכח יתברך השם לעבודאם
 טבע נעשה הרגל ידי על יותר שטוב או ב( יצרו, על יתגבר זה כלועם
 הניגוד כחות כל אצלו ויתבטלו שמו יתברך לעבודתו רגיל שיהיהשני
 חנוכה על אמונה בדרכי כגון זי"ע דאאמו"ר טהרה בחיבורי )ועייןלזה,
 בכמה עוד וכן שמיני פרשת עה"ת ושלום חיים ]כת"י[ בחיבורנווכן

 הנ"ל דרכים משני )אחד דרכי תשבתי מלכם דוד שהגיד י"ל תהדוכתי(
 השם לעבודת עצמו אל שירגיל או הניגוד. בכח או יותר יוכשראיזו

 אל שלי( )הרגילות רגל"י ואשיבה כלל( הניגוד כח לו יהיה ולאיתברך
 וכמו הניגוד מכח נסיון לידי אבא שלא יותר לפני טוב )שזהועדותיך
 בעבודתו אתרגל רק נסיון לידי לא תביאנו ואל יום בכל מבקשיםשאנו
 יומיא סוף על זה שהגיד כיון או ענוותנותו. מרוב הגיד זהו שמו(יתברך
 מנסיונות להתיירא יש אשר הלז השפל בדור כמונו לאנשים כהיולהעולם

 כנזכר: שמו יתברך בעבורתו להתרגל רק הניגודוכח

 ותהלים בעתו. אכלם את להם נותן ואתה ישברו אליך כל עיניפ.

  בעת"ו, הלז( )עה"כ ע"א[ ג"ח וח"ג בזוה"ק ידוע ט"ו[קב"ה
 מיד )בסמוך( הסמיכות בפשיטות להבין יש ובזה דצריק עתו דא עתומאן
 הוא כי לומר יתכן איך הנה כי רצון חי לכל ומשביע ידיך אתפותח
 קדושין( )בסוף מצינו הלא ופרנסתו כרצונו ח"י לכל משביע שמווצברך
 בעתו הזוה"ק כדברי ודאי אלא פרנסתי את וקפחתי מעשי אתהריעותי
 אי"ש לכל ידו על פרנסה שמשפיע יסיע הצדיק וזכות דצדיק)בעידני'(

 יס"ע )הצדיק ח"י עם( הדבוק )לרבות לכ"ל ומשביע ידך את פותחע"כ
 זה ירי השל שמו יתברך עמו דבוק כי יען העולמים ח"י בבחינתשנקרא
 עוד כתבתי עקב פרשת עה"ת ושלום חיים ]ובחיבורי כנזכר רצוןיפק(

 זה[:ברמז



 קוררה תמינאה מהיוראדבריא'טז
 לא מימי כנ"ל קדושין[ ]בסוף הגמרא ע"ד מוסד ע"ד נזה א"יפא.

 בצער שלא מתפרנסים והם וכו' סבל וארי קייץ צביראיתי
 דין אינו קוני את לשמש נבראתי ואני וכו' לשמשני אלא נבראו לאוהם

 וכו' פרנסתי את וקיפחתי מעשי את שהרעותי אלא בצער שלאשאתפרנס
 להם שיש ועוף חיה מימיך ראית בלשון ע"א[ ]פ"ב במתניתין שםוכן

 לכל ומשביע הכתוב דייק י"ל וזהו בצער שלא מתפדנסין והןאומנות
 מתפרנסין מרב"ר[ ]ולא ח"י מחלק רק שהם ועוף חיה רק )היינוח"י
 המרב"ר כן שאין מה למזונותם עיכוב אין ע"כ חטאו שלא יען בצערשלא
 מזה מוסר ללמוד לנו יש ע"כ פרנסתם. את מקפחין ע"כ חטאואשר
 לכ"א( כנ"ל בק"ו לנו גם ישפיע שמו יתברך ואז מעשינו אתולתקן
 י"ל כן רעל ליו"ח(. כנודע רצון אותיות צנו"ר ומבחינת )ברצונורצו"ן
 י' ]דף תיזוה"ק בהקרמת המבואר בתרצה רגלות רעניותא שנין הע'הם

 על ב"ב הגאולה קודם הגלות בסוף היינו בהון למיקם ימל דמאןע"ב[
 ירי על אלא נגאלים ישראל שאין תשובה[ ]בהלכות הרמב"ם דבריפי

 הע' ומזכירים רופקים זה ועל נגאלים מיד תשובה שעושים וכיוןהתשובה
 הרעותי יהיה ולא תשובה שיעשו כרי כנזכר הגאולה קורם רעניותאשנין
 כנ"ל: ועופות מחיות בק"ו הפרנסה יחזור ממילא זה ידי ועל מעשיאת

 רוכתי בכמה ועור תורה רבדי בחיבורנו פעמים כמה שכתננו מהפב.
 הקב"ה של כפיו יציר הראשון ארם על זכות לימורבענין

 כיון למיתה עצמו התיר שייך היה לא אז כי מחמת מיתה חייב היהשלא
 מה תקשי ולכאורה מזה עור וכן העונש זהו מהו מעולם כלל ידעשלא
 מיתה עליו וגזר פעלו תמים הצור יתברך שהשם כיון מזה מינהנפקא
 מגיע היה ראם בזה גדולה הנ"מ באמת אך שנים( אלף הקב"ה של)ביומו
 ואינה רגולך גזירת הוא א"כ ג"כ סנהדרין של דינן פי על מיתהלו

 על כי לגמרי יכופר לא אז וגם הסנהדרין גזירת בו שיקויים רקמכפרת
 מיוחדות קברות בתי שני היה רק אבותיו אצל אותו קוברין היו לאכן

 כדאמרינן אבותיו אצל וקוברץ העצמות מלקטין הבשר עיכולואחר



 א'יז נקדרה תמינאה מהיוראדברי

 מכפרת אינה ע"כ התורה מחיוב היה דהמיתה כיון ע"א[ מ"1 ]דובסנהדרין
 רכל ענין ל"ה[ ס" חאו"ח ]כה"ק נו"ב שו"ת )ועיין אח"כ בשר העיכולרק

 סנהדרין גזירת בו יקויים אם רק מכפרים אינם בעולם הסיגופיםשארי
 מיתה הראשון אדם מחוייב היה אם כן אם ע"ס[ אות כה"ק ]ובד"תעיי"ש(
 לדורותיו מכפר היה לא כן אם התורה שומר כביכול והקב"ה התורהמדין
 רק וכותים הלימוד כפי הדין פי על מחוייב היה כשלא כן שאיןמה

 לקרב ישראל בני לכל לדורותיו מכפרת מיתת כן אם המקוםמגזירת
 ב"ב: העולם ותיקוןישועתנו

 ומתקיימת גזירה המלכות גורה אימתי א'[ ]פמיחתא איכה מד"רפג.
 ]דניאל הה"ד לארץ תורה דברי משליכין שישראלבשעה

 ארצה אמת ותשלך שנאמר וכו' בפשע התמיד ל תנתן וצבא י"ב[ח'
 דברי על מפרשים ששמעתי ע"ד יובן עיי"ש וכו' תורה אלא אמתאין
 ת"ח לצאת חכמים תלמידי מצויין אין מה מפני ע"א[ פ"א ]נדריםחז"ל
 עינינו הרי ויפלא תחלה, בתורה מבדכין שאין אומד רבינא וכו'מבניהן
 עולים וגם התורה ברכת שמברכים ככולם( )רובם כולם הת"תרואות
 בברכה לאהד שמבדכין דהדרך ואמרו ת"ח בניהם אין זה כל ועםלתורה
 שארי ואח"כ נחוץ והיותר העיקר על בתחלה מברכים ולבניו לוהצריכה
 כן אם בניו לגדל בזה ודוצה עליו חביבה שהתודה מי כן ואםהברכות
 תחלת היינו תחל"ה בתור"ה יברך כמוך לרעך ואהבת דעהו לקראתהוא
 עיקר שאינו מי כן שאין מה תורה בני בניו שיהיו תהיה הברכהועיקר
 צרכי של הברכות בסוף זא"ז זו בברכה יברך לת"ת בניו גידולאצלו
 ושישים מגמתו זה אין בע"כ כנזכר תחלה בתורה מברך ואינו הזהעולם
 ומצלחת גזירה גוזרת המלכות אימתי וז"ש עכ"ד ת"ה בניהם אין ע"כלבו
 שגזרו ר"ל הכופרים הבאלשעווקע"ן ראשי אצל בסאוייע"ט שהיה)כמו
 נפשם ימסרו שישראל בתחלה חשבו כי והתפארו הדת על להעבירגזירות
 ע"כ להם שמעו כי ברשעתם רבריהם כפי בראותם אמנם התוה"קעל

 בימינו עלתה שכך לנו אוי ב"ו כולו הדת ולעקור להם להכבידהוסיתי



 הצררה תמינאה מהדוראדבריא'יח
 רברי ישראל שמווליכין בשעה יותר( עוד ברשעתם וגדלו הצליחות"כ
 אם גם אצלם לארץ נוטה למטה תורה כשהרברי )היינו לארץתורה

 אצלם וקודם למעלה הוא הכפירה המכחילה גזירת אבל קצתיחזיקום
 תנתן וגזירתם( הצבא )ממשלת וצבא הה"ר כנ"ל( התורה גזירתואח"כ
 התמיר מן למעלה אצלם הוא התורה[ ]נגר המלכות )שגזירת התמירעל

 יום בו והגית ח'[ א' ]יהושע שנאמר התורה שהיינו בזה במררשכמ"ש
 ]משלי עה"כ רל"א[ ]סימן או"ח בטוש"ע כמ"ש התורה שמירת וגםולילה

 )זהו הפשע עכל"ה( תמ"'ך ה' עובר אז שנמצא דעהו דרכיך בכל וקג'
 )למטה( ארצה אמת ותשלך כנ"ל( למטה תורה רברי שמחזיקיםהפשע
 שאינם והמדינה המלכות וחוקי למעלה תורה רברי להיות צריכיןרק

 ז'[ כ"ט ]יכמיה ירמיה הנביא כמ"ש לשמור צריכין תורה לרברימתנגרים

 שנשבעים כמו )ודלא חכז"ל ברברי וגם וגו' העיר שלום אתוררשו
 ביום ומאמינים יראים בשם עצמם את המכנים גם הכופריםבאמעריקא

 וחוקיה להמדינה נאמן להיות בביהכ"נ נשבעים שנה י"ג להםמלאת
 כנ"ל(: להקרים צריכין ואמונתו ה' לתורת רק ה' ולתורת]ואח"כ[

 דמיידי כיק קשה ע"ב[ נ"ז ]בובות לעברך. עונדיהם לב והשבפד.
 ישובון לא באיה כל י"ס[ ב' ]משלי כתיב והא ע"זבעובר

 שאו ב"ב לעתיר רמיירי וי"ל הכתוב. כנגר שהוא רבר על יתפלצוואיך
 י"ל וגם המיותר. ב11ם כולם לקרוא יחר ברורה שפה העמים כליהפוך
 נשמות להם שיש צדק גרי ידי על מציאות יש בגלותנו גםרמיירי
 וישובו ע"ז עובר בגוף שנולדו גם קדושתן בשורש להתגיירהראויות

 לעברו:ויתגיירו

 כי זי'"ע ד~קדוש הבעש"ט דבינו ב11ם וארא[ ]פושת בתולדותפה.
 מאריכין שאין בשביל הוא המע"ח ביאתעיכוב

 ]מאטר יששכר ובגוערי הס'[ סוף צ"א ]אות להלן בזה מ"ש  עיין רבהבאהבה

 : צ"ג[ אות הבכוריםחג



 עיט הנורה תמינאה מהיוראדברי
 ח' א', הימים ]דהרי שאול. את ההעד וקיש קיש את ההעד ונרפו.

 על אלא למלוכה זכה לא שאול ב'[ ט' ]ויק"ר חז"ל אמדוג'[
 מביתו היו אפילות מבואות אמרו לרבים נרות מדליק )נר( זקנו שהיהידי
 עמדו וכבר לרבים, בהם להאיר כדי בהם נרות מדליק והיה המדרשלבית
 כדאמדינן חטא טעם טעם שלא שנה כבן בעצמו שאול דהא המפרשיםבזה

 למלכות זכה שלא אמרו ולמה היה ועניו גמור וצדיק ע"ב[ ]ב"בביומא
 ראויה דהמלכות דהיינו שתירץ בזה אנך בחומת ועיין זקנו בזכותרק
 ועדיין למלכות. שאול גם זכה כנ"ל זקנו בשביל אלא יהודה לשבטרק
 לו היה לגמרי עמלק את החרים שלא בזה שאול חטא טרם דהלאקשה

 יז[ כ"ח ]ש"א שמואל איל אח"כ רק מבנימין בהיותו גם לשאולהמלוכה

 הבנה דצריך ודאי אלא לדוד. לרעך ויתנה מידך הממלכה את ה'ויקרע
 התורה בדרך ולנהלם ישראלי למלך הראוי באמת הנה כי וי"לותבלין
 בעד הללחום לזולתו. להועיל דרכו וזהו הרבים את שמזכה מי רקהוא

 היינו העמלקים נגד כראוי לחם לא המלך שאול כאשר כן על ותורתו.י
 לוחם אינו כן אם כולם. להם אשר כל ואת מלכם ואת אהדםלהחרים
 ממנו לקחו ע"כ בלבד ובעדו בש"ע וקדוש צדיק רק הרבים אתומזכה
 והלכות הרשעים עם ללחום צבאות לה' קינא אשר לדוד ונתנוההמלוכה

 שאול בת מיכל חטא היה וזהו תהלם פסוקי ברוב כמבואר הרביםאת
 דבריה( )לפי הריקים כאחד נגלה אשר כ'[ ו' ]ש"ב דוד בעלה אתשהוכיחה

 ובע'צ ה' ארת לפני בגלוי ומרקד ומכדכד מאז וההמת השפחותלפני
 ונעלם טמיר צדיק היה דק המלך שאול מאביה ראתה לא כזה דרךכי

 עילאין במוחין היה ועבודתו כנ"ל( חז"ל )כדברי מעולם חטאשלא
 כגון באתגליא עבודה אבל עם מכל גבוה ומעלה משכמו)וכדרז"ל(
 לא כן ועל בע"כ. ממנו דאו לא וכיוצא יתברך הוום לפני כנ"לריקודין
 ע"א[ מ"ג ]יר ביבמות חז"ל אמרו כי זה( )בעד מותה יום עד ולד לההיה

 כהלמדו בנים גידול עבודת וקרקר בנינו את שמגדלות דיינו הנשיםבענין
 יתברך השם עבודת הבנים שדואים ידי דיל יתברך השם בעבודתויתחנכו
 צדיקים ויתרבו יבורך ישרים חיור ככה רגזה גם יעשו מאבותיהםבנגלה



 ווךרה תמינאה מהבראדבריא"כ
 דוד את שהוכיחה שיטתה לפי שאול בת מיכל כן שאין מה ה'?ובדי
 התורה ברכי על בניו את לגדל אפשר אי כמעט בנגלה עבודהובלתי
 לא שעבודתו כיון המלך בשאול י"ל וזהו וכו'. ולד לה היה לא כןעל
 )על למלכות בתחלה זכה למה כן אם כנ"ל אחרים את לזכות בנגלההיה
 לרבי"ם נרו"ת מדליק שהיה נר זקנו בזכות הוא ובע"כ אחרים(בנ"י
 היינו המאפליו"ת במבואות והדליק תורה ואור מצוה בנר הרבים אתוזיכה
 בדרך )היינו בדרך לו שהחשי"ך מי ע"א[ ]קנ"ג בשבת המתניתין עלכמ"ש
 האיר הוא כן שאין מה ואכמ'י. היורשו( לבנו )היינו לנכרי כיסו נותןה'(

 נוגה ואין חשכים שהלכו כאלו אדם לבני היינו המאפליו"תלמבואו"ת
 בזכותו ע"כ הרבי"ם את וזיכה עיניהם האיר והוא ועבודתו ה' בתורתלהם

 נ"ב[: מ"ט, אות ח"ה בר"ת מ"ש ]יעייז כנ'י. למלכות בע בןזכה

 בינה הוא כי בפה"ג ברכת בכונת האריז"ל נסידור איתאפז.
 )ליסוד פר"י מחיצונות השפע ומורידה בבריאההמקננת

 היים פה"ג בדכת כל כי י"ל וזהו עיי"ש וכו'( לפרי שפע ומורידהז"א
 תעש"ר עש"ר בגימטריא הגפ"ן פר"י בור"א העול"ם מל"ך אלקינובא"י
 בכונת כן נודע )וגם שתתעש"ך בשביל עשך ע"אן קי"ט נשבת דו'יכדברי
 ומךךיך' ומ"ש אמ"א( מבהינת באה הפרנס"ה כי הגשם 1מ1ךיד הרוהמשיב
 שמא"ל קו ושא הבינה חיצוניות כי היינו כנ"ל י"ל מחיצונותהשפע
 מלכו"ת עד ע"ב[ כ"ט ]ין בתיזוה"ק כדאיתא לשמאלא נטל)ויסו"ד

 והכן: העשיר1"ת ה"ננ כ"ת ל"ז ]איור יאתה זה"ב1מצפו"ן

 וקשה אנוש. לבב ישמח 1"ן ס"ק ק"ד ]תהלים מ"ש ברמז בזה עודוי"ל
 במזרקי ושמחים מתהוללים להיות עסקינן בשיכורים אסוכפשוטו

 ט"י ]וברם ס"ת כי בסה"ק שכתוב מה פי על הרברים ברמז אולםיין.
 שהאדם זה ידי שעל הפרנסה )חת"ך( שם הוא שמ" א'ך מוהיי'תט"ח

 והתכלית( )בסוף לו יגיע יתברך( בהשם הבטחנן ידי על )והיינובשמחה
 ואין ח"ו שודה השכינה שאין עצמת ידי על כן שאין מה פרנסה.מזה



 א'כא רצורה תמינאה מהדודאדברי

 יעוצה( העצה כנ"ל השפע להמשיר שרוצה )מי ויי"ן וז"ש השפע, לומגיע
 ידי ועל שמח( אר והיית מס"ת כנזכר בשמחה )שנהיה אנוש לבבישמ"ח

 כנ"ל: תעבד עשר בחינת לו יגיעזה

 שד אשמדאי כי ונ"ל ת"ל כתב פ"ו[ נוגה קליפת ]שער בע"חפח.
 משאר הם אחרנין שדים אך וכו' נוגה קליפת הואיהודי

 כפי דהרי בעיני הוא ונפלא להבין זכיתי לא והנה עכל"ה וכו' קליפותג'
 דשידי דמלכא מפורש ע"א[ מ"ח רף שאחזו מי ]פרק גיטין בש"סהמבואר
 הגיע לא ותחתונים בעליונים מלך אשד המלך שלמה וגם אשמדאי.הוא
 שם כמבואר רבות ובתחבולות שלוחיו ושידות שדים ידי על רקאליו

 בש'" פעמים כמה אמדינן וגםבגמרא
 היה שבת דשומר שירא ביוקר

 הנ"ל לא אבל יהודאין משדין והוא נוגה מקליפת שהוא לומר שייךועליו
 שמר אשר שידא יוסף כן לא בנדותייהו שלמה לנשי דתבע גוםדאמרינן
 ק"ג ]רף חולין בש'" וכן ע"א[ מ"ג ]ין עירובין ש"ס ועיין כנזכר ה'מצות

 דוכתי בכמה ועוד צ"ה[ ס', "'א, אות ]מה"ק תורה בדברי ובדברינוע"כ[
 פי' הרקיע בזוהר עיין וגם ר"ל. שלהם ראש שהוא הנ"ל כן שאיןמה

הזוה"ק
 להאריז'י

 וז"ל הדברים תוך מ"ש ע"ב[ י"ר דף הזהר הקדמת הל

 יורד ומשם וכו' הטמא עקרב יש סופו כלפי ותחתיו ממנה יוצאואשמדאי
 טו"ר מעורב נוגה כקליפת שהיה ולא עי"ש עכל"ה טמאות חיותנפש
 דאשמדאי ע"א[ ]י"ג פנחס בזוה"ק הראוני שוב צ"ע. ע'צ יהודאין.משדי'
 מ"ש ז"ל האר"י לקח משם וכנראה עיי"ש יהודאין משדין הואמלכא
 ספר וראיתי שביארנו. כמו קשה הנ"ל גיטין מגמרא מ"מ כנ"לבע"ח
 השרת מלאכי שיחת מלובלין( ז'י הכהן צדוק מ' )להגה"צ מחדשנדפס

 ולא נגע לא בזה אך בענינם קצת שהאריך השדים שיחת מאמר שםוגם
 וטהרה. בקדושה שמו יתברך לעבדו ב'צ ונזכה בכ"ע והי"ע כלל.תירץ

 שרה:יופיע



 ועררה תמינאה מהדוראדבריא'כב
 על כ' צ"ב[ ]מהליס בו עולתה ולא צורי ה' ישר כי להגירפט.

 רביעי )אמ"ת( בכתובים הנקרא טעם צור"יתיבת
 צורי תיבת אחרי האתנחתא להיות צריך היה ובפשטות להפסיק.מגרש
 התנהגות בעת כי י"ל אולם בו. עולתה ולא צורי הו" ישר כיהיינו
 נראה עולה שום אין בודאי אז הו"י"' "ישר רחמים הו"י' בשםכביכול
 אפילו אלא שמו יתברך הנהגתו על קושיות שום ולא פנים הסתרלא

 ולא כן גם אז )גבורות( קשה צור לשון שהוא צור"י בחינתכשמתנהג
 הפסיק ולכך עול ואין ואמונה באמת שמו יתברך אתו הצדק בועולתה

 כנזכר: זה להורות באתנחתא לצור"י הוי'בין

 הקורא וכו' שבועה גלגול היכן ?ד ע-א[ כ"ח ]יף קדושין ולש"ס(סב.
 דבקן ר"י בדעה שם וכתב לחייו עמו יודד רשעלחבידו

 בני )כהתחשבו רשע שקוראו דמפני ופירושו הענין ווילנא( דפוס)בש"ס
 וכו' יכולתם בכל ויצערוד,ו להרויח דבר שום לו יתנו לא הוא( שכןאדם
 הבחורים מגדולי אחד ת"ח הקשני רבתי( )בישיבה השיעור ובלימודעיקש
 יכולתם בכל יצערוהו איך רשע שהוא באמת יחשבו אם גם דהלאהי"ו
 ח"ו ד"ת ]וערו הזה בעולם ברסקכם להתגרות מותר אם פלוגתא ישהלא

 המשנה בעל התנא אחרי למשוך הש"ס סוג" דדרך כיון לו והשבתי ק'[אות
 ולא גדילה קושיא שיש במקום )רק הסוגיא כל הולך ומשם הברייתאאו
 ופליג בחדא דד,וונא כותי ס"ל לומר מוכרח גדול בדוחק רק לתרצהיכול
 זולת( לא אבל בחדא.עליה

 וכיוי
 מן שבדעה שגלגול לעיל מסקינן דהכא

 וכו' מבחוץ שברעה ונאמרה מבפנים שבועה דנאמרה רשב"י משוםהתורה
 ע"ב( ד ]דף בברכות ס"ל ררשב"י וכיון הגמרא להלאה נמשך זהועל

 ר"י התחנפות פירפו שפיר כן על הזה בעולם ברשותם להתגרותרמותר
 כנזכר: בהם להתגרות היינו ויצערוהו ירדפוהו לרשע דכשיחשבוהוהזקן

 מורי בשם וארא( ]פרשת עה"ח יוקר יעקב תולרות באר כתבצא.
 גם אשר וצלה"ה הקדוש הבעש"ט הגדול רבינו]הוא



 א'כג מנדרה תמינאה מהקראדברי

 ב"ב אור נראה עדי בגוים נהיה ובזכותו דמהימנותא צלא בצלועתה
 מאריכין שאין משיח ביאת איחור טעם השמים מן לו שנאמרבכ"ין
 הוא הכה"ג מדברי גדול לנו ומי הענין עיי"ש עכל"ה וכו' רבהבאהבה
 בפשוט הטעם וי"ל ז"'ע. הבעש"ט רבינו רבו מתורת ומשקה דולההקדוש
 ]הושע עה"כ ע"א[ ח' ]יר בב"ב כמבואר גלותא מן יפקון התורה ידי עלכי

 בעוה"ר אמנם ב"ב גליות קיבוץ שיהיה אקבצם עתה בגוים יתנו כי ה[ח'
 על והן כראוי לשמה היה שלא הן ח"ו מקטריגים יש התורה לימודעל
 תכסה  פשעים כל על קיי"ל אמנם התורה. להעלות שמעכבים העונותידי

 מבקשים ואם כביכול שמו יתברך לגבי פנים אל פנים וכמיםאהב"ה
 בזה ומאריכין לב מקרב באהבה ~ו' בתורתך עינינו והאר ובאהבהבאמת

 פנים אל פנים האהבה זה ידי על ומעוררים בפנימה לבנו צרכי זהוכי
 למעלה. עולה שהחשרה העונות כל ונדחים כנ"ל וכו' פשעים כלועל

 בכ"י: ובכט"ס צדק גהעל בביאת ב"ב כיה"ר הגאולה.למהר



 רצרר*ה תמינאה מהדודאדבריא'כד

 מהדורא תורה דברי נשלם יתברך השםבחשדי
 היחוד מספר 1"א באותיותתמינאה

 השם לנו יפתח פא"י ומספד אדני( )הוי'הנודע
 גלות היא דגלותא שנין בע' פרנסה. שערייתברך
 מהדודא ובפתוחת הזוה"ק( בהקדמת )כמ"שבתדאה
 בכ"י יתברך השם יעורנותשיעאה.

 עוד ובחיבורן
 ולצאת תורה. בדברי מהדודא בתר מהדוראחלקים
 וחיים ב"ב צדק גואל בביאת לאורה. מאפילהב"ב

 עולם: ועד מעתה ושלוםלאיוש"ט


